
VÍCE PENĚZ PRO VENKOV. Na 600 obcí z celé země se zapojilo do celostátní akce Druhé zlínské výzvy „Máme nárok na evropské pení-
ze”. Byla mezi nimi i obec Veselíčko na Přerovsku. Cílem iniciativy bylo mj. upozornit na skutečnost, že obecní samosprávy a místní akční 
skupiny umějí rozdělit evropské peníze na potřebné projekty daleko lépe než ministerstva či kraje. V budoucím programovacím období EU 
2014–2020 by proto měly mít obce a MAS větší slovo, protože jsou nejtransparentnější a pod největší veřejnou kontrolou. Foto: TSu

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

www.spov.org www.nsmascr.cz

Aktuálně:
Tisíc obcí ze Sdružení místních
samospráv má novou
předsedkyni Janu Juřenčákovou

Trojice nových tváří, osobností komunál-
ního života, se objevila v řadách nového de-
vítičlenného vedení Sdružení místních sa-
mospráv po volbě na IV. Republikovém 
shromáždění SMS ČR v Havlíčkově Brodě. 
Někdejší senátorka, bývalá místopředsedky-
ně SPOV a nynější předsedkyně Druhé zlín-
ské výzvy Jana Juřenčáková neměla proti-
kandidáta a z téměř 270 přítomných hlasů 
získala přes 200, tedy nadpoloviční většinu. 
Bývalí členové vedení vyzvali ke generační 
obměně. Prvním místopředsedou se tak stal 
starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň. 
Další místopředsednické posty obsadili do-
savadní předseda Josef Bartoněk a Jan Sed-
láček, starosta obce Křižánky na Vysočině.

Více informací na straně 27

Rozhovor:
Jak se nyní dohodneme, tak
to bude do roku 2020, říká
místopředseda SPOV Večerka

„Nespravedlivé rozdělování veřejných fi-
nancí ve prospěch měst vede k rozevírání nů-
žek mezi kvalitou života na venkově a ve měs-
tech... MASky jsou a budou základním ná-
strojem implementace metody LEADER, ale 
jedním dechem dodávám, že jestliže chceme 
zvýšit jejich důležitost, musíme také zvýšit ná-
roky na ně kladené… Myslím si, že v budou-
cím PRV  bude pro venkovské obce a subjek-
ty na venkově ještě méně peněz než v součas-
nosti. A myslím dokonce, že je to v pořádku. 
Peníze jsou opravdu pro zemědělství potře-
ba…,“ říká v rozhovoru místopředseda Spol-
ku pro obnovu venkova Radan Večerka. Muž, 
který stojí u rozhodujících jednání o rozděle-
ní dotací v příštím programovém období.

Rozhovor začíná na straně 9

TÉMA:
Dotace končí v síti velkých
hráčů, starostové malých obcí
se bouří a vyzývají ke změně

Starostům zejména menších obcí došla 
trpělivost. Již se nemohli dívat na to, jak se 
nehospodárně zachází s evropskými dotace-
mi. Vydali proto Druhou zlínskou výzvu. Pe-
níze uvíznou v sítích byrokracie, administra-
tivy a korupce, přímo do obcí a navíc přesně 
tam, kde jsou opravdu potřeba, se dostane 
minimum, kritizují starostové. Přímým roz-
dělením finančních prostředků mezi obce 
by se podle nich odbouraly veškeré nekalé 
praktiky kolem centrálních fondů a progra-
mů. Kam se vytratil zdravý selský rozum? 
ptají se. Obávají se, že nastavený model po-
litického pletichaření a klientelismu bude 
pokračovat i v připravovaných programech 
čerpání od roku 2014 a dále.

Více informací od strany 4
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Schůze SPOV ČR v úterý 7. 5. 2013
Květnová schůze Spolku se uskuteční v úterý 7. 5. v 9 hodin v Černínském sa-
lonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratský palác).

Program:
8.45 – 9.00 Prezence
9.00 – 9.30 Kontrola usnesení
9.30 – 10.30  Příprava Integrované strategie území působnosti MAS pro programo-

vé období 2014 – 2020
Pozvaný host: Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, Václav Po-
šmurný, vyjednavač NS MAS ČR

10.30 – 11.30  Současný pohled na financování obcí po schválení RUD a v době pří-
pravy období 2014+
Pozvaný host: Doc. Ing. Petr Tománek, Ekonomická fakulta VŠB Ostrava

11.30 – 12.30 Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
Pozvaný host: Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., proděkan pro koncepci a roz-
voj, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

12.30 – 13.00 Různé
  Aktuální informace o realizaci Programu obnovy rodiny
  Bc. Jan Tomiczek, předseda pracovní skupiny POR



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 182 • 5/2013

Spolek pro obnovu venkova ČR se připojí k pořádání manifestace za změ-
nu v přerozdělování evropských dotací, která by se měla uskutečnit ve stře-
du 15. května v Praze. Děje se tak v návaznosti na Druhou zlínskou výzvu. 
Předseda Spolku Eduard Kavala vyzval v dopise členy SPOV, aby v zájmu ven-
kova oslovili starosty ve svých krajích a pomohli zajistit co největší účast de-
monstrujících. „Jde o peníze nás všech! Nenechme si je ukrást!,“ píše Ka-
vala a dodává: „Domyslete, prosím, jak je pro nás tato aktivita důležitá a na-

prosto prioritní. Navazuje na společný protest proti diskriminačnímu RUD, z jehož změny těží 
nyní všichni, ale účast na demonstraci mohla být tehdy dle mého názoru mnohem vyšší.“

K akci se připojuje kromě Spolku také Sdružení místních samospráv v čele s nově zvo-
lenou předsedkyní Janou Juřenčákovou. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

Šest tisíc obcí a menších
měst si v budoucnu zaslouží

větší podporu z EU.
Pojďme se o to společně zasadit!

Cedulová akce, která se uskutečnila 10. 4. 
ve více jak 600 obcích a městech, byla úspěš-
ná již jen tím, že se díky ní poprvé k Druhé 
zlínské výzvě vyjádřil premiér vlády. I když 
dosud písemně nereagoval na dopis, který 
obdržel 14. března, je z jeho slov patrné, že 
již ví o existenci a záměrech Druhé zlínské 
výzvy. 18. dubna se v Poslanecké sněmov-
ně uskutečnilo jednání zástupců SMS, SMO 
a SPOV s předsedou poslaneckého klubu 
TOP-STAN Petrem Gazdíkem, který podpořil 
naše požadavky a sdělil, že požádal o vyvo-
lání koaličního jednání k tomuto problému. 
Z prohlášení ministra MMR Jankovského na 
tiskové konferenci 25. dubna je zřejmé, že 
požadavky Druhé zlínské výzvy nepochopil, 
proto jsem jej požádala o osobní jednání 
v nejbližších dnech, abychom si vysvětlili pří-
padné nejasnosti. Pokud však nedojde k zá-
sadnímu posunu ve vnímání závažnosti pro-
blematiky ze strany vlády a nedojdeme v jed-
nání s MMR k výsledné shodě nad cíli Druhé 

zlínské výzvy, uskuteční se 
dne 15. května od 14 ho-
din na Staroměstském ná-
městí před MMR „Demon-
strace s hráběmi“ s cílem 
přesvědčit ministra Jankov-
ského o potřebnosti výraz-
né podpory obcí a měst v novém programo-
vacím období.

I nadále můžete svým podpisem vyjádřit 
podporu našich požadavků nasměrovat co 
nejvíce evropských prostředků venkovským 
oblastem prostřednictvím Druhé zlínské vý-
zvy: http://www.jurencakova.cz/druha-zlin-
ska-vyzva/

Děkujeme za Vaši připravenost k účasti. 
Jen společnými silami můžeme dosáhnout 
podobného úspěchu jako v roce 2011, kdy 
se uskutečnila podobná poklidná akce s cí-
lem dosáhnout podstatné změny RUD. Po 
letech bezvýsledných jednání o budoucích 
eurofondech je právě veřejná akce s hrábě-
mi symbolizujícími odpor vůči hrabivosti vel-
kých hráčů tou pravou formou jak upozornit 
na potřeby venkovských regionů ČR.
Jana Juřenčáková, předsedkyně SMS ČR

Eduard Kavala vyzývá starosty: „Přijeďte
demonstrovat do Prahy. Jde o peníze nás všech!“

Eurofondy venkovu: „Demonstrace s hráběmi“
– 15. května 2013 od 14.00 hodin
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Rozhovory ve Veřejné správě. Čtrnác-
tideník vlády ČR Veřejná správa přinesl ve 
svém 7 čísle roku 2013 dva rozhovory s ak-
téry rozvoje venkova – předsedou SPOV ČR 
Eduardem Kavalou „Musíme říct nahlas, že 
nejsme druhořadí“ (str. 12–14) a předsedou 
NS MAS ČR Františkem Winterem „Čím více 
místních aktérů, tím lépe“ (str. 16–17). (Ke 
stažení zde: http://www.mas-mostenka.cz/
index.php?menu=9&article=1009)

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=9&article=1009
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=9&article=1009
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Starostům zejména menších obcí došla trpělivost. Již se nemoh-
li dívat na to, jak se nehospodárně zachází s evropskými dotace-
mi. Vydali proto tzv. Druhou zlínskou výzvu.

Peníze uvíznou v sítích byrokracie, administrativy a korupce, pří-
mo do obcí a navíc přesně tam, kde jsou opravdu potřeba, se do-
stane minimum, kritizují starostové. Přímým rozdělením finančních 
prostředků mezi obce by se podle nich odbouraly veškeré nekalé 
praktiky kolem centrálních fondů a programů. Kam se vytratil zdra-
vý selský rozum? ptají se.

Obávají se, že nastavený model politického pletichaření a klien-
telismu bude pokračovat i v připravovaných programech čerpání 
od roku 2014 a dále.

Proto rozjelo téměř 600 starostů ve všech krajích České repub-
liky protestní akci. U značek vjezdu a výjezdu z obce starostové 
umístili výraznou modrou tabuli s přeškrtnutými hráběmi a nápi-
sem, který hlásá, že daná obec má nárok na peníze z EU.

Co znamenají hrábě? „Je to symbol hrabivosti velkých hráčů 
z řad velkopodnikatelů, ministerstev a velkoměst, kteří teď velmi 
silně lobbují za své zájmy. U nich venkov ani regiony zastání bo-
hužel nenajdou,“ vysvětluje Zdeněk Miklas ze Sdružení místních 
samospráv ČR, které Druhou zlínskou výzvu zastřešilo.

„Navíc hrábě si můžou do rukou vzít zástupci obcí při hromad-
ném protestu, který bude následovat, pokud vláda nevezme naše 
požadavky vážně a nezačne se jimi zabývat,“ naznačil.

I nové programy jsou nastavené 
pro velké hráče, varuje výzva

„Bohužel pomyslný vlak jednání je již rozjetý a míří velmi silně 
vstříc velkým hráčům – silným firmám, velkoměstům i minister-
stvům. Venkov se zdá být odsunut na boční kolej, nebo s nadsáz-
kou na trasu lokálky, které navíc hrozí zrušení,“ říká iniciátorka vý-
zvy a někdejší senátorka za Zlín Jana Juřenčáková.

Starostové se dali 10. dubna do boje za evropské peníze, vyvěsili ve svých obcích cedule

T é m a  4T

Cedulový protest v obcích upozornil, že venkov chce větší vliv po roce 2014

„Druhá zlínská výzva“ apeluje na vládu, aby co nejvíce pro-
středků určených pro integrovaný rozvoj území, a to minimálně 
z 65 procent, bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno pří-
mo obcemi, městy a jejich sdruženími.

Podle premiéra Petra Nečase je ale celý tento protest pouhou 
„zviditelňovačkou jednoho hnutí“. V protestu se dle jeho slov od-
ráží i jejich neznalost mechanismu čerpání a mystifikace veřejnosti.

Starostové dlouhodobě usilují o to, aby čerpání odráželo míru 
potřeb jednotlivých regionů, aby se zamezilo nežádoucím politic-
kým vlivům a korupci, aby se kvůli žádosti o dotaci nemusel vypl-
ňovat stoh formulářů, na něž si obce musejí najímat firmu. Společ-
ně chtějí vládu požádat o úpravu navrhovaného modelu čerpání 
evropských prostředků pro rok 2014 a dále.

„Není pozdě, z řady signálů víme, že lze návrhy pozměnit, ale chce 
to razantní a všeobecnou podporu. Myslíme si, že se nemáme čeho 
bát. Že můžeme být i díky argumentům zkušeností se stávajícím čer-
páním úspěšní. Jen je třeba rychle jednat,“ burcuje Juřenčáková.

gazdík: dotace nemyslí na venkov 
a jsou zatíženy korupcí a byrokracIí

Výzvu podpořil i Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a ne-
závislí a místostarosta obce Suchá Loz.

„Já jsem také místostarostou a plně sdílím obavy kolegů, jak 
bude vypadat to nové plánovací období. Čerpání dotací je spoje-
no s velkou byrokratickou zátěží, bylo 24 programů, v rámci ROP 
docházelo k vysoké míře korupce. Věřím, že nové programy a no-
vé plánovací období budou připraveny mnohem lépe a bude se 
v nich myslet i na venkov,“ řekl na tiskovém brífinku.

Boj se zavedeným systémem hrajícím do karet oněch „velkých 
hráčů“ však nebude snadný. „Dnešní akce je začátek, aby všichni vě-
děli, co se děje a co se chystá. Napsala jsem dopis několika zodpo-
vědným ministrům, odpovědi dosud nepřišly,“ sdělila Juřenčáková.

Evropské dotace končí v síti velkých
hráčů, starostové obcí se bouří
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cedulový protest: máme nárok na evropské peníze
Cílem „cedulového protestu“ je podle Sdružení místních samo-

správ ČR (SMS ČR) upozornit na nespravedlivé dělení eurodotací, 
které velkou měrou končí v megalomanských projektech cestovní-
ho ruchu, na ministerstvech či ve velkých městech, která jsou již 
nyní násobně zvýhodňována příjmy ze státního rozpočtu.

Obce jsou podle SMS ČR v příjmech z evropských dotací velkým 
outsiderem. Podle jejich analýz obce do 5000 obyvatel čerpaly dle 
příjmu na jednoho občana doposud jen zhruba polovinu toho co 
největší města.

„Přitom právě malé obce a venkovské oblasti jsou vysoce zasa-
ženy dopady krize, nízkou ekonomickou výkonností a zanedbanou 
infrastrukturou,“ upozorňuje Tomáš Chmela ze Sdružení místních 
samospráv.

proč nestačí jednostránkový záměr? 
na co jsou fascIkly formulářů?

Data a čísla dokreslují i zkušenosti starostů. Například v Křižán-
kách na Vysočině, ve kterých rovněž vyvěsili protestní ceduli, se 
snaží zastavit neustálý úbytek obyvatel. Současný systém ale vstříc-
ný není. Fascikly formulářů malé hráče od evropských dotací do-
konale odrazují.

„Mohu srovnat požadavky na zpracování projektů před několika 
lety a nyní. Jsou stále složitější a i my, malá obec, jsme tlačeni do hra-
zení prostředků za poradenské firmy. Jinak nejsme schopni žádost 
zpracovat. Chceme, aby v budoucnu byl jednoduše hodnocen cíl pro-
jektu. K tomu přece musí stačit jednostránkový záměr a ne fascikly for-
mulářů a potvrzení, jak je tomu nyní,“ zlobí se starosta Jan Sedláček.

„Ceduli určitě vyvěsím, jsme totiž region zasažený rozkladem 
textilního průmyslu a rádi bychom vytvořili atraktivní podnikatel-
ské klima. Je třeba podporovat vznik nových pracovních míst, a to 
i na venkově, kde je vysoká nezaměstnanost. Získávat dotace je ale 
pro venkovské obce velmi těžké,“ avizoval již dopředu starosta Po-
niklé na Liberecku Tomáš Hájek.

„Všude slyšíme, že naše republika špatně čerpá evropské pro-
středky, přitom obce a města bojují s více než desetinásobným pře-
visem žádostí. Někde se stala chyba. Pro další programové obdo-
bí, o kterém nyní má rozhodovat vláda, proto musíme do venkov-
ské ekonomiky, obcím i městům připustit násobně více prostředků,“ 
komentuje současnou situaci iniciátorka aktivit obcí a předsedky-
ně tzv. Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková.

příležItost pro místní akční skupIny
Posílit prostředky do menších obcí je podle SMS ČR efektivní ta-

ké kvůli veřejné kontrole, která je mnohem výraznější než u mno-
hamiliardových státních projektů. Tomu mají napomoci i místní akč-
ní skupiny, tedy malá venkovská uskupení, které podle evropských 
pravidel mohou dělit dotační prostředky za účasti veřejnosti.

„Již nyní je jich v ČR více než 170 a jsou připraveny nahradit stá-
vající systém regionálních operačních programů, který prochází mno-
ha problémy,“ upozorňují zástupci Sdružení místních samospráv.

Zdroj: www.aktualne.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.

phtml?id=776536
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Co je Druhá zlínská výzva?

Venkovské obce se tímto protestem snaží upozornit na finanční 
prostředky v objemu okolo 500 miliard korun, které mají být určeny 
EU na (dotační periodu) plánovací období 2014 – 2020. Obce se obá-
vají, že mohou opět skončit v megalomanských a samoúčelných pro-
jektech, ze kterých veřejnost ani stát nemají užitek. „Navrhujeme 
také pro rozdělování peněz přednostně využít metodu LEADER, kdy 
o penězích určených pro daný region rozhodují prostřednictvím míst-
ních akčních skupin přímo lidé z daného území – spolky, starostové 
i drobní podnikatelé. To se nám výrazně osvědčilo. Je zde mnohem 
menší prostor pro korupční praktiky a velikášské projekty,“ podotkl 
Josef Zicha, starosta Vysokého Pole a další ze signatářů Druhé zlínské 
výzvy. „Nechceme nic nemožného, jen to, aby se lidé v odpovědných 
funkcích zamysleli, jak dát dotacím na další léta smysl,“ doplnil.

Radan Večerka, Jana Juřenčáková, Zdeněk Miklas a Petr Gazdík na 
brífinku Druhé zlínské výzvy

Zdroj reprofoto: http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/10101491767-studio-ct24/213411058060410/

http://www.aktualne.cz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=776536
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=776536
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058060410/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058060410/
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Předseda poslanců TOP 09 a Starostové Petr Gazdík se 18. dub-
na setkal se zástupci všech celostátních organizací obcí a měst – 
Sdružením místních samospráv (SMS ČR), Svazem měst a obcí 
(SMO) a Spolkem pro obnovu venkova (SPOV) k tématu přípravy 
čerpání fondů EU v novém období 2014 – 2020. Zástupci všech 
sdružení vyjádřili zásadní výhrady k návrhům vlády, které dosud by-
ly prezentovány. Předseda Gazdík podpořil oprávněné požadavky 
obcí a měst na zvýšení jejich role v novém období a oznámil, že 
požádal TOP 09 o iniciování koaličního jednání v této otázce. Při-
tom se na premiéra se svými výhradami obrátily již všechny orga-
nizace samospráv.

„Bohužel se pan premiér hluboce mýlí ve svých představách, jak 
mají být evropské fondy děleny v novém období ve vztahu k samo-
správám. Peníze mají cílit co nejníže především k těm postiženým 
lokalitám, protože to je princip kohezní politiky – tedy snižování 
rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů. Namísto toho zatím vítězí resor-
tismus a snaha ministerstev takříkajíc urvat pro sebe, co se dá,“ 
odmítl včerejší vyjádření premiéra Nečase předseda starostovské-
ho hnutí Petr Gazdík, který je zároveň místostarostou Suché Lozi, 
členské obce SMS ČR.

Zástupci obecních samospráv se dnes shodli na těchto 
požadavcích:
–   vznik jasně definovaných priorit zaměřených na potřeby ob-

cí a měst podporovaných z evropských fondů po roce 2013, 
promítnout urbánní a územní dimenzi do všech operačních 
programů,

–   zřídit jednotnou platební agenturu a jednotné metodické 
prostředí pro všechny operační programy,

–   násobně zvýšit alokaci prostředků, které budou určeny k roz-
dělování prostřednictvím místních akčních skupin

–   reflektovat úlohu měst a metropolitních oblastí z důvodu nut-
nosti zajištění dlouhodobého růstu a zvýšení konkurence-
schopnosti celé EU,

–   vyčlenit adekvátní částku z Programu rozvoje venkova (PRV) 
a dalších operačních programů určenou na potřeby venkov-
ských obcí,

–   rozšířit podporu pro další druhy infrastruktury a implemen-
tovat opatření týkající se základních služeb (sociální věci, 
školství, pozemkové úpravy, environmentální cíle).

Podle předsedkyně SMS ČR Jany Juřenčákové, iniciátorky tzv. 
Druhé zlínské výzvy, jsou starostové připraveni vyrazit se svými ná-
vrhy přímo za vládou do Prahy a demonstrovat před ministerstvy. 
„Starostové prosadili změnu financování samospráv v rámci děle-
ní státního rozpočtu. Jsou připraveni stejným způsobem prosazo-
vat i své návrhy v novém rozpočtovém období EU. Vláda by se mě-
la poučit z chyb minulého období, ne v nich pokračovat,“ uvedla 
Juřenčáková.

Místopředseda SPOV Radan Večerka kritizoval rovněž adminis-
trativní složitost přípravy nového čerpání. „Stávající byrokratické 
struktury mají být ještě rozšířeny, nikoli odstraněny, jak deklarova-
la vláda, tím tedy více naroste administrativa. Zároveň vláda upo-
zaďuje prioritu odstraňování znevýhodnění (disparit) na úkor pro-
sté konkurenceschopnosti.“

Vyjádření místopředsedy SMO Jaromíra Jecha se týkalo zejmé-
na Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+, která musí obsaho-
vat potřeby obcí a měst, protože jedině tak budou mít obce mož-
nost se o evropské finance vůbec ucházet. „Na druhou stranu by 
strategie regionálního rozvoje měla být i signálem pro náš stát, ja-
ké potřeby podporovat z národních zdrojů.“

„Promítnutí požadavků samospráv považuji za zásadní a ne-
může být řešen prostým hlasováním vlády. Jde o téma, které na-
směruje naši zemi až do roku 2020 a koaliční strany se mu musí 
věnovat se vší rozhodností,“ uzavírá Petr Gazdík, který očekává, 
že premiér svolá k tématu koaliční jednání co nejdříve.

Zdroj: SMS

http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=240
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Cíle
 Cíl 2014 - 2020
 Zvýšení konkurenceschopnosti
 Zvýšení kvality života

 Cíle vycházejí z národních rozvojových priorit
pozitivní stanovisko od Světové banky i OECD

 Cíl 2007 – 2013
 Důraz na odstraňování rozdílů mezi regiony 

(disparity)

Eurofondy 2014+: Koaliční jednání k přípravě 
nového období čerpání dotací je nezbytné
SMS, SPOV a SMO apelují na vládní koalici za efektivnější přípravu nového programovacího období

Zlehčování požadavků starostů, kteří usilují
o více prostředků pro venkov, je alarmující
Stanovisko předsedkyně SMS ČR a Druhé zlínské výzvy Jany Juřenčákové k TK MMR

Tisková konference pana ministra Jankovského 
25. dubna byla výrazem nepochopení Druhé zlínské 
výzvy. Tomu se ani nelze divit, pokud po více než mě-
síci od doručení znění výzvy nebyl schopen reagovat 
a přijmout protagonisty výzvy k jednání. Je nešťastné 
vést s ministerstvem mediální zákopovou válku v do-
bě, kdy každým týdnem ubývá času pro nastavení 
transparentního a spravedlivého systému eurofondů. 
Navíc ministrem zmiňovaný požadavek nárokovosti 
se týká jen jediného navrhovaného operačního pro-
gramu (IROP). Nárokovost samotnou starostové vní-
mají především jako garanci, že do určitého územní-
ho celku (mikroregion, kraj) budou prostředky na-
směrovány a dále soutěženy. Nelze hovořit o prostém 
přeposílání peněz, takto si vykládá nárokovost pouze 
pan ministr. Pan ministr také zcela přehlédl další dva 
požadavky výzvy, tedy zohlednění potřeb venkova 

http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=240
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Program Hlavní cíle
OP Životní prostředí Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Energetické úspory

OP Praha – pól růstu Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 
Udržitelná mobilita a energetické úspory 
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
Vzdělání a vzdělanost 

OP Přeshraniční, nadnárodní a 
mezinárodní spolupráce

Komplexní rozvoj příhraničních regionů 
Posilování konkurenceschopnosti
Rozvoj evropské územní spolupráce

Program rozvoje venkova Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Zlepšování životního prostředí a krajiny
Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

OP Rybářství Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění
na trh

Program Hlavní cíle
OP Životní prostředí Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Energetické úspory

OP Praha – pól růstu Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 
Udržitelná mobilita a energetické úspory 
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
Vzdělání a vzdělanost 

OP Přeshraniční, nadnárodní a 
mezinárodní spolupráce

Komplexní rozvoj příhraničních regionů 
Posilování konkurenceschopnosti
Rozvoj evropské územní spolupráce

Program rozvoje venkova Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Zlepšování životního prostředí a krajiny
Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

OP Rybářství Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění
na trh

a posílení významu dělení evropských fondů na místní úrovni se zapojením veřejnosti, spolků i obcí v místních akčních skupinách. 
Zde ministerstvo příliš mnoho nečiní, přitom venkov pokrývá více než 90 procent území. Investice z eurofondů se opravdu nesmějí 
ztratit ve školeních a netransparentních IT projektech, kterých známe více než dost.  Jana Juřenčáková

Pozn. Druhou zlínskou výzvu podpořilo už více než 1500 starostů, jedná se o největší iniciativu starostů v novodobé historii ČR

Více info z průběhu TK ministra Jankovského naleznete na: 
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Tiskova-konference-Priprava-Dohody-o-partnerstvi

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Tiskova-konference-Priprava-Dohody-o-partnerstvi
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Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejní-
ho XX. Kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá 
Svaz měst a obcí ČR. Letos se konal 25. dubna v Brně. V součas-
né chvíli se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím vy-
užití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu 
měst a obcí ČR důležité oblasti, které bude možné podporovat, 
množství peněz určených na potřeby měst a obcí, ale také pravi-
dla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat.

Na základě zkušeností s projekty z tohoto období a problémy 
s proplácením z některých regionálních operačních programů mají 
starostové oprávněné obavy z toho, aby nový systém a celkové za-
měření evropských dotací dokázalo zajistit jednodušší a efektivněj-
ší podporu rozvoje měst a obcí. „Mluvme o tom, jak se poučit ze 
současného období a vyvarujeme se opakování chyb. V zájmu oby-
vatel České republiky je jednoznačně nasměrování evropských pro-
středků na potřeby samospráv a celkové zjednodušení celého sys-
tému. Proto je důležité, aby byly zkušenosti a potřeby obcí a měst 
při nastavování budoucího rámce zohledněny. Nepřipustíme, aby 

se opakovalo, že řada obcí nebo menších měst neměla k evrop-
ským prostředkům přístup, přestože obce ležící například ve vedlej-
ším kraji je využít mohly,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan 
Jiránek na brněnském kongresu starostů za přítomnosti zástupců 
ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství a minister-
stva životního prostředí. Zjednodušení a sjednocení pravidel projek-
tových žádostí je proto jedním z hlavních požadavků Svazu.

Svaz také dlouhodobě bojuje za zohlednění potřeb všech obcí 
a měst, od těch nejmenších po největší. Jeden ze způsobů popsal 
výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech: „Připravili jsme na Sva-
zu hned několik analýz, které jasně identifikují potřeby a problémy 
jak měst, tak venkova, odhadují jejich vývoj a navrhují oblasti jejich 
budoucího rozvoje. Stačí je jen vzít a zapracovat do strategických 
dokumentů. Rozvoj území má vycházet z potřeb jejich obyvatel, kdo 
lépe je zná než právě obce a města!?“ Zdroj: SMO

http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/starostove-
-pozaduji-smerovani-financnich-prostredku-z-eu-na-potreby-sa-

mosprav-a-zjednoduseni-celeho-systemu.aspx
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Proces výběru projektů v MAS je transparentní a je pod přímou kontrolou zástupců samospráv i veřejnosti. Na snímku projekty pro hod-
nocení a jednání výběrové komise v MAS – Partnerství Moštěnka.

Starostové ze SMO požadují směřování financí z EU 
na potřeby samospráv a zjednodušení systému

Rada Svazu měst a obcí ČR se na svém zasedání v Třeboni dne 
19. dubna mimo jiné zabývala problematikou čerpání evropských 
dotací. Řešila jak situaci v současném programovém období, pře-
devším pak problém dopadu korekcí v regionálních operačních pro-
gramech, tak i následující programové období 2014 – 2020 s ohle-
dem na skutečné potřeby měst a obcí. 

Rada Svazu měst a obcí ČR:
1. Upozorňuje, že obcím, které začaly realizovat své projekty řádně 

a podle stanovených pravidel, hrozí v případě neproplacení finanč-
ních prostředků vážné existenční problémy. Žádá proto Minister-
stvo financí ČR a kraje o urychlené řešení situace v regionálních 
operačních programech, které byly postiženy korekcemi finanč-
ních prostředků ve vztahu k obcím, které problémy nezpůsobily.

2. Požaduje, aby nedočerpané prostředky v jednotlivých operač-
ních programech byly v případě realokace směřovány na inves-
tice do oblasti mateřského a základního školství, a dále na opat-
ření vedoucí ke zlepšení stavu místních komunikací. Obce jsou 
připraveny takové projekty předložit.

3. Požaduje, aby 300 milionů EUR, které byly v rámci příprav na 
příští programové období 2014 – 2020 přesunuty ze Společné 
zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně 
pro řešení potřeb venkova. Částku 200 milionů EUR navrhuje 
alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu 
a 100 milionů EUR do Operačního programu Životní prostředí.

4. Vítá prohlášení Petra Gazdíka (TOP 09 a Starostové a nezávislí) 
z 18. dubna, které podporuje požadavky Svazu měst a obcí ČR ve 
vztahu k budoucímu čerpání strukturálních fondů EU, předložené 
již v loňském roce Ministerstvu pro místní rozvoj a projednané na 
lednovém společném setkání Svazu měst a obcí ČR s vládou ČR.

5. Vyzývá Asociaci krajů ČR k urychlenému jednání se Svazem měst 
a obcí ČR ve věci prosazování územní a urbánní dimenze jak v In-
tegrovaném regionálním operačním programu, tak v sektorových 
operačních programech.

Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/
prohlaseni-rady-svazu-k-problematice-evropskych-dotaci.aspx

P r o h l á š e n í  S v a z u  m ě s t  a  o b c í  k  p r o b l e m a t i c e  e v r o p s k ý c h  d o t a c íP

http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/starostove-pozaduji-smerovani-financnich-prostredku-z-eu-na-potreby-samosprav-a-zjednoduseni-celeho-systemu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/starostove-pozaduji-smerovani-financnich-prostredku-z-eu-na-potreby-samosprav-a-zjednoduseni-celeho-systemu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/starostove-pozaduji-smerovani-financnich-prostredku-z-eu-na-potreby-samosprav-a-zjednoduseni-celeho-systemu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/prohlaseni-rady-svazu-k-problematice-evropskych-dotaci.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/prohlaseni-rady-svazu-k-problematice-evropskych-dotaci.aspx
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Jakou úlohu zde budou hrát místní 
akční skupiny? 

MASky jsou a budou základním nástro-
jem implementace metody LEADER. Chce-
me posílení jejich úlohy a funkčnosti. Chce-
me, aby „přes ně“ teklo více peněz ke kon-
krétním příjemcům – obcím, podnikatelům 
i NNO v mikroregionech. Ale jedním de-
chem dodávám, že jestliže chceme zvýšit je-
jich důležitost, musíme také zvýšit nároky 
na ně kladené. Ten, kdo bude zapojen do 
implementace veřejných peněz, musí také 
zajistit dodržování jasných pravidel, musí 
být tato pravidla kodifikována do jasných 
standardů činnosti a tyto standardy musí 
být certifikovány státní autoritou – plateb-
ním a certifikačním orgánem. MASky tedy 
musí projít certifikačním řízením a podrobit 
se zkoumání své kvality.

Za SPOV se nyní aktivně účastníte nej-
různějších jednání s partnery i na minis-
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R
„Nespravedlivé rozdělování veřej-

ných financí ve prospěch měst vede 
k rozevírání nůžek mezi kvalitou živo-
ta na venkově a ve městech... MASky 
jsou a budou základním nástrojem 
implementace metody LEADER, ale 
jedním dechem dodávám, že jestliže 
chceme zvýšit jejich důležitost, musí-
me také zvýšit nároky na ně klade-
né… Myslím si, že v budoucím PRV  
bude pro venkovské obce a subjekty 
na venkově ještě méně peněz než 
v současnosti. A myslím dokonce, že 
je to v pořádku. Peníze jsou opravdu 
pro zemědělství potřeba…,“ říká v roz-
hovoru místopředseda Spolku pro ob-
novu venkova Radan Večerka. Muž, 
který stojí za touto neziskovou orga-
nizaci u rozhodujících jednání o roz-
dělení dotací v příštím programovém 
období Evropské unie. 

15. května budou starostové obcí 
a měst demonstrovat v Praze za lepší fi-
nancování z evropských dotací v příš-
tím období. Děje se tak ve spolupráci 
s aktéry Druhé zlínské výzvy a dalších 
organizací venkova Sdružení místních 
samospráv (SMS), Národní sítě místních 
akčních skupin (NS MAS). Proč je Spo-
lek pro obnovu venkova spoluorgani-
zátorem této akce? 

Ano. Spolek je v současnosti iniciátorem 
a spoluorganizátorem těchto akcí. Vyplývá 
to ze zkušeností. Byli jsme u přípravy součas-
ného programového období 2007–2013. 
Víme, co se povedlo a nepovedlo tehdy se 
státem vyjednat a zahrnout do pravidel. Ví-
me, co se v praxi osvědčilo a co ne. V sou-
časnosti probíhají vyjednávání nového obdo-
bí. Jak se dohodne, tak se nastaví a bude 
platit do roku 2020. Proto ta aktivita.

Je boj o evropské dotace ve větší pro-
spěch obcí stejně důležitý jako boj za 
spravedlivější rozpočtové určení daní? 

Samozřejmě. Jde sice řádově o menší ob-
jem financí, než které tečou rozpočtovým 
určením daní (RUD), ale zato jsou více zací-
leny na řešení společných problémů celé Ev-
ropy. My se do Evropy hlásíme. Máme ně-
které obdobné problémy, ať už jsme obec ir-
ská, německá, italská nebo česká. Proč tedy 
nechat finance ve městech? Problém je ob-
dobný jako v RUDu. Nespravedlivé rozdělo-
vání veřejných financí ve prospěch měst je 
nespravedlivé a vede k rozevírání nůžek me-
zi kvalitou života na venkově a ve městech. 

Nové programové období? Jak se nyní dohodne,
tak se nastaví a bude platit do roku 2020.

Rozhovor s Radanem Večerkou, místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR

Na ministerstvech a mezi profesními 
organizacemi se nyní rozhoduje o příš-
tím rozdělení dotací z evropských fon-
dů v letech 2014–2020. Co v tomto ohle-
du prosazuje celkově Spolek? Jakou má 
vizi – co by bylo nejlepší pro venkov? 

Prosazujeme právě spravedlivější rozdě-
lení peněz. Zkušenosti ukazují, že rozdělo-
vání od pražských úřednických či politických 
stolů a lavic není efektivní, transparentní 
a fér. Základní cíl našeho snažení je ten, aby 
se na centrálních orgánech určovaly národ-
ní cíle a kontrolovalo jejich plnění, ale ke 
konkrétnímu rozdělování peněz docházelo 
na co nejnižší – mikroregionální a regionál-
ní úrovni. K tomu se nejlépe hodí metoda 
LEADER a komunitně vedený místní rozvoj, 
tedy nástroj integrovaných přístupů rozdě-
lování finančních prostředků z budoucích 
operačních programů (OP) v regionech, kte-
ré umožňuje a předpokládá i evropská legis-
lativa.

Radan Večerka
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terstvech o budoucích operačních pro-
gramech. Co je nyní nejaktuálnější?

Probíhají první kola stanovování textů 
priorit v rámci jednotlivých budoucích ope-
račních programů. Snažíme se společně se 
SMS a NS MAS zúčastnit se připomínková-
ní a obsáhnout všechny jednání a progra-
my. V nich ve všech pak zajistit jejich 
„územní rozměr“ a jeho realizaci na ven-
kově co nejmasivnějším způsobem. Násled-
ně pak se musíme pokusit o zjednodušení 
administrativy a byrokracie a o co nejširší 
použití metody LEADER a MASek při reali-
zaci všech OP.

Co Vás v tomto ohledu v poslední do-
bě nejvíce potěšilo, co naopak zaskočilo? 

Nevím, jestli je to „potěšení“, ale snad 
to, že mě nic zásadního v přístupu resortů 
při přípravě programového období nepře-
kvapilo a vše se dalo předvídat. Tím neří-
kám, že je vše v pořádku, spíš to, že náš 
skepticismus vycházející ze zkušeností se 
stávajícím programovým obdobím, byl rea-
litou. Zaskočilo? Snad postup ministerstva 
zemědělství (MZe), kdy jsme prosadili myš-
lenku nutnosti nastavení standardů MASek 
a jejich certifikace, dále vytvoření pracovní 
skupiny k tomuto cíli, ale nakonec jsme do 
této pracovní skupiny my, ani ostatní lídři 
této myšlenky, nebyli vůbec pozváni. Pra-
covní skupina je složená z amatérů a laiků 
a nutností pro vstup do ní je legitimace 
ODS. Tento přístup pánů poradců Stehlíků 
a podobných je pro mě jasnou ukázkou to-
ho, jak se to dělat nemá. Proto jsme o cer-
tifikaci MASek začali jednat přímo s minis-
terstvem financí jako budoucí certifikační 
autoritou.

Myslíte si, že v budoucím Programu 
rozvoje venkova bude rozdělení mezi 
zemědělce a venkov opravdu v poměru 
95:5? Věříte, že se posílí kohezní politika 
ve prospěch venkovských obcí, jak navr-
huje ministerstvo zemědělství, když ob-
ce nedosáhnou na PRV? 

Myslím si, že v PRV  2014–2020 řízené-
ho ministerstvem zemědělství bude pro 
venkovské obce a subjekty na venkově ješ-
tě méně peněz než v současnosti. A myslím 
dokonce, že je to v pořádku. Celkový objem 
PRV se snížil a peníze jsou opravdu pro ze-
mědělství potřeba. Jde jen o to, kde skončí. 
Jestli v nesmyslných  platbách za to, že ze-
mědělec nebude pěstovat cukrovku nebo 
v potřebných antierozních opatřeních do 
půdy a pozemkových úprav zamezujících 
povodním a sloužících ke zlepšení akvakul-
tury v našich zemích.  To bude náš cíl při vy-
jednávání PRV. Posílení kohezní politiky ve 
směru posílení toku financí pro venkovské 
subjekty je cílem současné činnosti a snaže-
ní SPOV, SMS i NS MAS.  

Co prosazuje vaše krajská organiza-
ce Spolku v Karlovarském kraji? Jak jste 

pro letošní rok dopadli s POV?  Podpo-
ruje váš kraj místní akční skupiny? 

Snažíme se využít našich nadstandard-
ních znalostí z přípravy dokumentů budou-
cích OP a především IROPu, připravit se a ini-
ciovat budoucí projednávání integrovaných 
strategií rozvoje území kraje s krajskými po-
litiky i úředníky. MASky jsou přirozeným 
partnerem kraje a LEADER není už dávno na 
kraji „sprosté slovo“. Krajské POV se pro le-
tošek bohužel o něco ponížilo, ale podařilo 
se nám udržet jeho ještě přijatelnou hodno-
tu. Pro příští roky doufáme v jeho navýšení 
a snažíme se proto udělat co nejvíc.

Jste členem monitorovacího výboru 
ROP Severozápad, který v současné do-
bě řeší dost značné problémy. Proč tyto 
problémy vznikly a jaké vidíte řešení? 
Byly regionální operační programy špat-
ně nastaveny, nebo šlo spíše o selhání li-
dí, nepřiměřený politický vliv krajských 
samospráv či selhání vyšších kontrolních 
mechanismů?

Radan Večerka v této odpovědi odkázal 
na rozhovor, který poskytl České pozici. 
Vzhledem k tomu, že jde o problém nejen 
regionální, ale může se týkat i dalších ROPů, 
přinášíme jej za rozhovorem pro ZV. (Více: 
http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekono-
mika/za-rop-severozapad-mely-zaplatit-kra-
je-i-stat).

Co je nového u vás ve vesnici Struž-
ná, kde je starostkou vaše žena? 

V neděli jsme postavili na rozcestí novou 
autobusovou zastávku. Mám z toho opravdu 
velkou radost. Snažíme se totiž o rozjezd na-
šeho malého sociálního podniku. Spojili jsme 
se s drobným podnikatelem v obci a vymys-
leli výrobu laminátových a kovových výrob-
ků i lamináto-kovových, bytelných autobuso-
vých zastávek vhodných pro venkovské obce. 

Výrobu realizujeme s pomocí místních i neza-
městnaných občanů. První výrobky – lavičky 
na hřiště a bedny na posyp už fungují. Funkč-
ní prototyp autobusové zastávky také máme 
a budeme se snažit dodávat vše i pro okolní 
obce a zajistit tak i pracovní místa v obci. 

Z médií je známo, že Stružnou dosta-
la vaše žena z dluhů a dokonce se jí po-
dařilo výrazně přitáhnout pozornost 
obyvatel k veškerému dění a rozhodo-
vání. Lidé prý u vás hojně navštěvují jed-
nání zastupitelstva, přitom právě nezá-
jem bývá často v obcích problém. Jak se 
jí to podařilo? Pomáháte si vzájemně 
radou a pomocí? 

Žena je starostkou už sedmým rokem. 
Když přebírala funkci, byla obec kvůli „zpac-
kané“ dotaci na kolenou. Dluhy, exekuce na 
účet obce, rozeštvaní lidé… Je především je-
jí zásluhou, že je situace dnes obrácená 
a obec Stružná je i pro ostatní příkladem „že 
to jde“. Já pomohl a pomáhám samozřejmě 
s některými právními otázkami, informace-
mi a orientací v problémových oblastech 
(i u nás bude končit pošta…). Proto také pa-
radoxně přestal být zájem o účast na for-
málním jednání zastupitelstva. Vše se řeší 
průběžně, lidé přicházejí na obec, nebo 
i k nám domů kdykoli a s čímkoli a starost-
ka je k dispozici neustále. Třeba při fotbalo-
vém utkání našeho fotbalového klubu na 
hřišti v Žalmanově se vyřešily jak nové lavič-
ky, tak i komín pro klubovnu. Zastupitelstvo 
nicméně zasedá a rozhoduje často, ale jak 
starostka, tak i většina zastupitelů vlastně 
denně pracují mezi a s lidmi. Rozhoduje se 
tak o předem s i lidmi projednaných záleži-
tostech. Tomu se říká funkční venkovská ko-
munita a já jsem nesmírně rád, že u nás za-
číná být zcela přirozenou jistotou.

Rozhovor připravila Marie Šuláková

http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/za-rop-severozapad-mely-zaplatit-kraje-i-stat
http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/za-rop-severozapad-mely-zaplatit-kraje-i-stat
http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/za-rop-severozapad-mely-zaplatit-kraje-i-stat
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Místopředseda Spolku pro obnovu venko-
va Radan Večerka patří mezi dlouholeté kri-
tiky dění v Regionálním operačním programu 
Severozápad. Sám měl možnost program sle-
dovat z pozice člena monitorovacího výboru. 
Otázka na něj tedy byla jasná: kdo nese od-
povědnost za korekci ve výši 2,6 miliardy ko-
run za podvody a chyby v rozdělování dota-
cí, kterým Evropská komise podmiňuje obno-
vení proplácení peněz v programu?

Podle Večerky by se na úhradě sankce 
měly podílet kraje i stát – každý totiž nese 
díl odpovědnosti. Večerka rovněž varoval, že 
pokud obě strany nedospějí k dohodě, exis-
tuje extrémní právní stanovisko, dle nějž by 
příjemci dotací mohli vracet až šest miliard 
korun z již proplacených peněz v programu.

Jaký je poslední vývoj ohledně vyjed-
návání o zaplacení korekce 2,6 miliardy 
korun za ROP Severozápad?

Ve čtvrtek 18. dubna jednali hejtmani 
s premiérem o možnosti snížení korekce. Pre-
miér Petr Nečas s ministrem financí Mirosla-
vem Kalouskem tvrdí, že je to odpovědnost 
krajů. Rýsuje se teoretická možnost, že by 
kraje místo 2,5 miliardy korun platily pouze 
miliardy dvě. Rozdíl sum tvoří nesrovnalosti 
v projektech, v nichž se budou vymáhat pení-
ze po konkrétních příjemcích, kteří pochybili. 
Novinkou je také to, že se ministerstvo pro 
místní rozvoj obává, zda se podaří vyčerpat 
peníze v programu do konce současného roz-
počtového období. Proto jeho úředníci navrh-
li, aby se 3,1 miliardy korun z ROP Severozá-
pad převedlo do jiných operačních programů.

 
Kdo by měl zaplatit korekci ve výši 

2,6 miliardy korun za problémy v ROP 
Severozápad?

Obecné evropské nařízení říká, že za pro-
gram odpovídá český stát. Ten však ke kon-
trole peněz zřídil Regionální operační pro-
gram a odpovědnost přenesl na Ústecký 
a Karlovarský kraj v Regionální radě ROP Se-
verozápad. Na zaplacení poměrné části ko-
rekce by se měly podílet oba kraje i stát dle 
svých odpovědností.

Jak byste rozdělil jejich odpovědnost?
Návrh ministerstva financí na bezúroč-

nou půjčku je podle mě vstřícný přístup. 
Nedovedu určit konkrétní poměr odpověd-
nosti krajů a státu. Byl jsem ale u vzniku 
ROP Severozápad od počátku, dovedu pro-
to říci, co bylo špatně. V monitorovacím vý-
boru programu jsme společně se zástupci 
Svazu průmyslu a dopravy a Severočeského 
sdružení obcí kritizovali způsob výběru pro-
jektů. Nelíbilo se nám znění pravidel pro vý-
běr projektů. V srpnu 2007 jsme kritizovali 
třetí stupeň výběru projektů, který násled-
ně zpochybnila i Evropská komise, a pak byl 
změněn na dvoustupňový. Tehdy se proti 
mně v monitorovacím výboru postavili zá-
stupci ministerstva pro místní rozvoj, minis-
terstvo financí mlčelo.

 
Zkuste popsat, jak vypadal třístup-

ňový systém výběru projektů?
Nejprve projekty prošly administrativní 

kontrolou, ve druhé fázi je posuzovali hod-
notitelé a ve třetím stupni výbor Regionální 
rady. Ve třetím stupni tak bylo možné výběr 
projektů zcela přehodnotit. V tom spočíval 
střet zájmů, protože politici byli jednak hod-
notiteli, a zároveň reprezentovali kraj, jenž 
o dotaci žádal. To byla základní systémová 
chyba, která se při nastavení regionálního 
operačního programu stala. Vadilo mi, že 
konečné slovo měli politici. Chtěl jsem, aby 
tam bylo matematické hodnocení, z něhož 
by bylo od počátku jasné, že kdo získá urči-
tý počet bodů, tak jeho projekt projde.

 
Co se stane, pokud nevznikne doho-

da na zaplacení korekce?
Pokud dojde k dohodě a ROP Severozá-

pad bude fungovat dál, tak se budou vymá-
hat peníze pouze po těch, co něco zavinili. 
Ostatní, jejichž projekty byly certifikovány 
a zaplaceny, po nich nikdo nic chtít nemů-
že. Pokud se na zaplacení korekce shoda 
nenajde, existuje právní možnost, že se ROP 
Severozápad zruší od počátku, jako kdyby 
nikdy nebyl. Následně, čistě teoreticky, by 
příjemci dotací museli vrátit zhruba šest mi-
liard korun, jež byly v programu vyplaceny.

Jak kontroloval čerpání dotací moni-
torovací výbor ROP Severozápad?

Dle evropských nařízení monitorovací vý-
bor kontroluje pokrok operačního progra-
mu a schvaluje základní dokumenty. Ve vý-
boru sedí zástupci Ústeckého a Karlovarské-
ho kraje a úředníci z ministerstva pro místní 
rozvoj, jež má na starosti národní orgán ko-
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ordinace EU fondů, dále pak zástupci pla-
tebního a certifikačního orgánu z minister-
stva financí, kvůli venkovu jsou tam i lidé 
z ministerstva zemědělství. Setkávali jsme se 
jednou za půl roku. Monitorovací výbor však 
nic zásadního nerozhodoval. Může tak ako-
rát říci, že je něco špatně.

Jak reagoval monitorovací výbor na 
znepokojivé zprávy z médií, která infor-
movala o manipulacích s eurodotacemi 
a provázanosti firem s lidmi z Regionál-
ní rady?

V případě Chomutova, v němž se měl 
schvalovat integrovaný plán rozvoje města, 
se na mě dokonce někteří lidé osobně obrá-
tili. Vysvětlili mi, že průšvih spočívá v tom, že 
by zakázku na rozvoj turistiky okolo Kamen-
cového jezera u Chomutova měla získat kon-
krétní firma. V rámci integrovaného plánu 
rozvoje města Chomutov bylo přitom identi-
fikováno několik projektů za zhruba miliardu 
korun, kterou měl městu proplatit ROP Seve-
rozápad. Vystoupil jsem proto na monitoro-
vacím výboru, aby to takto nebylo přijato. 
Většina tvořená zástupci krajů mě však pře-
hlasovala. Samotný fakt projednání na moni-
torovacím výboru však způsobil, že se inte-
grovaný plán rozvoje Chomutova změnil.

Snažil jsem se ptát na věci, které se ob-
jevovaly v tisku, ale byl jsem v menšině. Při-
padal jsem si jako Don Quijote v boji s větr-
nými mlýny. Proti vám sedí hejtmani, krajští 
zastupitelé a lidé, kteří jsou zapojeni do po-
litického systému dělení moci a výměny 
ekonomických stimulů, tedy peněz. Až do 
loňského srpna tam seděli lidé jako bývalá 
hejtmanka Jana Vaňhová z ČSSD a posla-
nec Jiří Šulc z ODS. Nedovedete si předsta-
vit, jak to tam vypadalo.

 
Zkusíte mi to přiblížit?
O problémech, které zjistila Evropská ko-

mise, jsem se dozvěděl v prosinci 2011. Za-
býval se jimi monitorovací výbor. Kritika se 
koncentrovala na čerpání Krajské zdravot-
ní. Následně zavřeli ředitele Úřadu Regio-
nální rady Petra Kušnierze. Tehdy jsem řekl: 
Pánové, ale pana Kušnierze někdo vybral. 
Jak se to mohlo stát? Bývalý ústecký hejt-
man Šulc vystoupil a řekl, že to bylo selhá-
ní jednotlivce a že se vloudila chybička. Ná-
sledně jsem začal navštěvovat i výbor Regi-
onální rady, přestože jsem neměl pravomoc 
něco ovlivnit.

Jednání výboru byla otevřená veřejnosti. 
Jeho členové se na mě dívali jako na zjevení. 
Řekl jsem jim, že jsem členem monitorovací-
ho výboru a že poslouchám. Žasnul jsem, jak 
například zareagovali na dopis Evropské ko-
mise, v němž se uvádí, že Brusel nechce Kraj-
skou zdravotní jako příjemce, protože je to 
nesolidní partner. Poslední suma, již schválil 

O rozkradených eurodotacích na severu Čech
Za ROP Severozápad by měly zaplatit kraje i stát, říká Radan Večerka, člen monitorovacího výboru programu

„Politici byli jednak hodnotiteli,
a zároveň reprezentovali kraj, 
jenž o dotaci žádal“
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výbor Regionální rady, šla Krajské zdravotní 
ve výši, tuším, 80 milionů korun v květnu ne-
bo červnu loňského roku. Něco jsem tam ře-
kl a na příštím zasedání výboru Regionální 
rady padnul návrh na změnu jednacího řá-
du, aby mě mohli vyloučit.

 
Zaslechl jsem, že byl problém už je-

nom to, jak po zatčení ředitele Kušnier-
ze zařídit, aby na jednání výboru nepo-
sílal svého asistenta?

Na výboru se dlouho řešilo, že Kušnierz 
je sice ve vazbě, ale že přeci stále existuje 
presumpce neviny, a proč by ho tedy měli 
odvolávat z funkce ředitele Úřadu Regio-
nální rady. Následně výbor pověřil funkcí 
ředitele Jiřího Červinku. Když už to s Kuš-
nierzem bylo neobhajitelné, tak ho odvola-
li a vypsali výběrové řízení. Červinku, který 
je podle mě výborný úředník z Karlovarské-
ho kraje a perfektně by to zvládnul, tam 
nevzali. Místo toho za ředitele vybrali Pav-
la Markvarta z Chomutova (loni v srpnu ho 
zatkla policie kvůli machinacím s dotacemi 
spolu s náměstkem hejtmanky Vaňhové 
Pavlem Koudou – poznámka redakce). Šlo 
o aroganci moci. Někteří úředníci hráli s ni-
mi, a pak za to šli i sedět.

 
Jak na korupci v ROP Severozápad 

reagovali lidé z ministerstev, kteří se-
děli v monitorovacím výboru?

Většinou mlčeli. Když jsem navrhnul ně-
jaké hlasování, tak se zdrželi nebo byli pro-
ti. Olze Letáčkové, předsedkyni Národního 
orgánu pro koordinaci na ministerstvu pro 
místní rozvoj, jsem poslal zápis, aby znala 
mé stanovisko k hodnocení projektů. Přišla 
mi od ní odpověď, že je velmi obtížné na-
hlížet současnou optikou na proces imple-
mentace, a že je nutné brát v potaz fakt, že 
nastavení schválil audit shody. Nebylo mož-
né reálně předpokládat, do jaké míry dojde 
ke zneužití systému.

Když jsem zjišťoval, co bylo na jed-
nání monitorovacího výboru nejdůleži-
tější, opakovaně jsem od některých je-
ho členů slyšel, že vrcholem byl oběd. 
Bylo tomu skutečně tak?

Ano, bylo tomu tak. Úředníci před jedná-
ním pregnantně připravili papíry, všechny 
věci šly dle jednacího řádu a včas, ale byly 
tam pouze body, jež předtím odsouhlasil vý-
bor Regionální rady, tedy politici. Na moni-
torovacím výboru občas někdo vstal a něco 
řekl, ale materiály již před jednáním prošly 
připomínkovým řízením. V nich se minister-
stvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí 
zpravidla vyjadřovaly k prkotinám. Úředníci 
ministerstev byli na jednání monitorovacího 
výboru formálně zastoupeni na úrovni vrch-
ních ředitelů a náměstků. Jenže v praxi tam 
za sebe posílali náhradníky z řad úřednictva 
o dvě kategorie pod nimi. Ti přijeli na jedná-
ní s papírem, že zastupují například Václava 
Štrasera, ředitele Auditního orgánu minis-

terstva financí. Tito řadoví referenti pak na 
jednání mlčeli, pak se najedli a odjeli.

 
Řešili jste na monitorovacím výboru 

nedostatečnou nezávislost auditorů, kte-
ří měli kontrolovat využívání dotací?

Auditoři byli zaměstnanci Úřadu Regio-
nální rady a podléhali jeho řediteli. Problém 
byl v tom, že ho zároveň měli kontrolovat. 
To nám Evropská komise vyčetla a následně 
se systém změnil. Jedním z nápravných opat-
ření bylo, že všichni auditoři jsou dnes za-
městnanci ministerstva financí. I když audi-
toři na Úřadu Regionální rady stále sedí, ře-
ditel Úřadu je nemůže odvolat.

Kdy se objevila kritika auditního sys-
tému? 

O tomto problému jsem v obecné rovině 
věděl, ale konkrétní kritiku jsem zaznamenal 
až od Evropské komise loni. Zmíněný systém 
však prošel auditem shody, kde se k němu vy-
jadřovala ministerstva i Brusel. Neměl jsem te-
dy co kritizovat. Když se pak Evropská komi-
se ozvala, tak i já jsem řekl, že kritizují něco, 
co sami v roce 2007 schválili. V tomto smys-
lu leží odpovědnost i na EU. Hovořil jsem 
o tom i se zástupcem Evropské komise Chris-
tosem Gogosem, jenž mi řekl: „No jo, ale my 
jsme nečekali, že tu budete tolik krást.“

 
Před dvěma týdny se objevila inicia-

tiva, aby 65 procent dotací směřovalo 
do menších měst a obcí. V čem by to po-
dle vás bylo lepší?

Jsem coby místopředseda Spolku pro ob-
novu venkova jedním z organizátorů této 
akce. Dalšími jsou Sdružení místních samo-
správ a Svaz měst a obcí. Nejde o to, že by 
se 65 procent prostředků mělo rozdělovat 
přes obecní rozpočty. Na venkově žije 65 
procent obyvatel – 65 procent našich oby-
vatel by žádalo o 65 procent peněz z EU.

 
Kdo by měl podle vás rozdělovat tyto 

peníze?
Evropská komise v pozičním dokumentu 

uvedla podmínky pro budoucí operační pro-

gramy EU a jejich rozdělení. Požadujeme, 
aby byl celý systém více nárokový. To zna-
mená: když někdo splní kritéria, tak má pe-
níze dostat. Systém by se měl především 
zjednodušit, aby to bylo pro obce snazší 
než dnes. Existují například místní akční 
skupiny – sdružení obcí, firem a nezisko-
vých organizací, jež se řídí principem, dle 
nějž nikdo nesmí mít většinu. Tyto skupiny 
si zpracovávají plány rozvoje území komu-
nitním způsobem. Na plnění své strategie 
mohou v současnosti použít peníze z Pro-
gramu rozvoje venkova. Chceme, aby v bu-
doucnu přibyly i další operační programy, 
které by zahrnovaly podobnou možnost.

 
Jak zajistit, aby se v tomto systému 

dotace nerozkradly?
V systému místních akčních skupin si 

všichni vidí do karet. Je to založené na vnitř-
ní kontrole.

 
Co když se na nějaké machinaci do-

hodnou všichni zástupci místní akční 
skupiny?

Proto je nutné pro místní akční skupiny za-
vést standardy a stanovit certifikační povin-
nost. Musí tam být kontrola a audit jako 
u operačních programů. Nejdůležitější na tom 
je to, že v místních akčních skupinách neroz-

hodují politici. Státní správa ve skupinách ne-
smí mít vyšší než 49procentní podíl hlasu.

 
Zvládnou vůbec místní akční skupiny 

absorbovat projekty v hodnotě miliard 
korun?

V současném období distribuují prostřed-
nictvím metody LEADER zhruba pět miliard 
korun. Zvládají menší projekty. Nejsou schop-
ny realizovat obří infrastrukturní projekty ty-
pu dálnice, rozvody plynu či veliké čističky. 
Jsou ale schopny zvládnout projekty napří-
klad do patnácti milionů korun, které malé 
obce potřebují. Proto chceme peníze rozdě-
lit na více projektů menšího rozsahu. Nešlo 
by o vytvoření nové implementační struktury. 
Nechceme, aby se priority pro venkov určo-
valy na ministerstvech.

 
Martin Shabu, Česká pozice

Zdroj: http://www.ceskapozice.cz/
byznys/ekonomika/za-rop-severozapad-

-mely-zaplatit-kraje-i-stat

Netušili jsme,
že tu budete tolik krást

ROP Severozápad
Regionální operační program (ROP) Se-
verozápad pokrývá dva kraje – Ústecký 
a Karlovarský. K jeho řízení byla vytvořena 
Regionální rada. Ve výboru Regionální ra-
dy zasedají členové krajských zastupitel-
stev a ředitel Úřadu Regionální rady. Mini-
málně jednou za rok se schází monitoro-
vací výbor ROP Severozápad, jenž je složen 
z krajských politiků, úředníků ministerstev 
a zástupců neziskových organizací.
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Na své dubnové schůzi se představitelé Spolku zabývali 
budoucím programovým obdobím a projednali pět bodů, jež 
nyní předloží ministru zemědělství. Schůze se konala 2. dub-
na v budově Senátu v Praze.

budoucí programové období

Kavala: „Venkov volá po MASkách, které mají 
svůj standard,a ten nechť je nastaven seshora.“

Podle Eduarda Kavaly se zatím období 2014+ pro venkov je-
ví jako velmi nepříznivé. „Chtěli bychom prosadit 25 procent pro 
LEADER. Hovoří se o tom, že LEADER by měl být uplatněn i v ostat-
ních operačních programech, které budou po roce 2014. A naším 
cílem by mělo být, aby ten závazek byl skutečně závazný. Za na-
prosto nepřijatelné považujeme, že nemá být pokryto celé území, 
ale jen území 50 MASek. To by vedlo k selekci. Selekce nechť je na-
stavena standardizací. To je další bod, který chceme prosadit. Aby 
kvalita MASek byla zaručena a nemohlo být jedním špatným přípa-
dem degradováno celé hnutí LEADER. Venkov i MASky samotné 
volají po MAS, které mají svůj standard a ten nechť je nastaven se-
shora,“ řekl Kavala.

Dalším bodem je podle Kavaly otázka priorit, které venkov tíží 
a které by měly být předloženy zemědělské veřejnosti. „V součas-

Spolek chce v novém období větší podporu
pro venkov formou LEADERu z více fondů
Navrhovaných 5 procent z PRV by se 
mělo navýšit z dalších programů do 
výše 25 procent nynější podpory

ném období se rezignovalo na prioritu, kterou považuji za nejdůle-
žitější, a to jsou pracovní příležitosti. Vše ostatní považuji za zbyt-
né. Pro mě je venkovské muzeum zbytnější než např. dvě pracovní 
příležitosti pro mladé. Pak by to mělo být dobudování infrastruktu-
ry,“ řekl dále Kavala.

Kavala nakonec shrnul pět bodů, na nichž pracoval s místo-
předsedou Spolku Radanem Večerkou.

1. LEADER – 25 % (myšleno v návrhu nového PRV, případně zave-
dení v dalších OP do výše 25% měřených alokací PRV – pozn. ZV)

2. Závazek – zavádět LEADER do ostatních operačních programů
3. 100% pokrytí rozvoje venkova LEADERem
4. standardizace MAS
5. stanovení priorit – přičemž ze strany Spolku by to měly být pře-

devším pracovní příležitosti a infrastruktura včetně komunikací

Nejnovější informace o stavu vyjednávání mezi ČR a evropský-
mi orgány o jednotlivých operačních programech sdělil přítomným 
Miroslav Daněk z MMR, které připravuje období 2014+. Uvedl, 
že 8. února proběhlo jednání Evropské rady a z ní vzešla dohoda, 
která České republice přisoudila zhruba 75 procent toho, čím se 
disponuje v současné době. „Venkova se týká jedna část dohody 
– a sice převedení 300 milionů EUR ze II. pilíře (Společné zeměděl-
ské politiky) do politiky kohezní. V zásadě zůstáváme v jednom ba-
líku, jen se trochu rozhodilo vnitřní členění,“ řekl Daněk. Vysvětlil, 
že tyto peníze by měly být určeny na pomoc venkovu, přičemž vý-
znamná část by měla řešit situaci s čištěním odpadních vod. 

„Evropská komise se zdráhá oficiálně vyjednávat s členskými 
státy dříve, než bude k dispozici legislativa. S tou to nevypadá pří-
liš růžově. Hovoří se o termínech do prázdnin, přesněji do čer-
vence,“ uvedl Daněk s tím, že i toto datum je stále více nereálné 
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a legislativa snad bude k dispozici alespoň začátkem října. „Do té 
doby probíhají a budou probíhat jednání neoficiální, a to spíše 
o obecnějších věcech, které se dotýkají hlavně dohody o partner-
ství,“ řekl Daněk. 

Uvedl dále, že nyní platí ustanovení o alokaci minimálně pěti 
procent financí na aktivity nesené metodou LEADER. „Podle do-
kumentace komise by každá správně fungující MASka za těch 
sedm let měla hospodařit minimálně se třemi miliony EURO. Jed-
noduchými propočty jsem dospěl k tomu, že v současném PRV, při 
alokaci, která vyplynula z jednání evropské rady, by bylo možné 
zhruba 10 milionů korun ročně saturovat cca 47 MASek, což není 
zrovna pozitivní. Ale vzhledem k poměru mezi finančními pro-
středky na zemědělství a na strukturální fondy jsem dospěl k to-
mu, že všech 170 MASek by bylo možno na minimální úrovni sa-
turovat necelými dvěmi procenty z toho zbytku. Rozhodnutím ČR 
je ale saturovat MASky nejen z PRV, ale i z k tomu příslušných fon-
dů. Evropský parlament by chtěl více peněz do koheze i do země-
dělství, ale nevím, nakolik je to průchodné. V případě neschválení 
hrozí rozpočtové provizorium,“ dodal Daněk.

Radan Večerka řekl, že Strategie regionálního rozvoje ČR se ří-
dí desítkami kritérií, která se zprůměrňovala, a celé území se roz-
dělilo na tři typy – rozvojové, stabilizované a periferní. „Určitě by 
mělo zaznít, že strategie je pouze podklad, ale určitě ne implemen-
tační návrh. Podle mého názoru by tam měla být větší úloha ko-
munitně vedeného místní rozvoje, resp. MASek. A mělo by to být 
podkladem pro jejich rozhodování o prioritách. Je pak otázka, kdo 
bude řešit alokace finančních prostředků,“ dodal Večerka.

Zdeněk Peša reagoval, že padlo dost údajů a požadavků, kte-
ré jdou občas i proti sobě. „V úvodu zmínka o 100 procentním po-
krytí venkova z pohledu našich požadavků na dotační podporu. 
Pak se bavíme, zda máme území pokryto MASkami, následně ho-
voříme o standardizaci, která některé z MASek vylučuje, poté je 
řeč o penězích… Celá řada MASek, které dosud dřímaly, se v do-
bě přípravy nového programového období začíná probouzet s tím, 
že by mohly být mezi podporovanými. A teď se bavíme o částce 
70 milionů a o počtu MASek, které je reálné z těchto peněz pod-
pořit a vychází to na polovinu těch stávajících funkčních. Tohle 
všechno bychom si měli navzájem ujasnit. Bylo by dobré si říci: Vy, 
co jste nyní v MASkách aktivní a máte za sebou nějaké výsledky 
a teď jste vyzýváni, abyste podporovali další, budete ještě nějakým 
způsobem v rámci standardizace znovu hodnoceni a může se stát, 
že pro příští období nebudete podpořeni. Pak se bavíme o Strate-
gii regionálního rozvoje, podle které je území rozděleno úplně ji-
nak než podle působnosti MASek a tedy i podpora je tam podle ji-
ného klíče,“ řekl ve svém vstupu Peša.

Jan Florian připomněl, že v první etapě MASek byly země s po-
dobným hospodářským potenciálem jako je náš v západní zóně (te-
dy spolkové země bývalé NDR) a dávaly na metodu LEADER z celko-
vého balíku nikoliv pět ale až skoro 50 procent. „My jsme to neu-
dělali. Metoda LEADER se nyní rozehrála na plošné pokrytí a byla 
představa, že bude 3. a 4. osa spojena do jedné, což vedlo ke kon-

krétnějším výsledkům. Teď jdou dvě věci proti sobě. Aktivita a schop-
nost – a zaostalost. Pokud předseda vlády někam přesunul 300 mi-
lionů ze zemědělské politiky, pak by tyto peníze měly být určeny na 
venkov. A pak si dovedu představit spojený model. Zemědělství pů-
jde pěti procenty plošně a MMR bude dorovnávat. Tím pádem ty za-
ostalejší oblasti dostanou více,“ řekl Florian.

Miroslav Daněk vysvětlil, že oněch 300 milionů nepůjde do 
LEADERu nýbrž na rozvoj venkova. „Uvažuje se o čištění vod ne-
bo podpoře obcí, která zatím nebyla definována. O tom se jedná 
na úrovni náměstků ministrů. Co se týče strategie, ta bude nejdřív 
schválena jako celek a potom si MAS budou jednotlivé části pro-
jednávat s poskytovateli,“ uzavřel Daněk.

přípravy prv pro příští období

Sekáč: „Bude hodně záležet na tom,
jak jednotlivé MASky zpracují své strategie.
Je důležité, aby nevznikaly „přes kopírák“.

O stavu přípravy PRV pro příští období informoval přítomné Pa-
vel Sekáč, vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe ČR. Uvedl, že 
v současné době se konají pracovní skupiny, kde mají nevládní or-
ganizace možnost otevřené diskuze. „Jednotlivé opatření jsou 
v běhu příprav. Jednání v Bruselu významně postoupila na úrovni 
rady ministrů. Ta předložila pracovní dokumenty směrem k Evrop-
skému parlamentu, kde proběhne trialog. Byl jsem osobně příto-
men jednání, na kterém se musel učinit kompromis mezi 27 člen-
skými státy,“ řekl Sekáč. Doplnil, že nyní je potřeba v rámci pra-
covních skupin otevřít otázku budoucí struktury a směrování 
LEADERu. „Osobně jsem se zúčastnil jednání se zástupci NS MAS 
ČR a kraji, kde jsme se bavili o dvou kontroverzních dokumentech 
Strategie regionálního rozvoje a územní dimenze. Otevřeli jsme 
otázku, zda tyto dokumenty směrem k venkovu plní to, co se od 
nich očekává. Náš resort trvá na jedné výhradě. Máme problém s 
jednostranným pohledem na územní dimenzi a intervenci peněz 
do území a specificky vymezených oblastí. Tím totiž budeme dis-
kriminovat všechny ostatní a největší dopad to bude mít na MAS-
ky,“ řekl dále Sekáč.

Shrnul, že se nakonec dohodli na jakémsi „selekčním klíči“, ne-
boť není možné, aby se z jednoho operačního programu platila 
struktura všech MAS. „Bude hodně záležet na tom, jak jednotlivé 
MASky zpracují své strategie. Je důležité, aby nevznikaly „přes ko-
pírák“ – což je jedním z hlavních fenoménů současné doby,“ řekl 
a připomněl, že v prvních kolech v roce 2007 a 2008 vylučovali 
MAS, kterým zpracovával plány jeden poradce, a naprosto jiná úze-
mí měla naprosto stejnou strukturu. „Tyto chyby je nutno odstra-
nit a donutit managementy MASek, aby přemýšlely o specifičnos-
ti. Také NS MAS ČR tento pohled vnímá. V květnu musíme předlo-
žit do vlády návrh programového dokumentu. Bude velmi obtížné 
brát ho jako konečný a je to téměř nemožné,“ dodal Sekáč.
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Kavala: „Co má být tím strategickým cílem? 
Udržet lidi v odlehlých oblastech.“

Eduard Kavala upozornil na diskutabilní otázku udržitelnosti 
jakéhokoliv projektu v souvislosti s pracovními místy v odlehlých 
místech. „Když bude udržitelnost pracovních míst kratší pěti let, 
pak jsem schopen se bavit o tom, co má být tím strategickým cí-
lem. Udržet lidi v odlehlých oblastech. Co jiného je tam může udr-
žet než pracovní příležitosti? Některé věci musejí být tedy v těch 
strategiích zásadně stejné,“ řekl.

Radan Večerka zmínil zkušenost podle jeho slov z nejhoršího 
operačního programu, který v ČR existuje – ROP Severozápad. „Ne-
chal jsem si spočítat náročnost některých projektů. Města si necha-
la postavit haly, bazény a další záležitosti, jejichž udržitelnost je zá-
vislá na tom, že jsou do budoucna placeny z veřejných peněz – z je-
jich rozpočtů. Bazén v Karlových Varech stojí 45 milionů korun 
ročně. Když se to sečte od Aše po Šluknovský výběžek, je 62 pro-
cent udržitelnosti založeno na budoucích veřejných rozpočtech, 
které to neutáhnou. To je obrovský problém, na který chci upozor-
nit při přípravě IROPu. U nás na venkově se nic takového neděje. Je 
tam daleko více selského rozumu než ve městech,“ řekl Večerka.

zapojení evropského socIálního fondu 
k podpoře zaměstnanostI

Pavel Sekáč reagoval, že v sociálních otázkách doufá v pomoc 
sociálního fondu. „Proto jsem rád, že jsme pod jedním strategic-
kým rámcem. Když si dobře nastavíme priority, budeme se moci 
soustředit na segment podnikání a na druhou stranu může sociál-
ní fond – např. přes LEADER – velmi úspěšně intervenovat do udr-
žení zaměstnaneckých míst,“ řekl Sekáč a dodal: „Co se týče pri-
orit, konkrétně zaměstnanosti, souhlasím s panem předsedou. 
Když snížíme udržitelnost zaměstnaneckých míst z pěti let na tři.“ 
Sekáč dále řekl, že je potřeba se orientovat na všechny ostatní fon-
dy a ne jen na resort, který byl v letech 2007–2013 nejvíce ocho-
ten se o venkovu aktivně bavit. „Co se týče zaměstnanců, pan mi-
nistr vnímá z našich podkladů a analýz i z rozhovorů s Agrární ko-
morou apod., jednu otázku: Proč řešíme přidanou hodnotu? 
Protože nechceme být rozvojovou zemí, která bude primárně pro-
dukovat jen základní suroviny. My už jsme jak někde v Zairu nebo 
v Pobřeží slonoviny. Tady je snaha vrátit diverzifikovanost zeměděl-
ské výroby dalšími činnostmi,“ pokračoval Sekáč.

V otázce infrastruktury jmenoval Sekáč náměstka Žáka, jenž se 
intenzivně s ministrem zajímá o to, jak usnadnit budoucí adminis-
traci vodohospodářské infrastruktury z MŽP. Náměstek Žák přitom 
prosazuje, aby se neřešily jen betonové projekty, ale šlo se cestou 
i menších děl, které jsou environmentálně lépe zakomponovány 
do krajiny, např. kořenové čistírny apod. 

„Jde o snahu přehodnotit náklady, které byly vynaloženy, a ma-
ximálně je do budoucna zefektivnit. Je to také snaha přimět sub-
jekty, aby se podílely na těchto projektech společně. Je poměrně 
tristní, když dvě vedle sebe ležící obce dělají každá ČOV za 20 ne-
bo 30 milionů a ve finále je někde na pomezí ČOV za 35 milionů. 
MZe má velkou ambici, coby gestor vodohospodářské politiky, stát 
se i jejím administrátorem,“ zaznělo z úst Sekáče.

Miroslav Daněk upozornil, že Evropská komise nám v listopa-
du dala k dispozici poziční dokument, ve kterém nám sděluje, že 
aktivity typu golfová hřiště nebo plavecké bazény si na území ČR 
za tyto peníze nepřeje. Jsou k tomu přidány i další aktivity, které 
samy o sobě nebude možno podpořit, ale budou moci být součás-
tí strategického plánu. Týká se to především intervencí do školství. 
(Poziční dokument je k dispozici na stránkách MMR)

nejen zaměstnanost, ale I lepší kvalIta žIvota 
a přIdaná hodnota

Starosta Peša se vrátil k záležitosti strategie regionálního roz-
voje a územnímu členění. „Pan doktor Daněk se tady zmínil, že če-
kal proti této záležitosti ohlas a nedočkal se ho v takové šíři, jak 
předpokládal. Já jsem byl v minulých letech u zpracovávání různých 
strategií v rámci Jihomoravského kraje a musím říci, že s touto stra-
tegií regionálního rozvoje začínají regionalisté na kraji reálně uva-
žovat. Coby analýza území je to dobrý materiál, ale ne jako strate-
gie. Bavíme se tady o PRV, LEADERu a pracovních příležitostech. 
Všichni dobře víme z praxe MASek, že všude tam, kde do projek-
tu, který umožnil pár bodů za pracovní příležitost, skoro nikdo ne-
šel. Zvlášť zemědělci. Protože si spočítali, že pro ně záležitost do půl 
milionu korun na diverzifikaci zemědělské činnosti nemá žádný 
smysl. Na druhou stranu se zamysleme nad tím, že nám jde hlavně 
o zachování a zlepšení kvality života na venkově. A zdaleka to ne-
jsou jen pracovní příležitosti. Praxe je taková, že 80 – 90 % lidí 
z venkova za prací dojíždí a teď jde o to, jestli jim jsme schopni za-
jistit kvalitní veřejnou dopravu a kvalitní silnice. Jestli jsme schopni 
dětem zajistit na venkově stejně kvalitní výuku jako ve městech, dů-
chodcům stejně velkou vzdálenost k lékaři jako ve městech apod.,“ 
uvedl Peša.

„MZe uchopilo výše uvedený sociální problém dílem proto, že 
to dostalo předepsáno, ale dílem také proto, že metoda LEADER 
a PRV se opravdu snažilo v rámci nějakých peněz kvalitu života na 
venkově zlepšovat. Teď je otázka, jestli MMR dokáže přesvědčit 
i další resorty, že by těch „5%“ měli dát i oni. Obávám se, že je to 
příliš velká iluze.“

Na jeho slova reagoval Pavel Sekáč. „Mám obavu o jedno. Vy 
říkáte, že strategie regionálního rozvoje má vypovídající schop-
nost, že popisuje reálný stav území. Pokud my se ale tohoto doku-
mentu chopíme a začneme s ním pracovat, v tu chvíli se to setká 

Radan Večerka, Miroslav Daněk

Pavel Sekáč
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s velkým nepochopením. Kdo bude tím „retardérem“ proti 6.250 
starostům, kteří namítnou: „Ale já se v tom nevidím a já se v tom 
vidět chci“? Stane se to zcela zákonitě. Já se s tím setkávám dnes 
a denně,“ uvedl a zmínil další věc: „Tam, kde pracovní místa vy-
padnou z prvovýroby, se musí dostat přes služby a další činnosti. 
A je to pro zemědělce a další subjekty velká výzva, aby se chopili 
přidané hodnoty. Protože je dokázáno, že tam, kde zemědělcům 
nejvíce utíkají finance, tak je v maržích. A tam je naše snaha do-
stat tu přidanou hodnotu k zemědělcům zpátky.“ 

Daněk upozornil, že na rozdíl od toho, co je napsáno v naří-
zení pro EAFRD – těch 5 % – není nic podobného nikde jinde. „Je 
určité vodítko, a sice to, že jedna z investičních priorit pro ESF je 
nazvaná „komunitně vedený místní rozvoj“, ale bez toho, že by 
měla nějaký obsah. Já jsem tady v úvodu zmínil ta 2 procenta jen 
proto, aby vznikl nějaký rámec, o kterém se má smysl bavit. Takže 
jednotky procent u ostatních ROPů to dorovnávají do situace, kte-
rou potřebujeme. Zároveň chci upozornit, že MASky nejsou jedi-
ným hráčem na tom poli. Jsou tady kraje, které tady mají poměr-
ně velké ambice poté, co jim byly odebrány ROPy. Je tady SMO, 
jsou tady různé souboje mezi městy a obcemi, vůči Asociaci krajů 
apod. A vy jste tam jen jedním z hráčů. Ti ostatní hráči nehrají 
o jednotky, ale třeba až o desítky procent.“

větší rozvoj venkova 
je nyní hodně závIslý na dotacích

 
Peterka: „Megalomanské projekty už naznačovaly, 
že města neví, co by roupama dělala. Managementy
měst nebyly na rozdíl od venkova donuceny
efektivně hospodařit se svými prostředky.“

Dále vstoupil Luboš Peterka, starosta Radomyšle. „Když 
vezmu čerpání evropských fondů v minulém programovém obdo-
bí, tak venkov byl stoprocentně závislý na čerpání nejen z evrop-
ských, ale i z českých fondů. Rozvoj českého venkova byl závislý na 
dotacích. Bez nich by tam nebyl rozvoj. Zejména to bylo způsobe-
no diskriminačním systémem RUD, který se trochu vylepšil, ale po-
řád pokračuje. Města se naproti tomu mohla rozvíjet i bez dotací. 
Svědčí o tom megalomanské projekty, které už naznačovaly, že 
města neví, co by roupama dělala. Managementy měst nebyly na 
rozdíl od venkova donuceny efektivně hospodařit se svými pro-
středky. Co se týče příštího období, bude to totéž. Venkov se opět 
bude rozvíjet pouze díky dotacím,“ míní Peterka a uvedl konkrét-
ní příklad z městyse Radomyšl, kde dělá deset 10 let starostu. 
„Z našeho rozpočtu, který prošel perfektní analýzou výdajů, a při-
jala se striktní opatření, jsme byli schopni investovat pouze 2 mili-
ony ročně. Za dobu mého starostování to dělá 20 milionů. Co by-
chom za ně asi tak pořídili? Opravili bychom možná polovinu ko-
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munikací a tím by to skončilo. Naštěstí jsme měli štěstí a odvahu 
a připravovali jsme si projekty do šuplíku. Nedokázali jsme totiž 
předem vůbec vydedukovat, na co budou vypsány dotační tituly. 
Příklad: byla vyhlášena dotace na ČOV, my jsme měli komplet ho-
tový projekt, ale neuspěli jsme, protože naše stará ČOV ještě stá-
le dobře čistí. V dalším roce to bylo vyhlášeno znovu, ale už to ne-
byla jen ČOV, ale ČOV společně s vodovodem. Pokud bychom to 
tedy chtěli čerpat, museli bychom vymyslet kus nového vodovodu. 
Nicméně jedna obrovská díra tam byla a byla pro obce od 500 do 
3000 obyvatel, kdy jsme si z PRV sáhli pro vodohospodářskou in-
frastrukturu. ROP pro nás byl pasé. Teď byla zase vyhlášena posled-
ní výzva na rozvoj turistického ruchu. Bavili jsme se tu o plaveckých 
areálech. Já bych to úplně nezavrhoval. Máme 40 let staré přírod-
ní koupaliště, provozujeme ho bez ztráty a chtěli jsme ho za 10 mi-
lionů zrekonstruovat. Manažerka toho programu mi ale řekla, aby-
chom to tam nedávali a zdůvodnila to takto: „Nikdy nemůžete vy-
hrát se stejným projektem města. Jen zbytečně vyhodíte 150 tisíc 
korun za žádost, která vám stejně nebude schválena.“ Přitom ta 
města do toho jdou s projekty, které budou dotovat třiceti miliony 
korun ročně. Tím chci říci, že obce od 500 do 3000 obyvatel jsou 
v tomhle „vyřazena z provozu“ a pokud to tak zůstane i v příštím 
období, tak děkuji pěkně.“ 

Milan Bena nastínil další tři okruhy témat. „V roce 2005 a 2006 
jsme připravovali programové období na rok 2007 až 2013. Nevím, 
proč teď se s přípravami začalo tak pozdě. To zpoždění bude mít 
vliv na celý venkov. Další věc. Díky politické reprezentaci jsme jedi-
nou zemí ze všech 27 členských zemí EU, která snížila PRV a dosta-
li jsme nakonec méně než ostatní země. My jsme na tom přece 
v rámci PRV nebyli tak špatně. Přece jsme za těch 7 let čerpali opro-
ti ROPům daleko lépe. Proč teď máme být „sankcionováni“ a od-
vést 300 mil. EUR do kohezních fondů, kde víme, jaké to čerpání 
je?,“ uvedl Bena, který zmínil i přípravu budoucího období. „Byl 
jsem asi na pěti zasedáních odborných pracovních skupin na pří-
pravu období 2014+. Snažil jsem se rozeslat materiály předsednic-
tvu i členům Spolku, aby byli informováni o tom, jak to probíhá. Na 
zasedání pracovních skupin se nyní některé organizace vyslovily 
v tom smyslu, že metodou LEADER nebudou pověřeny jen MASky, 
ale že jsou tady i ostatní organizace. Ale když se tady něco dělalo 
sedm let a osvědčilo se to, proč by se to teď mělo měnit?“ 

Byli bychom rádi, pane Sekáči, kdybychom se mohli seznámit 
s konečnou verzí materiálu, který půjde z MZe od vás do vlády. A chci 
se zeptat – počítá MZe s nějakým překlenovacím obdobím? Roky 
2014 i 2015 budou pro MASky dost pasé, protože pokud dojde k vy-
hlášení výzvy, nebude to dříve než za dva roky. MMR je koordináto-
rem společného strategického rámce a já bych chtěl požádat o jed-
no. Jestliže MASka dostane projekt z jiného operačního programu, 
tak by z něj měla dostat nějaký „paušál“ na svoji činnost.“

Zdeněk Peša

Jan Tomiczek, Milan Bena
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podpora zemědělství přInese pracovní místa. 
podaří se ale větší podpora obcí z jIného fondu?

Zástupce Agrární komory Jan Záhorka se vyjádřil ke krácení 
fondů. „Je krácen zemědělský rozpočet (1. i 2. pilíř) a je potřeba vzít 
v úvahu, že to, co krátila komise + 300 mil. EUR vzala ČR, bude 
v součtu dělat cca 3 miliardy korun ročně. Bez čerpání z ostatních 
fondů není možné to ustát. Jak se zde hovořilo o pracovních mís-
tech v zemědělství, je potřeba říci, že podpory pro nové členské ze-
mě byly výrazně nižší než ve starých členských zemích. Podpory by-
ly nastaveny na plochu. Zemědělec dostával podporu na hektar, ať 
vyráběl, co chtěl. Šel na to cestou nejmenších nákladů a pak z toho 
mohl mít nějaký profit. Jestliže jsme v roce 1990 vyráběli 4,5 mld. li-
trů mléka, tak dnes jich vyrábíme 2,4 mld. a jestliže jsme „vyráběli“ 
4,8 mil. prasat, tak dnes je to asi 1,5 mil. Dnes cca 60 % vepřové-
ho dovážíme. Dospěli jsme do stavu, že podpory se musejí nastavit 
jinak. Jde o to, aby se zemědělská soustava vyrovnala ostatním stá-
tům. Máme milion hektarů trvalých travních porostů, přibylo k nim 
200 tisíc hektarů a nemáme to čím zkrmit. Z toho důvodu vyvážíme 
2 až 3 miliony tun obilí. Chce to jiné nastavení investiční podpory 
pro finalizaci, a to s sebou přinese spoustu pracovních míst. My vy-
rábíme jen prvotní surovinu a finalizaci a pracovní místa má někdo 
jiný v zahraničí,“ upozornil Záhorka. 

Jan Florian zmínil následující: „Když poslouchám tuto debatu, 
napadá mě, že ministr zemědělství se rozhodl nedat do venkova 
22 procent, ale jen 5 procent, protože chce řešit právě výše zmí-
něné problémy. Je to tak? Pokud ano, pak by bylo logické, aby 
MMR v rámci přípravy partnerské dohody loajálně vůči MZe bylo 
iniciativní a „nastřelilo“ nějaká čísla, která by měl každý resort vě-
novat venkovu. Uděláte to?“ 

Pavel Sekáč odpověděl: „Ano. Ministr zemědělství na to na 
jednáních vlády upozorňuje. 

Není také tajemstvím, že materiály MMR oponujeme. Přede-
vším v  tom smyslu, že upozorňujeme na složitost připravovaných 
dokumentů.“ 

Miroslav Daněk podotkl, že jakmile se někdo začne bavit 
v souvislosti s operačními programy o 25 %, tak se z té diskuze 
diskvalifikuje. Stejně jako když se budete bavit o 25 % na LEADER, 
tak doporučuji vybrat si rozumnější číslo. 

fInancování „přechodného období“ 
a „demarkační“ čáry

Vrchní ředitel Sekáč v reakci na dotaz Milana Beny konstato-
val, že rok 2014 bude přechodným obdobím a ví se také, že ze 
strany financování a čerpání z PRV bude rokem hluchým. „Před ně-
kolika lety jsem v Bruselu předsedal jedné pracovní skupině a tam 
se jednoznačně řeklo, že metoda LEADER je ke stimulu spoluprá-

ce veřejného a soukromého sektoru. Nikdo tam neřekl, že je to 
prostředek pro čerpání dotací. Je to všechno o finančních prostřed-
cích. Moje otázka zní: Ze kterých brát? Tam, kde se nevyčerpalo, 
může sloužit rok 2014 k dofinancování a dovyplácení peněz. Ale 
jinak, kde je vzít? Teď přichází hodina pravdy, jestli spolupráce 
v MAS byla nastavena jen „jako“ nebo jestli je opravdová. Domní-
vám se, že tam, kde obce vědí, proč jsou v LEADERu, tam tento ti-
tul a MASka nezaniknou. Tam, kde to vzniklo jen jako nástroj pro 
čerpání peněz na předem určené projekty, budou mít MASky vý-
razné problémy. Otázka zní: Je to špatně nebo správně?“ 

Miroslav Daněk konstatoval, že pokud bereme roky 2014 a 2015 
jako doběh současného období, tak je potřeba vyloučit podporu 
z ostatních programů než z PRV. Ten je totiž nastaven tak, že bude 
ještě dobíhat, zatímco ostatní ROPy s MASkami zatím nepočítají, pro-
tože se nově objevují až v novém nařízení pro nové období.

Starosta Peterka se ještě jednou zeptal, z čeho budou čerpat 
obce od 500 do 2500 obyvatel? Daněk z MMR uvedl, že dohoda 
mezi MMR a MZe byla taková, že nechtějí opakovat systém na 500 
nebo 2000 obyvatel, protože není zrovna šťastný. „A protože MZe 
bude disponovat méně penězi, je potřeba nastavit operační pro-
gramy tak, aby vykrývaly to, kde už MZe a PRV nebude schopno. 
„Nepokryjí ale samozřejmě úplně všechno, úplně všude a v plné 
výši,“ konstatoval. „Kdyby se podařilo nastartovat, aby si MZe vza-
lo pod svá křídla vodohospodářskou infrastrukturu směrem k ob-
cím, v tu chvíli není potřeba dělat žádné demarkační čáry ve veli-
kosti rozdílu obcí,“ doplnil Pavel Sekáč. „Pak budeme diferenco-
vat úplně jinak – podle strategie, podle potřebnosti apod. Totéž 
může nastat i v kohezi. My bychom spíše tou svou alokací bloko-
vali potřeby obcí. Je to také otázkou priorit. Udělat si jasno v tom, 
jestli je pro nás prioritou opravené náměstí nebo zázemí pro pod-
nikatele, kteří nám v budoucnu na tu opravu náměstí „vydělají“,“ 
uzavřel vrchní ředitel. 

transformace české pošty – aktuální sItuace

Zatloukal: „Já nechci zavírat pošty a nebudu je 
zavírat. To, co hledám, je snížení ekonomické 
náročnosti pošt na malých obcích.“

O aktuální situaci kolem transformace České pošty (ČP) hovořil 
na schůzi Spolku generální ředitel ČP Petr Zatloukal. Ten připo-
mněl, že podobu vyhlášky, která je platná od 28. prosince 2012, ur-
čuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který kromě jiného definu-
je také parametry poštovní služby tak, jak má být vykonávána na 
území České republiky. „ČP má nyní 3226 poboček. Z toho na 82 
místech poskytujeme službu Pošta Partner známou jako výdejní mís-
ta. Ve 30 procentech se této služby ujal obecní úřad, ve zbylých 70 
procentech je to fyzická nebo právnická osoba podnikající v dané 

Emília Bobková, Petr Zatloukal

Jan Florian
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lokalitě. Pro nás je závazný počet 1600 – 2000 poštovních poboček, 
kde se počítá i s Poštou Partner,“ shrnul Zatloukal současný stav.

Jak dále zmínil, vyhláška je závazná pro rok 2013 do další její 
případné změny. Řekl také, že neprošla aktivita poslanců ČSSD, 
kteří měli přímo definovat seznam pošt, kde má být poskytována 
služba jako závazný prvek oné vyhlášky. „A neprošla ani snaha po-
slance Husáka o změnu zákona, aby o rozsahu poštovní sítě ne-
rozhodoval ČTÚ ale vláda,“ dodal Zatloukal. 

Zatloukal dále shrnul, že podle ohlasů občanů k provozu klasic-
ké pošty a pošty Partner jsou v malých obcích ve výhodě Pošty Part-
ner. „Příspěvek paušální částky je v případě této služby na úrovni 
5300,– Kč (u rozšířeného rozsahu služeb 7300,– Kč) měsíčně + od-
měna za transakce, jejichž počet je ale minimální. To, co se snaží-
me sanovat, je podílet se na mzdových nákladech,“ řekl Zatloukal. 

Pouze v jednom případě došlo podle něj ke zrušení výdejního 
místa. „Bylo to v severních Čechách, kde jsme museli sehnat jiné-
ho partnera. A to jen z toho důvodu, že původní partner skončil. 
Jinak nemám od občanů žádné výhrady vůči Poště Partner. Proběh-
la kontrola ČTÚ a i po profesní stránce se nerozběhlo žádné správ-
ní řízení. Partner je dnes běžná i jinde ve světě, např. v Německu. 
Vloni jsme dělali šetření spokojenosti občanů a dostali jsme prů-
měrnou známku 1,82, což není špatné. Kontrolním prvkem byl 
člověk ze SMO, takže to bylo naprosto objektivní. Tento průzkum 
probíhal na 52 poštovních pobočkách,“ vysvětlil Zatloukal.

Řekl také, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zaká-
zek hledají finančně stabilního partnera, o kterém budou přesvěd-
čeni, že bude službu poskytovat dobře. V prvé řadě dostávají mož-
nost obce, poté až právnické či fyzické osoby. O „přepnutí“ služeb 
na Poštu Partner nebo výdejní místo musí rozhodnout zastupitel-
stvo. Tato změna nesmí nastat dříve než za půl roku od zveřejnění 
informace, že se způsob poštovní služby změní. 

„Plán do roku 2018 hovoří až o 1400 místech, kde bychom 
chtěli mít výdejní místo, resp. Poštu Partner. Do tohoto čísla je však 
nutno započítat i nově vzniklé body, které v té síti nutně potřebu-
jeme. Jsou to satelitní městečka apod. V minulosti se na taková 
místa nepamatovalo. Do roku 2018 počítáme, že bychom chtěli 
tuto službu poskytovat na 3600 místech. Není to pro nás závazné 
číslo. Snažíme se ho naplňovat tak, aby nedocházelo k žádným vel-
kým konfliktům. Se SMO jsme se dohodli, že bude ve spolupráci 
s hejtmany jakýmsi kontrolním prvkem právě pro případ, že by do-
šlo někde ke konfliktu,“ uvedl Zatloukal.

K nevoli o rušení pošt Zatloukal řekl, že všechny obce obeslali 
dopisem a informovali je o tom, jaký mají v jejich obci záměr. „Já 
nechci zavírat pošty a nebudu je zavírat. To, co hledám, je snížení 
ekonomické náročnosti pošt na malých obcích. Naši lidé přicháze-
jí na jednání se starosty s ekonomickými výsledky dané pošty. Stan-
dardní poštovní trak meziročně padá o 10 %. Jsou k dispozici da-
tové schránky, e-maily, smsky. Ostatní služby (jako např. balíková) 
jsou samostatným prvkem pošty, který je poskytován jinou obslu-
hou. I pro tu variantu Partner jsme se dohodli, co jsme schopni po-

skytnout pro obyvatele dané obce. Např. poskytnout tam terminál. 
Jen chci říci, že pošta není bankou. Pouze zajišťuje obsluhu pro 
ČSOB. Starostové od nás tyto ekonomické informace dostávají. 
Máme snahu s nimi transparentně komunikovat,“ řekl Zatloukal.

konference „pozemkové Úpravy“

Radan Večerka seznámil přítomné s výsledky konference k po-
zemkovým úpravám, jež proběhla týden před schůzí Spolku na pů-
dě ministerstva zemědělství. Podle jeho slov byl o účast na konfe-
renci velký zájem. „Na konferenci dorazilo kolem 150 lidí, každý 
měl možnost vyslechnout, co je to Státní pozemkový úřad a jaké 
budou jeho činnosti,“ řekl Večerka. Zmínil také závazek, kdy Spo-
lek před čtyřmi lety slíbil pomoc lépe připravit pozemkové úpravy 
pro budoucí programové období. Závazek vznikl v době, kdy Spo-
lek s Národní sítí MAS získaly pro navýšení počtu místních akčních 
skupin peníze z opatření PRV určené původně právě na pozemko-
vé úpravy, z nichž se tehdy ještě nečerpalo. „Mezitím se začalo ho-
vořit o spojení pozemkových úřadů s pozemkovým fondem. Reor-
ganizace stále ještě probíhá, má dojít k ušetření asi 260 pracovních 
míst,“ uvedl. (více v samostatně uloženém zápisu z konference, 
který je uložen na www.spov.org)

Eduard Kavala řekl, že jej Sdružení zpracovatelů pozemkových 
úprav upozornilo na to, že se hovoří o PÚ velmi pozitivně jako o vě-
ci, která je „na pořadu dne“, ale skrytě se děje něco jiného. „PÚ ne-
jsou vypisovány, nejsou zadávány a tím pádem jsou de facto umrt-
vovány. Jedna věc jsou halasné proklamace a druhá věc je realita,“ 
dodal Kavala. 

Ze zápisu z jednání Kateřiny Kapkové
vybrala a zpracovala Marie Šuláková

Více na www.spov.org

Tomáš Chmela

Luboš Peterka Jan Záhorka Zdena Švaříčková
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Týden uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby: 17. – 26. května

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) 
pořádá od 17. do 26. května Týden uměleckého vzdělávání a ama-
térské tvorby. Cílem této akce je pod záštitou České komise pro 
UNESCO a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a pe-
tice Senátu PČR zviditelnit aktivity neprofesionálního umění a všech 
forem uměleckého vzdělávání.

Iniciativa organizátorů má propojit nový projekt UNESCO Tý-
den uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatér-
ského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimo-
evropských státech. V obou případech jde především o týden ob-
čanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se 
nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncert-
ní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové 
kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou předsta-
vit široké veřejnosti.

NIPOS přináší do ČR ze zahraničí obě tyto akce, jejichž náplň 
(umění – kreativita – vzdělávání) se této oblasti velmi úzce dotý-
ká. Proto jsme se rozhodli zorganizovat 
v ČR v letošním roce 2013 pilotní roč-
ník Týdne uměleckého vzdělá-
vání a amatérské tvorby, který 
upozorní na zajímavé dění v kul-
tuře, umění a vzdělávání po celé 
České republice. Doufáme, že to 
bude jeden z impulsů pro lepší 
spolupráci nejen mezi vzdělávací-
mi a kulturními institucemi, ale ta-
ké v rámci dění v jednotlivých regio-
nech.

NIPOS nabízí možnost konzultací prostřednictvím
INTERNETOVÉ PORADNY.

Poradna nabízí rychlou, dostupnou, anonymní a bezplatnou 
odpověď v oblastech:
•  Financování kultury z veřejných rozpočtů
•  Legislativa v kultuře
•   Pořádání kulturních akcí 

(zejména neprofesionální umělecké aktivity)
•  A další…

Poradna je určena především pracovníkům státní správy a sa-
mosprávy, neziskovým právnickým osobám, fyzickým osobám 
působícím v oblasti kultury, ale i studentům.

Poradna nenahrazuje informace, které jsou běžně dostupné na 
webových stránkách NIPOS (termíny přehlídek a festivalů, sta-
tistická data apod.). Rovněž neslouží ke zpracování rešerší, ana-
lýz atd. Nezabývá se problematikou účetnictví v oblasti kultury.

Navštivte nás na našem webu http://www.nipos-mk.cz/
nebo přímo na:
http://www.nipos-mk.cz/?page_id=16661 

Další informace vám sdělí:
Mgr. Michaela Přílepková – koordinátorka projektu
e-mail: prilepkova@nipos-mk.cz
Útvar koncepcí a metodiky
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Blanická 4
120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 947

Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby!

Hrajete divadlo? Zpíváte? Tančíte? Tvoříte nebo učíte? Hrajete 
(si)? Malujete? Fotíte a filmujete? Navštěvujete základní umě-
leckou školu? Chcete udělat něco proto, aby si česká společ-
nost uvědomila význam těchto aktivit pro kulturní rozvoj a pro 
kvalitu života? Chcete propagovat unikátní systém základního 
uměleckého školství?
Je nás hodně. Dejme o sobě vědět prostřednictvím první celo-
státní kampaně ve dnech 17. – 26. května 2013 

Připojte se koncerty, divadelními představeními, výstavami, ulič-
ními performancemi, semináři, dny otevřených dveří a dalšími 
událostmi kulturního života. Společně se pokusme naplnit čes-
ká města uměleckými aktivitami.
Zaregistrujte se nejpozději do 30. 4. 2013 na našich stránkách 
www.amaterskatvorba.cz a vytvořme tak společnou interaktiv-
ní mapu aktivit, akcí a událostí. 

Spolek se podílí na pořádání pátého 
setkání krajů Má vlast na Vyšehradě

Druhou májovou sobotu si na Vyšehradě v Praze dají dostaveníč-
ko představitelé a zástupci krajů s návštěvníky z celé země i zahrani-
čí, aby společně zahájili nevšední přehlídku proměn staveb, prostorů 
a krajiny naší země. Pátý ročník výstavy Má vlast pořádá spolu s aso-
ciací Entente Florale – Souznění i Spolek pro obnovu venkova ČR.

Na slavnostním setkání krajů v Praze na území Královské a kníže-
cí akropole staroslavného Vyšehradu se finančně i organizačně podí-
lí i Spolek pro obnovu venkova. „Spolek zkoordinoval přípravu něko-
lika propagačních panelů, na nichž se budou prezentovat především 
úspěšní absolventi minulých ročníků soutěže Vesnice roku. Jedná se 
o držitele zlatých stuh z let 2008 – 2012, tedy Lidečko, Tučín, Ratmě-
řice, Komňa a Řepice,“ uvedla tajemnice Spolku Kateřina Kapková.

„Putovní výstava proměn opomíjených míst a míst příjemných 
pro život je společným dílem mnoha lidí z krajských úřadů, měst, 
obcí a neziskových sdružení. Prokazuje úctu k práci lidí odpověd-
ně pečujících o krajinu svého domova. Vystavovatelé představují 
také místní kulturu a ochutnávku krajových specialit,“ vysvětluje 
Drahomíra Kolmanová, prezidentka akce a ředitelka společnosti 
Entente Florale. Výstava je podle ní společným dílem lidí z různých 
míst naší země. Přispívá k posílení osobního i národního sebevě-
domí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. Na Vyšehradě 
výstava setrvá do konce května, souběžně bude umístěna v pro-
storách Senátu ČR. Pak se vydá na roční pouť po české zemi.

Šum
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Evropské vzdělávací fórum
pro rozvoj venkova vyzývá
k aktualizaci webových stránek

Internetové stránky Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj 
venkova najdete na adrese www.ebfle.eu.

Co je Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova?
Před více než 15 lety představitelé a manažeři škol obnovy vesni-

ce a rozvoje venkova a dalších vzdělávacích institucí v Evropě spojili 
své síly s cílem podporovat obnovu vesnice a pozitivní proces rozvo-
je venkova v Evropě. Tyto instituce zahrnují neformální a expertní 
skupiny, nevládní organizace, vládní úřady a univerzity.

Podle časových a dalších možností se členové fóra setkávají bě-
hem jednoho roku (zpravidla na národní úrovni) až dvou let. Letos 
se setkání bude konat v České republice.

Již několik let česká strana udržuje webové stránky, které obsa-
hují informace o různých na venkov zaměřených vzdělávacích za-
řízeních, kontaktní údaje a další informace o problematice rozvo-
je venkova. Každý člen může požádat o uživatelské jméno a heslo 
a vložit na web své vlastní aktivity, publikace a odkazy. Po každém 
setkání jsou kontaktní údaje aktualizovány. Součástí stránek jsou 
také organizace, které volně spolupracují s Evropským vzdělávacím 
fórem pro rozvoj venkova. Naším cílem je rozšířit okruh vzděláva-
cích institucí, které působí ve prospěch venkova.

Letošní setkání v obci Vísky na Moravě se uskuteční 23. až 24. 
května 2013.

Kontakt: Ing. arch. Jan Florian
člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR
mobil: 733 607 513
e-mail: ing.florian@gmail.com
www.spov.org

Obec Vísky
ve spolupráci se Školou obnovy venkova Vísky a Místní akční skupinou Partnerství venkova

Vás srdečně zve na

sETKÁNÍ ObCÍ, EVROPsKÝCh ŠKOL ObNOVY VENKOVa
a podobných vzdělávacích institucí a aktivit
pod�záštitou�JUDr.�Michala�Haška,�hejtmana�Jihomoravského�kraje

23. – 24. května 2013 v obci Vísky, okr. blansko
TéMaTa sETKÁNÍ:
1.�Rodina�a�venkov
2.�Obnovitelné�zdroje
3.�Program�rozvoje�venkova�2014–2020
4.�Turistika�a�agroturistika
5.�Zaměstnanost

PROGRaM:
středa 22. května 2013
16:00�–�18:00� �Prezence�a�ubytování�vzdálených�a�za-

hraničních�účastníků
18:00�–�19:00� �Večeře
19:00�–�21:00� �Prohlídka�malého�pivovaru�a�Agrocentra�

OHRADA�Vísky,�neformální�diskuse

Čtvrtek 23. května 2013
9:00�–�9:10� Přivítání�a�představení�účastníků�a�hostů

Ing.�Stanislav�Kamba,�starosta�obce�Vísky
9:10�–�9:20� Zahájení

JUDr.�Michal�Hašek,�hejtman�Jihomoravského�kraje
9:20�–�9:40� �Role�Evropské�pracovní�společnosti�pro�

rozvoj�venkova�a�obnovu�vesnice
Dipl.-Ing.�Peter�Schawerda,

konzultant�Evropské�pracovní�společnosti�pro�rozvoj�
venkova�a�obnovu�vesnice,�Dolní�Rakousko

9:40�–�10:00� �Realizace�Programu�obnovy�rodiny�Spol-
ku�pro�obnovu�venkova�ČR

Bc.�Jan�Tomiczek,�člen�předsednictva�Spolku�pro�
obnovu�venkova�ČR�a�starosta�obce�Třanovice

10:00�–�10:20� Rodina�a�zaměstnání�–�inovace�pro�venkov
Mgr.�Michal�Jarolímek,

Novohradská�občanská�společnost,�o.s.,�MAS�Růže
10:20�–�10:35� �Vzděláváním�ke�zvýšení�zaměstnanosti�

v�regionu�Poodří
Dagmar�Novosadová,�starostka�obce�Kunín�a�členka�

Komory�obcí�Svazu�měst�a�obcí�ČR
10:35�–�10:50� �Regionální�měna�na�příkladu�obce�Lange-

negg�v�rakouské�spolkové�zemi�Vorarlberg
Dipl.-Ing.�Peter�Schawerda,�Evropská�pracovní�

společnost�pro�rozvoj�venkova�a�obnovu�vesnice

10:50�–�11:10� Regionální�měny�na�Slovensku
Daniel�Marko,�Občanský�sněm�Bratislava

11:10�–�11:25� Přestávka�na�kávu
11:25�–�11:45� �Meklenbursko-Přední�Pomořansko�v�de-

mografických� změnách�–� škola� rozvoje�
venkova�inspiruje�místní�strategie

Prof.�Dr.-Ing.,�Architekt�Henning�Bombeck,
Škola�rozvoje�venkova�Meklenbursko-Přední�Pomořansko
11:45�–�12:05� Strategické�plánování�na�venkově

Ing.�Luboš�Peterka,�starosta�městyse�Radomyšl,
Škola�obnovy�venkova�v�Radomyšli

12:05�–�12:25� �Komunity�pro�zelenou�energii:�
Šance�malých�obcí�na�silnější�pozici?

Karel�Merhaut,�Liga�ekologických�alternativ
12:25�–�12:40� �Klub�obcí�pro�zelenou�energii�(RURENER)�

–�burza�inspirací�či�zázemí�lobbyingu?
Mgr.�Paulína�Pidaná,�AF-CITYPLAN�Praha

12:40�–�13:00� Vesničko�má�přestavovaná
Ing.�Jan�Kruml,�Spolek�pro�obnovu�venkova�ČR

13:00�–�14:30� Oběd
14:30�–�17:30� �Prohlídka�obce�–�expozice�minerálů,�ha-

sičská�zbrojnice,�kostel�sv.�Michaela,�pří-
rodní�kulturně-sportovní�areál,�chov�sta-
rokladorubských� koní,� zázemí� pro� vče-
lařský�kroužek

17:30�–�18:30� �Diskuse,�postřehy,�hodnocení,�prezenta-
ce�účastníků

18:30�–�19:00� �Večeře,� ochutnávky� místních� produktů,�
neformální�diskuse

19:00�–�21:00� �Jednání�zástupců�zúčastněných�Škol�ob-
novy�venkova

Pátek 24. května 2013
9:00�–�9:05� Zahájení
9:05�–�9:20� Venkov�a�aktivity�Jihomoravského�kraje

Ing.�Jiří�Němec,�radní�Jihomoravského�kraje
9:20�–�9:35� �Venkov�a�aktivity�

Ministerstva�pro�místní�rozvoj
Ing.�Jiří�Vačkář,

vrchní�ředitel�Ministerstva�pro�místní�rozvoj

9:35�–�10:55� �Analýza�stávající�podpory�venkova�
� a�hrozby�programovacího�období�2014+

Mgr.�Tomáš�Chmela,
tajemník�Sdružení�místních�samospráv�ČR

9:55�–�10:15� �Strategie�regionálního�rozvoje�v�období�
2014–2020

RNDr.�Josef�Postránecký,�ředitel�odboru�rozvoje�
a�strategie�regionální�politiky�MMR�ČR

10:15�–�10:30� Přestávka�na�kávu
10:30�–�10:50� Program�rozvoje�venkova�2014–2020

Ing.�Pavel�Sekáč,�vrchní�ředitel�sekce�přímých�plateb�
a�rozvoje�venkova,�Ministerstvo�zemědělství

10:50�–�11:10� Turistika�a�agroturistika
Karel�Kamba,�Agrocentrum�OHRADA�Vísky

11:10�–�11:30� Zaměstnanost�v�Jihomoravském�kraji
JUDr.�Marie�Cacková,�ředitelka�krajského

úřadu�práce�Jihomoravského�kraje
11:30�–�12:30� Návštěva�ZŠ�a�MŠ�Vísky
12:30�–�13:30� Oběd
13:30�–�15:00� �Prohlídky�projektů�s�obnovitelnými�zdroji�

energie�–�Komunitní�centrum,�Sokolovna,�
Ohrada

15:00�–�16:00� �Diskuse,�postřehy,�hodnocení,�dohoda�
o�zabezpečení�setkání�v�roce�2014

16:00�–�16:30� Ukončení�setkání
Poznámka:�Časy�vystoupení�přednášejících�jsou�orientač-
ní�a�změna�programu�je�vyhrazena.

ORGaNiZaČNÍ POKYNY:

Místo�konání:�Orlovna�Vísky,�Vísky�č.�94,�679�33�Vísky

Vložné:�500�Kč�(bez�ubytování)

Kontaktní�osoba:�Jaroslava�Kambová,�mobil:�724�614�714,�
e-mail:�sov@visky.cz,�visky@visky.cz

Přihlašování:�Přihlášení�probíhá�formou�závazných�při-
hlášek�(v�příloze).�Přihlásit�se�můžete�do�6.�května�2013.

Ubytování:�Agrocentrum�Ohrada�Vísky�(www.ohrada.cz).�
Ubytování�si�hradí�každý�účastník�sám.�Pokud�máte�zájem�
o�zajištění�ubytování,�uveďte�to�prosím�v�přihlášce�na�se-
tkání.
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http://www.ebfle.eu
mailto:ing.florian@gmail.com
http://www.spov.org


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 182 • 5/2013

Územní dimenze, finalizace
návrhů OP, standardy MAS,
metodika tvorby ISÚ

Koordinátor Václav Pošmurný informo-
val o aktivitách měsíce, kterými byly např. 
jednání na MMR o komunitě vedeném 
místním rozvoji (CLLD) nad evropskou ku-
chařkou, zapojení integrovaných nástrojů 
do OP (metody jsou integrované teritoriální 
investice ITI kolem velkých měst, CLLD a in-
tegrované plány rozvoje území). Informo-
val, že je vedena diskuze o překryvech me-
tod a zda je využívat tematicky nebo územ-
ně. Rovněž se vede diskuze nad územní 
dimenzí, přičemž Evropská komise schválila 
seznam typů území (sníženo z 11 na 7). Ty-
py venkovských prostorů jsou horský, ost-
rovní, řídce osídlený, velmi řídce osídleny a 
jiný. Nebylo zatím určeno, jak jsou defino-
vány tyto typy území. Pošmurný rovněž 
zmínil stav jednání o minimálních standar-
dech MAS na MZe a metodice tvorby ISÚ.

Finálně bude místní akční skupinou vytvo-
řen dokument Komunitně vedená místní roz-
vojová strategie, která bude souhrnem všech 
oblastí, tj. Charakteristika MAS + Integrova-
ná strategie rozvoje území + Integrovaný plán 
rozvoje území MAS. V poslední fázi již bude 
nutné znát částky, se kterými bude MAS mo-
ci pracovat. (Viz Graf tvorby strategie). 

Výbor Národní sítě MAS na svém jednání 
9. dubna v Olomouci promýšlel další kroky 
k zapojení do operačních programů v rámci 
vyjednávání příštího plánovacího období 
a přípravu standardů a integrovaných strate-
gií MAS. Věnoval se poprvé od valné hroma-
dy také vnitřnímu chodu organizace a zapo-
jení do celostátních akcí jako jsou Má vlast, 
LEADERFEST a Modlitba za domov.

Předseda NS MAS František Winter v úvo-
du informoval o dvou schůzkách na MZe 
k PRV a jednání řídícího orgánu OP VVV při 
MŠMT. Na základě připomínek NS MAS je 
domluvena schůzka s náměstkem MŠMT 
a zástupcem zpracovatelů OP VVV.

evropská kuchařka clld
Vyjednavač NS MAS Václav Pošmurný 

informoval, že PS Mezinárodní spolupráce 
přeložila evropskou „kuchařku“ SPOLEČ-
NÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, 
EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ 
VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH 
ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁL-
NÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH. Doporu-
čil všem MAS si tento materiál prostudovat. 
(Dokument je dostupný na http://nsmascr.
cz/content/uploads/2013/04/CCLD-gui-
dance_2013_01_30_CZ.pdf)

Výbor promýšlel další kroky NS MAS k zapojení
do operačních programů a přípravu strategií

František Winter
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Dubnové jednání NS MAS v Olomouci

Slovníček nových pojmů:
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD je lepší zkratka než KVMR, obdobně 
se více používá zkratka pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD než 
EZFRV)
ITI – Integrované teritoriální investice
IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
KVMRS – Komunitně vedená místní rozvojová strategie (skládá se z Charakteristiky 
MAS, Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) a Integrovaného plánu rozvoje úze-
mí (IPRÚ)

Metodika tvorby ISÚ bude projednána na 
PS Program a vize (23. 4. V Olomouci) a sou-
časně bude rozeslána k meziresortnímu při-
pomínkování – termín zveřejnění finální ver-
ze je stanoven do konce dubna.

fInance pro mas
Václav Pošmurný nastínil možnosti teore-

tického financování pro činnost MAS na zá-
kladě optimální částky na saturaci integrova-
ného nástroje CLLD. Podle MMR je uveden 
teoretický výpočet dle velikosti průměrné 
MAS (cca 30 tis. obyvatel) ve výši 225 mil. Kč 
na plánovací období. Výše režie je v diskuzi 
na maximální výši 4 mil. Kč/rok. 

výběr mas
Dle představy NS MAS by měl být prove-

den výběr MAS na základě hodnocení stra-
tegií za pomocí oponentů. Poslední výběr 
by měl být zaměřen již na závazkování pro-
gramových rámců, přičemž ne všechny 
MAS budou chtít dělat všechny programy. 
Soutěž by tedy měla být minimálně v těch-
to programových rámcích. Bude rozdělen 
nasmlouvaný balík pro MAS na daný ope-
rační program, avšak nebude možné převá-
dět finance v rámci programových rámců. 
Celá věc je však otevřená.

Režijní výdaje MAS by měly být vedeny 
pod fondem s největší prioritou dané MAS, 
zatím však nebylo podpořeno vytvořit cent-

http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/04/CCLD-guidance_2013_01_30_CZ.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/04/CCLD-guidance_2013_01_30_CZ.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/04/CCLD-guidance_2013_01_30_CZ.pdf
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Metodika tvorby ISÚ

Schválení metodiky do 30. dubna 2013 > finále si p ebírá PS Program a Vize
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rální fond, ale řeší se prokazatelnost režijních 
výdajů ke každému fondu. Pošmurný uvedl, 
že existuje představa vytvoření jedné komise 
v rámci všech OP pro výběr témat MAS.

Metoda LEADER (CLLD) jako hlavní 
implementační nástroj pro rozdělení 
integrovaných prostředků do území – 
území si řekne, co chce a potřebuje 
a musí se to konfrontovat s tím, co chce 
Evropa a národní stát – průnik zaměře-
ní podpory. 

Anna Čarkova se dotázala, jestli veškerý 
integrovaný rozvoj mají řešit MAS? Krist do-
plnil, že vše nebudou dělat MAS. „Dle SMO 
bude velký vliv rozvoje území také na ORP. 
A jsou různé návrhy dle zkušeností daných 
organizací. Neřeklo se, že 100 % regionál-
ního rozvoje budou dělat MAS. Z OP jsou to 
po dvou procentech, jinak bude metoda in-
dividuálních projektů,“ řekl Krist. V naříze-
ní je svěřena MAS tvorba Integrované stra-
tegie pro větší území. 

mas a IndIvIduální projekty
Pošmurný dále informoval, že v květnu 

má nastat rozhodnutí jaká témata bude 
možné implementovat přes MAS a zda bu-
dou možné v daných tématech řešit i indi-
viduální projekty. Vše bude definováno na 
úrovni OP a schváleno vládou. 

Čarková namítla, že mělo by být spíše 
podporováno, aby nebyla témata jenom přes 
MAS, ale také formou individuálních projek-
tů a nedošlo tak zamezení možného vyřaze-
ní žadatelů z nezapojených území. Pošmurný 
informoval, že rozhodnutí o tom, jaké pro-
cento bude rozdělováno přes MAS, a jaké in-
dividuálními projekty, bude v květnu, stejně 
tak se rozřeší aplikace tzv. integrovaných ná-
strojů v území – pouze CLLD má metodiku, 
ale ITI je zcela nová metoda, stejně jako IPRÚ. 

Miroslav Oliva se dotazoval, zda může 
v programových rámcích nastat situace, že bu-
de plán integrace více OP, ale podpoří se jich 
méně a tím nebude naplněn plánovaný syner-
gický efekt. Pošmurný odpověděl, že by tomu 
mělo být zamezeno již při výběru strategií, pro-

tože existuje návrh: jedna komise a výběr ISÚ 
jako celku. „Alokace by měly být pro MAS 
známé jako podklad pro tvorbu implementač-
ní části a také to bude souviset s indikátory. 
Celá věc se však stále diskutuje,“ dodal.

efektIvní využItí peněz
Jiří Krist hovořil o představě efektivního 

využití peněz – co bude investováno do re-
gionu a co bude výsledkem (výstupem) – 
není zatím vůbec definováno. Dle Krista, by 
měly být finance rozdělovány rovnoměrně 
– venkov není postiženější více a méně, ale 
je to jedna kategorie. Z toho vyplývá, že 
MAS pracují jenom na problematickém 
území – všem stejně na obyvatele a neřešit 
územní dimenzi – určit % z OP a část % po-
té na individuální projekty (kde není MAS). 
MAS si určí, kde budou finance investová-
ny ze zkušeností a požadavků jejich ISÚ. 

Strategie nezakládá žádný závazek 
financí – mělo by být cílem cca 175 dob-
rých strategií a poté až závazky peněz 
a výběr podpory MAS.

Zástupci NS MAS v řídících orgánech 
nových operačních programů

V dalším bloku informovali zástupci NS 
MAS v jednotlivých řídících orgánech bu-
doucích operačních programů o stavu jejich 
přípravy – IROP, OP VVV, OPŽP, OP PIK, PRV 
a OP Rybářství.

Irop
Podíl integrovaných přístupů v rámci 

IROP by mohl dosáhnout zhruba 35 – 40 % 
jeho alokace (zhruba 3x více než v tomto 
období, kde to bylo ROP+IOP = 11 – 12 %).

Integrované přístupy nejsou jedinou for-
mou územní dimenze IROP. Tou druhou 
podstatnou složkou bude zajišťování výbě-
ru velké části individuálních projektů na 
úrovni jednotlivých krajů. Za výše uvedené-
ho předpokladu nutno integrované přístu-
py koncentrovat do předem vybraných re-
gionů, nelze zvolit plošný přístup.

Integrované přístupy v rámci IROP by se 
územně mohly zaměřit na podporu: 

a) vybraných rozvojových oblastí (metro-
politní oblasti a sídelní aglomerace), 

b) regionů s tematickou podporou ces-
tovního ruchu a kulturního dědictví, 

c) hospodářsky problémových regionů 
a sociálně znevýhodněných oblastí, 

d) místních akčních skupin v rámci ko-
munitně vedeného místního rozvoje. 

op žp
Zatím není vybrán externí zpracovatel, 

obsah programu je omezen návrhy nařízení 
k fondům EU, tematickými cíli, okruhy a po-
zicemi vyjednanými během příprav operač-
ních programů, a to jak na národní úrovni 
tak při vyjednávání se zástupci EK:
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Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodní,
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech a energetické úspory,
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové to-
ky, ekologické zátěže a rizika,
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu.
Zapojení MAS se předpokládá v oblastech 

většího počtu menších dotací – energetické 
úspory a odpady. 

oppIk
V návrhu programu se zatím nepromítá 

to, co se vyčlenilo z PRV. Podpora není smě-
řována přímo do projektů, tak jako bylo 
v PRV. Prostor pro MAS je možný v oblasti 
podpory malého a středního podnikání, ale 
zatím není vidět vyčlenění financí z PRV. 

Vyjednavač Václav Pošmurný navrhl zá-
stupcům v orgánech pro tvorbu OP, že je 
možné nabídnout tvůrcům OP schůzku, kde 
jim zástupci NS MAS vysvětlí základy činnosti 
MAS. Místopředseda Jiří Krist navrhl více pro-
pagovat činnost MAS formou ukázek projek-
tů, jejich typů, zaměření a přehledu čerpání. 

Zapojení NS MAS do akcí
k propagaci metody LEADER

má vlast 2013
Akce se koná 11. 5. na Vyšehradě v Pra-

ze. Jde o propagaci krajů a atraktivit regio-
nů v hlavním městě Praha. Organizací za NS 
MAS ČR je pověřena MAS Vyhlídky. Prezen-
tace je zdarma pro všechny MAS přes NS 

MAS v zastoupení Vyhlídek (propagace re-
gionů). Bude následovat putovní výstava po 
jednotlivých regionech a krajích.

modlItba za domov
Jiří Krist podpořil zapojení se do akce opě-

tovně i s organizací následné konference NS 
MAS. Akce tematicky navazuje na připravo-
vaný podpis memoranda s církevními organi-
zacemi, které podporují činnost MAS. Zastu-
pováním a organizací je opět pověřena MAS 
Říčansko. MAS mohou zasílat své návrhy 
k programu akce. (Podpis memoranda Ven-
kov jako místo sociálního smíru a duchovní-
ho rozvoje s Českou biskupskou konferencí 
a Ekumenickou radou církví by se mělo ode-
hrát 18. května na pražském arcibiskupství.)

leaderfest 2013
Byla představena poslední verze programu 

na 20. – 22. června, kde jsou navržena dopl-
nění na workshopy Agrární politika a činnost 
MAS, Česko-polská spolupráce, Krajinotvorba.

Nebyl podpořen název workshopu Agrár-
ní politika, ale byla navržena změna na Ze-
mědělci a činnost MAS. Je všeobecná podpo-
ra výboru zapojit do akce více zemědělských 
profesních organizací. Dále byla diskutována 
účast osob, které veřejně vystupují proti MAS 
a jejich činnosti. Výbor se usnesl, že nebude 
podporovat účast zástupců organizací na ak-
ci LEADERFEST 2013, kteří veřejně vystupují 
proti MAS a jejich činnosti. 

země žIvItelka 2013
Předseda NS MAS představil vizi expozi-

ce a návrh na krajské stánky. Zdůraznil nut-
nost zajištění po celou dobu akc. Plán je za-

ujmout dětské návštěvníky ukázkami řeme-
sel a aktivit na venkově – nápady musí být 
konzultovány s CSV a Výstavištěm ČB. 

Jihočeský kraj požádal o plochu více vidi-
telnou. Návrh Moravskoslezský kraj – plán 
venkovské hospody s ochutnávkou produk-
tů, pokus o největší pípu s různými druhy piv. 

národní konference venkov 2013
Od Programového Výboru NkV 2013, 

která se uskuteční 1. – 3. Října v Teplicích 
nad Bečvou v Olomouckém kraji, přišla žá-
dost o zasílání námětů. Je nutné definovat 
předběžný program a pozvat účastníky. 

Vnitřní směrnice, Etický kodex, 
plán jednání a pracovní skupiny

Členové výboru NS MAS se seznámil 
s vnitřními směrnicemi, podepsali etický 
kodex, schválili ustavení pracovních skupin 
a plán jednání výboru. Bude dodržováno 
jednání každé druhé úterý v měsíci – jedná-
ní Praha, Olomouc, Brno (kromě výstavy Ze-
mě živitelka v Českých Budějovicích).

Plán jednání: 14. 5. úterý Praha, 11. 6. 
úterý, 9. 7. úterý, 13. 8. úterý, 2. 9. pondělí 
Výstaviště České Budějovice, 8. 10. úterý, 
12. 11. úterý, 10. 12. úterý

Pracovní skupiny: PS Mezinárodní spo-
lupráce, PS Public relations (PR), PS Program 
a vize, PS Úpravy stanov 

Ze zápisu z jednání Olgy Špikové
vybral a zkrátil Tomáš Šulák

V. Pošmurný

A. Lahoda, M. Oliva, J. ČárkováG. Čermáková, Vyhlídky

J. Krist A. Čárková, J. Šolc
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Společné prohlášení k obnově 
kulturního dědictví na venkově

Stav kulturního dědictví a přírody patří k nejvýznamnějším 
faktorům ovlivňujícím kvalitu života na venkově. Zlepšování 
kvality venkovského prostředí je jedním z hlavních cílů Progra-
mu rozvoje venkova a zároveň je pro většinu lidí rozhodujícím 
faktorem při rozhodování, zda žít na venkově či ve městě.

V rámci příprav operačních programů České republiky na lé-
ta 2014 – 2020 nejsou řešeny investice směřující do přímé pod-
pory a zhodnocování kulturního dědictví venkova.

Vzhledem k výše uvedenému se jako zástupci Katolické církve 
České republiky, která je vlastníkem řady významných a umělec-
ko-historicky hodnotných venkovských památek tvořících krajin-
nou dominantu obcí, zástupci Národní sítě Místních akčních sku-
pin ČR vytvářených na základě komunitního života v regionu, 
Sdružení místních samospráv ČR jako zástupce samosprávy 
a Spolku pro obnovu venkova ČR jako gestora vyváženého rozvo-
je venkovského prostoru obracíme na ministra zemědělství České 
republiky s požadavkem na zachování podpory obnovy kulturní-
ho dědictví venkova v rámci samostatného opatření Programu 
rozvoje venkova i v následujícím programovém období 2014+.

Zároveň žádáme o rozšíření okruhu příjemců dotace v rámci 
opatření Podpora cestovního ruchu také o nezemědělské pod-
nikatele, veřejnoprávní subjekty a neziskové organizace vč. círk-
ví a zachování okruhu podporovaných investic v rozsahu, který 
byl podporován v současném programovém období.

Dominik Jaroslav kardinál Duka OP
Česká biskupská konference

Ing. František Winter
předseda
Národní síť Místních akčních skupin ČR

Ing. Jana Juřenčáková
předsedkyně
Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. Eduard Kavala
předseda
Spolek pro obnovu venkova ČR

Téma vyvolalo mezi pozvanými vysoký zájem a diskuze se zúčast-
nilo přes 30 odborníků, mezi nimi reprezentanti 3 ministerstev 
(MMR, MV, MZ) a 3 zájmových organizací obcí a měst (SMO, NSZM, 
NS MAS). V rámci kulatého stolu bylo předneseno 5 příspěvků. 
Úvodní příspěvek zaměřený na strategické plánování přednesl ve-
doucí oddělení strategie regionální politiky Jiří Markl z MMR. Ve 
druhém příspěvku zaměřeném na územní plánování pracovníci od-
boru územního plánování MMR Eva Fialová a Filip Novosád objas-
nili nástroje územního plánování, které se nadmístním plánováním 
zabývají, anebo jej umožňuji. Třetí příspěvek byl zaměřen na pro-
blematiku plánování v metropolitních oblastech. Přednesla jej ve-
doucí Kanceláře strategie města Brna Marie Zezůlková. Čtvrtý pří-
spěvek byl zaměřený na roli místních akčních skupin (MAS) při plá-
nování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni a přednesla jej členka 
Pracovní skupiny LEADER Národní sítě MAS ČR Jitka Doubnerová. 
Posledním byl příspěvek SMO zaměřený na meziobecní spolupráci 
a koordinaci rozvojových aktivit obcí a přednesl jej Marek Jetmar. 

dotace = soutěž obcí mezI sebou 
– plýtvání na záměry studIe

Diskuzi podnítily jak přednesené příspěvky tak také teze, uvede-
né v pozvánce, které konstatovaly, že: „Náš právní rámec (silné po-
stavení našich samospráv, stavební zákon, financování obcí atd.) ale 
i programy strukturálních fondů minulých let cílené na samosprávy, 
převážně podporovaly rozvojové aktivity zaměřené na jednotlivé ob-
ce. Obce mezi sebou tvrdě soutěžily a dodnes soutěží o rozvojové ak-
tivity a podbízejí se všemožnými způsoby nejen potencionálním in-
vestorům, ale i různým zdrojům financování. Výsledkem často bývá 
plýtvání prostředky na všeliké nerealizované záměry a studie a zma-
řené naděje na smysluplný rozvoj. (Typickým příkladem nekoordino-
vaných rozvojových aktivit bývaly cyklostezky, které končily na hrani-
cích obce). Strategické rozvojové dokumenty pořízené v minulých le-
tech většími městy byly vesměs vynuceny příležitostmi vstávajícími 
z ROPů předešlého programového období (IPRM). Ve všech těchto 
dokumentech se projevoval stejný nedostatek – jejich působnost 
končila na hranicích správního území, bez ohledu na to, že skutečný 
problém, či jeho příčiny se často nacházejí v jiných obcích za touto 
správní hranicí. Kraje, které mají rozvojové plánování a rozvoj svého 
území ve své působnosti, doposud postrádají vhodné nástroje, ale ta-
ké přístupy, které by jim umožnily tuto působnost vhodně uplatňovat.

nástup dobrovolných dohod 
– potřeba synergIe v Území

Tam, kde je naše formální rozvojové a územní plánování dopo-
sud bezzubé, tam mohou nastoupit dobrovolné dohody obcí a for-
my nemístního strategického rozvojového plánovaní, které jsou mo-
tivované nejen možnostmi dosáhnout na různé dotační tituly, ale ta-
ké realizací, že spolupráce nad rámec hranic obcí je pro obce 
výhodná, jelikož sebou přináší synergie kdy 1 + 1 = 3. Zejména ma-
lé obce se postupně poučily, že rozvojové aktivity je nutné plánovat 
nad rámec svého správního území obce a motivace typu LEADER 
pomohla zrodu mnoha MAS seskupení, která překračují nejen hra-
nice obcí, ale často i hranice krajů. Dnešním trendem těchto sesku-
pení je příprava společných rozvojových strategií, které jim jak dou-
fají, umožní lépe absorbovat příležitosti budoucího programového 
období SF. Strategické rozvojové plánování je doposud právně po-
žadováno pouze na úrovni státu a regionu. V úrovni obcí, ORP či ji-
ných seskupení se jedná o čistě dobrovolnou činnost. Začíná však 
převládat názor, že strategické a rozvojové plánování v nadmístní 
úrovni by mělo být podpořeno = upraveno zákonem či národní me-
todikou. MMR iniciovaný projekt „Elektronická metodická podpora 
tvorby rozvojových dokumentů obcí“ započatý koncem roku 2011 
demonstruje možnosti neformálních přístupů k rozvojovému pláno-
vání nad rámec obce (projekt zveřejní své výsledky v červnu 2013). 
SMOČR se jeví přiklánět k názoru, že by bylo vhodné upravit rozvo-
jové plánování nad rámec obce právní úpravou“.

Po většině prezentací proběhla krátká diskuze a závěrečná, sko-
ro hodinová diskuze umožnila účastníkům syntetizovat problema-
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D o k u m e n tD

NS MAS se zúčastnila semináře Plánování 
rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. (IURS) ve 
spolupráci s VŠE Praha a dalšími partnery uspořá-
dal 26. března 2013 v budově VŠE kulatý stůl od-
borníků na téma „Plánování rozvojových aktivit v 
nadmístní úrovni“. Kulatý stůl se konal v rámci napl-
ňování cílů projektu CircUse, financovaného programem 
CENTRAL EUROPE, v němž jsou IURS a Ústecký kraj českými part-
nery (viz www.circuse.eu a www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/).

Cílem kulatého stolu bylo otevřít diskusi o možnostech a mode-
lech nadmístního plánování, o stávajících nástrojích, které pro úče-
ly nadmístního plánování máme k dispozici a o nástrojích, které 
nám doposud chybí.

http://www.circuse.eu
http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/
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tiku nadmístního plánování v jeho širším kontextu. Do diskuze se 
aktivně se zapojili jak všechny 3 sektory, tak také úředníci několi-
ka krajů a měst, reprezentanti zájmových organizací měst, konzul-
tanti, představitelé akademické obce a neziskového sektoru.

Hlavní závěry vstávající z prezentací a následné diskuze:
Z diskuse a prezentací vyplynulo, že:

– rozvojové strategie regionů jsou často příliš široké, nekonkrétní, 
nedostatečně zacílené a chybí jim implementační dokumenty 
(např. v podobě konkrétních akčních plánů) a monitorování 
(např. indikátory),

– regiony zatím nevyužívají dostatečně možnosti, které jim stá-
vající nástroje územního plánování, ať už právně závazné 
(ZÚR) či nezávazné (územní studie), k tomu, aby usměrňova-
ly a koordinovaly nadmístní rozvojové záměry,

– co nejširší sdílení zkušeností mezi regiony, ORP a obcemi o pří-
stupech a technikách nadmístního plánování je pro ně velmi 
důležité a nezbytné,

– formální nástroje pro nadmístní spolupráci a plánování, zejmé-
na na sub-regionální úrovni, chybí a začínají být nahrazovány 
neformálními přístupy,

– ekonomie a synergie v poskytování veřejných služeb motivují 
obce již dnes k určitým nadmístním řešením a k meziobecní 
spolupráci,

– absence právního rámce pro regulaci nadmístního plánování 
malých obcí byla v minulých 8 letech snadno překonána dob-
rovolnou spolupráci obcí v rámci MAS, vhodně motivovanou 
iniciativami a příležitostmi EU programu LEADER,

– spolupráce obcí by neměla být limitována územně, ani progra-
movými finančními zdroji ani programovými prioritami (jak 
bylo praktikováno v minulém programovém období SF),

– spolupráce obcí (at´ již na inkorporované anebo smluvní bázi) se 
jeví základem moderních přístupů k nadmístmímu plánování,

– nezbytná je pro obce také vhodná motivace pro uplatňování 
nadmístní spolupráce,

– dnes pro nadmístní spolupráci obcí mezi obcemi a jejich zájmo-
vými organizacemi existuje zájem a je zde vůle spolupracovat,

– přístup vyžadující nadmístní přístupy a spolupráci obcí bude 
důsledně aplikován v příštím programovém období SF pro ob-
ce a města všech velikostí,

– integrované nadmístní přístupy ve formě ITI, IPRÚ anebo 
KVMR pomohou překonat i to, že nám chybí vhodný právní 
rámec, který by nadmístní strategické plánování formalizoval,

– jeví se potřebné formálně posílit nadmístní spolupráci v rámci 
správních obvodů ORP, které jsou přirozenými sub-regionální-
mi spádovými centry,

– vhodné by také bylo v úrovni ORP více využívat existující ná-
stroj územního plánování – územní studie – není sice právně 
závazný, ale je neopominutelným podkladem pro rozhodová-
ní v území a pro případné změny územních plánů,

– otázkou zůstává, co s plánováním nadmístních územních ane-
bo rozvojových problémů, které přesahují několik ORP, popří-
padě krajů – a bude li dostatečné i v budoucnu využívat pou-
ze neformální nástroje,

– bylo by vhodné posílit i vazby pro nadmístní přístupy mezi regi-
onální a ORP úrovní,

– principy integrovaných nadmístních přístupů budou zejména 
pro větší obce novinkou, se kterou se budou muset jejich 
úředníci, občané a zastupitelé poměrně velmi rychle vyrovnat,

– obce a města budou proto potřebovat vhodnou metodickou 
podporu (od MMR, MV, svých zájmových organizací, konzultan-
tů atd.), která jim umožní techniky neformálních přístupů k nad-
místnímu rozvoji zvládnout tak, aby byly připravené v příštím 
programovém období umožnit čerpání prostředků na smyslupl-
né, pokud možno příjem generující a udržitelné projekty, které 
jsou obcím a jejich občanům k užitku a nezatěžují, ale obohacu-
jí obecní rozpočet (at´přímo anebo nepřímo).

Zdroj: IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s.

LEADER Event 2013 se účastnili 
v Bruselu zástupci moravských MAS

Ve dnech 16. – 18. dubna se v Bruselu uskutečnilo setkání 
LEADER Event 2013. Aktéři nejprve navštívili jednání ELARD, 
kde jednotliví zástupci představili pozice jednotlivých států při 
vyjednávání budoucího programového období a podpory meto-
dy Leader. Diskuse se vedla nad stavem schvalování evropského 
rozpočtu na roky 2014 – 2020.

Samotná konference LEADER Event 2013 „Building Bridges 
for the Future“ přinesla diskuse s představiteli všech klíčových 
zájmových skupin na témata Jakou hodnotu přináší LEADER do 
rozvoje venkovských oblastí? Z jakých zkušeností se můžeme po-
učit pro nové programovací období? Co bychom měli vzít v úva-
hu při navrhování, vývoji a realizaci programu na národní a míst-
ní úrovni?

Akce pokračovala představením metody LEADER v tématech: 
územní rozvoj, implementace a vyhodnocování místní rozvojové 
strategie, poučení z nadnárodní spolupráce, zvýšení zapojení zú-
častněných stran. Následoval Veletrh LEADER, kde se zástupci ze-
mí prezentovali prostřednictvím národních stánků.

Druhý den se konaly ve třech etapách tři skupinové diskuse na 
témata: Jak můžeme navrhnout program, který by zachycoval při-
danou hodnotu metody LEADER? Jak můžeme rozvíjet Místní roz-
vojové strategie a Místní akční skupiny? Jak se můžeme zasadit 
o zjednodušení a vyšší efektivitu metody LEADER?

Následovala sumarizace výstupů v každé ze tří skupinových dis-
kuzí a po obědě akce vrcholila společnou prezentací klíčových zá-
věrů ze tří diskuzních skupin a následnou diskuze na tato témata.

Zdroj: Ondřej Neuman, MAS Rožnovsko
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN  

A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ VENKOVA,   
PRACUJÍCÍCH METODOU LEADER 

20. – 21. června 2013 
Velké Meziříčí, Česká republika 

 
 
 
 

 
 
 
 

LeaderFEST 2013  
Velké Meziříčí 

 
 
 
 
 
 

 

Předběžný program: 
 
19.6. Středa 

 16.00 - 22.00 Příjezdy; prezence a ubytování účastníků  
 20:00–23:00  Prohlídka Muzea a zámku ve Velkém Meziříčí 

 
20.6. Čtvrtek  

07:30 – 9:00 snídaně    13:00 - 14:30  oběd    18:00 - 19:30 večeře 

 07:00–10:00  Příjezdy; prezence účastníků 
 08:00–10:30 Instalace prezentačních stánků 

 
 10.30  Slavnostní zahájení na Náměstí 

 
Vzdělávání v hnutí LEADER 

 
 11:00-12:30    Workshop 1 - Role MAS v OP Věda, výzkum, vzdělávání                                          

                                   Kinosál Jupiter clubu 
 
 12:30-14:00    Workshop 2 - Podstata a principy metody LEADER 
                                   Kinosál Jupiter clubu 
 
 14:30-18:00 Prezentace MAS období 2007-2013   

                          Úspěšné projekty MAS -  Velkoplošný stan – Náměstí 
 

 14:30-16:30     Workshop 3 - Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
             Kinosál Jupiter clubu 
 

 16:45-17:45  Přednáška s diskusí - Vzdělanost a venkov, prof. Stanislav Komárek 
              Kinosál Jupiter clubu 

 
Doprovodný program 
 
 14:30-18:00 Jarmark, prezentace tradičních řemesel a výrobků MAS a regionálních  

                          výrobců na Náměstí 
 16:00-22:00  Kulturním program - vystoupení regionálních hudebních uskupení  

                          pódium – Náměstí 
 20:30- 01:00   Společenský večer s rautem pro účastníky LeaderFESTu 

Jupiter club, velký sál 
 

 15:30-18:00    Tematické výlety 
A.   Práce Komunitní školy v Borech       

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Přijměte srdečné pozvání do města ležícího uprostřed Vysočiny. 
Města, které spojuje západ s východem, sever s jihem. 

 
Velké Meziříčí není jen křižovatkou geografickou, ale také duchovní. 

Stejně jako evropské cesty se zde setkávají židovské a křesťanské ozvěny minulosti. 
 

Jednou ze symbolik města je velký dálniční most, 
který přenáší mýtus tohoto stavebního díla taktéž na člověka, skupiny lidí, společnost. 

Pod mostem běží a plyne voda jako čas a po mostě kráčejí lidé, napříč prostorem. 
 

V této symbolice nalezneme spojení dvou jinak pro člověka nedostupných míst, 
prostor pro setkání, propojení venkova a měst. 

 
Objevíme zde dimenzi pro překonávání překážek a sbližování protipólů, 

která v sobě vždy nesla mnoho pozitivního i magického. 
 

Připravujeme pro Vás ve dnech 
20. – 21. června 2013 

 

LeaderFEST 2013 
 

- prostor pro výměnu zkušeností i představení příkladů dobré praxe 
 

- zaměření na problematiku „vzdělanosti“ ve venkovském prostoru 
 

Jedná se již o čtvrté setkání zástupců MAS 
a dalších představitelů venkova, pracujících metodou Leader. 

 
Setkání navazuje na předchozí tři ročníky v Hradci nad Moravicí,  

Štramberku a slovenské Levoči. 
 
 
 

Akce je pořádána za finanční podpory  
Ministerstva zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

21.6. Pátek  

07:30 – 9:00 snídaně  13:00 - 14:45  oběd    18:00 - 19:30 večeře 

 09:30-18:00    Prezentace MAS období 2007-2013 
                                       Úspěšné projekty MAS -  Velkoplošný stan – Náměstí  
 09:30-18:00    Význam a úloha venkovských komunitních škol  

                                       Komunitní škola Bory v prostorách Velkoplošného stanu 
 09:30-18:00    Role MAS, význam dlouhodobého vzdělávání pracovníků MAS Leader  

                                       Academie Valeč v prostorách Velkoplošného stanu 

Partnerství a spolupráce    
 09:00-10:30    Workshop 4 - Komunitně vedený místní rozvoj 

                       Kinosál Jupiter clubu 
 

 10:45-12:30    Workshop 5 - Zemědělec a činnost MAS  
                          Kinosál Jupiter clubu 
 

 14:00–15:15   Přednáška s diskusí - Pozitivní evoluce venkova, Nadace Karla Janečka 
                          Kinosál Jupiter clubu 
 

 15:30-17:00    Workshop 6 - Spolupráce v regionu a tvorba ISU 
Kinosál Jupiter clubu 

 
 17:30  Ukončení a závěr akce 

Doprovodný program 
 09:30-18:00  Jarmark, prezentace tradičních řemesel a výrobků MAS  

                        a regionálních výrobců na Náměstí 
 14:30-17:00  Tematické výlety 

B. Farma Rodiny Němcovy v Netíně 
C. Třebíč a jeho židovské památky 

 15:00-22:00  Kulturní program, vystoupení hudebních uskupení,  
                        členové sdružení MAS Kraje Vysočina, Náměstí  

Poznámka 
Jednotlivé workshopy na sebe budou časově navazovat, budou průběžně rozpracovány, 
aktuálně doplněny a časově členěny dle počtu prezentujících. 
V rámci akce bude zajištěno tlumočení do anglického jazyka v prostorách Kinosál Jupiter 
clubu. 

Upozornění 
Program konference, workshopy a prezentace včetně dalších organizačních pokynů budou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách:  
                            www.eagri.cz; www.nsmascr.cz; www.masmostvysociny.cz 

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 6Z
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Trojice nových tváří, osobností komunálního života, se objevila 
v řadách nového devítičlenného vedení Sdružení místních samo-
správ po volbě na IV. Republikovém shromáždění SMS ČR, které se 
uskutečnilo 12. dubna v Havlíčkově Brodě.

Ihned po zahájení nominační části získala několik nominací 
z různých krajů předsedkyně Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáko-
vá, která tento subjekt hájící obce reprezentuje v řadách Sdružení 
místních samospráv ČR. Nakonec neměla protikandidáta a z téměř 
270 přítomných hlasů získala přes 200, tedy nadpoloviční většinu 
nutnou pro vítězství v prvním kole volby. 

Následovala volba trojice místopředsedů. O tyto posty se uchá-
zeli všichni členové předchozího vedení kromě Jana Pijáčka, který 
ve svém projevu poukázal na nutnost generační obměny sdruže-
ní. Jeho apel přítomní vyslyšeli, když z celkem sedmi kandidátů 
v prvním kole uspěl starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň, 
který se stal 1. místopředsedou SMS ČR. Další místopředsednické 
posty obsadili dle počtu získaných hlasů dosavadní předseda Josef 
Bartoněk a Jan Sedláček, starosta obce Křižánky na Vysočině.

Pětici dalších míst v předsednictvu SMS ČR obsadili Arnoštka 
Ženčáková, starostka Vysokých Studnic na Vysočině, Věra Kovářo-
vá reprezentující v předsednictvu Komoru organizací, Radek 
Brázda, starosta Troubek v Olomouckém kraji, Jiří Nešpor, starosta 
obce Zádub-Závišín z Karlovarského kraje a Oldřich Vávra, staros-
ta obce Tupesy ve Zlínském kraji.

Jak po volbě uvedla nová předsedkyně SMS ČR Jana Juřenčá-
ková, Sdružení čeká nová etapa práce, která navíc bude velmi hek-
tická. „Musíme se urychleně zasadit o to, aby evropské fondy více 
směřovaly do území, na podporu rozvoje menších měst a obcí. Vě-

řím, že tato myšlenka stmelí venkov jako nikdy předtím. Jedině tak 
lze dosáhnout tohoto smělého cíle,“ dodala Juřenčáková.

Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

Předsednictvo SMS ČR 2013 – 2017
Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně
Ing. Radim Sršeň, PhD., 1. místopředseda
Ing. Josef Bartoněk, 2. místopředseda
Ing., Mgr. Jan Sedláček, 3. místopředseda
Další členové Předsednictva: Ing. Věra Kovářová, RNDr. Arnoštka 
Ženčáková, Mgr. Radek Brázda, Ing. Jiří Nešpor, Mgr. Oldřich Vávra

Nově zvolené Předsednictvo SMS ČR (zleva): Radek Brázda, Jan Sedláček, Jiří Nešpor, Arnoštka Ženčáková, Věra Kovářová, Jana Juřen-
čáková, Josef Bartoněk, Oldřich Vávra, Radim Sršeň

Tisíc obcí ze Sdružení místních samospráv 
má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou
IV. Republikové shromáždění SMS ČR zvolilo na 4 roky nové předsednictvo
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Obce a menší města musí držet pohromadě,
pokud chtějí něčeho dosáhnout

Počet členů naší organizace se neustále mění. Je příznivou sku-
tečností, že poměr mezi nárůstem nových členů SMS ČR a ukon-
čením členství je každoročně zhruba 4:1. Přestože obcí, které chtě-
jí společně usilovat o pozitivní změny v postavení samospráv, neu-
stále přibývá, každá ztráta byť jen jediné obce je důvodem k úvaze. 
Zamýšlím se nyní nad tím, proč je potřeba, aby obce táhly za jeden 
provaz a proč je právě SMS ČR dobrou platformou pro společný 
boj obcí za svá práva.

SMS ČR vzniklo v roce 2008 s cílem sjednotit obce především 
v boji o spravedlivější přerozdělení finančních prostředků z vybra-
ných daní. Boj to byl dlouhý a teprve v tomto roce si budeme mo-
ci poprvé ověřit, zda loni schválený nový zákon bude pro obce 
opravdu výhodnější. Ať již bude výsledek jakýkoliv, bez dostatečně 
silné členské základny by tlak na změnu nespravedlivého přeroz-
dělení daní nikdy nebyl tak velký, aby ke změně vůbec došlo.

Činnost SMS ČR se někdy spojuje právě s bojem o finanční pro-
středky pro obce. Je to logické, peníze jsou přeci až na prvním mís-
tě. A pro dlouhodobě podfinancovaný venkov jsou finance asi 
opravdu tím nejdůležitějším, co je k jeho obnově potřeba. Činnost 
SMS ČR však není jenom o penězích. Sdružení je dnes partnerem 
prakticky všech ministerstev. Zástupci SMS ČR jsou zváni do mini-
sterských pracovních skupin, připomínkují návrhy zákonů a snaží 
se tak hasit problémy hned v zárodku. Sdružení bojuje proti ruše-
ní venkovských pošt, velkým tématem je také zachování regionál-
ního školství a vůbec životaschopného venkova jako celku.

Tím však výčet činnosti sdružení ani zdaleka nekončí. Členové 
mohou například využít zdarma služby týmu právních poradců. Mo-
hou se obrátit na vedení SMS ČR s žádostí o metodickou pomoc při 
řešení konkrétního problému. Na členy naší organizace nejsou kla-
deny žádné požadavky, tedy kromě zaplacení víceméně symbolické-
ho členského příspěvku. V naší zemi neexistuje subjekt, který by se 
ve srovnatelném rozsahu staral o práva malých a středních obcí.

Sdružení však nemůže dobře fungovat bez široké členské zá-
kladny. Jenom dostatečně velký počet obcí stojící za sdružením dá 
každému požadavku dostatečnou váhu. Proto musí obce táhnout 
za jeden provaz, ničeho jinak nedosáhnou.

Ing. Mgr. Jan Sedláček,
starosta obce Křižánky, 3. místopředseda SMS ČR

Nápisy na potravinách budou větší. 
Za porušení hrozí pokuta 10 milionů

Vláda 2. 5. schválila novelu zákona o potravinách, kterou před-
ložil ministr zemědělství Petr Bendl. Podle novely bude nově povin-
ností označovat potraviny větším písmem a výše sankcí za nedodr-
žení požadavků zákona bude až 10 milionů korun.

V návaznosti na evropský předpis o označování potravin se za-
vádí povinnost značení potravin o velikosti písma alespoň 1,2 mm 
a zajištění čitelnosti, např. formou kontrastu tisku a pozadí. V pří-
padě že prodejce například i tuto podmínku nedodrží, hrozí mu 
nově sankce až 10 milionů korun. Ta byla zvýšena z původních tří 
milionů a může být udělena také za nedodržení požadavků na ja-
kost, hygienu, podmínky uchování a označování.

„Změnou zákona reagujeme na šizení potravin ze strany výrob-
ců i prodejců. V dnešní době není možné, aby ten, kdo se necho-
vá férově vůči zákazníkům, zůstal nepostižen. A právě hranice tří 
milionů pro některé obchodníky nebyla dostatečnou hrozbou. Na-
víc pokud někdo používá záměrně nečitelný text obsahu potravin, 
považuji to za velký prohřešek,“ řekl Petr Bendl.

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 8A
Novinkou budou také kontroly Státní veterinární správy pří-

mo ve stravovacích službách, kde budou moci kontrolovat po-
dávání zvěřiny. „Jde o logické uzavření kontrolního řetězce v ob-
lasti zvěřiny. Kontrolu budou provádět inspektoři s příslušným 
vzděláním a zvýší se tím efektivita dozoru, protože nebude nut-
né složitě předávat kontrolní zjištění mezi dozorovými orgány,“ 
dodal Bendl.

Pokud jde o alergiky, najdou nově na obale potraviny jasně zvý-
razněné použité alergenní látky. Podle předpokladu novela záko-
na o potravinách nabude účinnosti k 1. lednu 2014, s výjimkou 
požadavků na označování potravin, které vyplývají z evropského 
předpisu o označování. Zde bude účinnost k 13. 12. 2014.

Vláda se také dohodla na záměru sloučení Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy do jedné do-
zorové instituce. Zdroj: MZe 

MZe: Novelu zákona o vodovodech 
a kanalizacích budeme prosazovat bez 
sporného bodu o opravách přípojek

Ministerstvo zemědělství bude dál prosazovat novelu zákona 
o vodovodech a kanalizacích bez sporné části novely zákona naři-
zující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy. Ta byla 
do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana. Uvedl to mi-
nistr zemědělství Petr Bendl.

„Ministerstvo si je vědomo, že problém sporů mezi majiteli pří-
pojek a provozovateli sítí přetrvává. Proto bude se všemi zaintere-
sovanými stranami i nadále jednat, přičemž řešení vidí do budouc-
na například v tom, že by opravu přípojky hradil její majitel pou-
ze po hranici jeho pozemku. Opravu té části přípojky, která vede 
pod veřejným prostranstvím, by platil provozovatel sítě,“ řekl Pe-
tr Bendl.

Úřad ombudsmana požadoval změnu zákona na základě zku-
šeností při vyřizování stížností občanů. V současnosti platí výměnu 
přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu přípojek, a to i pod 
veřejným prostranstvím provozovatel kanalizační nebo vodovodní 
sítě. Vlastníci pak často žádali o opravu přípojky, která už byla za 
hranicí životnosti, a bylo jasné, že ji brzo bude nutné opravovat 
znovu. Takové neúčinné opravy zvyšují náklady všem uživatelům.

Zdroj: MZe

Ú v a h aÚ
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       Venkov
dvouměsíčník  o životě  mimo město

Z REGIONŮ:  
JARO VÍTAL ZEMĚDĚLEC  
– A ZEMĚDĚLCE VÍTALO JARO         STR. 18–21

ENERGIE PRO OBCE
MŮŽE BÝT Z VÍCE ZDROJŮ 
 STR. 4–5 

ROZHOVOR
S LADISLAVEM BURKONĚM
 STR. 6–9

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
JSOU OSTŘE SLEDOVANÉ TÉMA
 STR. 10–13 

Vyšlo 10. číslo dvouměsíčníku Venkov
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MZe chce, aby Národní zemědělské 
muzeum neslo jméno Antonína Švehly

Je nazýván otcem první pozemkové reformy a označován za 
sjednotitele venkova dvacátých let minulého století. Politik Anto-
nín Švehla. Ministerstvo zemědělství chce jako výraz uznání této 
významné postavě českého zemědělství přejmenovat zemědělské 
muzeum. Jeho nový název by měl být Národní zemědělské muze-
um Antonína Švehly.

 „Ministerstvo chce v letošním roce věnovaném Antonínu Šveh-
lovi projevit poctu a uznání. Proto by chtělo, aby Národní zeměděl-
ské muzeum neslo jeho jméno,“ řekl první náměstek ministra ze-
mědělství Vilém Žák na setkání v Národním zemědělském muzeu 
v Praze. Konalo se u příležitosti 140. výročí Švehlova narození. 

„Je důležité připomínat si odkaz mravních autorit našeho náro-
da. A Antonín Švehla je bezesporu jednou z nich. Výčet jeho funk-
cí, od poslance přes ministra až po premiéra, stejně jako zásluh na 
formování a směřování československé státnosti, dokládá, jak zku-
šený politik to byl,“ míní ministr zemědělství Petr Bendl, který pře-
vzal nad setkáním, spolu s předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR 
Miroslavou Němcovou, záštitu.

Antonín Švehla se začal v sedmadvaceti letech po smrti otce sta-
rat o rodinný statek. Díky tomu získal základ dobrého hospodáře, 
na kterém mohl stavět. O jeho pracovitosti a cílevědomosti v tom 
pozitivním slova smyslu svědčí mimo jiné to, že neměl akademické 
vzdělání, ale důsledně pracoval na sebevzdělávání. Jako ministr 
(1918 – 1920) a předseda vlády (1922 – 1929) upřednostňoval poli-
tickou dohodu a kompromis, přičemž zájem státu byl u něj vždy na 
prvním místě.

„Jeho dílo bychom si měli více připomínat a k jeho odkazu by-
chom se měli často vracet. Měl by více pronikat do našich moder-
ních dějin, nikoli pouze při vzpomínkových akcích. Je dobře, že 
Společnost Antonína Švehly tohoto významného českého politika 
navrací do českého povědomí. Ani my ostatní bychom však na něj 
neměli zapomínat,“ dodává ministr Bendl. Zdroj: MZe

MMR připravilo technickou novelu 
zákona o veřejných zakázkách

Návrh novely už brzy projedná vláda, ministerstvo pro místní 
rozvoj ji před dvěma dny předložilo do mezirezortního připomín-
kového řízení. Tato tzv. technická novela, která by měla začít pla-
tit od ledna 2014, reaguje na některá problematická ustanovení 
současného zákona, která způsobují v praxi potíže.

„Reagujeme na největší komplikace v zadávacích řízeních a sna-
žíme se o co nejmenší zásahy do současného znění. Měla by se 
změnit kontroverzní ustanovení, se kterými mají zadavatelé v praxi 
největší problémy. Rozsáhlou reformu zákona o veřejných zakáz-
kách chystáme až po schválení nových evropských směrnic,“ uvedl 
Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj pro veřejné investo-
vání a legislativu.

V případě schválení novely se nesníží limit pro veřejné zakázky 
na stavební práce ze tří na jeden milion korun, který měl dle sou-
časného zákona začít platit od začátku příštího roku. Zadávací ří-
zení, do kterého se přihlásí jediný účastník, už zadavatelé nebu-
dou muset neustále rušit a opakovat, ale budou mít možnost vy-
hlásit novou soutěž, v níž bude moci zvítězit i jediný dodavatel. 
A u těchto opakovaných zakázek odpadne i povinnost uveřejňo-
vat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje 
o měsíc. Novela ale odsune i další změny, které již měly začít pla-
tit od ledna 2014. Například vzdělávání úředníků a zavedení insti-
tutu oponentů, kteří by měli hodnotit průběh zadávacího řízení 
u nadlimitních zakázek.

„Chystaná změna v případě podání jediné nabídky výrazně 
zrychlí proces zadávání zakázek a sníží náklady zadavatele. Tento 

problém je nejmarkantnější v oblasti nákupu speciálních vědeckých 
přístrojů, kdy se řada zadavatelů dostává do neřešitelných situací, 
kdy musí řízení z důvodu podání jediné nabídky zrušit a následně 
soutěž několikrát opakovat, čímž jim narůstají náklady a v někte-
rých případech i přichází o přidělenou dotaci,“ konstatoval Vladi-
mír Levandovský, expert na veřejné zakázky v oblasti vědy a výzku-
mu z týmu OTIDEA. Zdroj: MMR

Více informací na: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/
Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Ministerstvo-mistni-

ho-rozvoje-pripravilo-novelu-za

Kdo umí nejlépe shánět peníze na památky?
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. vyhlašuje druhý
ročník soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO

Institut pro památky a kulturu, 
o.p.s. vyhlásil po roce opět soutěž 
veřejných sbírek s názvem Máme 
vybráno. Snaží se tak změnit situ-
aci, kdy majitelé a správci pamá-
tek využívají příliš málo veřejných 
sbírek na obnovu památek, jež by 
mohly přinést prostředky v řádech 
milionů korun. Institut jako jediná 
organizace v České republice or-
ganizuje veřejné sbírky na památ-
ky, které systematicky monitoruje.

Soutěží se ve třech kategoriích:
1)  Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka v roce 2012,
2) Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013,
3) Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO.
O vítězi první zmíněné kategorie rozhodnou statistiky výše vybra-

ných prostředků, nad sbírkami přihlášenými do soutěže o nejlepší 
prezentaci se sejde odborná porota a vítěze ceny veřejnosti určí vý-
sledky hlasování na internetových stránkách www.mamevybrano.cz , 
které běží od 1. dubna do 31. května 2013.

„Vloni se finančně nejúspěšnější sbírkou stala veřejná sbírka na 
opravu střechy kostela Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě, která 
shromáždila 2,4 milionu korun. Jako nejlépe prezentovanou od-
borná porota vyhodnotila sbírku na obnovu varhan v chrámu sva-
tého Petra a Pavla v Mělníku a v hlasování veřejnosti získala nejví-
ce hlasů sbírka na stavbu nových varhan v kostele svatého Marti-
na v Třebíči,“ připomíná první ročník soutěže ředitel Institutu pro 
památky a kulturu Aleš Kozák. Vítězové v kategorii Cena veřejnos-
ti si kromě ocenění pořadatele soutěže odnesli také finanční pří-
spěvky do svých sbírek. Nejinak tomu bude i letos.
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Kostel Povýšení sv. Kříže v Lanžhotě

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/Ministerstvo-mistniho-rozvoje-pripravilo-novelu-za
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se 
uskuteční 4. června po konferenci o finan-
cování památek, která letos kromě předná-
šek odborníků na různá témata spojená s fi-
nancováním památek přinese i panelové 
diskuze účastníků s přednášejícími. Další 
informace o projektu MÁME VYBRÁNO 
včetně termínů registrace na konferenci 
bude Institut pro památky a kulturu po-
stupně zveřejňovat na internetových strán-
kách www.mamevybrano.cz a také na 
portálu www.propamatky.info.

Kontakty:
ředitel Institutu pro památky a kultu-

ru, o.p.s.:  Ing. Aleš Kozák –
ales.kozak@instituteu.cz,

PR: Markéta Lajdová –
marketa.lajdova@instituteu.cz

www.mamevybrano.cz
www.instituteu.cz

Řešení výpadku příjmů z RUD u obcí 
s nadměrným katastrem se rýsuje

Rozpočtový výbor schválil návrh řešení dopadů poklesu daňových 
výnosů ze sdílených daní u obcí s katastrem nad 10 ha na 1 obyva-
tele. Tento návrh byl doporučen ke schválení Podvýborem pro finan-
cování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie 
a týká se 57 obcí v ČR. Již v prosinci loňského roku jsme informova-
li, že Svaz tuto problematiku sleduje zejména z důvodu možného 
ohrožení finanční stability dotčených obcí (většinou se jedná o obce 
do 500 obyvatel).

Ministerstvo financí si uvědomuje, že tyto obce v rámci svých 
střednědobých výhledů počítaly s vyššími příjmy na obyvatele dle 
RUD platného do konce roku 2012 a důsledkem změn v RUD od 
ledna 2013 – konkrétně změny v parametru rozlohy území, kdy se 
započítává pouze 10 ha na obyvatele – může dojít k situacím, že 
obce nejsou schopny dostát svým závazkům, které přijaly před ro-
kem 2013. Tento problém je možné řešit individuálními žádostmi 
o dotaci, kdy MF po posouzení konkrétního smluvního zatížení žá-
dající obce může poskytnout dotační pomoc.

Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání pro-
středků EU podporuje dle návrhu poslance Vladislava Vilímce my-
šlenku, aby byl všem dotčeným obcím kompenzován znatelný po-
kles daňových příjmů (tzn. větší než 20 tis. Kč), a to po přechod-
nou dobu 3 let následujícím způsobem:

• v případě poklesu daňových výnosů v úrovni 21 tis. – 1.000 tis. 
Kč bude v roce 2013 kompenzace ve výši 50% rozdílu daňo-
vých výnosů (nad 21 tis. Kč), v roce 2014 ve výši 40% rozdílu 
daňových výnosů (nad 21 tis. Kč) a v roce 2015 ve výši 30% 
(nad 21 tis. Kč);

• v případě poklesu daňových výnosů v úrovni 1.001 tis. – 3.000 
tis. Kč bude v roce 2013 kompenzace ve výši 25% rozdílu da-
ňových výnosů (nad 1.001 tis. Kč), v roce 2014 ve výši 20% roz-
dílu daňových výnosů (nad 1.001 tis. Kč) a v roce 2015 ve výši 
15% (nad 1.001 tis. Kč);

• pokles daňových výnosů nad úroveň 3.000 tis. Kč se nebude 
kompenzovat.
Podvýbor dále doporučil, aby se případné další žádosti obcí s nad-

měrným katastrem nad rámec těchto systémových kompenzací na-
dále řešilo MF individuálním způsobem jako dosud. Zdroj: SMO

SMS a SMO společně k navržené novele
školského zákona: Nedostatky návrhu
reformy financování regionálního školství

Školská komise Svazu měst a obcí ČR a Pracovní skupina pro 
školství a sport Sdružení místních samospráv ČR k navržené nove-
le zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon), konstatuje následující:

Žádáme MŠMT o sdělení cíle reformy financování regionálního 
školství. Školskou soustavu a dostupnost školství je nezbytné vní-
mat jako veřejnou službu. Žáka nelze považovat za zboží, které ne-
se finanční zisk.

Zásadně odmítáme snížení dostupnost základního vzdělávání 
pro obyvatele venkova a přenos dalších nákladů na obce, města 
a rodiče.

Bez znalosti finančního rámce nelze reformu financování regi-
onálního školství připravovat. Požadujeme předložení minimálně 
střednědobého finančního rámce financování školství.

Zdůrazňujeme, že reforma financování nemůže vést ke snížení 
kvality vzdělávání. Základním cílem reformy financování regionál-
ního školství by mělo být alespoň zachování současné kvality vý-
chovy a vzdělávání ve školách. Financování nepedagogických pra-
covníků a školských služeb nelze vyjímat z celkového rámce návr-
hu na změnu financování.

Navržený systém financování regionálního školství nepřináší 
očekávanou koncepční změnu financování. Nastavení reformy 
pouhou rovností příspěvku na žáka, bez ohledu na počet tříd ve 
škole, velikost třídy a rovnoměrnost dostupnosti škol nevede k za-
chování plošně dostupné školské soustavy a v konečném důsled-
ku bude znamenat nerovnost v přístupu ke vzdělání a vzrůst ná-
kladů přenesených na jiné subjekty.

Požadujeme nastavení financování škol tak, aby financování ná-
kladů spojených s realizací RVP bylo dostatečné již pro případ prů-
měrné naplněnosti 15 žáků ve třídě v případě úplné školy o 9 roč-
nících.

Požadujeme proto po MŠMT diskusi o dalších modelech finan-
cování, alternativních k navrženému systému financování, který je 
postaven na dominantní složce normativního financování na žáka.

Odmítáme legislativní návrhy v aktuálně předložené novele škol-
ského zákona, spočívající ve změně financování regionálního školství, 
dokud nebude nalezena shoda o principech změny financování.

Zásadně odmítáme další projednávání předložené novely škol-
ského zákona, pokud bude obsahovat změny týkající se změny fi-
nancování regionálního školství.

Požadujeme respektování návrhů SMO a SMS ČR, které MŠMT 
při jednání postupně obdrželo.

PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně
školské komise SMS ČR

Mgr. Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny
pro školství a sport SMS ČR
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Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku

Kostel sv. Martina
v Třebíči

http://www.mamevybrano.cz/
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Konec úvah o přímé volbě starostů? 
Vnitro přerušilo přípravu legislativy

Přímá volba starostů patří k tématům, jimiž se Sdružení míst-
ních samospráv v posledním roce zaobíralo velmi intenzivně. Ze-
jména jsme se opakovaně účastnili jednání na ministerstvu vnitra, 
jemuž byl vládou uložen úkol připravit návrhy právních předpisů, 
které tento institut zavedou i v České republice.

Náznaky, že se tento záměr nepodaří realizovat, se začaly obje-
vovat již na začátku letošního roku. Pochybnosti o dalším osudu 
předlohy pak byly definitivně potvrzeny na sklonku března, když 
vláda rozhodla o zrušení výše uvedeného úkolu.

Pro Sdružení místních samospráv tím však snaha o zakotvení 
přímé volby starostů do právního řádu ČR nekončí. V souladu 
s usnesením Republikového shromáždění z roku 2011 budeme 
i nadále usilovat o přijetí progresivního institutu, který při vhod-
ném nastavení může v konečném důsledku výrazně přispět ke kva-
litnímu výkonu správy našich obcí. Zdroj: SMS

Česká biopotravina roku 2013

Soutěž je pořádána pod záštitou ministra zemědělství. O pres-
tižní titul se každoročně uchází desítky výrobků – potravin vypro-
dukovaných tuzemským ekologickým zemědělstvím. Účast v sou-
těži nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příležitost pro zvidi-
telnění svých výrobků jak mezi obchodníky samotnými, tak pro 
zpopularizování mezi širokou veřejností. Ročník 2013 byl zahájen 
19. dubna 2013 u příležitosti veletrhu Biostyl v Praze. Registrace 
výrobků do soutěže skončí v srpnu 2013. Vyhlášení výsledků bude 
v září – Měsíci biopotravin. Zdroj: pro-bio

KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci,
Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.

vyhlašují

při příležitosti státního svátku ČR

Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

2. ročník soutěže

„o nejlepší obecní a městský zpravodaj 2012“

Pravidla soutěže:
1. Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípa-
dě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně 
zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů.

2. Soutěž se koná celostátně ve dvou kategoriích:
a)  O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských 

částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).

3. Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2012.

4. O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kte-
rou jmenují vyhlašovatelé soutěže.

5. Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou růz-
ných čísel zpravodaje na adresu UNIVES, Univerzita Palackého, 
Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 3. června 2013.

6. Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2013 v rámci Dnů 
lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě.

Kniha Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!! 
zvítězila v soutěži svazu odbojářů

Kniha Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!, kterou vydala spo-
lečnost Posázaví o.p.s., získala první cenu v 60. ročníku soutěže 
vzpomínkových, historických a dokumentačních historických pra-
cí. Soutěž vyhlašuje Český svaz bojovníků za svobodu a Národní 
archiv s cílem shromažďovat a uchovávat vzpomínky pamětníků 
národně osvobozeneckého boje.

„Velice si vážíme každého ocenění naší práce. V případě knihy 
Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!  si vítězství považujeme o to 
víc, že se nejedná o odpočinkové čtení, ale knihu připomínající část 
tragické historie našeho národa. Přesto si našla své čtenáře a kvů-
li velkému zájmu jsme ji museli nechat dvakrát dotisknout,“ řekla 
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Do 60. ročníku soutěže bylo přihlášeno 21 příspěvků ve dvou 
kategoriích – kategorie vzpomínek a kategorie historických a do-
kumentačních prací. Kniha Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!, 
která mapuje historii vojenského výcvikového prostoru jednotek SS 
ve středních Čechách v letech druhé světové války a poválečnou 
obnovu tohoto území do roku 1948, zvítězila v kategorii historic-
kých a dokumentačních prací. 

Autor publikace Petr Kos se pokouší odpovědět na otázky, co 
bylo podnětem k vybudování nechvalně proslulého cvičiště, kvůli 
němuž musely své domovy opustit tisíce lidí. Přestože cvičiště fun-
govalo pouhé tři roky, zanechalo v krajině nesmazatelné stopy. Pe-
tr Kos popisuje mimo jiné vnitřní strukturu cvičiště SS, vojenské 
jednotky, výcvik, objekty pro obsluhu vojenských střelnic, kárné, 
pracovní a koncentrační tábory na území cvičiště i střípky z dění na 
cvičišti a v jeho okolí. Součástí knihy je stejnojmenné DVD, které 
obsahuje  pasáže z dobových dokumentárních snímků i hrané scé-
ny. Atmosféru dokreslují výpovědi pamětníků.

Kniha vyšla v rámci projektu Společné osudy, který realizovaly 
společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jejím cílem bylo 
zmapovat podobnost násilného vystěhování Benešovska a Rakov-
nicka za druhé světové války a po ní. Oba regiony musely v minu-
losti z politického rozhodnutí opustit tisíce lidí a oba regiony se 
z násilného odsunu prakticky dodnes nevzpamatovaly.

Soutěž vyhlašovaná Českým svazem bojovníků za svobodu 
a Národním archivem se snaží postihnout celé spektrum národně 
osvobozeneckého boje, hlavně proti fašismu. Do soutěže se v uply-
nulých šedesáti ročnících přihlásilo 4 056 děl, zejména vzpomín-
kových prací a pamětí účastníků protifašistického a národně osvo-
bozeneckého boje a historických a populárně vědeckých prací his-
toriků, publicistů a studentů. Byli mezi nimi i žurnalisté a autoři 
literatury faktu, například Roman Cílek, Jozef Leikert a Jan Marek 
nebo historici Miroslav Kárný, Jiří Kolouch, Květa Kořalková a dal-
ší. Vznikla tak rozsáhlá sbírka prací, které jsou uloženy v Národním 
archivu. Některé soutěžní práce vyšly knižně. Zdroj: Posázaví

Cvičiště Benešov
vstup zakázán!!

Ing. petr kos

In
g.

 p
et

r k
os

Cv
ič
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Regionální značky se představily v Senátu

V pátek 26. dubna uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj 
venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek seminář na té-
ma Regionální značení domácích produktů. Dopolední program 
moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR, 
Tomáš Kažmierski, a zahájil jej senátor Petr Šilar. Dále vystoupila 
předsedkyně Asociace regionálních značek Kateřina Čadilová a pět 
koordinátorů značek z různých regionů ČR. Ve druhé neformální 
části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a sezná-
mit se s informačními materiály z mnoha z 22 regionů sdružených 
v Asociaci regionálních značek.

Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně vystoupili i v živém vstupu do 
Studia ČT24. „V přemíře značek je důležité, že u regionálních značek 
jde o označení původu odspoda, je to v podstatě „cechovní“ značka, 
která není udělena zvnějšku, ale vychází ze samotného regionu,“ řekl 
Šila. Kateřina Čadilová uvedla, že myšlenka regionálního značení je za-
ložena na vzájemné spolupráci. „Prvovýrobce z regionu potřebuje oko-
lo sebe místní obchodníky, kteří budou odebírat jeho produkty, díky 
značkám se daří na sebe navazovat i další zpracovatele. Doufáme, byť 
je to dlouhodobá záležitost, že se nám postupně podaří vrátit do regi-
onů to, co kdysi bylo zcela přirozené, a sice že v regionech hodnoty ne-
jen vznikají, ale zároveň se tam i realizují, což ocení určitě nejen místní 
obyvatelé, ale i turisté,“ shrnula ve svém vystoupení Čadilová.
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Zástupci pěti značek se zaměřili na specifika svých regionů i ce-
lého systému značení. Ve druhé částí semináře se mohli všichni 
účastníci osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněný-
mi výrobky. Nejpočetnější a navíc mezinárodní zastoupení měl nej-
vzdálenější region GÓROLSKO SWOBODA. Koordinátoři značek ze 
Železných hor, Jeseníků, Polabí, Zápraží, Šumavy, Vysočiny, Morav-
ské brány, Kraje blanických rytířů a Orlických hor se postarali o ukáz-
ky řady dalších originálních výrobků a ochutnávku nepřeberné 
spousty specifických koláčů, zákusků, pečiva, uzenin, lahůdkových 
specialit, ovocných šťáv, piva i destilátů.

To vše pod dohledem „originálního“ blanického rytíře, který vstal 
z bájné hory, aby podpořil nejen výrobky ze svého domovského re-
gionu, ale i myšlenku, že venkov ukrývá potenciál, který si zaslouží 
pozornost a podporu na všech úrovních.

Prezentace ze semináře a fotografie lze shlédnout na stránkách 
www.regionalni-znacky.cz.

Asociace regionálních značek (ARZ) sdružuje již 22 regionů 
s vlastní značkou pro místní produkty. Některou značku v rámci ARZ 
má aktuálně právo používat více než 600 místních výrobků nebo 
jejich skupin, 71 ubytovacích a stravovacích zařízení a dále byly 
uděleny tři certifikáty pro zážitky. Výrobci musí povinně splňovat 
kritéria týkající se působnosti v daném regionu, kvalifikace, bez-
dlužnosti, ekologické šetrnosti a standardní kvality, zatímco vazba 
konkrétního výrobku na daný region se posuzuje individuálně. 
U ubytovacích a stravovacích zařízení se hodnotí přístup k hostům 
a zprostředkování informací a zážitků z daného regionu, včetně na-
bídky tradičních pokrmů vyrobených z místních surovin a aktivního 
zapojení do dění v okolí. Značení služeb v cestovním ruchu probí-
há zatím na Šumavě, na Prácheňsku, v Jeseníkách, v Kraji blanic-
kých rytířů, na Zápraží a nově také v Moravském Kravařsku, připra-
vuje se na Hané, v Beskydech a v Moravském krasu.

Kateřina Čadilová, cadilova@arz.cz
Tiskové zprávy na webu: http://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt® získalo pivo i loutky

Certifikační komise složená ze zástupců výrob-
ců, poskytovatelů služeb, neziskových organizací 
a veřejné správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ regionální produkt® třem dalším výrobkům 
a jedné službě. Tuto značku nyní ponesou pivo, 
textilní výrobky, loutky a ubytování v soukromí.

Ve druhém roce od založení značky má nyní certifikát již 17 
výrobců. Nově pivo Hubertus z pivovaru v Kácově, stavebnice lou-
tek Evy Houdkové z Atelieru EH Vlašim, textilní výrobky Šárky 
Rošťákové z Chotýšan či ubytování U ro-
tundy sv. Václava v Libouni Jany Otra-
dovcové. 

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt® uděluje od začátku 
roku 2012 Český svaz ochránců přírody 
Vlašim, člen Asociace regionálních zna-
ček ve spolupráci s Posázavím, o.p.s., 
Správou CHKO Blaník a dalšími organi-
zacemi.

Značku mohou získat výrobci nebo 
poskytovatelé služeb z území MAS Po-
sázaví. Další informace včetně přehledu 
všech dosud certifikovaných produktů lze získat zde: http://
www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/

Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek nebo zaříze-
ní splňovat předepsaná kritéria. K nim patří zejména jasná vazba na 
region a jeho tradici, dále kvalita a ohled na životní prostředí.

Kateřina Červenková, kbr@csop.cz

Výrobků se značkou „HANÁ regionální 
produkt®“ bude od nynějška již 60

Značku Haná regionální produkt získalo dalších osm výrobců. 
V pondělí 15. dubna o tom rozhodla certifikační komise v Červen-
ce na Olomoucku. Mezi novými produkty, jejichž kvalitu nyní znač-
ka zaručuje, se objevují medové placky, bylinné sirupy, majonéza 
či šperky z vinutých perel.

Výrobků se značkou Haná bude od nynějška již 60, pocházejí 
od 58 výrobců. Certifikáty si výrobci slavnostně převzali 1. května 
na Ekojarmarku v Olomouci, kde měli mít také možnost své pro-
dukty prodávat.

„Nabídku značky nyní rozšíří brambory Josefa Hýbla z Dílů Dět-
kovice, medové placky Dagmar Holúbkové ze Šternberka, holešov-
ská tatarská omáčka a pochoutková majonéza z Drůbežárny Hole-
šov, bylinné sirupy a pečené čaje Radmily Červinkové z Říkovic, ka-
belky a tašky Jolanetta od Renáty Janošové z Přílep, šperky a korálky 
z vinutých perel, které vyrábí Marta Nevrlá z Čelechovic na Hané, 
ovoce z Úsovska a zdobený medový perník Evy Luljakové z Dřevo-
hostic,“ vyjmenovala koordinátora značky Julie Zendulková.

http://www.regionalni-znacky.cz
mailto:cadilova@arz.cz
http://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/
mailto:kbr@csop.cz
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Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační 
komise, jíž tvoří zástupci místních akčních skupin, sdružení, insti-
tucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. „Zaměřujeme se 
především na základní kritéria, mezi něž patří místní původ, kvali-
ta, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regio-
nu. Regionální značka naopak garantuje zákazníkům původ výrob-
ku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke 
zviditelnění místní produkce,“ vysvětlila dále Zendulková. 

Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž 
platnost značky „vypršela“. O toto obnovení požádalo šest stáva-
jících výrobců, mezi nimi Zbyněk Poštulka z Loštic s tvarůžkovými 
moučníky, Jarmila Vitoslavské z Troubek se svými hanáckými kroji, 
Ondřej Špunda z Mezic s přírodními mošty, keramička Miluše Hla-
vinková z Litovle, Petr Bárta z Bouzova s dřevěnými šperky a per-
níkářka Hana Kuželová z Křelova.

Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční 
v červnu. Značku Haná uděluje MAS Moravská cesta se sídlem v Čer-
vence, kam se mohou výrobci, řemeslníci a producenti se svými žá-
dostmi obracet. Julie Zendulková, www.moravska-cesta.cz

Značku „POLABÍ regionální
produkt“ má pět nových držitelů

Při jarní certifikaci v Polabí ocenila certifikační komise regionál-
ní značkou textilní výrobky, keramiku, dřevěné hračky a místně 
pěstovanou zeleninu. Komise se sešla v úterý 16. dubna v obci Po-
jedy. Učinila tak již po deváté od roku 2009.

Nově značku získali: Šárka Čáslavová – Krejčovské výrobky, Otakar 
Franěk – Dřevěné hračky z Milovic, Jiřina Krajčová ABATYKA – Autor-
ské oděvy zdobené malbou a batikou, Ak. Mal. Dagmar Piorecká 
– Keramika Pi ze Sadské, Jaroslav Jeřábek – Podcecemínská zelenina.

Současně se tři stávající držitelé certifikátu ucházeli o prodlou-
žení užívání značky na další dvouleté období. Značka „POLABÍ re-
gionální produkt“ garantuje zejména místní původ výrobku a vaz-
bu na region Polabí, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu 
prostředí. Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.

Začíná čtvrtý ročník soutěže Regionální
potravina. Značka usnadňuje cestu na trh

Výrobky se značkou „Regionální potravina“ zaručují jasný pů-
vod, nejvyšší kvalitu a originální chuť. Toto ocenění již čtvrtý rok 
uděluje ministerstvo zemědělství výrobkům, které zvítězí v kraj-
ských soutěžích. Projekt vychází vstříc sílícímu zájmu veřejnosti 
o kvalitní potraviny od tradičních lokálních výrobců.

„Soutěž Regionální potravina je určena především malým a střed-
ním výrobcům potravin. Snažíme se tak podpořit jejich podnikání 
a zároveň zvýšit oblibu regionálních produktů u spotřebitelů. Tito vý-
robci většinou nemají prostředky na marketing a donedávna měli 
těžké vyjednávací podmínky u obchodních řetězců. Značka Regionál-
ní potravina jim v tomto směru může pomoci,“ řekl ministr zeměděl-
ství Petr Bendl.

Soutěž o značku „Regionální potravina“ se vyhlašuje ve 13 kra-
jích České republiky. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, kte-
rý usiluje o udělení značky, musí být vyroben v příslušném regionu 
ze surovin z tohoto regionu, nebo pokud je to z objektivních dů-
vodů nutné, z tuzemských surovin. Spotřebitelé mohou v součas-
né době vybírat z celkem 273 výrobků. Nově oceněné produkty 
budou známy do konce června.

Výrobky hodnotí komise, ve kterých jsou zástupci Ministerstva 
zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenční-
ho fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní vete-
rinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Letošní kampaň na podporu značky „Regionální potravina“ se za-
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měří na producenty. Zákazník si tak regionální původ potravin spojí 
s konkrétními tvářemi oceněných výrobců. Značku budou v médiích 
reprezentovat pekařka Ivana Reslerová (rozená Masaříková) z Pekař-
ství Masařík v Uherském Hradišti, farmář Michal Hrdlička z Brníčka 
u Zábřehu na Moravě a řezník Ladislav Francouz z Morašic.

Jan Žáček, MZe

Sobotní noc v Příboře ožila historií  
přijeli loutkaři, řemeslníci, ale i kat

V historickém duchu se nesly oslavy nultého ročníku kulturně 
společenské akce, kterou uspořádalo město Příbor ve spolupráci 
se Studiem bez kliky u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel. Stalo se tak v sobotu 20. dubna, kdy se Česká republika 
poprvé k svátku připojila. Lidé měli možnost vidět řemeslníky pří-
mo při práci, ale také loutkové divadlo, představení o historických 
zbraních, sokolníky či se vydat na komentovanou prohlídku na jin-
dy nepřístupný starý hřbitov.

Hlavní dění se odehrávalo na náměstí S. Freuda, kde měli svá sta-
noviště například mincíř, hrnčíř, ale kde byla také mučírna s ukázka-
mi útrpného práva. Zde také divadlo Tilia loutkoherců Romana Pro-
keše a Kamila Krále odehrálo pohádku O princezně a drakovi a ky-
rysník tereziánské armády předvedl ukázky jezdeckých bojových 
dovedností a přeskoky přes ohnivé překážky, čímž završil noční pro-
gram. Po náměstí také procházeli sokolníci, kteří přihlížejícím vysvět-
lovali výcvik nočních i denních dravců, zájemcům dokonce umožni-
li si dravce pohladit či posadit na ruku. 

„Největší zájem ovšem měli lidé o jindy nepřístupná místa, jako 
například o komentovanou prohlídku starého hřbitova. Překvapil 
nás ohromný zájem a mrzí mě jen, že jsme tentokrát nestačili po-
krýt poptávku a na prohlídku se nedostali všichni zájemci,“ uved-
la Elen Jeřábková z odboru kultury města. Kromě hřbitova měli li-
dé možnost nahlédnout i do piaristického kláštera, také na jeho 
půdu a do sklepení, kde si mohli vyzkoušet výrobu svíček. „Piaris-
tický klášter město dvacet let opravovalo. Výsledek dnes stojí za 
to. Klášter se plně využívá, je v něm muzeum, základní umělecká 
škola i knihovna či oddací místnost,“ řekl starosta Milan Strakoš. 
V zahradách kláštera se večer konalo představení o historických 
zbraních s ukázkami střelby, v chodbách byla zase k dispozici díl-
na s výrobou ručního papíru. Ukázky práce řezbáře mohli lidé sle-
dovat před farním kostelem Narození Panny Marie a v rodném do-
mě Sigmunda Freuda si vyzkoušeli práci tiskaře. 

Příbor, jenž je jedním z nejstarších měst na Moravě, měl o to 
větší důvod k oslavám, že zvítězil v krajském kole 19. ročníku sou-
těže Historické město roku 2012 a poté se utkal v celostátním ko-
le spolu s dalšími dvěma městy. „Za celkem 200 tisícovou odmě-
nu nyní určitě opravíme některou z kulturních památek,“ uvedl 
starosta Strakoš. Historická část města je od roku 1989 městskou 
památkovou rezervací, Příbor patří rovněž do Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. šum

http://www.moravska-cesta.cz
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Dobrovolníci opět vyčistili
před sezonou hladinu
a břehy řeky Sázavy

Řeka Sázava je připravena na nadcháze-
jící turistickou sezonu. Postarali se o to 
dobrovolníci, kteří o tomto víkendu v rám-
ci projektu Čistá řeka Sázava vyčistili její 
hladinu a břehy od odpadků. Nasbírali jich 
necelých 20 tun, to bylo o deset tun méně 
než loni. Akci jako v předešlých letech or-
ganizovala společnost Posázaví o.p.s. V její režii zhruba 1 100 dob-
rovolníků uklidilo téměř devadesátikilometrový úsek řeky z Káco-
va do Pikovic. Do úklidu se letos opět zapojila i patronka projektu 
zpěvačka Aneta Langerová.

Dobrovolníci na řeku nastoupili v pátek. Ruku k dílu přiložili malé 
děti, školáci, studenti, vodáci, rybáři, hasiči i místní lidé. „O dobro-
volníky nouze nebyla. Lidi, kteří nám pomáhali uklízet loni, přivedli 
své kamarády a známé, dali si navzájem vědět. Jeden dobrovolník 
dokonce v neděli přišel pomáhat na základě zprávy o projektu, kte-
rou v sobotu odvysílala televize, a příští rok chce přijet znovu. Kromě 
dobrovolníků ale patří velký dík všem, díky jejichž finanční a materi-
ální pomoci se tento třídenní úklid může realizovat,“ řekla ředitelka 
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Jako na objednávku 
pak podle ní bylo letošní slunečné počasí, které dobrovolníkům prá-
ci na řece a v jejím okolí alespoň trochu zpříjemnilo.

„Dnes už akce není o tom sehnat co nejvíc lidí, hlásí se sami, je 
to super, přijíždějí každý rok. Sbírat co máme, nové odpadky se ob-
jevují stále. Ale největší podíl na sesbíraném odpadu pořád patří sta-
rým černým skládkám, kterých se, doufám, jednou nadobro zbaví-
me,“ řekl vedoucí jednoho z uklízených úseků Martin Moravec. Po-
tvrdil to i jeho kolega Miroslav Kratochvíl: „Černých skládek je pořád 
dost, zase jsme objevili jednu, o které jsme nevěděli, takže tam bu-
deme mít co sbírat i v budoucnu. Klasických odpadků je ale letos 
míň, možná naše akce lidi motivovala a uklízejí si po sobě.“

První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 
2006 pod taktovkou svazku obcí Malé Posázaví a za finanční pod-
pory Evropské unie. Řeka se tehdy uklízela ze Sázavy do Pikovic. 
Od roku 2007 úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s. a přispí-
vají na něj desítky sponzorů od drobných dárců po firmy. Generál-
ním partnerem projektu jsou Povodí Vltavy, s.p. a Bisport s.r.o., 
mediálním partnerem Rádio Blaník.

K akci se postupně začali přidávat další organizátoři a v součas-
né době se řeka Sázava uklízí napříč dvěma kraji – Středočeským 
a Vysočinou, dohromady téměř 190 kilometrů. Na Vysočině úklid 
šedesátikilometrového úseku organizuje Martina Hupková a Králov-
ská stezka o.p.s. Ve středních Čechách se kromě společnosti Posá-
zaví o.p.s. uklízí také pod taktovkou Lípy pro venkov, o.s., a to zhru-
ba třicetikilometrový úsek ze Zruče nad Sázavou do obce Horka II. 

Úklid řeky Sázavy inspiroval další organizátory, kteří zajišťují 
úklid řady menších vodních toků v regionu. Například dobrovolní 
hasiči a sokolové z Trhového Štěpánova v sobotu sesbírali ze Ště-
pánovského potoka dvě tuny odpadků. Jaroslava Tůmová

Do Otevřených bran se vrátil Velehrad, 
nově se přidal kostel ve Velké Lhotě

Rada Zlínského kraje schválila dodatečné poskytnutí dotací 
v celkové výši 70 tisíc korun na úhradu průvodcovské služby ve 
dvou kostelech Zlínského kraje, které se přidaly do projektu Ote-
vřené brány. Deset tisíc korun kraj poskytne Sboru Českobratrské 
církve evangelické ve Velké Lhotě a šedesát tisíc korun Rada uvol-
nila pro Římskokatolickou farnost na Velehradě.

Obec a Sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě 
projevily zájem o účast v projektu Otevřené brány v roce 2013. 

Tamní dřevěný toleranční kostel je jedinečnou památkou, neboť 
jde o stavbu s původními základními rysy tolerančních kostelů 
a doposud je v provozu.

Obec a Římskokatolická farnost Velehrad již do Otevřených bran 
zařazeny byly, a to v letech 2009 – 2010, ale režim prohlídek byl 
omezen kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která pak v bazilice Nanebevze-
tí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje probíhala. Letos, v roce oslav 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, bu-
de Velehrad hlavním dějištěm oslav a předpokládá se značný nárůst 
počtu zájemců o komentovanou návštěvu tohoto významného 
poutního místa. Samotný prostor baziliky je tak rozsáhlý, že se nedá 
obsáhnout jedním průvodcem. Bazilika má tři vchody a bylo by pro-
to žádoucí více průvodců. Navíc by si průvodce zasloužil i kostelík 
Cyrilka, který je taktéž kulturní památkou. Proto pro zajištění kvalit-
ních služeb předpokládanému zvýšenému počtu návštěvníků bazili-
ky byla navýšena Římskokatolické farnosti Velehrad dotace Zlínské-
ho kraje na úhradu odměn průvodců.

Letos je do projektu Otevřené brány zařazeno celkem 22 kostelů.
Otevřené brány jsou ojedinělým projektem Zlínského kraje, Ar-

cibiskupství olomouckého, farností i měst a obcí. Letos běží již pá-
tý ročník, v loňském roce si posvátné interiéry kostelů ve Zlínském 
kraji s průvodcem prohlédlo přes osmdesát tisíc návštěvníků, v ro-
ce 2011 jich bylo téměř sto tisíc. Asi desetinu zájemců o prohlídky 
tvoří cizinci. Helena Mráčková, KÚZK

Setkání kronikářů Posázaví bylo 
ve znamení výměny zkušeností

Výměnu zkušeností a možnost popovídat si s kolegy ze stejné-
ho oboru nabídlo regionální setkání kronikářů z Posázaví, které se 
uskutečnilo 23. dubna v Benešově. Zúčastnilo se ho 31 lidí, kteří 
zaznamenávají běžné i mimořádné události ze života svých obcí. 
Akci podruhé pořádal svazek obcí CHOPOS ve spolupráci se Stát-
ním okresním archivem v Benešově a společností Posázaví o.p.s.

„Stejně jako loni bylo i tentokrát našim cílem umožnit kroniká-
řům, aby se nejen sešli navzájem, ale také aby poznali zástupce ar-
chivu a případně dalších institucí. Chceme, aby věděli, že jim jsme 
schopni být nápomocni radou, recipročně chceme ovlivnit získává-
ní kronik do archivu,“ řekl pracovník archivu Michal Sejk. Loňské 
setkání se podle něj konalo po delší odmlce a setkalo se s pozitiv-
ním ohlasem, velký zájem o něj kronikáři projevili i letos. „Na zá-
věrečnou diskusi bohužel zbylo velmi málo času, a proto výměna 
zkušeností probíhala spíše individuálně; do budoucna bychom rá-
di – i na žádost samotných kronikářů – tento nedostatek odstrani-
li. Jakou formou ukáže další jednání,“ dodal.

Pro kácovskou kronikářku Janu Keltnerovou bylo loňské setká-
ní inspirativní, proto se ho zúčastnila znovu. „Zaujalo mě tehdy na-
příklad to, že jedna obec jako doplnění klasického zápisu v kroni-
ce vede také fotoknihu událostí. Chtěla bych to prosadit i u nás, 
zatím ale na to nejsou peníze,“ řekla. 

Na zkušenosti kolegů se těšil i Jiří Foller z Chmelné, který zazna-
menává život v obci už 18 let. Podobná setkání podle něj mohou 
například napovědět, jak řešit diskutabilní situace, které mohou při 
psaní kroniky nastat. „Zaujalo mě také to, že je dán prostor origi-
nalitě, že každá kronika může být úplně jiná a může odrážet osob-
nost tvůrce,“ dodal.

Motivací k tomu, aby se vrátil k psaní obecní kroniky, bylo be-
nešovské setkání pro starostu Maršovic Bohumila Ježka. „Původní 
obecní kronika se přestala psát v roce 1966, znovu psát jsme ji se 
ženou začali někdy v letech 1996 nebo 1997 a vydrželi to asi do 
roku 2003. Chtěl bych se k psaní kroniky vrátit, protože si myslím, 
je to důležité a nemělo by se opomíjet. Člověk by si na to měl udě-
lat čas,“ přál si starosta.

Iniciátorem setkání byl svazek obcí CHOPOS. Podle jeho mana-
žera Miroslava Kratochvíla dali podnět k jeho uspořádání samotní 
kronikáři. „Máme ve svazku dost kronikářů a řada z nich poptáva-
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la vzájemná setkání, která se už dlouho nekonala. Loni jsme pro-
to ve spolupráci s archivem uspořádali první schůzku a plánujeme 
v nich pokračovat. Do budoucna bychom je chtěli obohatit o účast 
kronikářských osobností, které by přinesly nové nápady a myšlen-
ky,“ řekl Miroslav Kratochvíl.

Letošní setkání doplnila zajímavá prohlídka benešovského ar-
chivu. Kronikáři se během ní přesvědčili o tom, jak se archiv stará 
nejen o samotné kroniky, ale také o historické dokumenty a další 
písemnosti. Jaroslava Tůmová

Snídaně v přírodě – dejme šanci Fair trade

V sobotu 11. května se v Městských sadech v Trutnově uskuteč-
ní již třetí ročník happeningu „Férová snídaně ve vašem městě“. 
Od dopoledne mohou místní příznivci férového obchodu posnídat 
Fair trade výrobky a lokální potraviny a společně tak oslavit Světo-
vý den pro Fair trade.

Účastníci si sami přinesou Fair trade potraviny jako kakao, kávu, 
čaj, ale třeba i domácí chleba upečený z místní mouky a čerstvých 
vajec. „Hlavním tématem letošní snídaně je Fair trade v každoden-
ním životě. Chceme upozornit na to, že podpořit lidi, kteří pro nás 
pěstují kakao nebo kávu, můžeme každý den,“ uvedl Stanislav Ko-
mínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje.

Obyvatelé Trutnova tak budou mít možnost velmi příjemným 
a společenským způsobem vyjádřit podporu produktům, při jejichž 
výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostře-
dí či zneužita dětská práce. Milada Dobiášová ze Střediska ekologic-
ké výchovy SEVER očekává značný zájem ze strany místních obyva-
tel. „SEVER se ve svých programech dlouhodobě snaží seznamovat 
především děti s principem férového obchodování, vybrané produk-
ty se značkou Fair trade je zároveň možné zakoupit na našich praco-
vištích v Horním Maršově, Hradci Králové a Litoměřicích. Fair trade 
snídaně nám připadá jako dobrý nápad, jak tyto myšlenky předsta-
vit i širší veřejnosti, proto jsme se do akce rádi zapojili,“ dodává.

Povědomí Čechů o značce Fair trade není zatím na nijak vyso-
ké úrovni, ale první pozitivní změny již ve společnosti probíhají. 
„Zatímco v roce 2011 snídali produkty se známkou Fair trade a po-
traviny z lokální produkce lidé ve 41 českých a moravských měs-
tech, v loňském roce se jejich počet zvýšil již na 57,“ doplnil k pře-
dešlým ročníkům Komínek.

Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizo-
vány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz. V případě 
špatného počasí se bude piknik konat v kafírně Volkafe – Kafírna 
Volk-Vescovi. 

Akci pořádá: Středisko ekologické výchovy SEVER a Kafírna Volk-
-Vescovi 

Akci zaštiťuje: nezisková organizace NaZemi 
Milada Dobiášová, www.sever.ekologickavychova.cz

Radslavskou přilbu vyhrál 
tým hasičů z Dřevohostic

V sobotu 6. dubna již po dvanácté změřili své síly hasičská 
družstva nejen z Moravy, ale i Čech a dokonce i Polska a Sloven-
ska v tradiční noční soutěži o nejvšestrannější hasičský sbor Rad-
slavská přilba. Z 26 týmů obstálo nejlépe družstvo z Dřevohostic, 
druhé místo získal tým z Radslavic, třetí byli hasiči ze slovenského 
Sveržova. 

Soutěž se odehrávala nejen v samotných Radslavicích, ale za 
přispění okolních sborů i v přilehlých obcích. Soutěžící prošli nej-
prve zkouškou vědomostí při testu hasičských znalostí, dále akce 
pokračovala divácky atraktivní odpolední štafetou a poté neméně 
úspěšným požárním poplachem, ve kterém se simuluje vyhlášení 
akce při nočním klidu hasičů.

Letošní rok byl rokem změn a inovací, proto došlo i na nové dis-
ciplíny zaměřené především na znalosti a správný postup při vyko-
návané práci, než na silově vydřené sekundy. Cílem těchto změn 
je, aby jednotky po soutěži odjížděly s pocitem, že se něco nové-
ho naučily a že pro příští rok nebude potřeba jen tužit svaly, ale za-
pojit se i více do odborné přípravy. Mezi tyto disciplíny patřila na-
příklad autonehoda, vyproštění zraněného ze zachytávací nádrže, 
požár sklepa, či sice již tradiční první pomoc, ovšem i s důrazem 
na správný postup družstva ke zraněnému zasaženému elektric-
kým proudem. 

Krom nových disciplín zůstala i řada tradičních a proto musel 
každý absolvovat například zrychlený přesun, požární útok do 
kopce, překonání vodorovného traverzu, či plavbu na člunu, vý-
měnu kola nebo průchod hořícím domem.

Zdroj: www.radslavice.cz

Svazek obcí CHOPOS zahájil stavbu 
rozhledny Špulka na vrchu Březák

Na vrchu Březák u Lbosína na Benešovsku byl 27. dubna polo-
žen základní kámen rozhledny Špulka, která se stane novým sym-
bolem regionu. Stavbu zajímavé dominanty, jejíž součástí bude na-
učná stezka, připravilo a realizuje 21 obcí sdružených ve svazku 
CHOPOS. Náklady se odhadují na sedm milionů korun, z toho 1,8 
milionu korun pokryje dotace ze Strategického plánu Leader, kte-
rý v regionu administruje společnost Posázaví o.p.s. Zbytek uhradí 
obce, drobní dárci a partneři projektu, kterými jsou společnost WI-
FCOM a.s. a Rádio SÁZAVA.

„Od prvních myšlenek vybudovat v mikroregionu CHOPOS na-
učné místo s rozhlednou uplynuly 3 roky a 7 měsíců. Bylo to ne-
zbytné, protože rozhledna Špulka musela takříkajíc dozrát. Je za 
námi řada fází projektových příprav a diskuzí v mikroregionu 
i uvnitř obcí, hledání optimálních i kompromisních řešení, vyřizo-
vání povolení, výběr dodavatele stavby, oslovování partnerů,“ ře-
kl manažer svazku obcí CHOPOS Miroslav Kratochvíl. „Teď už zbý-
vá jen nakoupit cement, písek, kámen, hřebíky, prkna, trámy, pár 
tun oceli a po vzoru filmu Na samotě u lesa nesmíme zapomenout 
ani na dobrého a levného mistra, který vše ohlídá,“ dodal s nad-
sázkou.

Základní kámen rozhledny, který vyrobil divišovský kameník Jan 
Záruba, posvětil farář Martin Janata. Připomněl, že špulka, jejíž 
jméno rozhledna ponese, je symbolem vzájemného propojení, 
v tomto případě 21 obcí, které se tímto způsobem rozhodly dát 
jasně najevo, že k sobě patří.

Projekt ale podnítil mnohem širší spolupráci. Podporují ho míst-
ní obyvatelé, školy, spolky, firmy a mnoho dalších organizací. Do 
současnosti na něj přes 150 dárců přislíbilo dát dohromady asi 
620 000 korun. Stranou nezůstává ani nejmladší generace. Napří-
klad žáci Základní a Mateřské školy Teplýšovice vyrobili trojrozměr-
ný model rozhledny a na její stavbu věnovali 5 000 korun, které 

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 6A

http://www.ferovasnidane.cz/
http://www.sever.ekologickavychova.cz
http://www.radslavice.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 182 • 5/2013

vydělali sběrem papíru a jablek. Základní škola Chotýšany uspořá-
dala ve prospěch stavby rozhledny zábavné odpoledne.

Rozhledna Špulka bude stát na nejvyšším kopci uprostřed mik-
roregionu, který leží poblíž významných památek, jakými jsou hrad 
Český Šternberk či zámky Jemniště a Konopiště. Podobu stavbě 
z oceli, dřeva a kamene dala architektka Iveta Torkoniaková. Roz-
hledna bude stát na kamenné mapě mikroregionu. Její součástí 
bude kruhová naučná stezka s 21 panely plnými historických i sou-
časných vlastivědných, přírodovědných a dalších informací o regi-
onu. K rozhledně povede z osady Lbosín ještě další naučná stez-
ka, kterou postupně vytvoří děti z pěti regionálních škol. Podrob-
né informace o projektu, včetně jeho virtuální podoby, jsou na 
www.chopos.cz.

Jaroslava Tůmová

w
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Bitva o Moravskou bránu

Obec Kunín – Muzeum Novojičínska, p. o. – Správa zámku Kunín – Svobodní sedláci a Viator
Vás srdečně zvou na další pokračování rekonstrukcí dávných bitev

Zámecký park v Kuníně 
sobota 11. května 2013

„Já z Boží vůle polský král Kazimír III. prohlašuji území Slezsko za nedílnou 
součást polského království“, tato zpráva se šířila po zemi velice rychle, mnozí 

nesouhlasně pokyvovali hlavou, jiní se bouřili. Český král Jan Lucemburský 
a právoplatný vládce Slezska ví, že tento spor může rozhodnout pouze vál-
ka. Situace na hranicích je napjatá. Ne jinak tomu je také na Moravské bráně 

sousedící právě se Slezskem. Na tvrzi střežící toto území je hejtmanem Thomas 
Krieger a je mu jasné, že je jen otázkou času, kdy se nepokoje ve Slezsku 

přesunou také na Moravu. On je však připraven tomuto zabránit.
Ani na chvíli nezaváhá a obraceje se ke svým věrným volá: …“mí věrní, čeká 

nás boj. My však dostojíme svým povinnostem se ctí a buďto zabráníme 
nepříteli projít skrz Moravskou bránu anebo, při tom padneme. 

K tomu nám dopomáhej Bůh“!

Program:
13:00 Dobový tábor a dobový jarmark

16:00 Bitva o Moravskou bránu

Vstupné do areálu zámeckého parku: Dospělí 40 Kč, děti 20 Kč,
Rodinné vstupné 100 Kč.

Bohatý doprovodný program, občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na Vás.

Cyrilometodějské jubileum
Rok 2013 je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí. Uplyne 1150 let 
od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poutní 
místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České 
republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů 

na Velehradě a pokračují Setkáním kultur v Mikulčicích
24. - 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5. července 

2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle.
Než se tak ale stane, čeká nás velké množství projektů – výstavy, konference, 
přednášky, semináře, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti 

a mládež, soutěže a řada dalšího.

Podrobné informace na: www.cyrilametodej.eu a www.velehrad.eu.

Cyrilometodějské oslavy se konají pod záštitami:
kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského • Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, předsedy Národní 
komise k přípravě cyrilometodějského jubilea • Vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolity Pravoslavné církve v českých 
zemích a na Slovensku • RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR • Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR • Miroslavy Němcové, 
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR • Mgr. Aleny Hanákové, ministryně kultury ČR • prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR • prof. Ing. Jiřího Drahoše, 
DrSc., dr.h.c., předsedy Akademie věd ČR • MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje • Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana 
Olomouckého kraje • JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje • prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity 
Karlovy v Praze • doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity • prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc., rektora 

Univerzity Palackého v Olomouci.
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Cílem konference je výměna zkušeností z oblasti využivání 
obnovitelných zdrojů energie a  energetických úspor 
všech klíčových aktérů komunální úrovně z Polska, České 
republiky, Slovinska a Německa.

Konference je pořádána v rámci projektu ENERGYREGION 
(pro využití místních zdrojů a  energetickou efektivnost 
v  regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií 
a konceptů využívání obnovitelných zdrojů a energetických 
úspor v regionech. 

Akce probíhá pod záštitou primátora statutárního města 
Opavy. S podporou MAS Opavsko.

PROJEKT ENERGYREGION

MOŽNOSTI SMĚŘOVÁNÍ 
K ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI 

V REGIONECH

MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE

23.–24. 5. 2013 Opava, 
Kulturní dům Na Rybníčku

Projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu CENTRAL EUROPE 
a je spolu nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mediální partnerS podporou

Pořádá

Pro registraci využijte přihlášky na zadní straně pozvánky, případně 
se zaregistrujte prostřednictvím internetových stránek: 

www.energy-region.eu/Konference/2013/registrace

Více informací o konferenci najdete na internetových stránkách projekt:

 www.energy-region.eu – Konference 2013 

Pro účastníky konference je zajištěno občerstvení včetně večerního 
rautu. Přednášky budou probíhat v  českém a  anglickém jazyce. 
Simultální překlad bude zajištěn. 

Změny programu jsou vyhrazeny organizátory akce.

Čas Téma Přednášející

8.30 9.00 Prezence účastníků

Čas Téma Přednášející

8.30 9.00 Prezence účastníků

Pátek 24. 5. 2013 – 2. denČtvrtek 23. 5. 2013 – 1. den

13.00 13.25
Možnosti  nancování projektů úspor 
energie a obnovitelných zdrojů 
v komunální sféře

Egon Čierný, 
Komerční banka

13.25 13.50 Energetická soběstačnost a zapojení 
veřejnosti

Jürgen Drewitz, 
předseda Družstva

13.50 14.15
Regenerace budov na nízkoenergetický 
standard a energetický management 
v Brně – Nový Lískovec

Jan Sponar, 
Brno-Nový Lískovec

14.15 14.40 Centrální vytápění – příklad obce 
Schönstadt – Německo

Carola Carius, 
starostka Schönstadt

14.40 15.00 Přestávka na kávu 

15.00 15.25 Cesta k první pasivní škole v Polsku Starosta, Stoszowice

15.25 15.50 Realizace energeticky úsporných opatření 
na Slovinsku Bojan Znidarsic, Vitra

15.50 16.15
FUTUR/E/MOTION – budoucnost 
energetické distribuce 
a decentralizovaných energetických 
zdrojů

Martin Machek, ČEZ

16.30 Zakončení 1. dne konference

Blok 2

9.00 9.25
Uvítání na druhém dni konference 
– MAS Opavsko směřuje k energetické 
nezávislosti

Petr Chroust, 
MAS Opavsko 

9.25 9.50
Význam pelet pro energetickou 
soběstačnost regionu 
– typové příklady vytápění obce

Vladimír Stupavský, 
Klastr Česká peleta

9.50 10.15 Příklad obce Písečná 
– ekologizace vytápění

David Ćmiel, 
starosta Písečna

10.15 10.35 Přestávka na kávu

10.35 11.00 Na cestě k energetické soběstačnosti 
– praktické zkušenosti

Arno Scheer, 
Niestetal

11.00 11.25 Energeticky soběstačná obec Kněžice Milan Kazda

11.25 11.50 Katalog opatření a Katalog dobré praxe 
úspor energie a obnovitelných zdrojů

Vítězslav Malý, 
PORSENNA

12.00 13.00 Přestávka na oběd

Blok 3

13.00 16.00

Exkurze 
1. Bioplynová stanice a kogenerační 
jednotka

2. Pasivní administrativní budova Intoza

16.00 Zakončení konference

Blok 4

9.00 9.15 Uvítání účastníků a představení kroků 
města Opavy k energetickým úsporám

Dalibor Halátek, 
náměstek primátora 

9.15 9.30 Projekt ENERGYREGION Barbara, Rogosz, 
Poltegor Insitute

9.30 9.55 Přehled stavu energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie v ČR

Miroslav Šafařík, 
PORSENNA

9.55 10.20 Úspěšné podpořené projekty úspor 
energie a OZE v Moravskoslezském kraji Zástupce SFŽP

10.20 10.45 Přestávka na kávu 

10.45 11.10
Zkušenosti Krajské energetické agentury 
MSK s přípravou a realizací projektů 
úspor energie 

Martin Novosad, 
ředitel KEA MSK

11.10 11.35 Spotřeba energie a jejich predikce 
v regionech Jacek Lamperski, WUT

11.35 12.00 Možnosti podpory obnovitelných zdrojů 
energie v ČR

Karel Šimeček,
Precheza

12.00 13.00 Přestávka na oběd

Blok 1
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                         Mediální partner akce 

 
 Pozvánka na vzdělávací akci 

 
 

Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů 
v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství 

 
     

Vzdělávací akce je součástí projektu Sdružení Renesance krajiny Šetrné hospodaření 
v krajině a územích soustavy NATURA 2000. Projekt je zaměřen na vzdělávání v plnění 
požadavků na šetrné zemědělské a lesnické hospodaření v územích NP, CHKO a NATURA 
2000. 
 
Datum: 23.- 24. května 2013 
 
Místo: přednášky v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vískách, Vísky 96, exkurze  
Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. Troubsko u Brna 
            
Program 1. den (9.00 - 16.00 h):  
 
Přednášky lektorů na témata: 
 
1. Národní program konzervace genofondů kulturních rostlin a současný stav odrůdové skladby pícních 
druhů.  
2. Význam a přehled starých odrůd, mizející plané a kulturní druhy, plevele. Sběrové expedice, 
regenerace, repatriace. In situ a on farm konzervace genetických zdrojů rostlin.  
3. Odrůdová skladba minoritních plodin pícnin.  
4. Úhory jakožto maloplošná alternativa obhospodařování travních porostů s ohledem na biodiversitu. 
5. Motýlokvěté druhy v lidovém léčitelství.  
6. Význam opylovačů v krajině.  
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Lektoři: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ing. Jan Pelikán, CSc., Ing. Daniela Knotová, Mgr. Alena Bučánková, 
Ing. Simona Raab.  
 
Program 2. den (8.00 - 14.00 h):  
 
Exkurze ve Výzkumném ústavu pícninářském s.r.o., Troubsko u Brna (chov čmeláků, 
představení druhů čeledi Fabaceae České republiky, polní pokusy – sortimenty odrůd, 
pokusy, výzkumné projekty). 
 
Lektoři: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ing. Jan Pelikán, CSc., Ing. Daniela Knotová, Mgr. Alena Bučánková, 
Ing. Simona Raab.  
 
Další informace:  
 
Vzdělávací akce a exkurze je určena pouze pro:  
 
- zemědělské podnikatele (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími 
zákony, v platném znění), nebo jejich zaměstnance, nebo osoby blízké, 

- fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích (tzn. vlastník nebo nájemce lesa), které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení, (či 
jejich zaměstnanci nebo osoby blízké), 

- fyzické nebo právnické osoby zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v 
zemědělství, potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanci nebo osoby blízké) včetně 
výzkumných a vzdělávacích institucí činných v daných oborech. 

 
Celá akce včetně exkurze a dopravy na exkurzi je bezplatná. Účastníci obdrží zdarma CD, tištěné 
studijní materiály a občerstvení (káva, nealko nápoje, oběd). Účastníkům mimo Jihomoravský kraj 
bude zajištěno a hrazeno ubytování ze čtvrtka na pátek.  
 
Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději 5 dnů před konáním ! 
 
Přihlásit se můžete mailem, osobně či telefonicky. 
 
Kontakty: 
 
Ing. Pavel Šaršon 
MAS MAS Partnerství venkova 
Pražská 870 
679 61 Letovice 
tel. +420 774 457 341 
e-mail: : p.sarson@centrum.cz 
www.maspartnerstvi.cz    
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Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 připravuje 
ministerstvo zemědělství se zástupci ostatních resortů a řídí se ta-
ké zkušenostmi nestátních organizací, jako jsou například Svaz 
měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR nebo Národní síť 
Místních akčních skupin ČR.

Navržený rozpočet PRV bude kvůli krácení v letech 2014 až 2020 
nižší. Dosáhne přibližně 2,8 miliardy eur (v probíhajícím období je 
to asi 3,6 miliardy eur). Dalších nejméně 300 milionů eur ale dosta-
nou obce prostřednictvím ostatních programů z kohezní politiky.

PRV patří mezi programy EU, které se daří České republice vel-
mi dobře využívat.  V právě končícím sedmiletém cyklu PRV měla 
ČR k dispozici celkem 3,6 miliardy korun, z této částky už český 
venkov dostal více než 72 %, dalších 14 % bude proplaceno v do-
hledné době. Zdroj: MZe

SZIF schválil v 17. kole PRV 27 projektů 
spolupráce za více než 55 milionů

Státní zemědělský intervenční fond schválil 27 žádostí o dotaci 
v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši pod-
pory 55 336 515 Kč, z toho 21 projektů v záměru a) Realizace pro-
jektů národní spolupráce v celkové výši podpory 45 757 617 Kč 
a 6 projektů v záměru b) Realizace projektů mezinárodní spoluprá-
ce v celkové výši podpory 9 578 898 Kč.

Do schválených projektů spolupráce je zapojeno celkem 79 míst-
ních akčních skupin, z toho je 27 koordinačních a 52 partnerských 
MAS. V rámci záměru b) mezinárodní spolupráce je zapojeno 5 MAS 
z Lotyšska, 4 MAS ze Slovenska, 2 MAS z Litvy a 1 MAS ze Švéd-
ského království. Zdroj: SZIF

Více informací na: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/
CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%-

2Fosa4%2F2%2F1365056995393.pdf

MZe: PRV se sníží o 300 milionů eur.
Obce získají po roce 2014 dotace
z jiných operačních programů

Dotační zdroje pro obce se po roce 2014 změní. Přibližně 300 
milionů eur, o které byl snížen Program rozvoje venkova (PRV), bu-
de možné čerpat dál, ale z programů kohezní politiky. Peníze však 
budou i nadále určené na rozvoj obcí.

Přibližně 300 milionů eur, o které mohly dosud obce žádat z PRV, 
bude po roce 2014 rozděleno do operačních programů v rámci ko-
hezní politiky. Ministerstvo zemědělství chce z PRV podporovat ze-
jména potřeby venkova, které jsou bezprostředně spojené se zajiš-
těním udržitelného hospodaření v krajině.

„Obce o dotace nepřijdou, jenom je získají z jiných zdrojů, 300 
milionů eur by se mělo přemístit do programů zejména minister-
stva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj. Pro žada-
tele, kterými jsou často obce, to bude navíc administrativně pře-
hlednější,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Žadatelé mohou získat dotace na občanské vybavení z Inte-
grovaného regionálního operačního programu (IROP) minister-
stva pro místní rozvoj. Peníze na vysokorychlostní internet po-
skytne Operační program podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK) v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Na 
výstavbu vodohospodářské infrastruktury by měl přispívat Ope-
rační program Životní prostředí (OPŽP) ministerstva životního 
prostředí.

„Žadatelé dosud často nevěděli, do kterého programu spadají. 
Po přesunutí peněz do operačních programů pro ně bude jedno-
dušší zjistit, odkud můžou dotace získat, neboť například vodohos-
podářskou infrastrukturu, bychom mohli v budoucnu podle mého 
návrhu podporovat z jednoho fondu. Jeho proplácení by zajistila 
platební agentura Státní zemědělský intervenční fond,“ uvedl mi-
nistr Petr Bendl.
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Svítání nad jarní venkovskou krajinou. Probudí se slunce do jasného dne také na vesnicích v budoucích eurofondech?

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1365056995393.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1365056995393.pdf
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V letošním programu obnovy venkova 
uspěla na MMR jen čtvrtina žádostí

V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) 
2013 byly schváleny dotace na projekty obcí, které jsou zaměřeny 
především na zlepšení podmínek pro život dětí a mládeže na ven-
kově a úpravy zeleně nebo obnovu obecního majetku. Během vý-
zvy bylo přijato ve 3 dotačních titulech celkem 1208 žádostí o do-
taci v celkové výši požadované dotace 389 milionů korun. Dotace 
byly poskytnuty na 280 projektů obcí nebo svazku obcí v celkové 
výši 105 milionů korun. Na podporu vítězů soutěže Vesnice roku 
šlo 39,3 milionu, na podporu projektů se zapojením dětí a mláde-
že 61,6 milionu a na spolupráci regionů 3,7 milionu. Největší zá-
jem byl o dotační titul 2, kde uspěla jen pětina žádostí. Přitom ov-
šem uspěl například podle výše požadované dotace každý třetí ža-
datel z Olomouckého kraje a každý čtvrtý z Moravskoslezského 
kraje a Vysočiny, naproti tomu jen každý dvacátý žadatel z Plzeň-
ského a Královéhradeckého kraje. TSu, zdroj: MMR

Přehled schválených a náhradních žádostí je zveřejněn zde: http://
www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-po-
litika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova

Zástupci SMO s ministrem Kalouskem
ohledně situace obcí v ROP Severozápad

Předmětem jednání byla situace některých obcí v Karlovarském 
a Ústeckém kraji, které se ne vlastním přičiněním dostaly do situ-
ace, která pro ně může do budoucna znamenat existenční problé-
my. Evropská komise uvalila na ROP Severozápad korekce ve výši 
2 mld. Kč, které když jednotlivé kraje nezaplatí, nebude obnove-
na certifikace prostředků a tím pádem i proplácení konečným pří-
jemcům, mj. obcím. V krajním případě hrozí zrušení operačního 
programu a realokace prostředků do ostatních operačních progra-
mů. Mnoho obcí se v těchto krajích dostalo do situace (20 měst 
a 5 obcí), že realizovalo nebo realizuje projekty, na které kvůli za-
stavení programu nedostalo nebo nedostává finanční prostředky 
a využívají překlenovacích úvěrů. Obce se tak velice jednoduše mo-
hou dostat na samou hranici bezpečného zadlužení a je ohrožen 
jejich další vývoj.

Ministerstvo financí se v žádném případě necítí zodpovědné za 
situaci v ROP Severozápad a jednoznačná vina podle ministra Ka-
louska padá na Regionální radu slouženou z krajských zastupite-
lů. Zastupitelstva tak musí přijmout svoji vinu a ministerstvo finan-
cí jednoznačně uvedené korekce ze státního rozpočtu nezaplatí. 
Krajům maximálně nabízí půjčku. Tento postoj zůstává konzistent-
ní a neměnný.

Hlavním zájmem představitelů Svazu ale bylo, zda ministerstvo 
financí může nějakým způsobem pomoci obcím, které se mohou 
ocitnout ve svízelné situaci. Ministr Kalousek na jednání přislíbil, 

že obcím, které se dostanou do neřešitelné situace se svoji cash-
flow, je ministerstvo ochotno pomoci prostřednictvím tzv. návrat-
né finanční výpomoci. Takové obce se mají obrátit přímo na mini-
sterstvo financí, kde bude případ každé obce prošetřen. Jednání 
se za Svaz zúčastnil předseda Dan Jiránek, starostka Horního Slav-
kova Jana Vildumetzová a Tomáš Lysák z Kanceláře Svazu. 

Zdroj: SMO
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/zastupci-
-svazu-se-sesli-s-ministrem-kalouskem-ohledne-situace-obci-v-
-rop-severozapad.aspx

Svaz měst a obcí schválil pozici 
k Evropským strukturálním 
a investičním fondům (ESIF)

Předsednictvo Svazu na svém zasedání 5. dubna 2013 schváli-
lo Pozici Svazu měst a obcí ČR k územní a urbánní dimenzi Evrop-
ských strukturální a investičních fondů (ESIF nový oficiální název 
pro evropské fondy). Materiál slouží jako základní podklad pro jed-
nání s jednotlivými ministerstvy a ostatními partnery při přípravě 
nového programového období. Územně zaměřené priority v ma-
teriálu obsažené, které vycházejí z potřeb českých měst a obcí, se 
podařilo po velkém úsilí zapracovat i do připravované Strategie re-
gionálního rozvoje 2014 – 2020. Jde o dílčí, ale významný úspěch. 
Svaz však dále požaduje vytvoření pozice k územní a urbánní di-
menzi na národní úrovni, která by sloužila jako jednotný dokument 
pro definování územní a urbánní dimenze ve všech operačních 
programech. Bez ohledu na prosazení tohoto požadavku nás v ná-
sledujících měsících čeká prosazení územně zaměřených priorit 
měst a obcí v jednotlivých návrzích operačních programů a je ta-
ké důležité, aby se naše pojetí objevilo i v Dohodě o partnerství 
mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Zdroj: SMO

Více informací včetně dokumentu mna: http://www.smocr.cz/
cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/pozice-svazu-k-uzemni-a-ur-
banni-dimenzi-pristi-politiky-soudrznosti.aspx

PORV MMR 2013
Kraj

projektů (v Kč) v % projektů (v Kč) projektů (v Kč)
Jihočeský 5 4 400 000 80 26 116 343 7 2 355 924 9,02 7 1 202 497 2 398 100 92 31 718 840 14 7 154 024
Jihomoravský 6 3 900 000 131 42 255 960 20 6 845 090 16,20 14 2 146 650 3 330 000 151 48 302 610 29 11 075 090
Karlovarský 4 2 800 000 22 6 385 750 3 960 844 15,04 2 176 421 1 77 000 28 9 362 171 8 3 837 844
Královéhradecký 4 2 800 000 43 11 730 264 3 646 914 5,51 6 630 700 3 347 070 53 15 160 964 10 3 793 984
Liberecký 7 2 800 000 44 12 128 201 8 1 427 572 11,77 4 478 210 1 112 210 55 15 406 411 16 4 339 782
Moravskoslezský 3 2 200 000 76 26 192 871 20 7 003 472 26,74 3 476 000 2 276 000 82 28 868 871 25 9 479 472
Olomoucký 4 2 800 000 93 30 050 992 28 10 126 988 33,70 13 1 847 805 4 695 475 110 34 698 797 36 13 622 463
Pardubický 6 2 800 000 66 20 311 909 11 3 879 853 19,10 0 0 0 0 72 23 111 909 17 6 679 853
Plzeňský 4 2 800 000 48 13 538 603 4 762 836 5,63 3 250 592 3 250 592 55 16 589 195 11 3 813 428
Středočeský 4 2 800 000 174 53 458 489 26 7 977 328 14,92 6 853 511 2 247 380 184 57 112 000 32 11 024 708
Ústecký 5 2 800 000 88 28 125 165 13 3 851 631 13,69 2 105 280 1 14 000 95 31 030 445 19 6 665 631
Vysočina 5 3 600 000 102 32 013 951 27 8 594 070 26,84 1 189 000 1 189 000 108 35 802 951 33 12 383 070
Zlínský 4 2 799 000 103 36 310 734 21 7 196 721 19,82 13 2 070 870 5 790 870 120 41 180 604 30 10 786 591
CELKEM 61 39 299 000 1 070 338 619 232 191 61 629 243 18,20 74 10 427 536 28 3 727 697 1 205 388 345 768 280 104 655 940

Žadatelů
DT3 – Spolupráce v regionech CELKEM

Podpořeno PodpořenoPožadováno Požadováno PožadovánoPodpořeno projektů
DT2 – Děti a mládežDT1 – Vesnice roku
Žadatelů ŽadatelůPodpořeno

Přípravu fondů EU 2014 – 2020 brzdí 
zatím neschválený právní rámec

Čerpání z evropských fondů v příštím programovém období, 
které začíná v roce 2014, zřejmě nabere ještě větší zpoždění, než 
se původně předpokládalo. Budoucí kohezní politika totiž stále ne-
má platný právní rámec, bez něhož nelze uzavřít jednání o výši ná-
rodní alokace či podepsat závazné strategické dokumenty mezi Ev-
ropskou komisí a členskými státy.

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/zastupci-svazu-se-sesli-s-ministrem-kalouskem-ohledne-situace-obci-v-rop-severozapad.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/zastupci-svazu-se-sesli-s-ministrem-kalouskem-ohledne-situace-obci-v-rop-severozapad.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/zastupci-svazu-se-sesli-s-ministrem-kalouskem-ohledne-situace-obci-v-rop-severozapad.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/pozice-svazu-k-uzemni-a-urbanni-dimenzi-pristi-politiky-soudrznosti.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/pozice-svazu-k-uzemni-a-urbanni-dimenzi-pristi-politiky-soudrznosti.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/pozice-svazu-k-uzemni-a-urbanni-dimenzi-pristi-politiky-soudrznosti.aspx
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„Legislativa je navíc trochu jinak koncipovaná než v současném 
období,“ řekl a dodal, že je nutné schválit i neméně důležité de-
legované a prováděcí akty. „Tyto akty, bez nichž by legislativa 
netvořila rozumný a kompaktní celek, budou mít zpoždění. Ev-
ropská komise chce na nich pracovat v průběhu celého letošní-
ho roku,“ řekl Daněk.

pomůže tlak na urychlení 
před národnímI I evropskýmI 
volbamI, které změní sItuacI?

Podle jeho kolegyně Olgy Letáčkové, která na MMR vede sekci 
Národní orgán pro koordinaci (NOK), by jednání o právních aktech 
ke kohezní politice 2014 – 2020 mohl výrazně urychlit časový tlak, 
pod nímž se všichni jednající aktuálně nacházejí.

„Do začátku příštího období už nezbývá moc času, a všichni si 
proto uvědomují, že je nutné veškeré jednací procedury maximál-
ně urychlit,“ řekla redakci na konferenci věnované Evropským fon-
dům v příštím programovém období, kterou na půdě Magistrátu 
Hlavního města Prahy uspořádala společnost B.I.D. Services. 

Letáčková je navíc přesvědčena, že všichni zúčastnění mají v pa-
měti, že v polovině příštího roku kromě voleb do Evropského par-
lamentu proběhne i výměna složení Evropské komise, kterou nyní 
vede José Manuel Barroso.

„Je tu riziko, že pokud by se do jednání vložila nová Komise, do-
jde ještě k větším průtahům a změnám,“ uvedla ředitelka. To podle 
jejích slov nikdo nechce. „Věříme, že jednání teď naberou více na 
tempu a bude možné do konce roku uzavřít veškeré otevřené vě-
ci,“ dodala. Zdroj: EURACTIV

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/jednani-o-bu-
douci-kohezni-politice-komplikuje-zatim-nedokonceny-pravni-ra-
mec-fondy-eu-010755

Jak již EurActiv dříve informoval, zájemci o evropské dotace ze 
strukturálních fondů EU budou muset být z kraje příštího progra-
mového období 2014–2020 trpěliví. Čerpání evropských pro-
středků totiž zcela jistě neodstartuje začátkem příštího roku, jak 
by oficiálně mělo, ale později. Trpělivosti ale nebude nazbyt, pro-
tože podle informací zasvěcených může být zpoždění dokonce 
ještě delší, než jak pamatujeme v současném sedmiletém obdo-
bí (2007–2013).

hrozí ještě větší zpoždění
„Existuje nebezpečí, že se proces vyjednávání posune minimál-

ně do poslední čtvrtiny letošního roku, případně ještě dál, tedy do 
roku následujícího. Katastrofické scénáře hovoří dokonce o násle-
dujících letech,“ uvedl na diskusi Eurocentra Praha věnované bu-
doucí podobě operačních programů v ČR v letech 2014 – 20 Miro-
slav Daněk z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Na evropské úrovni totiž stále probíhají jednání o tzv. kohezním 
balíčku a otazník visí i nad podobou víceletého finančního rámce 
EU. Ten sice Evropská rada na začátku února schválila, návrh ale 
ze stolu smetl Evropský parlament.

Nejasnosti ohledně legislativy, která podle odhadů osob z blíz-
kosti ministerstva nebude dokončena dříve než na konci letošní-
ho jara, ztěžují především jednání o tzv. Dohodě o partnerství. 
Jedná se o dokument, který bude shrnovat závazky České repub-
liky vůči Evropské komisi (a naopak) a bude rovněž obsahovat ná-
vrhy operačních programů pro programové období 2014 – 2020. 
„Bez závazného právního rámce se nelze bavit o penězích a ne-
jde podepsat závazné právní akty mezi členskými státy a Komisí,“ 
uvedl Daněk.

Schvalování příslušné legislativy na evropské úrovni kompli-
kují podle Daňka i některé záležitosti ryze technického rázu. 

http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/jednani-o-budouci-kohezni-politice-komplikuje-zatim-nedokonceny-pravni-ramec-fondy-eu-010755
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/jednani-o-budouci-kohezni-politice-komplikuje-zatim-nedokonceny-pravni-ramec-fondy-eu-010755
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/jednani-o-budouci-kohezni-politice-komplikuje-zatim-nedokonceny-pravni-ramec-fondy-eu-010755
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Jednotné metodické prostředí 
je podmínkou čerpání eurofondů

Z podnětu náměstka ministerstva pro místní rozvoj Daniela Brau-
na se 2. dubna sešla ke svému prvnímu jednání „Oponentní skupi-
na pro vytvoření jednotného metodického prostředí“ pro nové plá-
novací období 2014 – 2020. Koncepce jednotného metodického 
prostředí má oproti minulému plánovacímu období přinést více 
komfortu, zjednodušení celého projektového cyklu a zároveň ušet-
ření nemalých prostředků všem účastníkům projektového procesu. 
Tato strategie by také měla odpovídat všem požadavkům vznáše-
ným z pozic Evropské komise a dalších evropských orgánů. Snahou 
je zaměření se na pouze několik hlavních cílů, efektivní a hospodár-
né nakládání s financemi, nižší administrativní zátěž, transparent-
nost procesů a přehlednost pravidel. V této fázi jde „oponentní sku-
pině“ o to být zcela konkrétní platformou vzájemného informování 
ministerstva a vybraných zástupců státní správy a žadatelů, má dát 
možnost využívání zkušeností a znalostí lidí z terénu v dialogu s mi-
nisterstvem a hledání komfortních řešení k prospěchu dalšího roz-
voje regionů a jednodušší čerpání dotací.

Obce a města volají po co možná
nejjednodušších a jednotných
pravidlech dělení dotací

Sdružení místních samospráv se velmi zajímá o tuto oblast. Jde 
o jednu z možností pro venkov jak se aktivně podílet na přípravě 
procesů budoucího rozdělování dotací (prakticky až na období do 
roku 2022). Zajímala nás zvláště oblast provázání budoucího Pro-
gramu rozvoje venkova a dalších operačních programů. Naše ob-
ce jsou mezi žadateli unikátní svým záběrem operačních progra-
mů, jsou schopné realizovat celou řadu typově různých projektů, 
často prostřednictvím místních akčních skupin, jejichž posílení SMS 
ČR dlouhodobě podporuje. Již nyní je jasné, že místní akční skupi-
ny budou zprostředkovávat dotační prostředky i z dalších operač-
ních programů, o jejich výši se však vedou tvrdá jednání. V této 
souvislosti je potřeba uvést, že tyto implementační struktury bu-
dou muset být personálně posíleny a stabilizovány.

Na financování MAS v letech
2014 – 2015 se nepamatovalo. 
Hrozí odliv kvalifikovaných osobností

Dále je nutné eliminovat personální fluktuaci v řídících strukturách 
na všech úrovních, ke které nyní často dochází v závislosti na voleb-
ních výsledcích. V této souvislosti SMS ČR poukázalo na roli MAS na 
venkově, zvláště jejich přínos pro menší města a obce, a také na jis-
té ohrožení této manažerské implementační struktury, pro kterou 
(zatím) nebylo pamatováno v rozpočtu na roky 2014 a 2015. Důsled-
kem této skutečnosti může být právě odliv vysoce kvalifikovaných 
osobností, útlum činnosti těchto implementačních struktur a výraz-
né ohrožení přílivu dotačních prostředků do venkovských oblastí.

SMS ČR dále poukázalo na budoucí možnost provázání operač-
ního programu Technická pomoc, který bude disponovat nezane-
dbatelnými prostředky v řádech miliard, se všemi operačními pro-
gramy, tedy i s PRV. Náměstek Braun v této souvislosti uvedl, že 
v harmonogramu příprav máme dle jeho názoru poměrně náskok, 
čímž si vytváříme prostor pro další jednání na národní úrovni. 
S venkovem se samozřejmě počítá, konkrétní finanční alokace však 
patrně nepřevýší investice do dopravní infrastruktury. Optimistické 
je zacílení na plnění cílů strategie Evropa 2020, která stále obsa-
huje i tradiční nástroj politiky soudržnosti – intervence vedoucí 
k odstraňování meziregionálních rozdílů.

základní prIncIpy projektů a 3e 
– hospodárnost, Účelnost, efektIvnost

V současnosti je vhodné znát základní principy budoucích pro-
jektů, které by měly splňovat:
1. Strategické zaměření a propojování;
2. Fungující trh;
3. Kvalitní projekty (výběr intervencí, které budou měřitelné a po-

vedou k naplňování cílů);
4. Snadnější přípravy a realizace projektů (redukce zátěže žadate-

lů, plná elektronizace agend, sjednocování pravidel…).
Ve svých plánech a strategickém uvažování by obce jistě nemě-

ly přehlédnout, aby uvažovaly o využití veřejných zdrojů v souladu 
s principy 3E:
– Hospodárnost „Economy“: snaha vedoucí k minimalizaci vyna-

ložených zdrojů, zejména finančních zdrojů a zamezení zbyteč-
ného plýtvání.

– Účelnost „Effectiveness“: produkovat požadovaný užitek či efekt, 
účel, produkt.

– Efektivnost „Efficiency“: účinnost, efektivita či produktivita, ozna-
čuje obecně účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný).

jednotná termInologIe, metodIka 
a elektronIzace výměny Informací

Bude třeba si také všímat dalších upřesnění a novinek. Např. se 
připravuje jednotná terminologie a jednotný přístup k tvorbě me-
todických dokumentů (tedy zjednodušení). Zajímavá bude také 
maximální elektronizace výměny informací (elektronická gramot-
nost). Nastavení rolí a kompetencí v rozsahu nařízení a českých 
právních předpisů – (může pomoci nepřekrývání kompetencí, zjed-
nodušení kontrol apod.). Stabilní týmy v implementačních struktu-
rách mohou zkvalitnit a urychlit projektové procesy.

Jednotné metodické prostředí může velmi přispět ke zjednodu-
šení pravidel čerpání prostředků, k posílení právní jistoty v imple-
mentační struktuře a u žadatelů, a také při výkonu kontrolních čin-
ností. Nastavení metodického prostředí je základním předpokladem 
pro budoucí komfortní prostředí celého systému a pro uskutečnění 
cílů rozvoje obcí v období 2014+. Řada otázek a připomínek k této 
důležité součásti budoucího systému zůstává nezodpovězena, i pro-
to toto téma budeme nadále prioritně sledovat.

Petr Žůrek, Tomáš Chmela, SMS

A n a l ý z aA
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Královéhradecký�kraj
MAS�Hradecký�venkov

kuthanova@horineves.cz
+420�724�186�825

anna Čárková
Jihomoravský�kraj

MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu
annacarkova@centrum.cz

+420�774�664�698
ing. Jaromír Polášek

Jihočeský�kraj
Chance�in�Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420�607�955�600

hana Dufková
Ústecký�kraj

MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
Romana Zemanová

Liberecký�kraj
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420�724�209�706

ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko

ondrackova@mashlinecko.cz
+420�777�111�078

NÁhRaDNÍCi VÝbORU:
Jindřich Šolc
Liberecký�kraj
LAG�Podralsko

solc@lagpodralsko.com
+420�775�110�397

ing. Michal arnošt
MAS�sv.�Jana�z�Nepomuku

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS�NAD�ORLICÍ

petr.kulisek@nadorlici.cz
+420�604�201�113

ing. bohumír Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539
ivona Opletalová

MAS�Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420�733�705�320

Jaroslava hájková
MAS�Havlíčkův�kraj

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420�774�420�913

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420�774�230�210

RNDr. Zuzana Guthová, Csc.
MAS�Sdružená�Růže
guthova@cb.gin.cz
+420�724�643�050

Mgr. Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662

ing. Josef smetana
MAS�Dolní�Morava

smetana@mas-dolnimorava.cz
+420�777�328�052

Mgr. František Kopecký
Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

f.kopecky@regionhranicko.cz
+420�773�583�020

bc. ivana Metelková
MAS�Hrubý�Jeseník
mashj@seznam.cz
+420�739�202�539

KONTROLNÍ KOMisE
PřEDsEDa

ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420�602�116�848�
MÍsTOPřEDsEDa

Mgr. Galina Čermáková
MAS�Vyhlídky

agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686

ČLENOVé
ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
Jiří Kmoníček

MAS�Mezi�Úpou�a�Metují
Jarmila Lásková soldátová

OPS�pro�Český�ráj
bc. Jiří hodinka

Via�Rustica
Mirka Šejnohová

MAS�Moravskotřebovsko�a�Jevíčsko
Jan Fronc
MAS�Vladař

Marta Polášková
MAS�mikroregionu�Buchlov
ing. Miloslava hrušková

MAS�Moravská�cesta�(Litovelsko-Pomoraví)

Tajemnice Ns Mas ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel.�+420�602�832�880

www.nsmascr.cz
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