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Aktuální informace:
Národní síť MAS ČR zveřejňuje 
výsledky hodnocení MAS 2011

Národní síť MAS ČR získala 30. 11. 2011 
od Ministerstva zemědělství ČR informace 
o hodnocení MAS v roce 2011. Stalo se tak 
na základě využití možnosti zákona o svobod-
ném přístupu k informacím, podle kterého si 
síť zažádala. Hodnocení MAS se uskutečnilo 
v červnu a červenci, a jeho dílčí výsledky zve-
řejnilo ministerstvo zemědělství v říjnu. Nejví-
ce bodů v hodnocení získaly jihomoravská 
MAS Moravský kras (nejlepší ve skupině 32) 
a středočeská MAS Posázaví o.p.s. (nejlepší 
ve skupině 48). O bronzovou příčku se dělí 
středomoravská MAS – Partnerství Moštěnka 
a středočeská MAS Region Pošembeří o.p.s. 
Nejlepší MAS ve skupině 32+ je MAS Šluk-
novsko z Ústeckého kraje.

Více informací na str. 4

ROZHOVOR:
Venkov je velká příležitost
pro podnikání i mladé lidi,
ukázala Krajina srdce

Rozhovor s Monikou Hienlovou, organi-
zátorkou národní konference Venkov 2011 
a předsedkyní občanského sdružení MAS Kra-
jina srdce. „Ze všech workshopů bude několik 
výstupů – prezentací, ale také hesel, poselství, 
která budou předána dál, a my si za nimi bu-
deme stát a budeme se snažit do přenosu in-
formací zapojit jak Národní síť MAS, tak i Spo-
lek pro obnovu venkova. Aby nám pomohli ta-
to poselství prosadit dál na správná místa. Aby 
se jimi začal konečně někdo zaobírat. To, co 
z konference vyjde, jsou přece hlasy zezdola, 
od nás, od lidí, kteří se na venkově s těmi pro-
blémy potýkají a na které dopadají nejvíc,“ ří-
ká k významu konference Venkov 2011.

Rozhovor najdete na str. 17–19

TÉMA:
Venkov ví, jak se má rozvíjet,
potřebuje k tomu ale peníze

Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy 
obcí, zemědělství a lesnictví, malých podni-
ků, neziskových organizací a spolků, bude 
třeba v letech 2014 až 2020 minimálně 275 
miliard korun z evropských fondů. Z toho 
by mělo být minimálně 75 miliard Kč pro 
sektor zemědělství a lesnictví. Vyplývá to z 
Prčické výzvy účastníků národní konference 
Venkov 2011, která se uskutečnila v Sedl-
čanech. Venkov touto výzvou nabízí vládě 
a parlamentu, že pokud dostane tyto pení-
ze, bude schopen splnit adekvátní části cí-
lů, ke kterým se ČR zaváže Evropské komi-
si, a to zejména konkurenceschopnost, sni-
žování chudoby, snižování rizik klimatických 
změn a inovaci a vzdělávání.

Téma začíná na str. 7

TA R

VENKOV 2011. Národní konference Venkov 2011 se uskutečnila ve středních Čechách. Začala v Sedlčanech a pokračovala v regionech 
MAS Krajina srdce a Posázaví. Účastníci konference přijali i tzv. Prčickou výzvu. Na snímku je předseda SPOV ČR Eduard Kavala, který 
řídí jeden z úvodních bloků konference věnované vizi po roce 2013. Foto: TSu

Aktuálně: Vláda bude 7. prosince 2011 projednávat novelu zákona o rozpočtovém určení daní!
Podpořme spravedlivé financování venkovských obcí a menších měst!
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Pozvánka na valnou hromadu
Spolku pro obnovu venkova ČR, která se koná 20. 12. 2011 od 9.00 hodin v prostorách 
Jednacího sálu Ministerstva zemědělství ČR na Těšnově, Praha 1 – I. poschodí.

Program:
  1. Schválení programu jednání
  2. Schválení složení návrhové, volební a mandátové komise
  3. Schválení ověřovatele zápisu
  4.  Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2008–2011, 

včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH – Mgr. Kavala
  5. Zpráva pokladníka – Ing. Harnová
  6. Zpráva revizní komise – Ing. Krušková
  7. Návrhy členů do předsednictva 2011–2014
  8. Volba předsednictva na období 2011–2014
  9. Návrh a schválení jednacího řádu na období 2011–2014
10. Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR v r. 2012 – Mgr. Kavala 
11. Rozpočet na rok 2012 – Mgr. Kavala
12. Různé

Po skončení jednání valné hromady proběhne jednání nového předsednictva SPOV ČR.

Program: 1. Volba předsedy a místopředsedů na rok 2011–2014

Návrhy kandidátů do Předsednictva SPOV:

Kandidáti do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR
Návrhy členů předsednictva SPOV ČR pro valnou hromadu 20. prosince (v pořadí, jak by-
ly předloženy tajemnici Spolku): Ing. Petr Zaremba, Ing. Jiří Kosel, Mgr. Eduard Kavala, 
Ing. Mojmír Kovář, Ing. Aleš Hodina, Ing. arch. Jan Florian, Ing. Marcela Harnová, Pavel 
Hroch, Ing. Luboš Peterka, Ing. František Winter, Ing. Jana Juřenčáková, Miroslav Ková-
řík, Ing. Petr Martiňák, Dušan Lederer, Bc. Jan Tomiczek, Jiří Řezníček, Stanislav Rampas 
a MUDr. Tamara Salcmanová. Podrobnosti najdete v rubrice Z činnosti SPOV

POZVÁNKA
Na zasedání Výboru NS MAS ČR
Termín: 16. 12. 2011, Čas: 10:00 hodin, Místo: Hotel Sladovna, Černá Hora (Blansko)

Program jednání:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková)
 Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
2. Plán příprav Valné hromady (Špiková)
3. Odsouhlasení potřebných kroků pro dosažení cílů pro další programovací období (Krist)
–  personální zajištění a organizace kampaně „Je nás 6 milionů“, petiční akce, koor-

dinace práce PS, Výboru a členů (plán práce na 1. pol. 2012), organizace „Rady vlády 
pro venkov“

4. Propagace NS MAS ČR (Jančo)
– PR manažer, databáze projektů a inovací PRV pro CSV
5. Zprávy z PS
– PS Leader (Florian)
– PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek)
6. Různé
– účast na výstavách Regiontour, Techagro a Urbis v roce 2012 (Winter)
– informace z jednání Podvýboru LEADER při ENRD, Brusel, 23. 11. 2011 (Florian)
–  informace o možnostech spolupráce MAS a iniciativy Plzeň – Evropské hlavní měs-

to kultury 2015, informace z konference Fórum pro kreativní Plzeň 2011 (Florian)
– pracovní smlouva tajemník NS MAS ČR
– členská přihláška MAS Českomoravské pomezí

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru. Pokud se 
nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhrad-
níka. Z důvodu možného jednání do večerních hodin doporučujeme si zare-
zervovat ubytování v hotelu Sladovna www.hotel-sladovna.cz. Podrobnější 
informace o ubytování poskytuje Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR.

Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR
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Premiér zařadil RUD na jednání
vlády. Pojďme prosadit náš zákon!

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Sdružení místních samospráv připravovalo na úterý před Úřad 

vlády mikulášskou akci, aby starostové premiérovi připomněli ne-
splněné sliby a opětovně vznesli požadavek na projednání novely 
RUD ve vládě. Zdá se, že již samotné ohlášení této akce splnilo svůj 
účel. Před několika hodinami jsme se dověděli, že premiér zařadil 
tento bod na jednání vlády další den, tedy 7. 12. 2011. Na základě 
této informace jsme učinili ne zrovna lehké rozhodnutí o zrušení té-
to mikulášské akce, ačkoliv již byla technicky zajištěna. Tímto dě-
kujeme a zároveň se omlouváme všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli a všem, kteří si upravili program, aby se jí mohli zúčastnit.

V tomto týdnu se konala krajská setkání starostů s poslanci. 
Ukázala nám, že mnoho poslanců se chystá podpořit tu novelu 
RUD, která bude předložena jako vládní návrh. Středeční výsledek 
jednání vlády tedy může podstatně ovlivnit budoucnost našich ob-
cí a měst.

V posledních letech jsme věnovali velké úsilí a mnoho energie, 
abychom se dostali až sem.

Tento okamžik je natolik zásadní, že přes zrušenou mikulášskou 
akci, přes šibeniční termín svolání, čerstvou časovou oběť věnova-
nou krajským setkáním a u vědomí hektického shonu na Vašich 
úřadech i v rodinách si Vás dovolujeme vyzvat ještě k další osobní 
podpoře návrhu novely zákona o RUD.

NASTAl KlíČOVý OKAMžIK ScHVÁleNí ZÁKONA, 
PO KTeRÉM VOlÁMe řADU leT.

Sraz na náměstí Jana Palacha v Praze ve středu 7. 12. 2011 ve 
14.15 hodin, potom přesun před Úřad vlády tak, abychom dali na-
jevo, případně požádali ministry, o podporu novely RUD z dílny mi-
nisterstva financí.

Toto shromáždění se bude konat pouze za předpokladu větší účas-
ti starostů. Proto Vás prosíme, abyste pokud možno ihned, nejpozdě-
ji však do pondělí 5. 12. do 16 hodin, na e-mail info@smscr.cz ozná-
mili, jestli do Prahy přijedete. Stačí ano nebo ne. Odpovědi budou ješ-
tě v pondělí vyhodnoceny a bude Vám zaslána informace, jestli se 
shromáždění koná nebo nekoná.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
i za těchto náročných podmínek Vás bez ohledu na skutečnost, 

jestli jsou Vaše obce členy našich organizací nebo ne, prosíme o ak-
tivní podporu přijetí novely zákona účastí na této akci. V rozhodují-
cích chvílích našeho více než pětiletého úsilí o nápravu financování 
obcí nesmíme polevit. Jestliže vláda návrh schválí, bude projednává-
ní v Parlamentu již výrazně snazší. Naše účast byť v zimě a předvá-
nočním období je klíčová.

Děkujeme předem za podporu a přejeme Vám mnoho úspěchu 
ve Vaší náročné práci pro obec či město.

S úctou

Eduard Kavala, Ing. Josef Bartonek,
předseda SPOV ČR předseda SMS ČR

Je změna RUD klíčový úkol Spolku?

Na základě závěrů říjnové a listopadové schůze Spolku pro ob-
novu venkova ČR byl do jeho webové prezentace dopracován mo-
dul „Hlasování“, který umožňuje členům a sympatizantům Spolku 
i návštěvníkům webových stránek vyjádřit v odpovědi ve formě ano 
– ne stanovisko k danému problému či otázce.

První otázka, kterou svým členům prostřednictvím e-mailů a we-
bu SPOV položil, byla:

Považujete prosazení změny rozpočtového určení daní ve pro-
spěch malých obcí za klíčový úkol v činnosti Spolku?

Hlasování bylo ukončeno 15. 12. 2011 v 19 hodin s těmito vý-
sledky:

předsed-
nictvo

členové�
–�obce

členové�
–�ostatní

sympati-
zanti

návštěv-
níci

výsledky

ANO 11 257 24 6 97 395
NE 0 6 6 0 8 20

Pochod za prosazení RUD ve vládě ve středu 7. 12. 2011 v Praze
Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR se obrací na všechny starosty dopisem, ve kterém je zve na stře-

du 7. prosince 2011, tj. v den jednání vlády o rozpočtovém určení daní, ve 14.15 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze. Odtud pře-
jdeme přes Mánesův most na druhý břeh Vltavy před Úřad vlády tak, abychom dali najevo svou podporu novele zákona o RUD.

Toto shromáždění se bude konat pouze za předpokladu větší účasti starostů. Proto Vás prosíme, abyste se hlasováním vyjádřili, 
zda do Prahy přijedete (odpověď „ano“) nebo se nemůžete pochodu před Úřad vlády účastnit (odpověď „ne“). Hlasování Spolku 
bude uzavřeno v pondělí 5. prosince v 15 hodin.

Svou účast můžete potvrdit také mailem na adresu info@smscr.cz, a to týž den 5. prosince nejpozději do 16 hodin. Odpově-
di budou ještě v pondělí vyhodnoceny a bude Vám zaslána informace, jestli se shromáždění koná nebo nekoná.

Dopis SPOV ČR a SMS ČR je ke stažení na adrese: http://www.spov.org/data/files/pochod-rud.pdf

http://www.spov.org/data/files/pochod-rud.pdf
mailto:info%40smscr.cz?subject=
http://www.spov.org/data/files/pochod-rud.pdf
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Národní síť MAS ČR získala na začátku 
měsíce prosince od Ministerstva zeměděl-
ství ČR informace o hodnocení MAS v roce 
2011. Muselo se tak stát na základě zákona 
o svobodném přístupu k informacím, podle 
kterého si síť zažádala. Hodnocení MAS se 
uskutečnilo v červnu a září, a jeho dílčí vý-
sledky zveřejnilo ministerstvo zemědělství 
v říjnu (viz Zpravodaj venkova 11/2011).

Nejvíce bodů v hodnocení získaly jihomo-
ravská MAS Moravský kras (nejlepší ve sku-
pině 32) a středočeská MAS Posázaví o.p.s. 
(nejlepší ve skupině 48). O bronzovou příčku 
se dělí středomoravská MAS – Partnerství 
Moštěnka a středočeská MAS Region Po-
šembeří o.p.s. Nejlepší MAS ve skupině 32+ 
je MAS Šluknovsko z Ústeckého kraje.

I když nelze považovat bodové hodnoce-
ní v žádném případě za absolutní a rozdíly 
bodů jsou velmi těsné, přesto výsledky hod-
nocení ukazují určité trendy, které vám v ná-
sledujícím textu a tabulkách předkládáme.

15 MAS získalo více než 170 bodů, 19 MAS 
více než 160 bodů. Všechny patří do tzv. ka-
tegorie A včetně dalších čtyř MAS ze skupi-
ny 32+. Do kategorie B patří 51 MAS, do ka-
tegorie C 13 MAS a do kategorie D 10 MAS.

Jestliže srovnáme loňské a letošní hodno-
cení MAS, tak celkem 62 zůstalo ve stejné 
kategorii jako loni, z toho 28 MAS zůstalo ve 
skupině A a 27 ve skupině B, 3 ve skupině C 
a 4 ve skupině D. Celkem 32 MAS si v letoš-
ním hodnocení polepšilo, naopak 17 MAS si 
pohoršilo. Zajímavostí je, že celkem 3 MAS si 
polepšily z kategorie „D“ do „A“ – Znojemské 
vinařství, Rýmařovsko a Rožnovsko a jedna 
MAS z „C“ do A“ – Sdružení Splav.

Vítězem letošního hodnocení je MAS Mo-
ravský kras. Její manažer Josef Jančo v rozho-
voru v minulém vydání Zpravodaje venkova 
11/2011 uvedl, že každá místní akční skupina 
se řídí potřebami dané oblasti. To pak souvisí 
i se strategickým plánováním. „U nás jde na-
příklad jen necelá třetina finančních prostřed-
ků na občanskou vybavenost a služby, kde 
mohou žádat hlavně obce. Převažují u nás 
projekty pro podnikatele nebo neziskové or-
ganizace – od kulturního dědictví po moder-

Národní síť MAS ČR zveřejňuje výsledky
hodnocení leaderovských regionů 2011
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Posun 48 32 32+ celkem
Stejné hodnocení:
AA 12 9 7 28
BB 9 11 7 27
CC 0 1 2 3
DD 4 0 0 4

25 21 16 62

Zdroj: NS MAS ČR, výpočet TSu

Zlepšení 48 32 32+ celkem
BA 3 1 2 6
CA 1 0 0 1
CB 4 3 5 12
DA 2 0 1 3
DB 2 0 3 5
DC 1 3 1 5

13 7 12 32

Zhoršení 48 32 32+ celkem
AB 4 2 1 7
AC 0 0 0 0
AD 0 0 0 0
BC 3 0 1 4
BD 2 0 0 2
CD 1 2 1 4

10 4 3 17

Úspěšnost MAS v hodnocení 2011 podle krajů – srovnání celkového poměru:

Úspěšnost MAS v hodnocení 2011 podle krajů – absolutní počty:

celkové srovnání hodnocení 2010 a 2011

nizaci zemědělských objektů,“ uvedl Jančo. 
„Snažili jsme se jenom pracovat tak abychom 
byli spokojeni sami se sebou,“ komentoval 
výsledky hodnocení.

Jako druhá nejlepší mezi místními akčními 
skupinami byla vyhodnocena MAS Posázaví. 
„Dobré umístění je jedním z kritérií při rozdě-
lování peněz ze Strategického plánu Leader. 
MAS Posázaví se od roku 2004 drží mezi prv-
ními deseti nejlepšími organizacemi svého 

druhu. Do regionu tak díky ní přišly už desít-
ky milionů korun, které pomohly upravit ves-
nická prostranství, opravit kapličky, chátrající 
památky či hasičské zbrojnice, vybudovat na-
učné stezky nebo postavit dětská hřiště,“ 
uvedla mluvčí Posázaví Jaroslava Tůmová. 
Podle ředitelky Posázaví, o.p.s. Bohunky Ze-
manové je ocenění výsledkem práce celého 
týmu zaměstnanců, manažerů svazků obcí 
i partnerů. „Při hodnocení neprezentujeme 
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jenom vlastní aktivity, ale také to, co dělají 
svazky obcí a co dělá celý region,“ dodala 
Zemanová. Odborný konzultant Václav Poš-
murný dodává: „Nechceme být prvoplánově 
nejlepší, děláme to kvůli tomu, aby tady byli 
obyvatelé spokojeni. Že patříme k nejlepším, 
je výsledek toho, že to v regionu funguje“.

Komise složená ze zástupců ministerstva 
zemědělství, Státního zemědělského inter-

venčního fondu a Národní sítě MAS hodno-
tila celkem 112 MAS. Zaměřila se na jejich 
strategické dokumenty, personální zajištění, 
administraci výzev a výběr projektů v rámci 
Strategického plánu Leader, integraci a roz-
voj, monitoring a evaluaci, propagaci a nad-
stavbu aktivit. Maximální počet bodů byl 
stanoven na 200, minimální na 50. Všechny 
MAS vysoce překročily spodní hranici, nejní-

že hodnocená obdržela 90 bodů, nejlepší 
190 bodů.

Text zpracoval: Tomáš Šulák
Mapy a graf. přehledy: Olga Špiková

Zprávu Ministerstva zemědělství ČR 
o hodnocení MAS 2011 jsme přinesli ve 

Zpravodaji venkova 11/2011.

celkové pořadí hodnocení MAS 2011 a srovnání s hodnocením 2010:

Název Mas výběr body kategorie 2010 kategorie 2011 kraj

MAS Moravský kras 32 190 A A JM
Posázaví o.p.s. 48 189 A A SČ
MAS – Partnerství Moštěnka 32 178 A A OL
Region Pošembeří o.p.s. 32 178 A A SČ
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO 32 177 A A JČ
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE 48 177 A A JČ
MAS Podlipansko, o.p.s. 32 176 A A SČ
„Rozkvět zahrady jižních Čech – místní ačkní skupina“ 32 174 B A JČ
Sdružení SPLAV 48 174 C A HK
Kyjovské Slovácko v pohybu 48 174 A A JM
Český Západ – Místní partnerství 48 174 A A PL
Místní akční skupina Sdružení Růže 48 171 A A JČ
LAG Podralsko o.s. 48 171 A A LI
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 48 170 A A OL
MAS Šluknovsko 32+ 170 A A ÚL
Místní akční skupina Společná cesta 32 169 A A JM
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP 48 169 A A JČ
MAS Boskovicko PLUS 48 169 B A JM
MAS Český les 48 168 B A PL
Místní akční skupina Regionu Poodří 48 167 A A MS
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 48 167 D A MS
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 32 166 A A OL
NAD ORLICÍ, o.p.s. 32+ 166 A A HK
Místní akční skupina Opavsko 32 165 A A MS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 48 165 A A OL
Hradecký venkov o.p.s. 32+ 165 A A HK
Vyhlídky 48 164 B A SČ
Rakovnicko o.p.s. 32+ 164 A A SČ
Znojemské vinařství 48 163 D A JM
MAS Labské skály 32 161 A A ÚL
Region HANÁ 48 161 A A OL
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Podchlumí 32+ 161 A A HK
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 48 160 A A SČ
MAS Železnohorský region 32+ 160 A A PA
Místní akční skupina POHODA venkova 48 159 B B HK
MAS Říčansko 48 159 B B SČ
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA 32 158 B B OL
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 32 157 B B PA
Královská stezka o.p.s. 32 157 C B VY
„Strážnicko“ Místní Akční Skupina 48 157 B B JM
Společná CIDLINA 48 156 B B HK
Místní akční skupina Hornolidečska 48 156 B B ZL
Prostějov venkov o.p.s. 32 155 B B OL
Místní akční skupina Podhostýnska 48 155 A B ZL
MAS Sokolovsko o.p.s. 32 154 B B KV
Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o 48 154 B B MS
Místní akční skupina Třešťsko 48 154 D B VY
MAS Partnerství venkova 32 153 B B JM
MAS Třeboňsko o.p.s. 48 153 B B JČ
MAS „Přiďte pobejt!“ 48 153 B B LI
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko 48 153 A B LI
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. 48 152 C B PL
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku 48 151 A B PL
Místní akční skupina Broumovsko+ 32 150 B B HK
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov 32 150 A B ZL
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko 32 150 B B ZL
MAS Sdružení Západní Krušnohoří 32 149 B B ÚL
Místní akční skupina Nízký Jeseník 48 149 D B MS
MAS Vltava 48 147 C B JČ
Občanské sdružení Aktivios 48 147 A B PL
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko 48 147 C B ZL
Místní akční skupina Šumperský venkov 32+ 147 A A OL
MAS Zlatá cesta, o.p.s. 32+ 146 B A PL
Místní akční skupina ORLICKO 32 145 B B PA
Na cestě k prosperitě 32 144 B B OL
Podhorácko, o.p.s. 32 143 A B VY
Místní akční skupina Rožnovsko 32+ 143 D A ZL
Občanské sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ 32 142 C B ÚL
MAS Východní Slovácko 32 142 B B ZL
BYSTŘIČKA, o.p.s. 48 142 C B OL
Království – Jestřebí hory, o.p.s. 32 141 C B HK
Lípa pro venkov 48 141 B B SČ
MAS Brána do Českého ráje 32+ 141 B A HK
MAS 21, o.p.s. 32+ 139 B B KV
Otevřené zahrady zahrady Jičínska 32+ 138 C B HK
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 32 137 D C HK
Místní akční skupina Hrubý Jeseník 32+ 136 B B MS
Místní akční skupina Ploština 32+ 136 D B ZL
MAS Světovina o.p.s. 32+ 135 C B PL
Via rustica 32 134 C C VY
Luhačovské Zálesí, o.p.s. 32 133 D C ZL
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 32+ 133 B B JČ
Podhůří Železných hor o.p.s. 48 132 D C VY
Místní akční skupina Krkonoše 32+ 131 B B HK
Ekoregion Úhlava 32+ 131 B B PL
MAS Lužnice 48 129 B C JČ
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES 32 126 D C SČ
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 48 126 B C JČ
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 32+ 125 C B HK
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 32+ 124 C B ZL
Místní akční skupina Dolní Poolšaví 32+ 123 D B ZL
Místní akční skupina Svitava 32+ 122 B B PA
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 32+ 122 D B PA
International Education and Consultation Centre, o.p.s. 32+ 122 A B VY
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko 32+ 122 C B VY
Havlíčkův kraj o.p.s. 48 120 B C VY
Místní akční skupina Hlučínsko 32+ 120 B B MS
Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko 32 119 C D ZL
Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 48 118 D D JM
MAS Vladař o.p.s. 48 118 B D KV
Místní akční skupina Podještědí 48 118 C D LI
Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s. 48 117 D D JČ
Živé pomězí Krumlovsko-Jevišovicko 48 117 B D JM
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 32 116 C D JČ
MAS Litomyšlsko o.p.s. 32+ 116 C C PA
Uničovsko, o.p.s. 48 113 D D OL
MAS Karlštejnsko 32+ 111 - C SČ
Rozvoj Krnovska o.p.s 32+ 110 C C MS
MAS Sedlčansko, o.p.s. 32+ 108 B C SČ
Střední Haná, o.p.s. 32+ 100 D C OL
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 48 93 D D VY
MAS Holicko, o.p.s. 32+ 90 C D PA

Informace�k�alokacím�MAS�v�roce�2012�a�jejich�srovnání�s�rokem�2011�jsou�zveřejněny�v�rubrice�Dotační�programy.
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Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy obcí, zemědělství a les-
nictví, malých podniků, neziskových organizací a spolků, bude tře-
ba v letech 2014 až 2020 minimálně 275 miliard korun z evrop-
ských fondů. Z toho by mělo být minimálně 75 miliard Kč pro sek-
tor zemědělství a lesnictví. Vyplývá to z Prčické výzvy účastníků 
národní konference Venkov 2011, která se uskutečnila v Sedlča-
nech a okolí.

Venkov touto výzvou nabízí vládě a Parlamentu ČR, že pokud 
dostane tyto peníze, bude schopen splnit adekvátní části cílů, ke 
kterým se Česká republika zaváže Evropské komisi, a to zejména 
konkurenceschopnost, snižování chudoby, snižování rizik klima-
tických změn a inovaci a vzdělávání. Venkovem se podle této de-
finice rozumí území obcí do 25 000 obyvatel, v nichž žije 57 % 
populace ČR.

Třídenní národní konference, která dostala podtitul „Venkov 
v Prčici“, se zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy a li-
dí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem 
venkova nebo na venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech 
skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná osobní do-
prava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika 
venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, které z konference vze-
šly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, místního 
rozvoje a životního prostředí.

Heslem workshopu Zemědělství a životní prostředí se stalo 
„Zabojovat za Česko“, a to nejen ve vztahu k Evropské unii, ale ta-
ké k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost do-
mácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou strategii venko-

va, která bude současně řešit všechny důležité oblasti, tedy půdu, 
vodu a krajinu.

Účastníci pracovní skupiny Rozvoj a ekonomika venkova se 
shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji přerozdělovat daňové vý-
nosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva a vytvořit jasné 
a srozumitelné právní předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního 
ruchu na venkově.

Podle účastníků workshopu Veřejná osobní doprava na venko-
vě rozhodují o veřejné osobní dopravě v současnosti ti, kteří ji ne-
využívají, a ti, kteří ji potřebují, na ni nemají žádný vliv. Je proto tře-
ba vytvořit koncepci, na níž se budou podílet hlavně samosprávy 
a samotní občané.

Pracovní skupina Venkov, rodina a tradice odmítla návrh mini-
sterstva školství na optimalizaci škol, protože by to podle ní prak-
ticky znamenalo likvidaci venkovského školství. Účastníci této 
pracovní skupiny podpořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mi-
mo jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je podle nich ta-
ké třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občan-
ských iniciativ.

Národní konferenci Venkov 2011 pořádal Spolek pro obnovu 
venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Minister-
stvem zemědělství ČR, v součinnosti s Národní sítí místních akč-
ních skupin ČR. Dalšími partnery konference bylo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo 
dopravy ČR a Středočeský kraj. Akce byla spolufinancovaná z Ev-
ropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Jaroslava Tůmová

Venkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje k tomu ale peníze

Starostové vítězných Vesnic roku Tučín 2009 (Jiří Řezníček) a Lidečko 2008 (Vojtěch Ryza) na exkurzi ve Vesnici roku 2010 v Ratměřicích 
v doprovodu starosty zdejší obce Pavla Lišky. Výjezd do Ratměřic se uskutečnil v rámci pracovní skupiny „Venkov, tradice, rodina“ na 
Národní konferenci Venkov 2011 ve středních Čechách.

Národní konference Venkov 2011 vydala Prčickou výzvu k budoucímu financování venkova
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Česká republika dostane v letech 2014 
až 2020 z Evropské unie podle hrubého od-
hadu asi 90 miliard korun, to je asi o pět mi-
liard korun méně než v plánovacím období 
2007–2013.

Na rozvoj venkova by z toho mělo jít 15 
až 20 procent. „Pokud chceme tyto pení-
ze vynaložit efektivně, musíme si stanovit 
konkrétní cíle, kterých chceme dosáh-
nout,“ řekl při zahájení národní konferen-
ce Venkov 2011 vrchní ředitel sekce rozvo-
je venkova ministerstva zemědělství Pavel 
Sekáč.

Finance musí být
v regionu vidět,

projekty musí mít
synergický efekt

Finanční prostředky by se podle něj mě-
ly vynakládat mnohem cíleněji a současně 
by měly navazovat na investice v dalších 
oborech. „Aby byly tyto finanční prostřed-
ky v regionu ‚vidět‘, musí mít synergický 
efekt,“ řekl Pavel Sekáč. Očekává proto 
k tématu nejen diskusi mezi jednotlivými 
ministerstvy, ale zejména se zástupci sa-
mosprávy, především menších obcí. Bez je-
jich názorů podle něj nelze nový Program 
rozvoje venkova formulovat. „Buďte nám 
partnery,“ vyzval Pavel Sekáč účastníky 
konference.

„Měli bychom se zamyslet nad tím, co 
přesně chceme, abychom neopakovali chy-
by z minulosti. Finančních zdrojů totiž moc 
nebude,“ připomněl také vrchní ředitel od-
boru rozvoje a strategie regionální politiky 
ministerstva pro místní rozvoj Jiří Vačkář. 
Návod na to, jak očekávané finanční pro-
středky efektivně využít, navrhl místopřed-
seda Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR Jiří Krist. „Venkov nedopustí, aby všech-
ny peníze spolkla velká města,“ řekl. Při 
rozdělování evropských dotací by se podle 
něj mělo přihlížet k tomu, že 57 procent 
obyvatel České republiky žije v menších 
městech a obcích. Využít by se při tom 
mohla metoda Leader, kterou při rozdělo-
vání dotací uplatňují místní akční skupiny. 
„Je to chytrý, cizelovaný nástroj, který se 
osvědčil,“ připomněl Petr Kulíšek z místní 
akční skupiny Nad Orlicí. Jeho slova potvr-
dil i Roman Haken z Evropského hospodář-
ského a sociálního výboru, podle nějž vý-
bor většinou hlasů schválil šíření této me-
tody. „Otázkou ale je, jak se k ní postaví 
veřejná správa,“ poznamenal Haken.

Součástí dnešního programu byl trh re-
gionálních výrobků.

jt
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Konference Venkov 2011 přispěla do diskuse 
k rozdělení evropských dotací pro roce 2013

PRČIcKÁ VýZVA

vládě České republiky a Parlamentu České republiky

VENKOV České republiky nabízí splnění adekvátní části cílů, ke kterým se Česká repub-
lika zaváže Evropské komisi pro plánovací období EU let 2014–2020, a to zejména:

• Podnikání a konkurenceschopnost

• Snižování chudoby

• Zajištění dopravní obslužnosti venkova

• Snižování rizik klimatických změn v krajině

• Inovaci a vzdělávání na venkově

Pro naplnění cílů, kterými jsou rozvoj venkova a důstojný život člověka, je pro roky 
2014–2020 třeba zajistit pro VENKOV, zahrnující obce do 25.000 obyvatel, což před-
stavuje 57 % populace ČR, pro zemědělství a lesnictví, pro malé podniky, neziskové 
organizace a dobrovolné spolky dostatečné zdroje finančních prostředků z evropských 
fondů. Odhad potřeby těchto finančních podpor je ve výši minimálně 275 mld. Kč, 
nutných vynaložit pro zdárný rozvoj venkovského prostoru a krajiny.

Za účastníky Národní konference Venkov 2011

Mgr. Eduard Kavala – předseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Ing. Josef Bartoněk – předseda Sdružení místních samospráv ČR

Ing. František Winter – předseda Národní sítě MAS ČR

Ing. Josef Stehlík – předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Ing. Jan Veleba – president Agrární komory ČR

Pavel Sekáč (MZe), Eduard Kavala a Jiří Vačkář (MMR) v úvodním panelu konference
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Veřejná osobní doprava
Mezi největší problémy veřejné osobní dopravy v České repub-

lice patří podle předsedy Spolku pro obnovu venkova Středočes-
kého kraje Radomíra Hanačíka absence jednotné koncepce veřej-
né dopravy, hrozící ztráta síťovosti dopravního systému a chybějí-
cí vazby mezi autobusovou a železniční dopravou. Občané by se 
tomu měli bránit, říká Radomír Hanačík.

„Česká republika nemá koncepci veřejné osobní dopravy jako 
veřejné služby pro občany, která by byla totožná na celém území 
naší republiky. Jejím přirozeným tvůrcem by mělo být ministerstvo 
dopravy, ale shoda, alespoň v základních principech, chybí i u kra-
jů, respektive asociace krajů,“ uvedl Radomír Hanačík. Důkazem 
zásadní odlišnosti přístupu je podle něj například Pardubický kraj, 
který dominantní preferencí autobusové dopravy eliminoval kom-
fortní železniční dopravu v horském prostředí Králicka, nebo na 
své části Českomoravské vrchoviny, kde i při běžných sněhových 
podmínkách je vlak mnohdy jedinou možnou dopravou.

Problémem je podle Hanačíka i to, že se „nadřízení shora“ se 
zástupci venkova nebaví o jejich dopravních potřebách a baví-li se, 
tak je staví před volbu mezi nekoncepčními řešeními. „Tak dochází 
například k tomu, že vlak z Dolní Lipky nedojede do Štítů, protože 
ty už leží v Olomouckém kraji a ne Pardubickém, odkud vlak vyjíž-
dí,“ dodal Hanačík. Občané podle něj musí chtít po svých zástup-
cích, tedy obecních a krajských zastupitelích, poslancích, senáto-
rech, ale i úředních, aby trvali na principu subsidiarity, to znamená 
projednání problémů dole, v obcích, na základě skutečných potřeb.

Pozitivním příkladem může být případ takzvané Švestkové dráhy 
z Litoměřic do Mostu, kterou už deset let provozují tamní obce 
v rámci letní turistické dopravy. Správa železniční dopravní cesty na 
ni ale letos chtěla provoz zastavit kvůli údajnému havarijnímu stavu 
mostku v Třebívlicích. „Drážní úřad ale v listopadu zrušení této trati 
zamítl,“ řekl třebívlický starosta Josef Seifert. Obce teď podle něj bu-
dou jednat s ministerstvem dopravy o tom, aby zmíněnou trať pře-
vedl na jejich svazek. Zájem mají také o chátrající nádraží podél tra-
ti, která by se mohla přeměnit třeba na penziony pro turisty. jt

Role rodiny ve společnosti
Česká společnost by měla změnit svůj přístup k rodině, jejíž roz-

hodující role po staletí spočívá především ve vytvoření přirozené-
ho prostředí pro zdravý vývoj dětí. Vznik tohoto prostředí ale v po-
sledních letech ohrožuje krize rodiny. Na to, jak problém řešit, hle-
dala odpověď národní konference Venkov 2011.

„Současné postavení rodiny na českém venkově je pořád ještě lep-
ší a stabilnější než ve městech. Nicméně je to slabá útěcha – krize ro-
diny postupuje i zde, pouze pomaleji a se zpožděním. Rodinné hodno-
ty erodují stejně jako půda,“ říká Aleš Hodina, člen pracovní skupiny 
Program obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova České republiky. 
Jako příklad uvádí, že v první polovině roku 2011 připadlo v ČR na 
16 849 svateb 14 476 rozvodů. „Rozvodovost tak stoupá k neuvěřitel-
ným 90 %. To je obrovský morální hazard. Budeme-li ještě nějakou do-
bu váhat, jak rodinám pomoci, nebude už komu pomáhat,“ dodal.

Zásadní roli v této oblasti podle něj může sehrát stát. „Například 
v kompetenci ministerstva školství je připravit koncepci rodinné vý-
chovy na školách, která nebude pouze formální, ale účinně vysvět-
lí mladým lidem význam i výhody rodinných hodnot. A naučí je od-
povědnému výběru životního partnera i odpovědnosti v manžel-
ství,“ uvedl Hodina.

V kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí je podle něj při-
pravit metodiku práce pro orgány sociálněprávní ochrany dětí. Ta by 
měla sociální pracovnice instruovat ne k podpoře rodičů, snažících se 
rodinu rozbít, ale k podpoře zachování rodin a těch rodičů, kteří se o to 
snaží. „V kompetenci ministerstva kultury je pak přispět k rozvoji me-
diálních a kulturních aktivit, jež budou v protikladu k bulvárním příbě-
hům prezentovat pozitivní rodinné vzory,“ konstatoval Hodina. jt

Workshop A:
Rozvoj a ekonomika venkova

Panelisté: Mgr. E. Kavala, Mgr. J. Ježek, Ing. D. Jiránek, Ing. J. Krist, 
PhDr. O. Čepelka, J. Krejčí, A. Hozdecký, Ing. Z. Juračka, PhDr. K. 
Čadilová, Ing. M. Arnošt, Ing. D. Kolmanová

Workshop byl rozdělen do tří skupin, a to Ekonomická samostat-
nost/svébytnost obcí, Cestovní ruch na venkově a Podnikání na ven-
kově. Za společný problém označili účastníci všech tří skupin právní 
rámec.

Problémy: Skupina Ekonomická samostatnost/svébytnost obcí 
považuje za další problém úbytek obyvatel, tlak na integraci malých 
obcí, nadměrnou administrativu, DPH pro obce, nedostatek pra-
covních příležitostí a nevyhovující dopravní obslužnost. Skupina 
Cestovní ruch na venkově se zabývala zjednodušením legislativy 
pro cestovní ruch, vzděláváním a propagací, činností místních akč-
ních skupin, takzvaným síťováním – vytvářením partnerství, pod-
porou a propagací atraktivit regionu (stezky, značení regionálních 
výrobků a služeb) i dopady hospodářské krize. Pro skupinu Podni-
kání na venkově jsou velkým problémem tvrdé podmínky pro pro-
dej ze dvora, deformující zemědělská dotační politika, špatná vy-
mahatelnost práva, korupční prostředí, slabá orientace firem na zá-
kazníka, nesystémové zásahy státu a značný vliv globalizace.

Vize: Podmínkou ekonomické samostatnosti obcí je změna 
rozpočtového určení daní a dotační politiky, rozhodování na zákla-
dě znalosti místního prostředí, zapojení široké veřejnosti do rozho-
dovacích procesů a vstřícní a kvalifikovaní úředníci.

V

V

V ý b ě r  z  t é m a t  k o n f e r e n c e :

V ý s t u p y  p r a c o v n í c h  s k u p i n :

Předseda NS MAS František Winter (v popředí)

Diskusní panel v Sedlčanech (Nasnímku Oldřich Čepelka, Jiří Krist, 
Eduard Kavala a Dan Jiránek)
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Čím zlepšit podnikatelské prostředí? Je třeba vytvořit práv-
ní rámec vstřícnější pro podnikatele, který bude zahrnovat srozu-
mitelnou legislativu, vymahatelnost práva, vytvoření předpisů pro 
oblast podnikání či cestovního ruchu s ohledem na venkovské pro-
středí, transparentní zadávání veřejných zakázek, větší jistoty pro 
osoby samostatně výdělečně činné a podporu takzvaného švar-
csystému. Další podmínkou je spolupráce místních aktérů (MAS, 
CSV, obcí, neziskových organizací, fyzických a právnických osob) 
posílení úlohy místních akčních skupin, provázání podnikání s by-
dlením. Mezi ekonomické nástroje pak patří dostupnost mikropůj-
ček, rozšíření prodeje ze dvora a ekonomická poradna. 

Jak zabránit odlivu podnikatelů a služeb z venkova? Pod-
mínkou je komunikace samospráv s místními podnikateli, pozitiv-
ní kampaň o čistém podnikání, značení regionálních výrobků, spo-
lupráce podnikatelů s místními akčními skupinami a spolupráce 
s inovačními centry.

Více informací na:
http://www.spov.org/venkov-2011/rozvoj-a-ekonomika-venko-

va/default.aspx

Workshop B:
Venkov, tradice, rodina

Panelisté: Bc. Jan Tomiczek, Ing. Aleš Hodina, Mgr. Alžběta Hoško-
vá, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Anna Mužná, starostka obce Skotni-
ce, Ing. Jarmila Smotlachová, Petr Halada, Mgr. Renata Vondráková, 
Přemysl Petrák

Problémy: Mezi největší problémy v této oblasti patří ztráta 
tradičních hodnot v rodině i ve společnosti, roste rozvodovost, 
chybí autority i dobré vzory. Lidé nemají chuť zapojovat se do ži-
vota na venkově, potenciál obce není využitý, přibývá centrálních 
zásahů do samosprávy, hrozí zánik vesnických škol, obce bojují 
s nedostatkem financí. Venkovská populace stárne, dostupnost 
sociálních služeb je ale nedostatečná, jednogenerační bydlení se 

stává ekonomicky i ekologicky neudržitelným. Na venkově navíc 
ubývá pracovních příležitostí, lidé musí za prací dojíždět do měst, 
zaniká tradiční zemědělská výroba. 

Vize: Hlavním úkolem je změna životních hodnot, etiky i morálky. 
Mezi priority patří návrat k tradiční rodině pečující o děti i seniory; jed-
nou z jeho podmínek je mezigenerační solidarita v rámci důchodové-
ho systému. Osvětou, dobrou praxí a přednáškami je třeba vychová-
vat k odpovědnému rodičovství a životu, legislativně se musí posílit vý-
hody manželství a rodiny. K řešení problémů může pomoci komunitní 
plánování, podpora pospolitosti venkovské komunity, zlepšení vzá-
jemné komunikace. Je třeba zachovat venkovské školy, budovat ko-
munitní centra, vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času. 
Důležitou podmínkou je také rozvoj podnikatelského prostředí, ať už 
v podobě podpory malých firem, prodeje ze dvora, zmírněním hygie-
nických podmínek výroby a prodeje nebo využitím IT technologií.

Více informací na:
http://www.spov.org/venkov-2011/venkov--tradice--rodina/

default.aspx

Workshop c:
Zemědělství a životní prostředí

Panelisté: Ing. Jaroslav Zelenka, Ing. Milan Bena, CSc., Ing. Vladimír 
Kuncl, Ing. Miloslav Zapletal, Ing. Jana Tywoniaková, Ing. Rostislav 
Vodička, Bc. Roman Scharf, Ing. Milan Bena, Ing. Josef Stehlík, Ing. 
Jan Záhorka, Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Josef Tabery

Problémy: Pracovní skupina řešila pět okruhů problémů, a to Kra-
jina a ochrana půdního fondu, Domácí produkce – zemědělství EU 
a ČR, Životní prostředí a voda v krajině, Soužití zemědělce a vesnice 
(obce), Hospodaření sedláků a zemědělských podniků. Za největší pro-
blém označila skutečnost, že v České republice chybí ucelená strategie 
venkova, která by zahrnovala všechny složky, tedy půdu, vodu a kraji-
nu. Mezi další problémy zařadila prodej půdy a s ním spojená nevyjas-
něná vlastnická práva, velikost půdních bloků a jejich obhospodařová-

T T é m a :  N á r o d n í  k o n f e r e n c e  V e n k o v  2 0 1 1  1 0

Pokračování jednání pracovní skupiny v konferenčním sále lyžařského střediska v Monínci

http://www.spov.org/venkov-2011/rozvoj-a-ekonomika-venkova/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/rozvoj-a-ekonomika-venkova/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/venkov--tradice--rodina/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/venkov--tradice--rodina/default.aspx
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ní monokulturami, nedostatečné využití českého zemědělského po-
tenciálu, zatěžující byrokracii, nedostatečnou ochranu půdního fondu, 
nespolupráci zemědělce a municipalit, dovoz potravin, příliš otevřený 
trh na rozdíl od tvrdých vývozních kvót a ekonomický diktát EU.

Vize: Vize je postavena zejména na vzniku společné strategie 
venkova. Počítá s udržitelným rozvojem, kvalitou zdrojů, tvorbou 
malých vodotečí a vodních ploch, podporou ekologického země-
dělství. Udržitelný dlouhodobý vývoj území by se měl oprostit od 
mocenských a politických tlaků, měla by se upravit legislativa pro 
pozemkové úpravy a kultivovat krajina z pohledu všech jejích uži-
vatelů. Je třeba podpořit pracovní příležitosti na venkově, zmenšit 
rozdíly mezi městem a venkovem, zajistit podmínky pro potravino-
vou soběstačnost venkova, ochránit vnitřní trh, podpořit produkty 
ze dvora a rozvíjet agroturistiku. Další podmínkou je podpora ener-
getické soběstačnosti obcí a malých regionů, větší spolupráce me-
zi municipalitami a zemědělci, udržitelná a vstřícná dotační politi-
ka, intenzivní podpora výroby a zpracování domácích produktů 
a jasnější definice prostupnosti krajiny a její legislativní zajištění.

Více informací na:
http://www.spov.org/venkov-2011/zemedelstvi-a-zivotni-pro-

stredi/default.aspx

Workshop D:
Veřejná osobní doprava na venkově

Panelisté: Pavel Procházka, Ing. Filip Drápal, Ing. Jan Šatava, Milosla-
va Vlková, Ing. Miloslav Nevěčný, Ing. Jiří Mužík, Radomír Hanačík

Problémy: Zásadním problémem je, že ministerstvo dopravy 
nemá vizi veřejné osobní dopravy, existuje tu neprůhledný systém 
„pravidel hry“, kvůli různým lobby nejsou prioritou ekologické 
způsoby dopravy. Dalším problémem je neexistence společného 
přestupního tarifu, nerovnoměrné vytížení kapacity vozidel a do-
pravních cest a nedostatečná koordinace jízdních řádů. Zejména 
na železnici chátrá nevyužitý majetek, její vozový park je zastaralý 
a kvalita služeb špatná. Dopravní toky neodpovídají potřebám 
obyvatel, řada krajů chápe obsluhu území pouze spádově, nikoliv 
plošně. Chybí systém záchytných parkovišť, hodně linek je vedeno 
souběžně, krajské hranice jsou dopravně neprostupné.

Vize: Cílem je integrace dopravy, tedy propojení různých druhů 
dopravy, které by znamenalo 1 síť – 1 tarif – 1 jízdenku – 1 jízdní 
řád. Je třeba vytvořit realistickou standardizovanou státní koncepci 
veřejné dopravy, kterou by zastřešil národní koordinátor. Inspirací 
může být zahraničí. Základem veřejné dopravy by měla být železnič-
ní síť. Různé druhy dopravy by si pak neměly vzájemně konkurovat, 
ale měly by spolupracovat. Je třeba udržovat a využít stávající maje-
tek a umožnit jeho převzetí i jinými provozovateli. Doprava musí být 
bezpečná a přívětivá, apolitická a musí o ní rozhodovat odborníci. 

Více informací na:
http://www.spov.org/venkov-2011/verejna-osobni-doprava-na-

-venkove/default.aspx

Pavel Sekáč: Program rozvoje 
venkova v období 2014–2020

Nové prvky oproti 2007–2013
– „společné nařízení“ – nařízení, stanovující společné podmínky 

pro všechny EU fondy v SSR
– nařízení pro rozvoj venkova doplňuje toto „společné nařízení“ 

specifickými podmínkami pro rozvoj venkova
– „kondicionality“ – vyplacení peněžních prostředků bude pod-

míněno zavedením vyhovujícího strategického, regulačního a in-
stitucionálního rámce, který bude garantovat efektivní využití fi-
nančních zdrojů EU

– „výkonnostní rezerva“ – vyhrazení 5 % z rozpočtu EZFRV, výpla-
ta podmíněna dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovi-
ně programového období

Financování rozvoje venkova
– dle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet 

na období 2014–2020 pro rozvoj venkova 101,157 mld. EUR 
(v běžných cenách)

– národní alokace nejsou dosud stanoveny, rozdělení celkového 
rozpočtu by mělo být podle:
•  objektivních kritérií
•  výše rozpočtu pro stávající období
•  spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR:
•  méně rozvinuté oblasti EU : ČR 85 % : 15 %
•   vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů, spolu-

práce, mladí zemědělci) 90 % : 10 %
•  inovativní projekty 100 % : 0 %

T T é m a :  N á r o d n í  k o n f e r e n c e  V e n k o v  2 0 1 1  1 1

V V ý b ě r  z  p r e z e n t a c í :

Diskuse v předsálí

http://www.spov.org/venkov-2011/zemedelstvi-a-zivotni-prostredi/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/zemedelstvi-a-zivotni-prostredi/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/verejna-osobni-doprava-na-venkove/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2011/verejna-osobni-doprava-na-venkove/default.aspx
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Další kroky v roce 2011 pro přípravu programového obdo-
bí 2014+

– diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci kulatých sto-
lů i pracovních skupin

– zpracování základních podkladových analýz
– zákl. struktura nového programu – výběr podprogramů/ opatření
– koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)
– příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe
– projednávání v rámci institucí EU

Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova na MZe

legislativní návrh SZP po roce 2014+ 
z pohledu uplatnění metody leADeR

Zveřejnění návrhů
– legislativní návrhy oficiálně zveřejněny 12. 10. 2011

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/
index_en.htm

– kombinace několika provázaných Nařízení
– dokumenty jsou k dispozici i v české verzi
– probíhá analýza návrhů jednotlivými organizacemi a jejich při-

pomínkování
– MZe připravuje „Rámcovou pozici“
– následující návrhy a doporučení vycházejí z analýzy zveřejně-

ných dokumentů provedené zástupci NS MAS ČR a předběž-
ných závěrů diskusí Výboru a Pracovních skupin NS MAS ČR

– oficiální stanovisko NS MAS bude vydáno do konce roku

Obecné informace
Pilíř I a II zůstávají

– Pilíř I – přímé platby a tržní výdaje = 317,2 miliard EUR
– Pilíř II – rozvoj venkova = 101,2 miliard EUR
– dodatečné prostředky = 17,1 miliard EUR
– CELKEM = 435,5 miliard EUR
– národní finanční obálka pro ČR pro víceletý finanční rámec 2014–

20 se předpokládá +/– ve stejné výši jako v období 2007–13

Osy I.–IV. nahrazují Priority 1–6
– opatření vpodstatě zůstávají, ale již mohou jít napříč Prioritami
– nové jen „řízení rizik“ (pojištění škod zemědělců)

Priority SZP eU 2014–20
1) Podpora přenosu znalostí v zemědělství a lesnictví
2) Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnos-

ti zemědělských hospodářství
3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v ze-

mědělství
4) Zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a les-

nictví
5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové 

hospodaření v zemědělsko-potravinářském odvětví a v lesnictví
6) Využití potenciálu pracovních míst a rozvoj venkovských oblastí

Koncepční přístup
možnost zavedení tematických sub-programů (čl. 8)

–   mladí zemědělci, malé zemědělské podniky, horské oblasti, 
krátké dodavatelské řetězce (prodej ze dvora apod.)

–   navrhujeme rozšířit na venkovská témata – např. činnost NNO 
na venkově, venkovské školy, kvalita života, inovace a lidský 
kapitál,

–   pro implementaci doporučujeme MAS nebo fungující nadace
možnost podpory projektů ve spolupráci více subjektů (čl. 36)

–   synergické efekty, vytváření clusterů
–   dosud pouze v oblasti potravinářství
–   MAS jsou vhodnou strukturou pro iniciaci spolupráce na 

místní úrovni

Priority pro rozvoj venkova
– Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ven-

kovských oblastech
– Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnos-

ti zemědělských hospodářství
– Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v ze-

mědělství
– Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na země-

dělství a lesnictví
– Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové 

hospodaření v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví
– Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodář-

ského rozvoje venkovských oblastí

Opatření pro rozvoj venkova
– stávající systém „os“ a k nim náležících opatření je nahrazen prio-

ritami
– každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispí-

vat k cílům několika priorit
– inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová téma-

ta prolínající všemi prioritami
– minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV bude určeno pro zmírnění 

klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro-environ-
mentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve 
znevýhodněných oblastech)

– minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu LEADER

Základní služby a obnova obcí ve venkovských oblastech
– obsah opatření:

•  studie a plány rozvoje obcí ve venkovských oblastech
•   investice do infrastruktury včetně OZE a internetu, základních 

služeb pro obyvatele venkova, včetně volného času a kultu-
ry, rekreační infrastruktury

•   studie a investice spojené s kulturním a přírodním dědictvím 
obcí

Definice venkovských oblastí je v kompetenci členského státu

leADeR
– využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR – 

obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto 
zohledněny ve „společném“ nařízení

– strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou stra-
tegii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

– „startovací sada“ – opatření na budování kapacity pro skupiny, 
které neimplementovaly LEADER v období 2007–2013 a na pod-
poru malých pilotních projektů

– rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřej-
ného a soukromého sektoru

– navýšení režijních výdajů na 25 % (z 20 %)

Pavel Sekáč z MZe

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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podpora projektů v obcích pouze pokud vycházejí z místních POV, 
MA21 nebo strategií regionu – např. DSO nebo MAS (čl. 21, odst. 3)

–   soulad s místní strategií lze vhodně posoudit na úrovni MAS

Technikálie
DPH pro obce a DSO zůstává nezpůsobilý výdaj

–   navrhujeme úpravu národní legislativy (vratky DPH z FÚ)
Rozšíření naturálního (in-kind) plnění a možnost paušálních plateb 
(lump sums, flat rate)

–   např. poskytnutí nemovitosti, vybavení, surovin, materiálu, od-
borných prácí, neplacené dobrovolnické práce apod.

–   navrhujeme zavést v co nejširší míře a vytvořit podmínky v le-
gislativě

Možnost zálohových plateb až do výše 50 % (čl. 42 a 70)
–   podmínka záruky ve výši 100 % zálohy, kterou je možno uvol-

nit až po realizaci výdajů, na které byla záloha poskytnuta
–   navrhujeme toto omezení zrušit, postačují závazky v Dohodě

Snížení udržitelnosti z 5 na 3 roky (?)
–   doporučujeme ponechat původních 5 let a rozšířit podmínku i 

na provozování výstupů (nejen prostá existence)

leADeR 2014–20 dle Nařízení
„Startovací balíček LEADER“ pro začínající MAS (čl. 43)‘
Možnost delegování pravomocí z ŘO/PA na MAS (čl. 72, 73)

–   doporučujeme na nejzkušenější MAS, na ostatní částečně také
Navýšení režijních nákladů MAS z 20 na 25 % alokace MAS

–   doporučujeme případné navýšení využít pro podporu měkkých 
akcí

Projekty spolupráce i s „neMAS“ a urbánními oblastmi (čl. 44)
–   doporučujeme využít pro společná řešení např. turistické de-

stinace, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.
V rámci EAFRD na LEADER min. 5 % (čl. 65)

–   požadujeme zvýšit na 50 %
–   tj. navrhujeme téměř všechna projektová opatření přes LEADER

Využití nástroje leADeR v SZP
Navrhujeme implementaci všech projektových opatření prostřed-
nictvím metody LEADER

–   především u stávající Osy III. (čl. 20 a 21) považujeme za 
vhodné lepší rozprostření podpory do území

 •   rozdělení alokace víceméně rovnoměrně mezi všechny MAS, 
tj. nikoliv jen mezi území či podniky, kde působí schopní pro-
jektoví manažeři

–   dostupnost podpory skutečným cílovým skupinám
 •   MAS odstraňují bariéry, které zabraňují přístupu méně zku-

šených žadatelů
–   důraz na skutečnou potřebnost a kvalitu projektů i jejich částí
 •   MAS vyfiltruje jen skutečně nejpotřebnější projekty a ty pod-

poří
–   důraz na nákladovou efektivnost
 •   celkově menší rozpočty, jen potřebné výdaje, jen v reálné 

výši
–   lepší plnění monitorovacích indikátorů PRV jako celku
 •   MAS bude vyžadovat, aby projekty byly využívány a měly 

přidanou hodnotu (tj. např. nejen oprava stavby, ale i plán 
jejího využití a závazek poskytnutí prostor dalším organi-
zacím)

Předpoklady pro leADeR 2014–20
Snaha o 100% pokrytí území ČR, podpora bílých míst

–  III.4.1. – zapojení dosud nepodpořených MAS již v r. 2012
–  od r. 2014 zapojení všech MAS, které splní minimální standardy
–  „startovací balíček LEADER“ pro přípravu MAS po r. 2014
–  kde nebudou fungující MAS – pokračovat v centrální podpoře

„Standardizace“ MAS
–   několik úrovní s různým objemem delegovaných pravomocí a to-

mu odpovídající výší alokace

–   delegování pravomocí na nejspolehlivější MAS – např. kontro-
la projektů, posuzování způsobilosti výdajů, podpora měkkých 
akcí apod.

–   průběžné hodnocení = možnost pohybu v rámci standardů na-
horu i dolů

–   nejnižší kategorie „žlutá karta“ = 1 rok na „restrukturalizaci“ 
MAS

–  standardy by měly být uznávány i v ostatních fondech
Spolupráce NS MAS při přípravě prováděcích pravidel

–  využití zkušeností z období 2007–13

evropská komise: leADeR jako horizontální nástroj pro 
venkov

Obecné nařízení k fondům (zkrácený výtah čl. 28–31)
čl. 28 Komunitně řízený místní rozvoj

–   1. Komunitně řízený místní rozvoj, který je ve vztahu k EAFRD 
označován jako LEADER, bude:

 a) zaměřen na specifická subregionální území,
 b) veden místní akční skupinou…
 c)  realizován pomocí integrované a mnohasektorové, ne spe-

cifikách území založené strategii místního rozvoje…
–   2. Podpora bude konzistentní a koordinovaná mezi fondy, což 

bude zajištěno koordinovaným budováním kapacit, výběrem, 
schvalováním a financováním strategií místního rozvoje a skupin.

čl. 29 Strategie místního rozvoje
–   3. Strategie budou vybírány komisí složenou ze zástupců re-

levantních řídících orgánů programů.
–   4. Rozhodnutí o schválení strategie místního rozvoje schválí 

alokace každého fondu.

NS MAS ČR: leADeR jako horizontální nástroj pro venkov
doporučujeme využít tuto možnosti ve všech fondech EU

–   horizontální využití LEADERu budou mít jen některé MAS
–   v ostatní oblastech buď postupovat dále centrálně, nebo 

umožnit koordinaci fondů jiné místní organizaci
synergie a doplňkovost financování (nikoliv dvojí financování)

–   vybudování provozovny – EAFRD (PRV)
–   vyškolení personálu – ESF

důraz na potřebnost a účelnost investic
–   centrální posuzování nevytváří vhodné podmínky pro výběr 

skutečně potřebných projektů, ale pouze projektů splňujících 
centrálně nastavená kritéria

–   důraz na kvalitu projektu uvnitř MAS, podporu smysluplných 
projektů

nákladová efektivita
–   centrální způsob kontroly má jen omezené možnosti posuzo-

vání ceny (výběrové řízení, srovnávací náklady)
–   uvnitř MAS lze v rámci nákladové efektivnosti posuzovat i po-

třebnost jednotlivých výdajů
Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR o. s.,

MAS Český Západ – Místní partnerství

Osobní jednání…
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evropský sociální fond 2014–2020: 
Vize MPSV pro oblasti trhu práce

Východiska a stav příprav
– Evropa 2020 jako zastřešující cíl i pro ESF
– Formulovány Národní rozvojové priority (srpen 2011)
– Návrhy evropských nařízení (říjen 2011)
– Rozpracování Národních rozvojových priorit formou strategic-

kých dokumentů (probíhá)
– Vymezení operační programů (duben 2012)
– Vyjednávání o nařízeních a rozpočtu, dopracování operačních 

programů (2012–2013)

Tematické zaměření Národní rozvojové priority:
A) Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.
– Podpora podnikání

–   Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu 
a vývoje

–   Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné eko-
nomiky

–   Zvyšování kvality vzdělávání
B Rozvoj páteřní infrastruktury.
– Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

–   Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací
–   Zkvalitňování energetických sítí
–   Rozvoj environmentální infrastruktury

C) Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy.
D) Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému 

péče o zdraví.
– Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou

–  Podpora kvalitního a efektivního systému péče o zdraví
E) Integrovaný rozvoj území.
– Posílení regionální konkurenceschopnosti

–  Podpora územní soudržnosti
–  Zlepšování kvality životního prostředí v území

Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné 
ekonomiky

– Zvýšení adaptability, profesní a geografické mobility pracovní 
síly a celkové flexibility trhu práce, prohloubení souladu kvalifi-
kační struktury pracovní síly s potřebami trhu práce

– Přizpůsobení veřejných služeb zaměstnanosti potřebám trhu 
práce a zefektivnění jejich činnosti, modernizace a rozvoj infra-
struktury služeb zaměstnanosti

– Podpora zaměstnatelnosti prostřednictvím aktivní politiky zaměst-
nanosti, rekvalifikace a podpora vzniku nových pracovních míst.

– Zavádění nových či inovovaných nástrojů a opatření včetně 
opatření k aktivizaci vybraných skupin osob, podpora pracovní 
integrace osob znevýhodněných na trhu práce.

– Systémová podpora celoživotního učení, zvyšování dostupnosti 
a kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání ve shodě s po-
třebami trhu práce.

cíl dle národního programu reforem
– Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let na 

75 % do roku 2020;
– Situace 2010: 70,9 %
– Zvyšování zaměstnanosti neznamená jen boj s nezaměstnanos-

tí, ale i přesun části některých skupin z kategorie neaktivních 
na trh práce.

Implementační struktura
– Implementační struktura, tedy počet a vnitřní organizační struk-

tura v tuto chvíli nejsou známé.
– Předpokládáme, že MPSV bude řídícím orgánem jednoho (mož-

ná i jediného) z ESF operačních programů se zatím nejistým po-
čtem a typem zprostředkujících subjektů.

– Jasno by v této věci mělo být v dubnu 2012.

Způsoby realizace
– Snaha o zjednodušení, tam, kde je to možné.
– Zjednodušené šablony projektů pro „standardní“ typy projektů.
– Naopak vyšší požadavky na kvalitu u unikátních a „skutečně 

inovativních projektů“.
– Využití nových způsobů financování (jednotkové ceny, paušál-

ní platby), tedy snaha minimalizovat vykazování výdajů.
– S tím souvisí větší požadavky na kvalitu definice cílů projektů 
a monitorovacích indikátorů.
– Snaha jednat koordinovaně – podpora projektů, které jsou vzá-
jemně v souladu (místní strategie, pakty zaměstnanosti atd).
– Důležitost úlohy místních akčních skupin pro vytváření koordi-
novaných strategií, ze kterých by projekty měly vycházet.

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů eU 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Jan Záhorka (AgK), Josef Stehlík (ASZ) Petr Kulíšek (NS MAS)

Vladimír Kváča (MPSV)
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VeNKOV, TRADIce A RODINA 
očima jednoho z účastníků

Ač jsem se u prezence Národní konference Venkov 2011 přihlá-
sila do workshopu Venkov a ekonomika, změnila jsem v průběhu 
dne názor a „sběhla“ ke skupince, která se věnovala tématu Ven-
kov, tradice a rodina. Jako obyčejnému člověku bez ambic řídit ně-
kdy v budoucnu obec mi to najednou připadlo praktičtější.

V čele pléna seděli lidé, podporující Spolkem schválený Program 
obnovy rodiny - předseda krajské organizace Spolku Moravskoslez-
ského kraje  Jan Tomiczek a jeho kolega z plánovacího výboru Aleš 
Hodina. Ministerstvo práce a sociálních věcí zde zastupovali Vladi-
mír Kváča, Alžběta Hošková a Lukáš Müller. Facilitátorem byl Vác-
lav Pošmurný z MAS Posázaví. Tolik ke konkrétnímu „obsazení“.

Druhou část workshopu tvořilo publikum, které není třeba před-
stavovat. Byli to zkrátka lidé žijící každodenní realitou. Lidé s více či 
méně dobrými zkušenostmi s rodinou, manželstvím i rodičovstvím. 
Nejprve jsem spolu s nimi vyslechla (již jednou vyslechnuté) myšlen-
ky Programu obnovy rodiny v podání pana Tomiczka. Poté se ujal 
slova pan Hodina a na plátně se objevila další prezentace.

Její součástí byla velmi zajímavá srovnání. Např.: „Zatímco v roce 
1950 skončilo rozvodem 11 procent manželství, v roce 2011 jich po-
dle prognózy skončí rozvodem rovná polovina. Rok po vzniku Česko-
slovenska zaznamenaly statistiky 120 tisíc svateb a 2 tisíce rozvodů, 
vloni už bylo jen 46 tisíc svateb, ale zato 30 tisíc rozvodů,“ zaznělo.

Další údaje, které nám byly promítnuty, už se netýkaly manžel-
ství, ale rodičovství. Pan Hodina nám sdělil, že je v současné době 
svěřeno do opatrovnictví matek 27 121 dětí, zatímco do opatrov-
nictví otců pouze 1930 dětí. V tu chvíli už se začínala prezentace 
stáčet k tématu střídavé péče a objektivně zjištěné údaje nahradi-
ly osobní pocity a názory. V jednom z bodů nám pan Hodina tvr-

dil, že by měl být v rozvodovém řízení preferován ten z rodičů, kte-
rý rozvoj neinicioval. V tu chvíli to sálem zašumělo.

Následující diskuze byla hodně podnětná. Nejprve se lidé hlási-
li nesměle, ale čím více se blížil závěr, tím více rukou bylo nahoře. 
Jako protiargument na tvrzení, že člověk, který se rozvádět ne-
chce, by měl být zvýhodněn, zaznělo následující: „A co když je to 
alkoholik? Gambler? Násilník? Co když ten druhý partner nedoká-
že jeho slabost déle snášet a snaží se ochránit sebe i děti? Za to 
má u rozvodového soudu pykat tím, že bude znevýhodněn?“

Kromě spousty dalších se do diskuze přihlásil i muž, jenž se před-
stavil jako zdravotní klaun. Potkává prý v nemocnicích spoustu dětí 
a pozoruje, jak se na nich odrážejí nálady a rozpoložení rodičů. Baví 
děti z úplných rodin, které jsou smutné, neboť cítí, že doma už dlou-
ho není všechno v pořádku. A také chodí „rozesmávat“ děti z rozve-
dených manželství, které se cítí spokojeně, protože se jejich mamin-
kám po rozvodu ulevilo a přestaly se tvářit utrápeně.

S názorem, že rodina je základ státu a mělo by se k ní přistupo-
vat zodpovědně, zbytečně ji nerozvracet a neničit, souhlasil snad 
každý v sále. Spousta přítomných se však shodla také na tom, že 
pokud není jiného zbytí, pak je rozumnější přestat bojovat s větr-
nými mlýny a projít nepříjemným procesem rozvodu co nejméně 
bolestivě. Zejména s ohledem na děti.

Názorů padla celá řada. Netýkaly se jen manželství, rozvodu a stří-
davé péče. Další bolestnou kapitolou, na kterou jsme v diskuzi narazi-
li, byla péče o stárnoucí rodiče. Vyšlo najevo, že ne každý má možnost 
poskytnout jim maximální péči. Překážkou byla především vzdálenost 
a pracovní vytížení. To se jako negativum objevilo i u dalšího tématu 
– a sice mladých rodin s malými dětmi, kde veškerá péče o ně leží na 
matce, zatímco otec od rána do večera pracuje. Všechny slabé strán-
ky obšírného tématu Rodina byly na závěr workshopu vyhodnoceny 
na papírovém archu a já jen doufám, že nebudou „smeteny ze stolu“ 
otočením listu na kovovém stojanu. Kateřina Kapková

Téma sestavili, příspěvky vybrali: tsu a šum
Foto z konference: Tomáš Šulák
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V P o s t ř e h :

Konferenci zpestřil jarmark místních produktů

Prezence účastníků v SedlčanechZuzana Dvořáková z MZe, ředitelka Celostátní sítě pro venkov
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Navštívíte-li někdy střední Čechy, nenechte si ujít prohlídku obce Ratměřice. Uvidíte velmi zajímavé nápady, které zpestřují život 
místním lidem, ale i návštěvníkům – naučnou stezku sedláka Oneše, výtvarnou expozici v zahradě, umělecké plastiky na návsi u kos-
tela na téma „válka“ a mnoho dalšího. Budete-li mít štěstí na průvodcovství starosty Pavla Lišky, bude zážitek ještě působivější.

Fotostrana: Starosta Vesnice roku 2010 Ratměřice
ukázal obec účastníkům konference Venkov 2011
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Monika Hienlová je předsedkyní ob-
čanského sdružení MAS Krajina srdce 
a také hlavní organizátorkou konferen-
ce Venkov 2011, která se uskutečnila 
v listopadu na Sedlecko-Prčicku. Má to-
ho ale v současné době na starosti ještě 
mnohem víc. Kromě péče o pětiměsíční-
ho syna Jonáše pokračuje aktivně v prá-
ci pro svou MASku, kterou – jak sama ří-
ká – považuje za své prvorozené dítě, jež 
je třeba stále živit a opečovávat. Snad 
pro tento pohled si ani na chvíli „neod-
skočila“ na mateřskou. energická a akč-
ní – taková je dvaatřicetiletá Monika 
Hienlová, která o sobě tvrdí, že pracuje 
na sto padesát procent a jejímu tempu 
málokdo stačí…

Jak jste se dostali k organizování tře-
tího ročníku konference Venkov? A ne-
chali jste se inspirovat i předchozími 
dvěma ročníky?

Už od předchozích dvou konferencí v Ho-
lešově a v Lázních Bělohrad, která se konala 
vloni, jsme koketovali s myšlenkou, že by-
chom rádi zorganizovali podobnou konferen-
ci i u nás – v té části MAS, která leží ve Stře-
dočeském kraji. Řekli jsme si ale, že konferen-
ce o venkovu by se měla konat skutečně na 
venkově. Že by měla ukázat na konkrétních 
místech problémy, se kterými se venkov potý-
ká. Je sice pravda, že jsme se o pořadatelství 
chtěli ucházet až příští rok, kdy by to více vy-
hovovalo mně samotné s malým dítětem, cel-
kově i organizaci, protože na Monínci se po-
čítá v příštím roce s dalším hotelem, v Prčici 
s ukončenou rekonstrukcí celého náměstí, 
atd. Jenomže nabídka ze Spolku pro obnovu 
venkova od zprostředkovatele Radka Hanačí-
ka přišla tak nějak dřív… A tak jsme řekli proč 
ne, troufneme si, třeba už takovou příležitost 
nikdy nedostaneme.

Jak se taková konference připravuje 
a kdo všechno se příprav účastní?

Neuvěřitelný tým lidí, hlavně takových, 
kteří jsou zodpovědní, pohotoví a flexibilní. 
Hlavní přípravný výbor měl šest lidí zastou-
pený asi čtyřmi organizacemi – MAS Krajina 
srdce, Svazkem obcí Sedlčansko, MAS Sedl-
čansko a samozřejmě také obcí Ratměřice. 
A také pomáhali z MAS Posázaví – zejména 
vydáváním tiskových zpráv.

Jakou roli jste měla vy?
Jaksi dobrovolně nedobrovolně jsem chy-

tila celé organizování za otěže a začala vy-
mýšlet a tak trošku udávat věcem tempo. 
Ale organizace to není vůbec jednoduchá, 
obzvlášť na venkově, kde není ubytovací ka-
pacita pro tři sta lidí najednou. Museli jsme 
proto využít asi deset ubytovacích zařízení 

Venkov je velká příležitost pro podnikání
i mladé lidi, ukázala energická Krajina srdce

Rozhovor s Monikou Hienlovou,
organizátorkou národní konference Venkov 2011

a zvládat poměrně náročnou logistiku – pře-
vozy autobusů, workshopy na čtyřech růz-
ných místech, stravování, catering – což také 
není snadné, protože tady se standardně ne-
vaří a nestravuje dvě stě až tři sta lidí naráz.

Když jste jmenovala organizátory, 
tedy i místní akční skupiny Středočes-
kého kraje, ne všechny se podílely na 
hlavní organizaci?

Všechny významně pomohly. Vlastně si to 
bez nich ani nedovedu představit. Byly oslo-
veny v tom smyslu, aby pomohly s facilitací 

workshopů. A vzhledem k tomu, že konfe-
rence se odehrává na území Středočeského 
kraje, je nasnadě, aby se do toho MASky 
z tohoto kraje i zapojily. Velice mě potěšilo, 
že se k tomu postavily čelem, rozhodně, a že 
hovoří o této konferenci jako o „naší“.

Účastnil jsem se výjezdu do Ratměřic – 
oproti plánu jsem si to zkombinoval, tak-
že polovinu dne jsem byl v jedné skupině 
a druhou půlku v druhé. Jak jste vybíra-
li ta témata a místa, která teď účastníci 
konference z celé republiky navštěvují?

Monika Hienlová se po gymnáziu dala na studium angličtiny, později si doplnila vzdělání 
i na vysoké škole. Šla na zkušenou do Prahy, kde pak zůstala pět let. Tam také získala 
manažerské schopnosti a naučila se nasadit pracovní tempo. V Praze jí angličtina otevírala 
dveře, a proto nakonec vždy sklouzla k zahraničnímu obchodu. Nejprve obchodovala se 
zařízeními pro nemocnice (např. chladicí boxy pro krematoria vozila až z Itálie), později byla 
manažerkou logistiky ve firmě s hračkami. Ani regionální rozvoj jí v té době nebyl cizí. O ví-
kendech pracovala pro mikroregion ve své obci, kde vedla menší divadelní spolek pro děti.  
„Pak už nebylo daleko k tomu, že jsme založili místní akční skupinu. A za to jsem dnes moc 
ráda. Za to, že mohu dělat to, co dělám a také za to, že to můžu dělat na venkově,“ říká.
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Od začátku bylo jasné, že hlavní témata 
budou čtyři. Workshop B nabízel téma Ven-
kov, tradice, rodina. A vzhledem k tomu, že 
celou akci zastřešuje Spolek pro obnovu 
venkova ČR, bylo třeba zahrnout do pro-
gramu i návštěvu vítěze soutěže Vesnice ro-
ku 2010, obec Ratměřice. Rodina je velké 
téma a zvažovali jsme, kam toto téma zařa-
dit. Myslím, že skloubit rodinu s návštěvou 
Ratměřic bylo šťastné a povedené.

Dalším tématem byla Veřejná osobní 
doprava na venkově…

To je velké téma. Ruší se spoje, ruší se 
autobusové linky, úroveň železniční přepra-
vy je tristní, lidé už se pomalu nemají jak do-
stat do práce a důchodci k lékaři a pro léky. 
Téma Rozvoj a ekonomika venkova jsme 
chtěli původně nazvat úplně jinak – třeba 
cestovní ruch na venkově. Taky trošku pro-
to, že tady máme Monínec, známý ski are-
ál, který je příkladem toho, jak lze využít 
venkovský prostor, ve kterém není průmysl, 
jen turisticky zajímavá krajina. Je dobré dis-
kutovat o tom, jak tohoto potenciálu eko-
nomicky využít a něco z toho vyzískat pro 
celou oblast – tedy jak z toho umět žít a vy-
tvořit pracovní místa. A jak také z průmys-
lově nepolíbené krajiny udělat průmyslově 
políbenou – ale „cestoruchárensky“.

Čtvrtým tématem bylo zcela samozřej-
mě Zemědělství a životní prostředí… 

Už proto, že jej dotuje ministerstvo ze-
mědělství prostřednictvím Celostátní sítě 
pro venkov. Snažili jsme se zemědělské té-
ma pojmout pohledem návštěvníka této 
krajiny a člověka, který zde žije. Jeden po-
hled je tedy oku turistovu lahodící – pastev-
ní areály, jež vypadají půvabně, ale na dru-
hou stranu tady žije člověk, který má kvůli 
areálu krajinu neprostupnou a nedostane se 
pak ani do lesa na houby. A pak tady máme 
zemědělská družstva. Vlivem zornění země-
dělské půdy i na poměrně svažitých úze-
mích dochází ke splavu kvalitní půdy, jejímu 
znehodnocení, k erozím i povodním. 

Takže máme dva pohledy. Drobní podni-
katelé, farmáři, pastevectví – ano, podpo-
rujme je, ale s rizikem neprostupnosti kraji-
ny pro místní obyvatele. A pak ta zeměděl-
ská družstva, o kterých už byla řeč.

Čtyři pracovní skupiny byly nejen roz-
děleny exkurzemi, tématy, ale i spolupra-
covaly, diskutovaly a jaksi nastolovaly 
aktuální problémy. Když dáme tu množi-
nu dohromady, co by mělo být hlavním 
poselstvím této konference Venkov ne-
jen pro její účastníky, ale i pro veřejnost?

Ze všech workshopů bude několik výstu-
pů – prezentací, ale také hesel, jakýchsi po-
selství, která budou předána dál a my si za 
nimi budeme stát a budeme se snažit do 
přenosu těch informací zapojit jak Národní 
síť MAS, tak i Spolek pro obnovu venkova. 
Aby nám pomohli tato poselství prosadit 
dál na ta správná místa. Aby se jimi začal 
konečně někdo zaobírat. To, co z konferen-
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čtverečních, ale máme nízkou hustotu osíd-
lení, čímž se stáváme skutečně venkovskou 
oblastí. Žije zde 32 obyvatel na kilometru 
čtverečním – přičemž celorepublikový prů-
měr je 130. Máme dvě města a přitom ani 
jedno z nich nemá více jak 3000 obyvatel 
a Sedlec-Prčice drží primát v počtu místních 
částí, má jich 36. MAS Krajina srdce má 42 
členů, členská základna se přitom neustále 
množí a převažují u nás hlavně ženy. Naši li-
dé jsou velmi aktivní a také díky nim pořá-
dáme řadu kulturních akcí. Tohle by jeden 
manažer nedokázal. Pomáhají nám v tom 
také projekty spolupráce. Podařilo se nám 
například v rámci projektu „Řemeslo má zla-
té dno“ vytvořit pět řemeslných dílen pro 
zájemce o lidová řemesla a ruční dovednos-
ti. Dílny jsou vybavené tkalcovskými stavy, 
kolovraty, keramickými pecemi, hrnčířskými 
kruhy… a jsou k dispozici komukoliv se zá-
jmem o řemesla. Zde jsme se zaměřili na cí-
lovou skupinu žen. Tyto ženy vstupují do 
MASky, vidí v ní šanci, jak prosadit a realizo-
vat vlastní nápady. A to se jim naštěstí daří.

Prožíváme období skoro druhé polo-
viny plánovacího období. Jak hodnotíte 
ty uplynulé čtyři roky, v čem místní akč-
ní skupina pomohla svému regionu?

Kdybychom měli více peněz – a nechci 
říkat, že náš úspěch závisí pouze na peně-
zích – byla by ta pomoc jistě viditelnější. 
Kromě jiného jsme se dlouhodobě zaměřili 
na pomoc mladým lidem získat k tomuto 
venkovskému regionu takový vztah, aby 
odtud neutíkali anebo aby se alespoň vráti-
li – až získají ve světě zkušenosti, tedy na 
budoucí generace venkovanů. Stále se ho-
voří o tom, že je třeba budovat infrastruk-
turu, silnice, že nám padají školy, že nám 
chybí klubovny, atd… Bylo by hezké tohle 
všechno mít v pořádku. Ale když na tom 
venkově nebude nikdo žít, když tady nebu-
dou mladí lidé, kteří to tady po nás převez-
mou, k čemu pak tohle všechno? Pro koho? 
Pro chalupáře, kteří sem jezdí na víkendy? 
My jsme to tedy pojali obráceně. Víme, že 
určité peníze jsou na infrastrukturu, a jiné 
zase na investiční projekty a také je tak po-
užíváme. Ale používáme je a podporujeme 
jen ty projekty, které generují a přinášejí 
přidanou hodnotu. Takže například vytvá-
řejí brigádnické hodiny pro mladé lidi, kteří 
si stěžují, že si tady nemají kde přivydělat, 
nebo projekty, které na ně pamatují ales-
poň volnočasově. A díky tomu si i vybudují 
vztah k tomuto území, k venkovu, kde se 
narodili. Myslím, že se nám v tom daří. Díky 
tomu, že dáváme prostor mladým lidem, 
máme už celou masu mladých, kteří o nás 
ví, fandí nám, spolupracují s námi. A my je 
nejen podporujeme prostřednictvím těchto 
projektů, ale už jim i píšeme projekty přímo 
na míru.

Jaké například?
Posíláme je třeba do zahraničí, děláme 

mezinárodní akce, aby i oni sami byli schop-
ni si najít v rámci Evropské unie kamarády 

ce vyjde, jsou přece hlasy zezdola, od nás, 
od lidí, kteří se na venkově s těmi problémy 
potýkají a na které dopadají nejvíc.

Kdo se účastní této konference? 
Manažeři a pracovníci místních akčních 

skupin, zástupci mikroregionů, samospráv, 
krajských úřadů, ministerští úředníci, zástup-
ci zemědělských agentur, zemědělských škol, 
nadšenci pro venkov…

Myslíte si, že je dostatečně zastou-
pená ta skupina vrcholových úředníků, 
kteří jsou schopni naslouchat a mají i tu 
moc problémy řešit? Protože jinak to 
vypadá, že se důležitá témata rozebíra-
jí opravdu dopodrobna i se všemi dů-
sledky a variantami a přicházejí skuteč-
ně zezdola… 

To je velká otázka a sami jsme zvědaví. 
Vždycky mám takový pocit, že při slavnost-
ním zahájení se všichni sejdou. A když dojde 
na řešení problémů a na ten horký knedlík, 
který si začneme mezi sebou házet, tak už 
najednou není, komu ho hodit. Po konfe-
renci budeme se středočeskými zástupci 
MAS besedovat o tom, jak naložíme s výstu-
py z konference, jejich pouhá prezentace na 
webu totiž nestačí. Nikdo se po nich pídit 
nebude. Nevím, jak bylo naloženo s výstupy 
z minulých konferencí, zda se jimi zaobírali 
tam, kde měli. Je škoda, že nemám zpětnou 
vazbu. My se to teď ale pokusíme udělat ji-
nak, zodpovědně si to vezmeme na starost 
a ta zpětná vazba tam bude!

Vy jste manažerkou a předsedkyní 
MAS Krajina srdce, která je další ze sta-
vebních kamenů současného venkova, 
patříte mezi ty nejlepší. Můžete vaši MAS 
krátce představit?

Co do velikosti území jsme MAS poměr-
ně velká. Máme 39 obcí, 600 kilometrů 
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a nemuseli mít pocit, že to není možné, 
když nejsou ve městě. Aby viděli, že je to 
možné i na vesnici, kde žije jen osmdesát 
obyvatel. A klidně mohou mít kamaráda 
z Finska. My jsme prostředníkem, který se 
snaží o to, aby jim tady nic nechybělo a aby 
neutíkali pryč. A v podstatě je to do těch li-
dí naše obrovská investice – investujeme do 
nich náš čas. Oni za námi chodí, svěřují se 
nám třeba se svými studijními problémy, 
pomáháme jim s diplomovými pracemi, pro 
ty jazykově méně zdatné jsme začali pořá-
dat jazykové kurzy, až jsme založili jazyko-
vou školu. Jsme teď jenom zvědaví, zda ta-
to lidská i časová investice bude mít nějaký 
zisk. Protože oni stejně půjdou studovat do 
města, které je plné lákadel. Město – Praha, 
to je prostě náš velký soupeř, který náš ven-
kov připravuje o mozky. Byť jsme v polovině 
plánovacího období, neumím si odpovědět 
na otázku, zda to, že mladí lidé jsou naší cí-
lovou skupinou, přineslo nebo přinese něja-
ké ovoce. Zapustili tady kořeny? Budou se 
sem chtít vrátit? Budou tady chtít podni-
kat? Mohli by, protože tady není v podsta-
tě konkurence – kdo přijde s dobrým nápa-
dem, může podnikatelsky uspět a nedá mu 
to třeba tolik práce jako ve městě. Na ves-
nici je daleko více možností k podnikání. Je 
zde prostor pro šikovné lidi, kteří se sem 
vrátí po studiích či po nějakých například 
manažerských zkušenostech z Prahy. Proto-
že venkovský prostor má obrovský potenci-
ál a po mladých lidech, o kterých tady teď 
mluvím, je hlad.

To je zajímavá myšlenka zaměřit se 
na mladé lidi. Můžete říci, kolik tako-
vých projektů jste například podpořili? 
A vyjmenovat některé zajímavé?

Dohromady jich mohlo být určitě i osm-
desát. Máme tam projekty kolem 500 tisíc, 
ty podnikatelského charakteru jsou samo-
zřejmě dražší a tam se nám podařilo vytvo-
řit asi pět pracovních míst, což je s rozpoč-
tem asi 7 milionů korun celkem dobré. Hod-
ně projektů nám vytváří nová partnerství, 
protože za to je u nás poměrně hodně bo-
dů. Ale musím zároveň říct, že velmi striktně 
posuzujeme co je a co není partnerství a ve-
lice nad některými diskutujeme. Partnerství 
musí mít vždy profit pro obě strany. Jako 
příklad uvedu tento projekt: Obec, která po 
povodních způsobených špatným hospoda-
řením, kdy se pole přestěhovalo do kulturní-
ho sálu, zrekonstruovala právě tento sál 
z dotace. A zde je partnerská smlouva mezi 
obcí a ochotnickým spolkem, který působí 
úplně v jiné vesnici a který nemá kde zkou-
šet. Takže obec jim v rámci partnerství na 
oplátku za představení, které jim divadelníci 
sehrají zdarma, také zdarma a kdykoliv za-
půjčí kulturní sál ke zkoušení. Anebo je tady 
pěkná smlouva mezi řezbářem a zeměděl-
cem. Zemědělec bude řezbáři poskytovat 
dřevo, protože je vlastníkem lesů a řezbář, 
který má početnou rodinu – kterou země-
dělec nemá – mu několikrát do roka s rodi-
nou pomůže při vybírání kamenů z pole. To-

to jsou krásné venkovské projekty – někdy 
i úsměvné. Ale je to realita a jedná se o vě-
ci, které ti lidi skutečně potřebují.

Protože jsem také z oboru, hned mně 
přichází myšlenka, jak se kontroluje ta-
kové partnerství a plnění těchto dohod?

Abychom předešli problémům při kont-
rolách, musí naši žadatelé dopředu napsat 
už do projektu, jakým způsobem budou tu-
to spolupráci dokladovat. Aby naše kontrol-
ní komise nechtěla něco, co už je nad rá-
mec. Abychom nebyli ještě byrokratičtější, 
než jak je ta byrokracie už nastavená. Tak-
že žadatel si na sebe v podstatě bič uplete 
sám. A my už po něm pak chceme jen to, 
co slíbil.

Proč se vaše MAS jmenuje MAS Kra-
jina srdce?

Máme osm obcí z devětatřiceti, které 
patří do Středočeského kraje. A v době, kdy 
jsme tuto MAS zakládali (což bylo koncem 
roku 2003) jsme také přemýšleli nad ná-
zvem. Snažili jsme se podobně jako ostatní, 
které mají ve svém názvu vztah ke krajině, 
ve které působí, také o nějakou identifikaci 
k místu. Nebyli jsme ale zajedno, protože 
toto území nemá přirozené centrum. A pro-
tože jsme do toho šli srdcem a i přes všech-
na příkoří jsme stále idealisté, tak jsme si to 
dali i do názvu. Máme to i v logu a je to sku-
tečně krajina srdce – protože je tady krásně 
a myslím, že to je i to, na čem můžeme 
v budoucnu stavět. Tato krajina je průmys-
lem nepolíbená a s tím také souvisí aktivita, 
kterou teď připravujeme s místopředsedou 
Jardou Krejčím a tou je založení turistické 
oblasti, která tady zatím chybí ve své ucele-
né podobě. Cestovní ruch je tady takový 
roztříštěný, nepartnerský, nejde ruku v ruce 
s ničím, s nikým, každý jede sám za sebe. 
Nově vznikající turistická oblast nezahrnuje 

jen území naší MAS, ale jedná se o ohrom-
né území, jehož jsme součástí, a kde máme 
roli iniciátorů této aktivity.

Jak daleko je to tady od Prahy?
Asi 80 kilometrů. Praha je naší hrozbou 

ale i příležitostí – hlavně pro mladé lidi, kte-
ří tady mají blízko ke studiím i přivýdělku. 
Ale zase také hrozí, že už se nám odtamtud 
nevrátí. Poměrně hodně se náš venkov roz-
prodává chalupářům. A mohou to být třeba 
úspěšní podnikatelé, jejichž daně ovšem 
v tomto venkovském regionu nevidíme, 
protože je odvádí v Praze. A pak mají na nás 
zase nadstandardní požadavky, na které 
jsou zvyklí v Praze, a my jim nemáme z če-
ho tento nadstandard vybudovat. To jsou 
takoví ti neaktivní obyvatelé, kteří tady trá-
ví svůj čas, ale nám nic nepřinášejí – nežijí 
tady, nerodí nám tady děti, nechodí tady do 
školy atd. A tak trochu nám i brzdí rozvoj 
cestovního ruchu, protože zde tráví svůj 
volný čas a chtějí mít svůj klid a ne turistiku. 
A jako příležitost? Investoři…

co je nejslabší stránkou tohoto regio-
nu?

Několikrát tady na konferenci zazněl po-
jem „vnitřní periferie“. Byť je tento pojem 
znám, je často opomíjen. Když se hovoří 
o pohraničí, příhraničí, tak se jedná jen 
o okrajové části okolo republiky, nikdy o těch 
vnitřních periferiích na okrajích krajů. A to je 
asi to, co nás tady bolí a co generuje problé-
my další. Území naší MASky v podstatě kopí-
ruje hranice kraje Jihočeského, Středočeské-
ho a my to dost citelně pociťujeme. I pro-
středky z krajů, které tady tečou, se vždycky 
rozkutálí a do naší oblasti se dostane jen ma-
lá část – což je znát třeba na špatné doprav-
ní obslužnosti a špatné kvalitě silnic.

Když už je řeč o penězích a o tom je-
jich kutálení blíž nebo dál… V tomto ča-
se se hodně diskutuje o budoucím plá-
novacím období evropské unie a Národ-
ní síť MAS se snaží vybojovat více peněz 
pro MASky. Byla by například MAS Kra-
jina srdce schopna zúřadovat peníze, 
kdyby byl jejich objem třeba desetiná-
sobný?

Určitě ano. Když jsme byli schopni i tu 
malou část zúřadovat při jednom a půl pra-
covním úvazku, pak, bude-li to desetinásob-
né a my tím pádem budeme moct posílit náš 
administrativní aparát, jsem na sto procent 
přesvědčena, že to zvládneme. Ale, je na co 
se těšit? Teď, když se Evropská Unie potácí…

Jak se dá skloubit péče o místní akční 
skupinu s péčí o rodinu s malým dítětem?

Opravdu velmi těžko. Ale nemůžu MAS-
ku opustit. Dělat manažera není rutinní prá-
ce, to musí dělat nadšenec, který touto pra-
cí přímo žije. A je těžké najít takového nad-
šence. Nechtěla bych, aby se aktivity, které 
jsme tady rozjeli, najednou utlumily. 

Rozhovor vedl Tomáš Šulák
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Jak lépe vysvětlit veřejnosti i poslancům, 
co je to vlastně rozpočtové určení daní, jak 
funguje a kde je problém – téma, kterým se 
mimo jiné zabývali představitelé Spolku pro 
obnovu venkova ČR na své schůzi, která se 
tentokrát konala 1. listopadu ve Vyškově při 
příležitosti konání Dne malých obcí.

OSVĚTA PROBleMATIKY 
ROZPOČTOVÉHO URČeNí DANí

Tajemnice Spolku Kateřina Kapková před-
stavila přítomným návrh na lepší osvětu ko-
lem RUD, který má na starosti tříčlenná pra-
covní skupina. Pomoci by mohla intenzivněj-
ší komunikace s regionálními médii, tiskové 
konference, které by svolávali krajští zástup-
ci Spolku a starostové obcí (tedy zastánci no-
vely) a další.

„Aby se stalo téma o rozpočtovém urče-
ní daní celospolečenskou problematikou, je 
třeba ho nejprve lidem dobře vysvětlit a to 
nejlépe prostřednictvím regionálních médií. 
Čím více se budou informace o RUD obje-
vovat v médích, čím více budou srozumitel-
né, konkrétní a různorodé, tím více lidí to-
mu bude skutečně rozumět,“ byla hlavní 
myšlenka, která z návrhu vyplynula. 

Především malá informovanost a nezna-
lost problematiky argumentů ze strany od-
půrců současného RUD a zastánců novely 
zákona, který by měl snížit rozdíl mezi čtyř-
mi největšími městy a ostatními městy a ob-
cemi, mohou být totiž příčinou, proč je to-
muto tématu věnováno stále málo prosto-
ru v médiích. Na rozdíl od masivní kampaně, 

která se novele brání například v Ostravě 
(kampaň „Ostravu nedáme“) jsou pak sta-
rostové, kteří se hlásí ke Spolku pro obno-
vu venkova či Svazu měst a obcí málo sly-
šet. Kromě větší propagace v médiích pak 
navrhuje pracovní skupina vznik webových 
stránek, které by se aktivně věnovaly RUD. 
„Ty by mohli spravovat například studenti 
politologie,“ zaznělo. 

Kateřina Kapková: „Ankety, tiskovky, 
argumenty i práce s opozicí…“

Kateřina Kapková, která v pracovní sku-
pině spolu s Tomášem Šulákem a Radanem 
Večerkou vypracovala plán, chce nejprve 
oslovit formou ankety tři obce v každém 
kraji. „V ČR je 76 okresů. Z každého okre-
su by bylo vhodné vybrat náhodnou volbou 
tři obce, (tj. celkem 228 obcí) a starostu ka-
ždé z nich oslovit prostřednictvím této třídíl-
né ankety,“ vysvětlila Kapková. „Z některých 
zajímavých odpovědí pak mohou vzniknout 
články, které se nabídnou regionálním mé-
diím. Tabulky i články mohou být následně 
použity jako materiál pro novináře, ale také 
jako argument pro premiéra Nečase nebo 
podpůrný prostředek RUD pro ministra Ka-
louska apod.,“ řekla dále. 

Součástí návrhů pracovní skupiny je také 
nápad, jak zlepšit spolupráci krajských or-
ganizací, obcí a médií. „Předsedové nebo 
další členové krajských organizací by mohli 
vytipovat, která obec v jejich kraji podporu-
je novelu RUD. Poté by se dala v každém 
kraji svolat tisková konference pod hlavič-

kou Spolku, na kterou by byli přizváni „spo-
lupracující“ starostové a regionální noviná-
ři. Nejprve by předseda nebo pověřený člen 
Spolku řekl pár slov o principu RUD a její 
novely. Poté by starostové novinářům vy-
světlili, o kolik peněz by jejím neschválením 
přišli a jak se to u nich projeví na plánování 
investic. Závěrem by dostaly prostor dotazy 
novinářů,“ přečetla Kapková. Podle jejích 
slov by mohly proběhnout dvě až tři pilotní 
tiskové konference, na kterých by se zájem-
ci mohli osobně (nebo následně prostřed-
nictvím pořízeného autentického zápisu) 
„naučit“, jak se TK vede, na co je nutné se 
při ní zaměřit apod. „Mnohdy je totiž nej-
větší problém v komunikaci mezi novináři 
a veřejností v tom, že podávané informace 
jsou příliš zmatečné, příliš odborné a příliš 
obecné, popř. naprosto nezajímavé nebo 
neatraktivně podané. Tisková konference 
nemůže být vedena jako odborná schůze, 
ale tak, aby ji pochopil i naprostý laik, který 
se dosud s tématem RUD nesetkal,“ vysvět-
lila bývalá novinářka Kapková. 

PRÁce S ARGUMeNTY 
PROTI NOVele RUD

Dalším návrhem, který přednesla Kate-
řina Kapková, je uvádět na pravou míru 
nepravdivé argumenty proti novele RUD. 
„Jako například ten, že vzít peníze čtyřem 
největším městům bude znamenat krach 
velikosti Řecka apod. Je tento argument 
pravdivý nebo alespoň pravděpodobný? 
Pokud ano, jak je to možné? Copak jsou 
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Spolek se v listopadu zabýval lepší propagací
rozpočtového určení daní ve prospěch obcí
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ona 4 velká města natolik zadlužena, že by 
bez dosavadního systému RUD zkrachova-
la?,“ uvedla a vysvětlila, že podle zákona 
o poskytování informací je reálné zjistit, 
nakolik jsou daná města zadlužena, na ja-
ké investice si vypůjčila peníze od bank 
apod. „Pokud se potvrdí, že hřeší na dosa-
vadní nerovný systém přerozdělování daní 
a neúměrně se zadlužují, proč to veřejnos-
ti nesdělit a opět k tomu nevyužít médií, 
která na to ráda uslyší? Vhodným (tedy ob-
jektivním a nikoliv bulvárním a zkresleným) 
zpracováním článku by se dalo poukázat 
na to, že například „Celá republika doplá-
cí na rekonstrukci vodovodu v Plzni“ nebo 
„Vesnice a města z celé ČR přispěly na vý-
stavbu cyklostezky v Ostravě“ apod. Stej-
ným způsobem by se dalo prověřit tvrzení 
Ostravy, nakolik může změna RUD ovlivnit 
výši vstupenek do divadla nebo jízdenek 
v MHD.

Pokud kdokoliv z nás při svých jednáních 
a rozhovorech o RUD narazí na argument 
proti novele, měl by ho využít k tomu, aby 
sám nebo prostřednictvím Spolkem pověře-
né osoby (či skupiny osob) daný argument 
prověřil a poté popř. vyvrátil min. tomu, kdo 
mu ho přednesl,“ představila Kapková dal-
ší část plánu.

PRÁce KRAJSKýcH ORGANIZAcí 
S OPOZIceMI V SAMOSPRÁVÁcH
Poslední část návrhu spočívá v komuni-

kaci s opozicí v obcích a to formou univer-
zálního dopisu, kterým by krajské organiza-
ce oslovily obce, kde vládne ODS či koalice 
ODS a ČSSD. „V dopise by mimo jiné stálo: 
Víte, že kvůli současnému systému RUD při-
jdete v roce 2012 o dalších XY korun? In-
formovalo vás vedení obce, že je nyní šan-
ce prosadit novelu RUD, která by pro vás 
znamenala více peněz do rozpočtu? Pokud 
se při tomto procesu někdo z krajských čle-
nů Spolku dozví, že opozice je účelově my-
stifikována nebo naprosto neinformovaná, 

dala by se tato skutečnost opět využít jako 
podnět pro média,“ uzavřela Kapková. 

Redaktor Zpravodaje venkova Tomáš Šu-
lák pak Kapkovou doplnil, že je třeba v té-
to formě kampaně poukázat na to, za co 
velká města peníze utrácejí. „Navrhli jsme 
také vytvořit databázi argumentů a protiar-
gumentů. Kdyby se kdokoliv setkal s něja-
kým novým, přidal by ho tam i s reakcí. Aby 
s tím mohl kdokoliv pracovat a používat to 
v boji za RUD,“ uvedl. 

WeBOVKY BY Se líBIlY I SMS?
Na schůzi byl přítomen také předseda 

Sdružení místních samospráv Josef Barto-
něk, který by podobnou informační kam-
paň vítal a se Spolkem by v tom i rád spo-
lupracoval. „Uvítal bych, kdyby veškeré ak-
ce zaštiťovala vždy jen jedna organizace 
a ta druhá pomáhala, podporovala a spolu-
pracovala. Zodpovědnost ale vždy musí být 
na jednom místě. S dodáním argumentů 
proti výrokům velkých měst až takový pro-
blém nebude, protože to, co oni říkají, je 
celkem jednoduše vysvětlitelné. Je celkem 
snadné doložit, v čem a proč nemají prav-
du,“ řekl Bartoněk. 

Bartoňka zajímal i návrh pracovní sku-
piny vytvořit platformu webových stránek 
o RUD např. se sloganem „Spravedlivé pení-
ze pro naše vesnice“. „Na webových strán-
kách našich partnerských organizací by pak 
byl k prokliknutí banner s tímto názvem 
a tam by se veškeré informace k tomuto té-
matu shromažďovaly,“ vysvětlil přítomným 
Tomáš Šulák.

Přestože podle reakcí přítomných nebyli 
všichni jednoznačně pro nový informační 
systém, který navrhla pracovní skupina, na-
konec předsednictvo schválilo investici ve 
výši deseti tisíc korun na vytvoření webo-
vých stránek www.novelarud.cz. „Pokud se 
nám budou líbit, doplatíme zbylých navrho-
vaných 25 tisíc korun,“ uvedl k hlasování 
předseda NS MAS František Winter.

Josef Bartoněk:
„Je třeba téma RUD udržet stále živé.“

Předseda SMS Josef Bartoněk nastínil, 
jak je boj za podporu novely RUD obtížný. 
„Když se zákon o DPH sečte s novelou RUD 
a přidají se k tomu ještě další zákony, týka-
jící se podnikání, vyjde samozřejmě zápor-
ný součet. Ovšem v době recese a v době 
přípravy reforem nemůže být výsledek klad-
ný nikdy. Ono je však na základě toho pre-
zentováno, že návrh MF je pro obce nepři-
jatelný, protože je nevýhodný. To samozřej-
mě není pravda, protože přijímání ostatních 
zákonů s novelou RUD vůbec nesouvisí. Do-
jde k tomu, že pokud bude shozena nove-
la MF nebo jakákoliv další podobná, tak 
ostatní zákony platit budou a dopady na 
obce budou ještě daleko horší, protože ne-
budou mít ten „polštář“ z RUD,“ uvedl. 

Podle Bartoňka je navíc třeba se více za-
měřit na větší propagaci problematiky RUD, 
která by byla protiváhou aktivní kampaně 
„Ostravu nedáme“ a dalších. „Ačkoliv bylo 
slíbeno, že novela RUD půjde do vlády nejdřív 
koncem srpna a potom v září, nešla ani v říj-
nu. A já mám strach, aby ty akce, které pořá-
dáme, trošku nevyšuměly. Je potřeba veškeré 
nápady, které budeme mít, rozvrstvit v čase, 
abychom měli časovou rezervu a udrželi té-
ma RUD živé,“ řekl Bartoněk. Připomněl, že 
kromě vyvěšování vlajek na radnicích a poblíž 
s logy proti daňové diskriminaci, krajských se-
tkání starostů s poslanci a senátory by bylo 
vhodné daleko více informovat o tom, co to 
vlastně rozpočtové určení daní je, jak fungu-
je, jak je nastaveno a jaké jsou tam problémy. 
„Ukazuje se totiž, že poslanci a senátoři na ty 
argumenty proti RUD z velké většiny neumě-
jí ani odpovědět,“ uvedl. Právě to je také dů-
vod, proč nyní SMS uvažuje o petici v obcích 
a připravuje článek, který prostřednictvím 
obecních zpravodajů osloví také širokou ve-
řejnost. Na konci listopadu se pak měly usku-
tečnit setkání s poslanci v jejich obvodech.

Zpracovala šum

Moravskoslezský Spolek 
uspořádal konferenci o rodině

Konferenci k Programu obnovy rodiny (POR) uspořádala v listopadu 
Škola obnovy venkova Třanovice společně s moravskoslezskou krajskou 
organizací Spolku pro obnovu venkova. Organizátoři vybrali pro dvou-
denní akci beskydskou obec Malenovice a termín 7. – 8. listopadu.

„Konference umožnila setkání zainteresovaných aktérů ve vel-
mi pestrém profesním složení. Byli zde přítomni nejen koordináto-
ři POR za SPOV ČR, ale také starostové obcí, které problematika 
oslovila, pedagogové ze základní, církevní a vysoké školy, referent-
ky pro sociálně právní ochranu dětí z KÚ Ostrava, zástupci Chari-
ty, Slezské diakonie, psychoterapeutka, soudce, primář dětského 
oddělení, zástupci Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, Spo-
lečnosti pro trvale udržitelný život, odboru pro rodinu z MPSV ČR, 
občanského sdružení Křesťanského společenství, vedení SCEAV, 
MAS Opavsko a zúčastnila se i předsedkyně vidieckého parlamen-
tu na Slovensku,“ vyjmenovali organizátoři.

Z pléna vzešly nové návrhy a připomínky k Programu obnovy ro-
diny a také zájem o další a možná i pravidelná setkání s touto té-
matikou. Za přítomné starosty zazněl i takový návrh: „Samospráva 

by měla dát celospolečenskou objednávku vládě/státu na vznik 
smysluplné rodinné politiky.“ Starosta obce Řepiště, Rostislav Ko-
žušník, k tomu dodává: „Byl bych rád, kdyby byl výsledkem všech 
těchto aktivit Programu obnovy rodiny soubor konkrétních jedno-
duchých opatření a aktivit k jednotlivým tématům, které by umož-
ňovaly nabídnout je starostům a zastupitelům obcí jako návod a zá-
roveň příklad prorodinné politiky. Obdobně jako tomu bylo a je 
u Programu obnovy venkova, který také začínal z potřeby něco dě-
lat pro venkov a nadšení skupiny lidí.“ SPOV MSK

Přednášky a další materiály ke konferenci naleznete na:
http://sov.tranovice.org/

http://www.novelarud.cz
http://sov.tranovice.org/
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Konference k 10 letům iniciativy 
SPOV Moravskoslezského kraje

Plodných deset let činnosti má na svém kontě krajská organiza-
ce Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji. Na osla-
vu svého výročí pozvala ve čtvrtek 20. října do Slatiny na Novoji-
čínsku celou řadu významných hostů a nechala je před vchodem 
do kulturního domu přivítat místní dechovou hudbou Slatina. 

Čestná místa obsadili v sále předseda Jan Tomiczek, vrchní ře-
ditel sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Jiří 
Vačkář, poslanci Parlamentu za MS kraj Ludmila Bubeníková, Da-
na Váhalová, Ladislav Velebný a Pavol Lukša a náměstek hejtmana 
MS kraje Marian Lebiedzik. Předseda SPOV ČR Eduard Kavala se k 
čestným hostům připojil až po oficiální části, neboť ho pracovní 
povinnosti na celé dopoledne zaměstnaly v Olomouci. 

Moderátorem oslavné akce byl stylový děd Praděd v podání jed-
noho z bývalých členů předsednictva krajské organizace Spolku 
Pavla Hejska. Ten postupně udělil slova všem významným hostům, 
ale ze všeho nejdříve půvabné houslistce, která navodila tu pravou 
sváteční atmosféru. Kolem poledne ji znovu nastolil místní farář 
Piotr Rak. Připravil si pro všechny přítomné „polední slůvko“ k za-

myšlení, v němž vyjádřil svou naději v další úspěšnou a smyslupl-
nou práci nejen moravskoslezské organizace, ale celého Spolku.

Když bylo vše zásadní řečeno, přišel čas na odlehčenou část pro-
gramu oslavy. Zahájila ho dětská cimbálová muzika Trojačka z Hod-
slavic, kterou po chvíli vystřídalo humorné vystoupení seniorů z Hlav-
nice. Ti nejprve vtrhli do sálu v kostýmech Šmoulů a při svém druhém 
vystoupení dali všem zavzpomínat na období spartakiád, především 
pak proslulých Poupat. Závěr kulturního programu patřil Spálovské-
mu dixielandu a jeho nostalgickým melodiím z české i zahraniční hu-
dební dílny. Kateřina Kapková, foto: Jakub Kozák
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Jedním z úkolů našeho Spolku je propagovat venkov a získávat 
mu ve společnosti zaslouženou vážnost. Nejvýznamnějším propa-
gátorem i oslavou zdravého vývoje venkova se stala každoroční 
soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Ta se hluboce 
zakořenila a každým rokem přináší stále závažnější, pestřejší a bo-
hatší výsledky činnosti a života obyvatel venkova. Snad nejdůleži-
tějším důkazem významnosti soutěže je účast více než 300 obcí, 
které chtějí zveřejnit plody své práce i společenského života.

Podmínky soutěže i rozsah ocenění se v průběhu 17 let rozšíři-
ly. Košatá a vrstevnatá činnost obcí je oceňována stuhami k obec-
nímu praporu, diplomy, mimořádným oceněním, čestným uzná-
ním. Kupodivu nebyla dosud oceňována příkladná stavební čin-
nost obcí. Přitom právě na ní je na první pohled vidět, jaký vývoj 
i jaký duch v obci panuje. Teprve v letošním roce se podařilo začle-
nit do soutěže ohodnocení stavební činnosti „Zlatou cihlou“. Ku-
podivu hned napoprvé řada obcí přihlásila své realizace k tomuto 
hodnocení i ke zveřejnění. A to je dobrý důvod k zamyšlení. 

V loňském roce byla obcí Třanovice a mikroregionem Podblanicko 
vydána kniha Tvář venkova. Vydání podpořilo Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj a náš Spolek. Její editor Ing. arch. Jan Florian do ní začlenil 
jak realizace venkovské zástavby, tak i úprav krajiny. Kniha je sestave-
na z fotografií a zaujala pestrou mozaikou inspirativních stavebních 
děl. Prokázala, že zveřejňovat tato díla je důležité a potřebné. Byla 
první knihou edice, která by měla v obdobném pojetí pokračovat. 

Publikace Venkovské stavby 2011 je druhým dílem založené edi-
ce. Opírá se o výsledky obcí, které se zúčastnily soutěže „Vesnice ro-
ku v Programu obnovy venkova 2011“, zejména staveb, přihláše-
ných k hodnocení Zlatou cihlou. Také přináší díla členů České ko-
mory architektů. Má čtyři části. V první jsou představeny obce, které 
zvítězily v soutěži v jednotlivých krajích. Druhá část je věnována ob-
noveným a novým sakrálním stavbám. Třetí část ukazuje příklady ob-
novených lidových domů, rekonstrukcí venkovských staveb a nové-
ho využití historických staveb. Čtvrtá část zveřejňuje novostavby ro-
dinných domů, občanské vybavenosti a úpravy veřejných ploch. 

Kniha byla podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu „Podpora obnovy venkova“. Pořizovatelem knihy je 
obec Bělotín. Jan Kruml, autor knihy

Nová kniha o architektuře: Venkovské stavby 2011

Architekt Jan Kruml prezentoval novou publikaci „Venkovské stav-
by 2011“ na semináři Školy obnovy venkova v Náměšti na Hané. 
ŠOV Olomouckého kraje zde pořádala 29. listopadu seminář na 
téma „Architektura a vzhled obce“ podpořený Celostátní sítí pro 
venkov. Kromě Jana Krumla vystoupila také Jana Římská o územ-
ním plánování, starosta Mořic Jaroslav Knap povyprávěl o aktivitách 
ve své obce v extravilánu a s komplexními pozemkovými úpravami 
a Jaroslav Brzák prezentoval příklady dobré a špatné praxe vysazo-
vání a péče o zeleň v obcích. TSu
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Valná hromada bude volit 20. 12. 2011.

ING. PeTR ZAReMBA

Na základě „Smlouvy o partnerství a spo-
lupráci“ navrhujeme do předsednictva Spol-
ku pro obnovu venkova ČR za Svaz českých 
a moravských spotřebních družstev pana 
Ing. Petra Zarembu, nar. 6. 7. 1947, bytem 
v Hranicích, předsedu JEDNOTY, spotřebního 
družstva v Hranicích, člena skupiny COOP 
a místopředsedu „Výboru pro obchodní ob-
služnost venkova SČMSD“. Navrhovaný má 
mnohaleté zkušenosti v obchodní činnosti 
ve venkovském prostoru. Vzhledem ke svým 
zkušenostem a znalostem požívá přirozené 
autority u svých kolegů i spolupracovníků. 
Domníváme se, že obchodní obslužnost 
venkova je jedna ze základních funkcí a slu-
žeb na vesnici. Z tohoto důvodu bude prá-
ce Ing. Petra Zaremby v předsednictvu SPOV 
přínosem.

Ing. Zdeněk Juračka, předseda SČMSD

ING. JIří KOSel

Považuji za rozumné, aby v předsednic-
tvu SPOV ČR byly zastoupeny rovnoměrně 
všechny kraje. Doporučuji za Pardubický kraj 
ing. Jiřího Kosela. Je to zkušený funkcionář, 
který svými postoji a jednáním je mnohale-
tým úspěšným starostou obce Horní Ředice. 
Jsem přesvědčena, že by své zkušenosti 
zúročil i na celostátní úrovni.

Věra Rálišová, členka předsednictva
SPOV Pardubického kraje,

starostka obce Živanice

MGR. eDUARD KAVAlA

Jako řádný člen SPOV Olomouckého kra-
je nominuji do předsednictva SPOV ČR pa-
na Mgr. Eduarda Kavalu.

Ing. František Winter

ING. MOJMíR KOVÁř

Navrhuji valné hromadě zvolit Ing. Moj-
míra Kováře členem předsednictva Spolku 
pro obnovu venkova České republiky. Oče-
kávám, že se bude věnovat spolkovému 
Programu obnovy rodiny, jehož je hlavním 
autorem a dosavadním koordinátorem. 
Přinášel by tak do předsednictva náměty 
pro činnosti Spolku v tomto směru, které 
by mohly být na jeho půdě lépe koordino-
vány a efektivně směrovány. Z dlouholeté 
spolupráce s ním oceňuji jeho iniciativní 
přístup, kreativitu a manažerskou zdat-
nost. Spolek by mohl více využít jeho zku-
šeností z působení jako poslance Federál-
ního shromáždění ČSFR a řady kontaktů 
na významné osobnosti jak v České, tak 
Slovenské republice, které i jako důchodce 
trvale udržuje. Svojí znalostí všech pater 
slovenského prostředí bude jistě užitečný 

při prostředkování Česko-Slovenských pře-
shraničních aktivit. Ing. arch. Jan Florian

Za kandidáta do předsednictva Spolku na-
vrhl Ing. Kováře také Ing. Hodina, který k ně-
mu uvedl: Pokud jde o pana Ing. Kováře, 
myslím, že není třeba jej příliš představovat.

Ing. Aleš Hodina
 

ING. AleŠ HODINA

Ke své osobě a případné práci v před-
sednictvu mohu uvést, že ač jsem poměrně 
čerstvý člen Spolku, nabízím svou aktivněj-
ší pomoc, a to zejména v oblasti rozvoje 
Programu obnovy rodiny. Jsem ale též eko-
nom a angažuji se v zemědělském sektoru, 
takže se mohu věnovat například i rozpoč-
tovému určení daní či agrární problematice.

Ing. Aleš Hodina

ING. ARcH. JAN FlORIAN

Znovu kandiduji do předsednictva Spolku 
pro obnovu venkova České republiky s cílem 
nadále napomáhat realizaci Programu obno-
vy venkova, u jehož zrodu jsem působil jako 
bývalý úředník ministerstva. Jako člen před-
sednictva bych chtěl pokračovat v činnosti 
redaktora webových stránek Spolku. Propa-
govat chci zejména spolkový Program obno-
vy rodiny a při jeho realizaci vytvářet před-
poklady pro spolupráci dalších občanských 
sdružení i státních institucí v tomto směru. 
Budu napomáhat činnosti tzv. „škol obnovy 
venkova“ a obdobných vzdělávacích institu-
cí, a to i v rámci mezinárodní spolupráce, ze-
jména v rámci členských zemí Evropské pra-
covní společnosti pro rozvoj venkova a ob-
novu vesnice se sídlem ve Vídni (organizátor 
evropské soutěže obnovy vesnice). Ve vnit-
rospolkové oblasti bych rád spolupracoval 
s jednotlivými krajskými organizacemi při na-
plňování Desatera pro kraje, schváleného 
schůzí Spolku 3. února 2009.

Ing. arch. Jan Florian

ING. MARcelA HARNOVÁ

Jako řádná členka SPOV ČR navrhuji do 
předsednictva Spolku pro obnovu venkova 
ČR paní ing. Marcelu Harnovou, která až do 
poloviny letošního roku pracovala ve Spolku 
jako tajemnice. Nyní má jako účetní Spolku 
na starosti veškeré finanční záležitosti, na-
dále se účastní akcí, které Spolek pořádá ne-
bo spolupořádá a také letos aktivně působi-
la v celostátní hodnotící komisi Vesnice roku 
2011. Její velkou devizou jsou letité zkuše-
nosti, získané na úřednických postech v nej-
různějších institucích a pak také na postu ta-
jemnice Spolku. Jako členka předsednictva 
by mohla své praktické znalosti bohatě zúro-
čit ku prospěchu celého občanského sdruže-
ní SPOV ČR.

Kateřina Kapková, tajemnice SPOV ČR

PAVel HROcH 
ING. lUBOŠ PeTeRKA

Předsednictvo  SPOV Jihočeského kraje 
na své poslední schůzi 9. 11. schválilo kan-
didáty do předsednictva SPOV ČR na ob-
dobí od 20.12.2011: Na místo předsedy 
Jana Malíka (ze zdravotních důvodů) de-
leguje Ing. Luboše Peterku, místopředsedu 
SPOV Jihočeského kraje, a jako kandidáta 
do předsednictva navrhuje za Jihočeský kraj 
Pavla Hrocha.
Jan Malík, předseda SPOV Jihočeského kraje

ING. FRANTIŠeK WINTeR

Jako samostatná fyzická osoba a dlouho-
dobá členka SPOV ČR nominuji do předsed-
nictva SPOV ČR pana Ing. Františka Wintera. 
V osobě pana Ing. Wintera se spojuje zkuše-
ný praktikující zemědělec s širokým propoje-
ním na dění v místních akčních skupinách. 
Zdravý selský rozum vnímám jako nezbytný 
pro práci předsednictva SPOV ČR.

Ing. Marcela Harnová

ING. JANA JUřeNČÁKOVÁ 
MIROSlAV KOVAříK

Předsednictvo KO SPOV Zlínského kraje 
jmenuje do předsednictva SPOV senátorku 
Ing. Janu Juřenčákovou a starostu obce 
Modrá Miroslava Kovaříka.

Ing. Vojtěch Ryza, předseda SPOV 
Zlínského kraje

ING. PeTR MARTIŇÁK 
DUŠAN leDeReR 
Bc. JAN TOMIcZeK

Návrh kandidátů do předsednictva SPOV: 
Ing. Petr Martiňák, starosta obce Horní Toša-
novice, Dušan Lederer, starosta obce Větřko-
vice, Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice.
Petr Pastrňák, starosta obce Markvartovice

JIří řeZNíČeK

Na základě usnesení SPOV OK navrhuji 
kandidáta do předsednictva SPOV ČR pana 
Jiřího Řezníčka.

Leoš Hannig, předseda SPOV
Olomouckého kraje 

STANISlAV RAMPAS 
MUDR. TAMARA SAlcMANOVÁ

V příloze přikládám zápis z posledního 
jednání předsednictva SPOV PK s uvede-
ním doporučení kandidatury pana Rampa-
se a s delegací paní Salcmanové na voleb-
ní Valnou hromadu SPOV ČR.

Tomáš Havránek, sekretariát SPOV PK

Zdroj: http://www.spov.org/aktuality/
kandidati-do-predsednictva-spolku-pro-

-obnovu-venkova-cr.aspx

Kandidáti do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

http://www.spov.org/aktuality/kandidati-do-predsednictva-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/aktuality/kandidati-do-predsednictva-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/aktuality/kandidati-do-predsednictva-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
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Ze zápisu z 29. jednání výboru NS MAS ČR, Sedlčany, 16. 11. 2011

Jednání vedl místopředseda Jiří Krist.

PřeHleD ČINNOSTI PřeDSeDY

21. 11. Praha – jednání se SZIF na témata spolupráce s regionál-
ními odbory, možnosti odvolání vůči rozhodnutím, možnost společ-
ného plánování dalšího programovacího období, NSP LEADER 2014+

20. 10. Olomouc - účast na konferenci UNIVES „Analýza venko-
va: nové otazníky a výzvy“

31. 10. – 1. 11. Skalský Dvůr – účast na setkání partnerů země-
dělských podnikatelů v rámci CSV v sekci rozvoje venkova a ČMSZP 
na téma „Prezentace příkladů dobré praxe v oblasti zemědělských 
podpor a budoucnosti SZP po roce 2013“

6. 11. – 7. 11. Nová Hradečná - účast a prezentace na odborném 
semináři „LEADER – BUDOUCNOST VENKOVA“

4. 11. Praha – Kulatý stůl MZe – diskutovalo se na téma Evrop-
ské otázky v zemědělství a budoucí směřování Společné zemědělské 
politiky po roce 2013. Základem diskuze byly otázky I. a II. pilíře ve 
světle legislativních návrhů k reformě Společné zemědělské politiky 
EU zveřejněných komisí dne 12. října 2011. Kompletní návrh je ke 
zhlédnutí na stránkách Evropské komise Zemědělství a rozvoj ven-
kova. Národní síť Místních akčních skupin byla vyzvána ke spoluprá-
ci při zpracování Rámcové pozice a byla požádána o zaslání komen-
tářů k těmto dokumentům.

11. 11. Praha – podepsání Partnerské smlouvy se Svazem českých 
a moravských spotřebních družstev, plánován společný projekt se 
SPOV, ARZ a Svazem PRO-BIO.

11. 11. Třebívlice – účast na jednání Krajské organizace NS MAS 
ČR Ústeckého kraje

V dalším období bude předseda účasten
22. 11. jednání s Agrární komorou
23. 11. účast na jednání Národní sítě Slovenských MAS v Levoči

24. 11. samostatné jednání s ministrem zemědělství
2. 12. Kulatý stůl ministra zemědělství
13. – 14. 12. konference NSRV – Senec – pozvánky budou roze-

slány MAS

VeNKOV 2011

V návaznosti na průběh konference VENKOV 2011 a jednání 
PS NS MAS ČR, byl v závěru konference vydán podnět ke zpracová-
ní „Prčické výzvy“, která bude adresována vládě a Parlamentu ČR. 
Výbor NS MAS se připojil k výzvě.

(Podrobnější informace v rámci tématu)

VAlNÁ HROMADA 2012

Na sekretariát NS MAS ČR byl vznesen požadavek MAS z Ústec-
kého kraje na pořádání Valné hromady v Rumburku dne 15. 3. 2012. 
Součástí valné hromady bude i seminář, který by pojednával o příkla-
dech dobré praxe. Předsedající Krist nabízí možnost přihlásit se ke ko-
nání i dalším Krajským sdružením. Na jednání v prosinci bude usta-
noveno místo konání valné hromady.

HODNOceNí MAS 2011

Místopředseda Jan Florian popsal vývoj bodového hodnoce-
ní. NS MAS ČR nastínila MZe svoji vizi odstupu bodových hranic 
(A, B, C, D) dle plnění povinností MAS a nadstaveb. Nebylo dopo-
ručeno rozdělení striktně statistické, které by hodnocené MAS dě-
lily pouze % zastoupením. MZe částečně přijalo naši doporuče-
nou metodu rozdělení.

NS MAS ČR neschvaluje nezveřejnění výsledků hodnocení, a pro-
to požádalo na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném pří-
stupu k informacím, o poskytnutí výsledků hodnocení. Získané vý-
sledky budou zveřejněny na stránkách NS MAS ČR. Některá Krajská 
sdružení již zveřejnila výsledky na krajských webech, po souhlasu 
členských MAS.

Předseda Národní sítě MAS František Winter prezentuje na semináři v Nové Hradečné na Uničovsku aktuální plány sítě.

Výbor se připojil k výzvě z konference Venkov 2011
a zabýval se principy příštích hodnocení MAS
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Do diskuze o hodnocení se zapojila p. Čárková jako člen hodno-
titelské komise a další. Bylo poukázáno na hodnocení, které není 
důležité jenom pro MZe, ale také pro nás, jako obraz kvality MAS. 
Již dříve bylo zmiňováno navrácení k hodnocení v místě kanceláří 
MAS s podporou vyplněného dotazníku, který by se neměl zásad-
ně měnit, aby bylo možné srovnání v letech.

Dle Čárkové by mělo MZe pro příští hodnocení uspořádat semi-
nář (školení) pro hodnotitele, který by upřesnil metodiku hodno-
cení, a na příkladech by byla vysvětlena bodová hodnocení. V ko-
misi by také měly být přítomni zástupci regionálních odborů SZIF, 
kteří by hodnotili MAS dle administrace programu LEADER.

eVAlUAce A MONITORING 
„STAVOVSKÉ“ ORGANIZAce MAS

Všichni přítomní se shodli, že je potřeba MAS vzdělávat v otáz-
kách evaluace, sebeevaluace a monitoringu. Je potřeba upřesnit 
rozdíl v těchto termínech a způsoby jejich provádění. Navrhnut byl 
seminář ve spolupráci se SZIF v první polovině roku 2012, který by 
byl lektorován odborníky z praxe (MAS), kteří mají zkušenosti s eva-
luací. Seminář by měl být zaměřen na konkrétní příklady a vytvoře-
ní modelů provádění, ale ne závazných metodik.

Dále by se měl vyjasnit význam Monitorovací zprávy o činnosti 
MAS, která se předkládá k Žádosti o proplacení výdajů MAS. Re-
gionální odbory tyto zprávy využívají různě. Různé jsou i kvality je-
jich zpracování.

Florian seznamuje se stavem PS Hodnocení. Tato pracovní sku-
pina bude svolána po zveřejnění hodnocení a ukončení sběru při-
pomínek jak k průběhu hodnocení, tak i k dotazníku.

Krist navrhuje pro zvyšování kvality určité „stavovské“ hodno-
cení MAS ze strany NS MAS. Určit systém kvality MAS – dobrovol-
ná soutěž nebo podmíněné členství. Toto by bylo podmíněno ná-
vštěvou na místě. Čárková navrhuje dát možnost hodnocení jako 
součást etického kodexu pro MAS. Každý by se zavázal, že chce 
být hodnocen a zvyšovat svoji kvalitu.

Kulíšek seznamuje s budoucím výběrem MAS, tak jak bylo před-
staveno na konferenci v Polsku. Budou dva pohledy:
1) hodnocení strategie – bude hodnotit každý fond individuálně = 

multifondová strategie,
2) hodnocení MAS – pro program PRV, neměla by být soutěž, ale vý-

běr na základě splnění standardů (umístění v hodnocení a kvalita 
aktualizované / nové strategie), postupné splňování podmínek, 
v roce 2018 poslední termín pro možné zapojení do programu.

Zprávy z pracovních skupin

PS Vize a rozšíření
Jiří Krist informoval o jednání, které proběhlo 14. 11. v Sedl-

čanech. Bohužel nebyly předneseny všechny informace z krajů. 
Vznikají nové MAS, ale převážně jsou území MAS rozšiřovány. 
Dokonce je připravováno i slučování MAS. Byl vznesen podnět 
na nový právní subjekt - přístupové partnerství, který by umož-
nil čerpání z programu „osvojování“.

Z jednání s MZe bylo upřesněno, že seminář pro možné ža-
datele programu Osvojování musí být proveden až po ukončení 
analýzy či předání dílčích výsledků analýzy, které budou snad do 
02/2012.

Na jednání PS byl vznesen podnět pro vytvoření Akčního plá-
nu na rok 2012
– kritika 6 priorit v návrhu SZP (venkov pouze v 1),
– sběr podpisů na vyhlášení referenda o venkovu,
– vyjmenování ministerstev, která by pro rozdělování financí na 

venkově mohla využívat metodu Leader – Koordinační orgán 
pro venkov za všechna ministerstva,

– určit kdo bude vyjednávat za NS MAS ČR, protože v příštím 
roku je potřeba již konkrétní osoby, která by měla diskutovat 
na daná témata s ministerstvy.

PS leader
Jan Florian seznámil s komentáři k novému legislativnímu návrhu 

SZP po roce 2014+. Tyto komentáře budou zaslány na MZe, ale čle-
nové Výboru a MAS jsou vyzváni k dalšímu doplnění do 21. 11. 2011.

Nejdůležitější jsou komentáře k bodům:
– 5 % na Leader, ale mělo by být 50 % na Leader jako metodu
– režie pro MAS limitovány 25 %, ale zároveň by se měl zacho-

vat horní limit pro tyto režie
– umožnění záloh ve výši 50 %, ale je kritizováno současně 

nutnost bankovní záruky
– kritizování hrazení pojištění, musí se upozornit na možnost 

ztrácení peněz v systému pojistek
V rámci PS navrhují členové změnu Statutu – bod 4. – vyjad-

řovat se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/koneč-
nými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, je-li o to 
některou ze zúčastněných stran požádána. PS nemá plnit funkci 
„smírčího soudu“, ale bude vystupovat jako poradní orgán k na-
psání a adresování odvolání vůči SZIF či MZe.

Usnesení: Výbor NS MAS ČR bere na vědomí zpracované při-
pomínky k legislativnímu návrhu SZP po roce 2014+ a doporu-
čuje jeho předání MZe. Výbor NS MAS ČR také souhlasí s prezen-
tací a projednáváním komentářů s dalšími organizacemi.

PS Mezinárodní spolupráce
Kulíšek upozorňuje na účast na jednáních v budoucnu – Fin-

sko a Brusel. Zprávy z cest budou co nejdříve umístěny na web. 
Upozorňuje na možnosti zveřejnění projektů přes ELARD.

PS Medializace a propagace
Místopředseda Jozef Jančo seznámil s výsledky diskuzí z PS. 

V základu je potřeba dělat marketing profesionálně. Je potřeba 
zaměstnat člověka, který by pracoval na PR NS MAS ČR. Je zde 
možnost propojit s CSV, a tím i udělat PR metody Leader, PRV 
a celého venkova. Příští týden schůzka ke konkrétnímu projektu 
„Medializace venkova“.

Dále bylo doporučeno vytvoření databáze projektů, příkladů 
dobré praxe, prezentace filmů o MAS a filmů o venkovu. Opět 
se tato aktivita bude moci zahrnout do projektu CSV. Je dopo-
ručeno i sdílení se Slovenskem (NSRV), reportáže na YOU TUBE, 
společné sdílení zkušeností.

Byly vzneseny nové pohledy na výstavy na další rok. Financo-
váno přes CSV, ale je potřeba inovací výstavních expozic (Regi-
ontour, TechAgro, Agrokomplex, Země živitelka). Koncepce bu-
de průběžně zpracována a předložena Výboru.

Usnesení: Výbor NS MAS ČR schvaluje registraci KS NS MAS ČR 
Plzeňského kraje s podmínkou doložení veškerých potřebných do-
kumentů.

Další jednání Výboru NS MAS ČR se uskuteční v Černé Hoře v pá-
tek 16. 12. a v sobotu 17. 12. V první den bude jednání Výboru 
a poté je možnost práce PS či individuálních jednání.

Zapsala: Olga Špiková
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Jednání NS MAS
s ministrem zemědělství Bendlem
o možnostech rozvoje venkova

Vzhledem k aktivnímu postoji k rozvoji venkova a budoucnosti 
metody LEADER, zažádala NS MAS ČR o osobní setkání s novým 
ministrem zemědělství Ing. Petrem Bendlem. Žádosti bylo vyhově-
no a dne 24. listopadu 2011 se uskutečnila krátká schůzka v pro-
storách kanceláře ministra.

V úvodu jednání představil předseda NS MAS ČR Ing. František 
Winter organizaci a seznámil s činností a hlavními partnery sdru-
žení. V návaznosti na aktivity týkající se dalšího programového ob-
dobí a metody LEADER byl ministrovi představen Národní strate-
gický plán LEADER 2014+ jeho hlavním autorem, místopředsedou 
NS MAS ČR Ing. Jiřím Kristem.

V druhé části jednání proběhla diskuze na téma zapojení NS MAS 
ČR a MAS do budoucích aktivit ministerstva zemědělství. Již dnes je NS 
MAS ČR zvána ke kulatému stolu ministra, a je zapojena do tvorby Rám-
cové pozice k návrhu Nařízení EK pro Společnou zemědělskou politiku.

Ministr uvedl, že venkov a život ve venkovském prostoru je i je-
ho prioritou. Venkov se nesmí stát pouze noclehárnou města, ale 
měl by žít jak na úrovni sociální, tak ekonomické. Nástrojem pro 
plnění těchto cílů budou zcela jistě také MAS, které již dnes po-
máhají komunitnímu a ekonomickému rozvoji venkova.

Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Informace z evropské asociace elARD:
Vzniká databáze projektů leADeR
1) Možnost prezentace projektů Leader na Evropské úrovni

Organizace EN RD, ve spolupráci s ELARD, vytváří databázi projek-
tů Leader, která bude zveřejněna na webových stránkách EN RD v sek-
ci „RDP Projects Database”. Dále budou projekty uvedeny i v tiště-
ných publikacích – brožury, časopisy, atd.. V budoucnosti je plánová-
na samostatná databáze, která bude zaměřena pouze na projekty 
metody LEADER, a měla by být umístěna v sekci „Leader Gateway”.

Toto je skvělá příležitost jak přispět k šíření metody LEADER a ta-
ké možnost se inspirovat od ostatních MAS. Prosíme o zapojení 
místních akčních skupin zasláním výjimečného projektu Leader. Pro-
jekty můžete zasílat na adresu elard@elard.eu do konce roku 2011. 
Prosíme o zachování následující osnovy:

1) Krátké shrnutí projektu
2) Foto
3) Základní informace o tématu projektu
4) Cíl projektu
5) Hlavní aktivity projektu
6) Výsledky a přínosy
7) Poučení
8) Umístění projektu
9) Region
10) Celkové náklady na projekt
11) EAFRD \ LEADER příspěvek
12) Národní příspěvek
13) Vlastní příspěvek
14) Webové stránky projektu
15) Jméno kontaktní osoby
16) E-mail
17) Kontaktní jazyk
18) Stát
19) Typ konečného příjemce
20) Rozpočet
21) Datum zahájení
22) Datum ukončení
23)  Téma / opatření 

(tj. konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví, atd..)

2) Leader Tool Kit

Upozorňujeme na vznik nové sekce na stránkách EN RD LEADER 
Tool Kit, která prakticky vysvětluje metodu Leader. Metoda přístu-
pu ze zdola (bottom-up) je vysvětlována již na konkrétních a prak-
tických příkladech s využitím ilustrací, rozhovorů, prezentací projek-
tů a dokumentované historii 20 let této metody. Sada nástrojů fun-
guje jako průvodce pro začátečníky i pokročilé znalce této metody. 
Obsah stránek je rozdělen do tří částí: přístup Leader / návrh stra-
tegie a její implementace / místní akční skupiny.

Bližší informace najdete na stránkách www.elard.eu.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Společné jednání MAS v N. Hradečné:
„leADeR – BUDOUcNOST VeNKOVA“

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouc ve spolu-
práci s MAS Uničovsko, o.p.s. uspořádala společné setkání zástup-
ců místních akčních skupin, partnerů Celostátní sítě pro venkov 
Olomouckého a Zlínského kraje, které se uskutečnilo ve dnech 
7. – 8. 11. 2011 v penzionu Pod Hůrkou v obci Nová Hradečná.

Společným tématem jednání šesti desítek účastníků byl venkov. 
VENKOV JAKO SEBEVĚDOMÝ A ROVNOPRÁVNÝ PARTNER MĚSTA, 
KTERÝ ŠETRNĚ A ODPOVĚDNĚ SÁM HOSPODAŘÍ SE SVÝMI ZDRO-
JI A CHRÁNÍ I ROZVÍJÍ PROSTŘEDÍ VENKOVA, SÍDLA I KRAJINU, ZDĚ-
DĚNÉ PO PŘEDCÍCH, ABY JE V POŘÁDKU ZACHOVAL SOBĚ I PRO 
BUDOUCÍ GENERACE.

Předseda Krajské sítě NS MAS František Winter přivítal všechny 
přítomné a seznámil je s dosavadním vývojem příprav a diskuse no-
vé Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2013. 
V rámci úvodního slova informoval o záměru evropských institucí 
implementovat metodou LEADER podporu i v ostatních fondech 
EU, jako je Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního 
rozvoje. K 15. 10. 2011 má členská základna NS MAS ČR 128 čle-
nů, celkem na území ČR existuje 146 místních akčních skupin.

Zaplňování tzn. bílých míst naráží na různorodou strukturu a pokry-
tí implementačních agentur metody LEADER, kterými jsou místní akč-
ní skupiny. Ve srovnání s jinými zeměmi EU je situace v ČR poměrně 
dobrá, protože MAS pracují na cca 75 % území. Přesto je nezbytné již 
nyní se pokusit rozšířit území a odstranit „bílá místa“ metody LEADER.

Akce v Nové Hradečné se zúčastnily nejen MAS z Olomoucké-
ho kraje, pro které byla akce zejména určena, ale také zástupci 
MAS ze Zlínského a sousední regiony Jihomoravského a Morav-
skoslezského kraje. Podnětné byly nejen otázky budoucí politiky 
po roce 2014, ale i vzájemná výměna názorů a postojů k admini-
straci IV. osy mezi MAS a zástupci RO SZIF, kteří se společně setka-
li po delším čase. Iveta Kopcová, MAS Uničovsko o.p.s.

Pozvánka
Škola obnovy venkova Vísky a MAS Partnerství venkova, ve spo-

lupráci s Jihomoravskou krajskou organizací Spolku pro obnovu 
venkova a Krajským sdružením NS MAS ČR Jihomoravského kraje
zve na konferenci JIHOMORAVSKý VeNKOV – VíSKY 2011
Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana JMK Ing. Ivo Polák
TÉMA: leADeR PRO JIžNí MORAVU
Termín: Středa 7. prosince 2011, místo: ORLOVNA Vísky
V období neustálého úbytku veřejných a rostoucího zapojování 
soukromých zdrojů, Evropská unie podporuje přístup Leader jako
jeden z nejúčinnějších nástrojů na podporu integrovaného rozvo-
je venkova. Pro období 2014–20 se počítá s dalším rozšířením me-
tody LEADER v ČR. Na jižní Moravě je LEADER realizován na 44 % 
území. Cílem semináře je přiblížit tuto metodu a nabídnout pomoc 
územím, které zatím tento program využily. Na seminář jsou pro-
to zvány i obce, které nejsou zatím zapojeny do tohoto hnutí a zá-
stupci politické reprezentace JMK. Těšíme se na Vaší účast!



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 165 • 12/2011

A A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 7

chudé vesnice a menší města
již nadále nehodlají sponzorovat
bohaté metropole

Ve středu 30. listopadu se v Plzni setkali představitelé měst 
a obcí se zákonodárci zvolenými za Plzeňský kraj. Hlavním téma-
tem byla diskuse nad dosavadním průběhem projednávání změny 
zákona o financování obcí. Ze 4 senátorů zvolených v Plzeňském 
kraji byl přítomen jen senátor Jiří Bis (ČSSD) a z 11-ti poslanců při-
šli čtyři – Mgr. Ivana Levá (KSČM), MUDr. Michal Janek (TOP 09), 
Jan Látka (ČSSD) a Ing. Karel Šidlo (KSČM).

Jak při představení návrhů změn zákona uvedl předseda SMS 
ČR Josef Bartoněk, čtyři největší města (Praha, Brno, Plzeň a Ost-
rava) dnes dostávají na jednoho obyvatele nepoměrně víc pro-
středků než jiná města. Například Plzeň získává 19 tisíc na jedno-
ho obyvatele, zatímco Liberec dostává pouhých 10 tisíc, přestože 
obě města plní stejné funkce a mají naprosto shodné povinnosti. 
„Není nadále možné, aby tato 4 města žila na úkor ostatních měst 
a obcí“ říká Bartoněk.

Na stole leží dva návrhy. Ministerstvo financí řeší diskriminaci 
menších obcí a měst mj. přesunem části příjmů od velkých měst 
k menším, návrh ODS naopak brání velká města. Přítomní staros-
tové dali jednoznačně najevo, že stojí za návrhem ministerstva fi-
nancí a žádají jeho schválení. V diskuzi starostové na konkrétních 
příkladech ostře kritizovali rozmařilé plýtvání velkých měst včet-
ně samotné Plzně a současně naproti tomu poukazovali na kri-
tickou a stále se zhoršující finanční situaci ve vlastních městech 
a obcích.

Všichni přítomní zákonodárci by uvítali více peněz pro menší ob-
ce a města, ale na stranu starostů a za oprávněnost jejich požadavků 
se podstavili jednoznačně pouze poslankyně Mgr. Ivana Levá (KSČM) 
a poslanec MUDr. Michal Janek (TOP 09).

Starostové vyjádřili odhodlání ve svém boji za spravedlivější fi-
nancování obcí pokračovat a vyzývají zákonodárce, aby prosazova-
li oprávněné zájmy všech svých voličů, nejen těch privilegovaných.

Zdroj: SMS ČR

Spravedlivé příjmy obcí? 
Zákonodárci překvapili

Dočkají se obce po šestiletém boji konečně spravedlivých pří-
jmů? To bylo téma debaty mezi starosty a zákonodárci ze Středo-
českého kraje, která se uskutečnila v Praze. „Novelu zákona o roz-
počtovém určení daní z dílny ministerstva financí teď čeká projed-
nání ve vládě a v parlamentu. Pro nás z obcí a měst je existenční 
otázkou, a proto jsme chtěli slyšet názory zákonodárců,“ míní Vě-
ra Kovářová, místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, 
které akci pořádalo. Do rozpočtů všech středočeských obcí by no-
vela přinesla obcím víc než dvě miliardy korun. Návrh představil mi-
nistr financí a poslanec za Středočeský kraj Miroslav Kalousek.

Starostové si vyslechli známá fakta – čtyři největší města (Praha, 
Brno, Plzeň, Ostrava) dostávají na jednoho obyvatele mnohokrát 
víc finančních prostředků než jiná města. Například Praha dostává 
cca 30 000 Kč na obyvatele ročně, menší obce cca 6 800 Kč. „Text 
uvedený v koaliční smlouvě je zadáním složitým a svádí k závěru, 
že je to rovnice, která nemá řešení. Ale úkolem naší politické re-
prezentace je nalézt řešení,“ připomíná Kovářová.

Podle koaliční smlouvy má být snížen současný diskriminační 
rozdíl příjmů na obyvatele, nesmí být znevýhodněny malé ani vel-
ké obce a rozdělování sdílených daní musí být spravedlivé. Na to, 
aby se tento problém řešil tak, že se nikomu neubere a jen se všem 
přidá, prostě nejsou peníze. Předseda krajské organizace SMS ČR 
ve Středočeském kraji a starosta obce Kamýk nad Vltavou Petr Ha-
lada k tomu podotýká: „Zvyšovat není z čeho, státní rozpočet je 
prázdný, jedinou cestou je tedy snížení nespravedlivě nadhodno-
cených příjmů Prahy a dalších tří měst.“

„Souhlasná vyjádření zákonodárců nás naplnila optimismem, s opa-
trností totiž podpořili ministerský návrh, který přináší prosperitu 99 % 
území naší země, jedinou vážnou obavu vyvolává nedávná nepředvída-
telná rošáda s loterijním zákonem,“ podotýká Kovářová.

Z 33 poslanců a senátorů se zúčastnili zástupci TOP 09 a Staros-
tů (L. Jeništa, M. Kalousek a H. Lanšádlová), ODS (I. Fuksa, K. Šebek), 
ČSSD (J. Hamáček) a VV (R. Vysloužil).

Petr Halada, předseda krajské organizace SMS ČR
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Posílení příjmů obcí a měst Zlínského 
kraje je ohroženo stranickými půtkami

V úterý 29. Listopadu se ve Zlíně sešli představitelé měst a obcí 
se zákonodárci zvolenými za Zlínský kraj. Hlavním tématem byla 
diskuse nad dosavadním průběhem projednávání změny zákona 
o rozpočtovém určení daní, která by do rozpočtů všech obcí i měst 
ve Zlínském kraji přinesla asi 950 milionů korun. Z pěti senátorů 
zvolených v našem kraji byli přítomni dva – senátorka Jana Ju-
řenčáková a senátor Jiří Čunek, z dvanácti poslanců pouze tři – 
Mgr. Alena Hanáková (nestr. za TOP 09), Ing. Jaroslav Plachý (ODS) 
a Ing. Antonín Seďa (ČSSD).

Podle koaliční smlouvy má být snížen současný diskriminační 
rozdíl příjmů na obyvatele, nesmí být znevýhodněny malé ani vel-
ké obce a rozdělování sdílených daní musí být spravedlivé. Naplně-
ní první podmínky je možné dvěma cestami – zvýšit příjmy všem 
kromě 4 statutárních měst nebo snížit příjmy Praze, Brnu, Ostravě 
a Plzni. Předsedkyně krajské organizace SMS ČR ve Zlínském kraji 
a starostka Pozlovic Olga Tkáčová k tomu podotýká: „Zvyšovat ne-
ní z čeho, jedinou cestou je tedy snížení nadhodnocených příjmů 
Prahy a dalších tří měst. Nelíbí se mi, že nás stále někdo považuje 
za lupiče, když jsme dlouhodobě krácených na svých nárocích a 
chceme jen spravedlivě dělit daně zpět našim občanům.“

Všichni starostové se jednomyslně shodli na tom, že dlouhodo-
bá výhoda nadstandardních příjmů pro 4 statutární města je ne-
spravedlivá a chtějí po svých zákonodárcích jediné – hájení zájmů 
svých voličů, občanů Zlínského kraje. „Text uvedený v koaliční 
smlouvě je zadáním složitým a svádí k závěru, že je to rovnice, kte-
rá nemá řešení. Ale úkolem naší politické reprezentace je nalézt ře-
šení, byť to možná bude řešení jak od chytré horákyně. I to však 
budeme považovat za úspěch a splnění slibů ve volebních progra-
mů,“ shrnuje Olga Tkáčová. Olga Tkáčová, předsedkyně

zlínské krajské organizace SMS ČR

Starostové libereckého kraje 
chtějí spravedlivé rozdělení daní 
– vyrobili skleněný klíč

V Hrádku nad Nisou se 29.listopadu uskutečnilo setkání staros-
tů z Libereckého kraje s poslanci a senátory zvolenými za tento 
kraj. Setkání se týkalo rozpočtového určení daní. Starosty přede-
vším zajímaly názory jednotlivých zákonodárců předloženému ná-
vrhu a jejich představy o financování obcí v dalších letech.

Starostové rovněž nechali vyrobit skleněný klíč, který předají pre-
miéru Petru Nečasovi, aby symbolicky podpořili návrh z dílny mini-
sterstva financí na spravedlivější přerozdělení daní a připomněli pre-
miérovi, že pro velkou část obcí ČR se jedná o klíčový problém. Ak-
ci podpořilo 59 starostů z celého kraje. Ze zákonodárců dorazili 
zástupci TOP09 a Starostů, ODS, ČSSD a VV.

„Podstata problému je jednoduchá. Čtyři největší města (Praha, 
Brno, Plzeň a Ostrava) dostávají na jednoho obyvatele nepoměrně víc 
prostředků než jiná města. Například Plzeň získává 19 tisíc na jedno-
ho obyvatele, zatímco Liberec dostává pouhých 10 tisíc, přestože obě 
města plní stejné funkce,“ uvedl na začátku setkání starosta Hrádku 
nad Nisou Martin Půta.

Nejhůře jsou na tom obce mezi 2000 a 10 000 obyvateli. Ty do-
stávají pouhých 7 tisíc na jednoho obyvatele. „Jsem rád, že je koneč-
ně na stole návrh, který by přinesl Smržovce a podobným obcím nut-
né prostředky na rozvoj. V našem případě nový systém přinese přes 
8 milionů korun,“ doplil starosta Smržovky Marek Hotovec.

„Osobně považuji za nejpodstatnější, že se omezí závislost ob-
cí na státních dodacích. Část prostředků totiž bude nově přerozdě-
lována „napřímo“ a starostové nebudou muset leštit kliky na mi-
nisterstvech. Tím dojde i ke snížení administrativy a k posílení ne-
závislosti obcí,“ řekl v diskuzi poslanec Jan Farský.

Setkání zajistilo a podpořilo Sdružení místních samospráv. Dal-
ší informace o novém určení daní je možné nalézt např. na webu 
www.obcelidem.cz.

Tomáš chmela, tajemník SMS ČR, tel. 724 776 797

Ministr zemědělství Petr Bendl 
představil své priority, sníží také 
provozní rozpočet na rok 2012 
oproti roku 2010 o čtvrtinu

Ministr zemědělství Petr Bendl 28. listopadu v Praze na tiskové 
konferenci představil své priority. Za prvořadý úkol označil prosa-
zení spravedlivých podmínek pro české zemědělce v rámci Evrop-
ské unie. Ministr se zaměří na posílení konkurenceschopnosti čes-
kého agrárního sektoru, ochranu půdy a vod, podporu domácích 
potravin, spolupráci s nevládními organizacemi a odstranění zby-
tečné byrokracie. Petr Bendl také zveřejnil rozpočet zemědělského 
rezortu na příští rok, který se nese ve znamení pokračujících úspor.

„V nejbližších měsících padne v Bruselu rozhodnutí o tom, jak 
bude nastavena evropská zemědělská politika po roce 2013. Pod-
mínky, které se nám teď podaří prosadit, přitom ovlivní oblast ze-
mědělství na sedm let. Proto považuji za hlavní úkol Ministerstva 
bojovat za naše zemědělce a vyjednat pro ně spravedlivé podmín-
ky a jsem připraven tomu na půdě EU věnovat maximum svého ča-
su i sil,“ řekl ministr Petr Bendl.

Srovnatelné postavení s evropskými zemědělci podle Petra Bend-
la posílí konkurenceschopnost českých farmářů. „Mám už připrave-
ný harmonogram vyjednávání a důležité body, na které se chci v re-
formě Společné zemědělské politiky zaměřit. Jde mi o rozumně chá-
paný požadavek povinného ozelenění, podporu mladých zemědělců 
a spravedlivou dohodu o zastropování přímých plateb,“ uvedl.

Aktuálním problémem je směrnice zakazující od 1. ledna 2012 
chov nosnic v takzvaných neobohacených klecích, kde je pohoda 
zvířat na nižší úrovni než v povolených technologiích chovu. Zatím-
co čeští drůbežáři investovali značné finanční prostředky do mo-
derního vybavení, v některých členských státech se na to nepřipra-
vili. „Chovatelé, kteří stále ještě používají zastaralé klece, by moh-
li ohrozit konkurenceschopnost těch našich, protože neměli 
výdaje za novou technologii, a budou tak schopni nabízet levnější 
vejce. Budu žádat, aby Evropská komise trvala na dodržení směr-
nice a sankcionovala státy, které ji nesplňují,“ řekl Petr Bendl.

Velmi důležitá je pro ministra ochrana krajiny, půdy a vod v Čes-
ké republice. Dodržování zásad správné zemědělské práce GAEC 
zajistí ochranu půdy před erozí. Ministerstvo pokračuje v podpoře 
realizace staveb protipovodňové prevence a začíná připravovat tře-
tí etapu protipovodňových opatření pro roky 2014 až 2020.

Ministr se zaměří i na podporu domácích výrobců a producen-
tů potravin, například propagací značek kvality Klasa a Regionální 
potravina, a bude usilovat o podporu rozvoje podnikání a obecně 
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života na venkově. „Právě proto jsem již například znovu spustil 
podporu bioplynových stanic, které jsou pro zemědělce vítaným 
vedlejším zdrojem příjmů, umožňují efektivní využití zbytků ze ze-
mědělské výroby, a omezují tím i emise skleníkových plynů,“ uve-
dl Petr Bendl a připomněl, že z evropských dotací příští rok do ze-
mědělství a venkova připlyne 32,69 miliardy korun.

Ministr chce úzce spolupracovat s nevládními organizacemi 
a Antibyrokratickou komisí. „Mám v plánu odstranit z byrokracie 
to, co bylo do legislativy zavedeno, aniž by nás o to EU žádala, aby-
chom zemědělce nemučili zbytečnou administrativou. Například 
snížit počet kontrol, které v současnosti u jednoho zemědělce pro-
vádí několik různých institucí, často i současně,“ řekl Bendl.

Za jeden z úspěchů, kterého dosáhl krátce po jmenování do 
funkce, označil ministr dohodu o zajištění a výplatě zhruba 1,3 mili-
ardy korun jako národních doplňkových plateb (Top-Up). Národní 
doplňkové platby podpoří citlivé sektory: chmel, brambory pro výro-
bu škrobu, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a ko-
zy. „Zajištění rozpočtových prostředků na doplňkové platby považu-
ji za velmi důležitý signál pro naše zemědělce, který dokládá úsilí stá-
tu, aby nedocházelo k prohlubování rozdílu mezi českými zemědělci 
a jejich konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. Dohodu 
vnímám jako nezbytný dílčí krok k naplnění priority vlády Petra Ne-
čase, kterou je dosažení srovnatelných a spravedlivých podmínek 
pro naše zemědělce,“ uvedl ministr Petr Bendl.

Ani rezortu zemědělství se v příštím roce nevyhne požadavek na 
rozpočtové úspory. „Aby byla zabezpečena maximální výše finanč-
ních prostředků pro dotační politiku zemědělského sektoru, snížili 
jsme běžné a kapitálové výdaje na provozní činnost celého rezortu 
proti roku 2011 o téměř 400 milionů korun, tedy o 10,5 %. Oproti 
roku 2010 to znamená pokles o 1,1 miliardy korun, tedy o 24,6 %,“ 
dodal ministr Bendl. Kateřina Böhmová

ředitelka Odboru komunikace MZe

Náměstka MZe chmiela nahradí 
od ledna Martin Hlaváček

Současného náměstka ministra zemědělství pro zemědělskou a 
rybářskou politiku EU Juraje Chmiela ve funkci od ledna nahradí 
Martin Hlaváček (31), který nyní působí na stálém zastoupení Čes-
ké republiky v Bruselu. Informaci ve středu ČTK potvrdil mluvčí mi-
nisterstva zemědělství Jan Žáček.

„Jde o odborníka, který rozumí jak procesům v EU, tak k země-
dělským tématům,“ uvedl Žáček o Hlaváčkovi. Chmiel, který byl za 
předchozí vlády premiéra Jana Fischera ministrem pro evropské zá-
ležitosti, byl podle mluvčího uvolněn na pozici na ministerstvu ze-
mědělství svým zaměstnavatelem, jímž bylo ministerstvo zahranič-
ních věcí, jen dočasně. Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) začát-
kem týdne již uvedl, že od prosince bude jeho novým náměstkem 
zodpovědným za problematiku životního prostředí a výzkumu Jiří 
Mach, kterého do funkce navrhly Věci Veřejné. Ministr zároveň 
ČTK řekl, že ke konci listopadu ve funkci komoditního náměstka 
skončí Karel Tureček (TOP 09), který měl na starosti také ekologii 
a výzkum. Agendu zemědělských komodit po Turečkovi převezme 
náměstek zodpovědný za evropskou politiku, takže od ledna by ta-
to kompetence měla připadnout právě Hlaváčkovi. Bendl hodlá do 
Vánoc obsadit také místo náměstka pro lesní hospodářství. Tento 
post zůstává od konce června, kdy z něj tehdejší ministr zeměděl-
ství Ivan Fuksa (ODS) odvolal Jiřího Nováka, neobsazený. Podle lidí 
pohybujících se v oboru je táhnoucí se jednání o Novákovu nástup-
ci problém a mimo jiné svědčí o mimořádných politických a lobbi-
stických tlacích kolem obsazení tohoto místa. Někdejší středočes-
ký hejtman a bývalý ministr dopravy Bendl je v čele ministerstva od 
října. Ve vládě nahradil odvolaného Ivana Fuksu. Zdroj: Agris.cz

http://www.asz.cz/redakce/index.php?clanek=58139&lan-
G=cs&xuser=&slozka=5880&xsekce=6068

Ministr Bendl: Odstraňme byrokracii, 
kterou od nás eU nevyžaduje

Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel se členy Antibyrokratic-
ké komise (ABK). „Chtěl jsem se osobně setkat a promluvit si s jed-
notlivými členy komise, jasně deklarovat svou podporu jejich čin-
nosti a nastínit záměry ministerstva, které povedou k odbourávání 
byrokratické zátěže zemědělců,“ řekl ministr Bendl k důvodu své 
účasti na jednání ABK.

Během jednání zaznělo, že jednou z největší zátěží kladenou na 
zemědělce, jsou velké počty kontrol koncentrovaných navíc do 
stejného časového období a prováděných několika institucemi, ně-
kdy i souběžně. Ministr Bendl ujistil členy komise, že plánuje slou-
čit některé resortní organizace tak, aby jejich činnost byla efektiv-
ní a nezatěžovala práci zemědělců přebujelou byrokracií.

„Jsem přesvědčen, že naším společným zájmem je nemučit ze-
mědělce nadbytečnými povinnostmi a požadavky, zvláště pokud 
podobné nejsou kladeny na jejich zahraniční konkurenty. Proto 
budu usilovat o to, aby z právních předpisů a jimi vyvolaných ad-
ministrativních procedur bylo odstraněno všechno, co od nás ev-
ropská legislativa nevyžaduje, co jsme si vymysleli sami na sebe,“ 
vysvětlil ministr Bendl.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík bě-
hem jednání mimo jiné ocenil ABK jako jedinou platformu, kde do-
chází k velmi dobré vzájemné spolupráci mezi zemědělskými ne-
vládními organizacemi. V podobném duchu se vyjádřil nový před-
seda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, když označil za 
ojedinělou situaci, že se nevládní organizace ve svých postojích 
shodují tak, jako v ABK.

Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 
Lubomír Burkoň v diskusi konstatoval, že témata, jimž se ABK vě-
nuje, by se neměla rozmělňovat, a že výstupy z práce komise musí 
být hmatatelné a zřejmé. Ministr Bendl k tomu řekl, že vedle vlast-
ní činnosti ABK je extrémně důležité dotažení podnětů až k faktic-
kému odstranění problému, a dodal, že v případě konkrétních ná-
vrhů od ABK, které povedou ke snížení byrokracie, je připraven 
podpořit nezbytné legislativní změny. Přislíbil také, že bude rozhod-
ně apelovat na úředníky ministerstva, aby názory a navrhovaná ře-
šení od ABK brali vážně a zabývali se jimi.

Antibyrokratická komise byla při Ministerstvu zemědělství zří-
zena v roce 2008 ve snaze omezovat stoupající administrativní 
náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resor-
tu zemědělství. Členy komise jsou zástupci nevládních organiza-
cí v oblasti zemědělství, kteří prostřednictvím zemědělské veřej-
nosti vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, evidují je 
a předkládají k projednání komisi. Tu v současné době vede před-
seda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.

Kateřina Böhmová, MZe

Dalším školám hrozí zrušení, 
ministerstvo chce jiné financování

Z vesnic by v budoucnu mohly zmizet základní školy. Nová kon-
cepce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy totiž počítá se 
změnou systému financování regionálního výukového systému.

Pokud by byl materiál závazný, znamenalo by to pro mnohé 
školy konec. Zejména těch na vesnicích. Většina z nich by totiž ne-
byla schopna dostát „optimálnímu“ vzoru. Tím je podle dokumen-
tu škola s minimálně dvěma třídami v ročníku a alespoň jedenadva-
ceti žáky. Jejich financování by tak zůstalo výhradně na zřizovateli 
obci. Ty však nemají peněz nazbyt.

„Už nyní financujeme školu částkou, která tvoří více než deset 
procent obecního rozpočtu,“ popsala starostka Francovy Lhoty 
Kateřina Trochtová. Pokud by vláda koncepci schválila, museli by 
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o budoucnosti školy rozhodnout zastupitelé. „Rozhodnutí by zále-
želo na tom, jestli bychom byli schopni školu finančně utáhnout,“ 
dodala Trochtová.

Vše závisí na tom, jak bude s materiálem naloženo. Starostové 
se však už nyní o budoucnost škol obávají. „Na našich setkáních o 
problematice hodně diskutujeme. Koncepce v tomto znění by s 
největší pravděpodobností totiž způsobila smrt mnoha venkov-
ských škol,“ přiblížila Trochtová. Bez škol by se pak podle jejích 
slov výrazně snížila i kvalita života na venkově.

Kritéria optimálních škol s určitým počtem tříd i žáků jsou pro 
ty vesnické problém. „Většina škol v obcích není schopna tuto ka-
pacitu naplnit. Mnohde je v každém ročníku pouze jedna třída,“ 
podotkl starosta Lidečka a předseda krajské organizace Spolku pro 
obnovu venkova Zlínského kraje Vojtěch Ryza.

Vesnice by se podle něj mohly dostat do velmi prekérní situace 
a na chod škol by byly nuceny hodně doplácet. „Na to se navíc na-
baluje spousta dalších problémů, které nelze finančně vyčíslit,“ při-
pomněl Ryza. Děti i učitelé by totiž museli za výukou dojíždět. Lidé 
by navíc přišli o kulturní a společenské akce, které školy pořádají.

S Ryzou souhlasí i předseda pracovní skupiny pro školství a sport 
ve Sdružení místních samospráv České republiky Oldřich Vávra. 
„Pokud by ministerstvo koncepci zrealizovalo, zasáhlo by to mini-
málně polovinu škol. Některé z nich by musely být uzavřeny. Zřizo-
vatelé by neměli peníze na mzdy,” popsal Vávra. To ovšem jen v pří-
padě, že by koncepce dovolovala výjimky ve formě nižšího počtu 
žáků ve třídě. S tím však zatím nepočítá.

O problému vedl Vávra jednání s náměstkem ministra školství 
Ladislavem Němcem. „Přislíbili nám, že upřesňující materiály po-
šlou do týdne. Uběhl však měsíc a stále nic nepřišlo,” sdělil.

Zdroj: www.valassky.denik.cz

Soutěž era Starosta roku vyhrál 
Pavel Kašpárek z jihočeské Úsilné

Vítězem soutěže Poštovní spořitelna Era Starosta roku se stal Pa-
vel Kašpárek. Starostu obce Úsilné v Jihočeském kraji zvolila odbor-
ná komise z pěti finalistů, kteří byli vybrání z celkem 222 přihláše-
ných starostů z celé republiky. Pavel Kašpárek vyhrál 250 000 korun 
do obecního rozpočtu a navíc tradiční Rychtářské právo, symbol 
dobrého vedení obce.

„V průběhu října jsme postupně navštívili všechny finalisty, aby-
chom se mohli přímo na místě blíže seznámit s jejich prací a vytvo-
řit si tak ucelený dojem z obce. Stejně jako v předešlých ročnících 
jsme při získávání poznatků kladli velkou váhu na osobní rozhovo-
ry se starosty a  místními občany. Jedním z kritérií byl také rozvoj 
obce nebo například její estetický vzhled,“ vysvětlil Libor Svoboda, 
manažer pro Produkty a služby Poštovní spořitelny.

V obci Úsilné na Českobudějovicku žije kolem čtyř stovek oby-
vatel. Od roku 1990, kdy je Pavel Kašpárek starostou, byly v obci 

opravené komunikace, osvětlení, vybudován byl rozvod plynu, vo-
dy a kanalizace, a domácnosti se připojily k internetu. Občané si 
starosty cení také za podporu kulturního života ve vesnici. Jeho při-
činěním byla zpřístupněna unikátní podzemní Eliášova dědičná 
štola, která se stala oblíbeným cílem turistů i školních výprav. V ob-
ci vznikla také víceúčelová budova, kterou využívají sportovci, ha-
siči a dva národopisné soubory. Obyvatelé obce se od roku 2001 
každoročně podílejí na pořádání Svatováclavské pouti, místní pe-
kařky zase od roku 2009 pečou podle staré receptury krajovou 
specialitu „voselské uši“.

Při výběru Starosty roku hodnotila komise hlavně péči o ekono-
mický, kulturní a společenský život obce, snahu o trvale udržitel-
ný rozvoj, komunikaci s občany a jejich zapojování do rozhodová-
ní o veřejných záležitostech, aktivní spolupráci s místními spolky či 
inovativní přístup k vedení obce. „Komise poměřovala i osobní na-
sazení finalistů, protože v naší soutěži nesoupeří obce, ale starost-
ky a starostové. Určitým vodítkem byl i počet podpisů obyvatel při-
pojených k nominaci. Pavla Kašpárka nominovalo do soutěže 194 
spoluobčanů,“ doplňuje Markéta Krausová z Nadace Via.

Další informace na www.postovnisporitelna.cz

cenu naděje pro živý venkov 
získala východočeská obec Stračov

Letošním vítězem Ceny naděje pro živý venkov, kterou uděluje 
Sdružení místních samospráv (SMS ČR) již třetím rokem, se stala 
obec Stračov (Královéhradecký kraj). Ocenění spolu se šekem na 
100 000 Kč předal dne 3. 11. 2011 na Dni Malých obcí v Praze 
předseda SMS ČR Josef Bartoněk. „Jsem velmi rád, že mohu Cenu 
naděje předat obci, která je iniciátorem společenských akcí a orga-
nizátorem spolkového života. Věřím, že finanční odměna dobře 
poslouží při dalším rozvoji Stračova“, uvádí Josef Bartoněk.

Zdroj: SMS ČR

Čtvrtý ročník soutěže Obec 
přátelská rodině zná své vítěze

Celkem 17 zástupců obcí a měst či městských částí převzalo 
25. listopadu z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Dráb-
ka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ocenění v celostátní sou-
těži Obec přátelská rodině. V kategoriích obcí do 5000 obyvatel byly 
nejlepší Suchovršice, Černá Hora, Malenovice a Svatobořice-Mistřín.

Vítězné obce získaly celkem 6 400 000 Kč ve formě neinvestičních 
dotací, díky nimž budou moci dále rozvíjet své aktivity na podporu ro-
din a realizovat nové projekty. Čtvrtý ročník soutěže vyhlásilo Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné 
příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, spolupracujícími or-
ganizacemi jsou Síť mateřských center a Asociace center pro rodinu.

„Obce jsou v oblasti rodinné politiky významnými aktéry, a pro-
to je chceme motivovat k podpoře rodin s dětmi a vést je k tomu, 
aby se zajímaly o jejich potřeby. Soutěž hodnotí, jak se v různých 
místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodi-
čům,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a dodá-
vá: „Šanci mají malé obce i větší města, protože se soutěží v šesti 
velikostních kategoriích.“

„Rodiny v různých životních fázích, situacích i v různých lokali-
tách mají rozdílné potřeby. Jsou to právě obce, které jsou rodinám 
nejblíže a mohou na tyto potřeby reagovat a vytvářet tak prostře-
dí vstřícné k rodinám,“ říká předsedkyně Stálé komise pro rodinu 
PSP ČR Helena Langšádlová.

Letos se do soutěže přihlásilo 128 obcí, které soutěžily v šesti 
předem stanovených kategoriích podle počtu obyvatel. Z přihláše-
ných obcí hodnotící tým pečlivě vybral 28, jež postoupily do dru-
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hého kola. Tyto obce zástupci hodnotícího týmu navštívili, aby se 
osobně přesvědčili o realizaci prorodinných opatření a aktivit. Stej-
ně jako v minulém ročníku soutěže kladli větší důraz na mezigene-
rační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna. 
Rovněž se zaměřovali na spolupráci obcí s neziskovými organizace-
mi, které vyvíjejí prorodinnou činnost.

Vyhlašovatelé soutěže chtějí na jedné straně prostřednictvím ne-
investičních dotací odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, kte-
ré teprve začínají a snaží se na svém rozvoji pracovat. Vítězové 
předchozích ročníků neinvestiční dotaci využili například na podpo-
ru příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť 
a mateřských center, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dě-
tí, vytvoření nových informačních zdrojů cílených na rodiny (weby 
či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin 
či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené 
na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory aj.

Viktorie Plívová
Zdroj: http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/

vitezove.html

Farmářské trhy – módní výstřelek 
nebo vzkříšená tradice?

První konferenci svého druhu u nás uspořádá na pražské Letné 
(Kostelní 44, Praha 7) dne 13. 12. 2011 Národní zemědělské mu-
zeum pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. Jak už 
sám název napovídá, cílem jednání nebude nekritická oslava feno-
ménu farmářských trhů, ale seriozní zamyšlení nad jejich smyslem, 
přínosy pro oživení měst a obcí, rozvoj venkova a obohacení trhu 
čerstvými výpěstky a potravinami, ale i nastolení mnohdy méně pří-
jemných otázek. Je například opravdu vždy přínosné, aby na trzích 
výrobce či farmář prodával své produkty sám? A co farmářské trhy 
u obchodních center – odpovídají původnímu smyslu jejich koná-
ní, když mnohá historická centra měst zůstávají i nadále liduprázd-
ná? Dostane spotřebitel na trzích skutečně kvalitnější zboží a za 
odpovídající cenu? Chrání opravdu příslušná legislativa spotřebite-
le nebo naopak často vytváří zbytečné byrokratické překážky na 
cestě zejména čerstvého zboží od malovýrobců ke spotřebiteli? 
A je skutečně za byrokratické nástrahy odpovědná Evropská unie 
nebo jde spíše o výmluvu?

Na žádnou z výše položených otázek, jakož i na řadu dalších ne-
existuje jednoznačná odpověď. Proto se na konferenci sejdou jak 
vědečtí pracovníci, tak zástupci organizátorů nejvýznamnějších far-
mářských trhů, samotní farmáři, potravinářští výrobci, ale i předsta-
vitelé státní správy, samosprávy a nejrůznějších institucí, aby se po-
kusili shodnout na doporučeních, kam by měl další rozvoj farmář-
ských trhů směřovat a co by pro to měl kdo ze své pozice udělat.

Zazní i hlas samotných návštěvníků trhů prostřednictvím pre-
zentace čerstvých výsledků spotřebitelského průzkumu. Prostor 
bude i pro širokou diskuzi, na jejímž základě budou formulována 
doporučení nejen pro Ministerstvo zemědělství ČR.

Podrobnější informace lze nalézt na adrese: www.konferenceft.cz.
Ing. Josef Sléha, cSc., sekretář konference.,
tel.: 777 146 641, e-mail: sleha@sympex.cz 

Soutěž eko Bio Rodina už zná vítěze
Česká republika už zná svoji Eko Bio Rodinu. První cenu získal 

animovaný film Recyklace, který do soutěže přihlásila Eva McLeano-
vá, animaci vytvořil její devítiletý syn Samuel. Druhé místo obsadila 
rodina Kneblova, která zdokumentovala svůj alternativní způsob ži-
vota, třetí místo bylo uděleno za video Jogurtíci od Adély Tanzero-
vé. Soutěž letos poprvé vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v rámci 7. 
ročníku informační akce pro spotřebitele „Září – měsíc biopotravin“. 

Úkolem soutěžících rodin bylo tvůrčím způsobem vyjádřit vztah k 
ekologickému zemědělství, biopotravinám, nebo životnímu prostře-
dí. Zároveň měli členové rodin ukázat, jak se jim daří tento vztah re-
alizovat v praxi. Vítěze dnes vybrala porota z 25 zúčastněných rodin.

Cílem Eko Bio Rodiny je povzbudit zájem o ekologické zeměděl-
ství a biopotraviny jako o samozřejmou součást běžného rodinné-
ho života. Do soutěže dorazilo zhruba 25 výtvorů. Jsou mezi nimi 
koláže, fotoreportáže, výtvory z recyklovatelných materiálů, báseň, 
příběh, ale třeba i kečup vyrobený pouze s pomocí solární energie 
nebo domácí bylinkové biošťávy.

„Soutěž podporuje ekologické zemědělství a biovýrobky. Pozi-
tivní je, že se do ní zapojují celé rodiny – od nejmenších po nejstar-
ší členy domácností. Soutěž dokazuje, že ekologie se týká každé-
ho,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

„Zaslaná soutěžní díla ukázala, že pod pojmy eko a bio si většina 
rodin představí na prvním místě třídění odpadů. To je už nezbytnou 
součástí života běžných rodin, dokonce i těch, které nezastávají ekoz-
působ života,“ říká organizátorka soutěže Petra Kruntorádová z vy-
davatelství Propolis. Dalšími nejčastějšími náměty byl nákup a zpraco-
vání biopotravin, ochrana přírody a šetření energií a vodou. „To do-
kládají i natočená amatérská videa s tematikou bio a eko, která se 
zabývají v prvé řadě tříděním a recyklací,“ dodává Kruntorádová.

Více informací o soutěži je na stránkách www.ekobiorodina.cz.
Kateřina Böhmová, MZe

Poslanci projednávali plnění 
národní koncepce rodinné politiky

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR 
zahájila na své 7. schůzi 25. listopadu projednávání výstupů a pl-
nění Národní koncepce rodinné politiky. Koncepci a její plnění uve-
dl PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systé-
mů ministerstva práce a sociálních věcí.

Koncepce z roku 2005 byla novelizována v roce 2008, minister-
stvo připravuje její revizi. Podle ředitele Macely se daří plnit tzv. 
měkká opatření, problémy jsou s opatřeními, která mají fiskální 
dopad. V diskusi byl položen důraz na fungování širší rodiny a me-
zigenerační pomoc, na podporu výchovy k rodičovství včetně její-
ho promítnutí do pedagogického vzdělávání, finanční gramotnost, 
větší meziresortní spolupráci a úlohu obcí. Dotkla se také vztahu 
naplňování koncepce a rozpočtu na příští rok.

Jako host krátce vystoupil člen předsednictva Spolku pro obnovu 
venkova ČR Ing. arch. Jan Florian, který upozornil na spolkový Pro-
gram obnovy rodiny. Jednání komise, které je přístupné veřejnosti, 
dále přihlíželi předseda Asociace center pro rodinu a předseda o.s. 
Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě Jan Zajíček, z Národní-
ho centra pro rodinu v Brně její ředitelka PhDr. Ing. Marie Oujezdská 
a Mgr. Petra Michalová a Ing. Lukáš Tomko z Rodinné aliance.

Na návrh předsedkyně komise Mgr. Heleny Langšádlové bude 
projednávání plnění koncepce pokračovat na příští lednové schůzi 
komise. Zdroj: www.spov.org
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Závěry z XIV. celostátní finanční konference 
„Dopady reforem na hospodaření obcí a měst“

Účastníci XIV. celostátní finanční konfe-
rence SMO ČR vyjadřují zásadní nespokoje-
nost s postupem představitelů centrální 
úrovně při přípravě a schvalování návrhů 
změn zejména v daňové a tzv. loterijní legis-
lativě. Účastníci odmítají, aby si stát řešil své 
problémy s příjmy a výdaji státního rozpoč-
tu jako celku na úkor měst a obcí. Účastníci 
konference nekompromisně trvají na tom, 
že stát nesmí svými nekoordinovanými akti-
vitami trvale ohrožovat stabilitu hospodaře-
ní obcí a měst.

A. Budoucnost financování obcí a měst
Účastníci konference žádají:

– poslance všech politických stran, aby pod-
pořili požadavek Svazu na jednorázové 
posílení rozpočtů obcí s nejnižšími daňo-
vými příjmy na obyvatele v roce 2012;

– ministerstvo financí, aby úvahy o změ-
nách v daňových zákonech mnohem ví-
ce zohledňovaly dopady do rozpočtů 
obcí a měst jako příjemců i jako plátců;

– vládu, aby s ohledem na rezignaci na vý-
běr daně z příjmů fyzických osob samo-
statně výdělečně činných kompenzovala 
městům a obcím ušlé příjmy;

– ministerstvo financí, aby v návrhu novely 
rozpočtového určení daní, resp. v jiných 
předpisech, upravilo podmínky a způsob 
sdílení daně z příjmů fyzických osob z při-
znání tak, aby došlo k omezení rizika ne-
očekávaného krácení již převedených 
částek;

– ministerstvo financí, aby nalezlo řešení, 
jak v rozpočtovém určení daní posílit 
vazbu mezi výnosem daní z příjmů a sku-
tečným místem podnikání;

– vládu, aby připravila kompromisní návrh 
novely zákona o rozpočtovém určení da-
ní, který pak v nezměněné podobě bude 
možné schválit v obou komorách Parla-
mentu a to nejpozději v prvním čtvrtletí 
roku 2012;

– vládu, aby při přípravě návrhu respekto-
vala požadavek maximálně trojnásobné-
ho rozdílu daňových výnosů na obyvate-
le mezi obcemi;

– poslance a senátory, aby kompromisní 
návrhy změn v RUD projednali a schváli-
li v první polovině roku 2012, 

– ministerstvo vnitra, aby připravované ře-
šení zajištění reformy veřejné správy by-
lo vždy konzultováno se Svazem a při 
hledání nového modelu financování pře-
nesené státní správy byla posílena od-
měna za výkon;

– poslance, aby respektovali skutečnost, 
že zpoplatnění výnosů z hazardu vyjad-
řuje zprostředkovanou kompenzaci zvý-
šených výdajů na zajištění bezpečnosti či 
řešení sociálních dopadů hráčských zá-
vislostí, stejně tak, jako podporu rozvoje 
místního sportovního, kulturního a další-
ho spolkového života.

B. Příprava na čerpání zdrojů z eU 
po roce 2013
Účastníci jsou přesvědčeni, že:

– Svaz měst a obcí ČR musí být nadále re-
spektovaným účastníkem příprav příští-
ho programovacího období evropských 
fondů po roce 2013;

– potřeby obcí je nutné při vytváření progra-
mů v maximální míře zohlednit jak progra-
mově, tak finančně, např. také s ohledem 

na možnost zahrnout DPH jako uznatelný 
náklad;

– je třeba přesně určit, jakou roli v rozvo-
ji území má hrát venkov, středně velká 
a velká města, přičemž intervence na růz-
ných typech území je nutné provázat;

– musí dojít k zjednodušení a zefektivnění 
administrativního systému operačních 
programů, sjednocení postupů jednotli-
vých řídicích a kontrolních orgánů a za-
jištění maximální uživatelské vstřícnosti 
vůči žadatelům.

c. Ostatní problematika související 
s financováním obcí
Účastníci se shodují, že:

– je třeba, aby došlo ke schválení zákona 
o majetkovém vyrovnání a aby veřejná 
správa ve spolupráci s církvemi pokračo-
vala v hledání řešení využití dosud bloko-
vaného majetku;

– ministerstvo financí musí výrazně zkvalit-
nit metodickou podporu v oblasti účet-
nictví, řádně odůvodňovat další požadav-
ky vůči obcím a vzhledem k nedodržení 
termínu stanoveného ve vládním usnese-
ní je nutné odložit povinný analytický 
přehled nejméně na rok 2013;

– oceňují závazek ministerstva financí 
uhradit obcím a městům náklady spoje-
né se změnami v účetnictví;

– pravidla kontroly ve veřejné správě musí 
být nastavena tak, aby se zamezilo dupli-
citním kontrolám a nezvyšovala adminis-
trativní náročnost pro kontrolované sub-
jekty;

– v rámci koncepčních změn v regionálním 
školství je třeba směřovat finanční pro-
středky přímo do rozpočtů obcí jako zři-
zovatelů školských zařízení;

– ministerstvo práce a sociálních věcí ne-
smí přenášet na obce náklady vyplývající 
z pracovněprávních vztahů, a to zejmé-
na odstupné pro zaměstnance, kteří ne-
přechází na úřady práce.

Zdroj: SMO ČR

D D o k u m e n t
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RUD: příležitost k mikroregionální
integraci obcí

Současně připravovaná změna Rozpočtového určení daní (RUD) 
se může, mimo prostého vyrovnání příjmů obcí, stát i motivačním 
nástrojem pro posilování mikroregionální spolupráce menších ob-
cí, potažmo integraci některých funkcí místních samospráv. Stači-
lo by, aby byl do současné diskuse o návrhu novelizace zákona 
o RUD zapojen ještě jeden určující prvek, a sice podmínka spolu-
práce obcí při využití budoucích vyšších daňových výnosů na pod-
poru projektů a aktivit významově přesahující jejich katastrální 
území. Integrace mikroregionů se může stát základnou pro sdíle-
ný výkon povinných správních a administrativních úkonů, využití 
potenciálu úspor a venkovské oblasti mohou získat větší váhu při 
zastupování svých zájmů. Ostatně integrace části prostředků se 
může stát i cestou ze „slepé uličky“ závislosti místních akčních sku-
pin na eurounijním financování programu LEADER.

„Čím vyšší je počet obyvatel, tím větší je občanská vybavenost, 
tím větší je lidský potenciál obce a tím se jednodušeji řeší problémy 
venkova“. To je jedno z resumé, které se mi stalo leitmotivem pre-
zentace výzkumu venkova na stránkách elektronického občasníku 
zpravodaje Spolku pro obnovu venkova z října letošního roku. Aka-
demické ověření rčení „víc hlav víc ví“ či chcete-li zdravého selské-
ho rozumu, vyvolalo v mé paměti nepatrnou rezonanci a oživilo ji-
ný příspěvek ve stejném periodiku z října loňského roku. Jeho po-
selství znělo takto: „se slučovat nechtějí“. Osobně pro mě bylo 
obvyklou hysterickou reakcí na jakoukoliv vstupní úvahu do disku-
se o integraci malých obcí. Posléze, při rolování (dříve listování) ono-
ho staršího čísla jsem si rovněž připomněl některé z argumentů 
obhajující pozici malých obcí, v tomto případě Spolku pro obnovu 
venkova. Nyní cituji: „Je nutno přiznat, že některé, zejména ekono-
mické a administrativní argumenty pro slučování, jsou na první po-
hled pochopitelné. Ve skutečnosti jde jen o politické proklamace, 
že to tak mají jinde, přičemž za dvacet let od osamostatnění malých 
obcí nikdo nepředložil seriózní materiál, o který by se dalo tvrzení 
opřít“. Než se posunu k jádru mého příspěvku, dovolím si řečnickou 
otázku, proč vlastně iniciátoři výzkumů sami nepřesměrují snažení 
od konstatování všeobecných logických úvah k přípravě seriózního 
materiálu, který by všem „zpátečníkům“ snesl zásadní argumenta-
ci proti integraci?

Za léta činnosti místních samospráv se v našich vodách objevily 
či objevují různé alternativní modely (svazky obcí, MAS, účelové 
svazky, společenství obcí apod.), jež více či méně nabízejí únikovou 
cestu z integrace prostřednictvím zkompromitovaného modelu 
střediskových obcí. Všechny alternativy ovšem zůstávají či se zasek-
ly na půli cesty, a to více v důsledku absence stabilního rozpočto-
vého zdroje než v důsledku nesouhlasu malých obcí se „slučová-
ním“. Současné modely dobrovolného sdružování obecních pro-
středků se jeví jako bezperspektivní nejen z důvodu nízké 
rozpočtové kapacity obcí, ale i neochoty postupovat příspěvky do 
mikroregionální pokladny. Výsledek nezájmu o  vytváření mikrore-
gionálních rozpočtů se projevuje tím, že různé svazky a sdružení za 
účelem rozvoje mikroregionů s desítkami tisíc obyvatel hospodaří 
řádově s  jednotkami stovek tisíc sdružených zejména z obecních 
rozpočtů a tomu následně odpovídá i míra aktivity. Lokální rozvoj 
zaměřený na údržbu majetku a financování základní urbánní míst-
ní infrastruktury výrazně dominuje rozvoji či opatřením s dopadem 
na území mikroregionu. Bohužel hlavním motivátorem integrace 
obcí se stalo, a dodnes zůstává, perspektiva získání extra prostřed-
ků z unijních fondů. Bez další jasné vize integrace bez využití dota-
cí považuji současnou cestu za neudržitelnou, na které se časem 
objeví značka slepé ulice. Možná by nás to nemuselo znepokojo-
vat, pokud bychom se dokázali ztotožnit s premisou, že výsledek 

snahy o kvalitu života na úrovni mikroregionu je prostým matema-
tickým součtem snažení všech obcí v daném území.

Podíváme-li se v tomto kontextu do historie rozpočtového určení 
daní (RUD), zjistíme, že v historii existovala koncentrace sdílených da-
ní na úrovni okresu, kdy s částí sdílených daní, ve výši nejdřív 60 %, 
následně už pouze 30 %, hospodařily okresní úřady kontrolované 
okresními shromážděními tvořenými zástupci obcí. Okresní shromáž-
dění se v plénu zabývala řadou meziobecních záležitostí (školství, 
schvalování rozpočtu, rozhodování o dotacích, společné zájmy obcí 
apod.), které ovlivňovaly život v regionu. Od roku 2000, s vidinou 
konce okresních úřadů a nového správního uspořádání, se  v systé-
mu rozdělování sdílených daní objevil tlak na integraci prostřednic-
tvím velikostních koeficientů obcí, které sloužily k přepočtu vyšších 
daňových výnosů na obyvatele početnějších sídel a zvýhodňovaly vět-
ší samosprávné celky. Pokud se obec posunula (integrovala) do vyšší 
velikostní kategorie, získávala vyšší daňový výnos na obyvatele, a tu-
díž mohla nabídnout svým občanům kvalitnější infrastrukturu i větší 
objem služeb. V roce 2008 se jediné kritérium rozdělování sdílených 
daní doplnilo o další dvě (katastrální výměra a prostý počet obyvatel), 
které posílily příjmy nejmenších obcí a snížily nerovnost v rozdělová-
ní RUD na čtyřapůlnásobek. Současná debata a snaha o změnu RUD 
směřuje k dalšímu zrovnoprávnění rozdělování sdílených daní na jed-
noho obyvatele. Bezpodmínečný růst, respektive vyrovnávání daňo-
vých výnosů, může mít ovšem i svůj negativní projev v podobě kon-
zervace rozdrobenosti, prohloubení izolovaného, jiným pohledem vi-
děno, suverénní rozhodování obcí.

V úvodu naznačené integrační řešení stojí na vizi přesměrování 
části vyšších příjmů obcí z RUD do mikroregionálních pokladen, 
které by financovaly mikroregionální priority ve shodě s místní roz-
vojovou strategií. K zavedení takového opatření mohou být využi-
ty již existující či mírně modifikované svazky obcí, popřípadě míst-
ní akční skupiny, které se částečně s  místními potřebami již nauči-
ly pracovat v rámci leaderovských programů. Současně by se na 
takovéto svazky mohla převést agenda, kterou dostatečně erudo-
vaně či z nedostatku kapacit nejsou schopny vykonávat malé obce 
samy. Díky garanci zachování místní samosprávy by nehrozilo na-
plnění často zdůrazňovaného rizika rozplynutí svébytnosti a iden-
tit. Jeho přínos spatřuji v úlevě administrativní zátěže a vytvoření 
servisu pro plnohodnotný výkon samosprávy. Nutnou podmínkou 
pro aplikaci nového přístupu by byla motivace k lepší provázanos-
ti a regionální spádovosti mikroregionů, které vznikly, ostatně stej-
ně jako místní akční skupiny, velmi živelně.

Řešení sdílených financí prostřednictvím RUD by přispělo k za-
bití několika much jednou ranou: a) posílila by se efektivita řešení 
problémů malých obcí a fungování místních samospráv, b) podpo-
řil by se jejich zájem o potřeby a projekty mikroregionů, a koneč-
ně za c) mohla by se do budoucna vyřešit neudržitelná poptávka 
místních akčních skupin po dalších zdrojích, jejichž finanční ambi-
ce k řešení místních problémů v současnosti míří ke stovce milionů 
korun ročně pro následující programovací období.

Jan Balek, balek@redefin.cz
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Konference 20 let svobody na venkově 
se účastnil i arcibiskup Dominik Duka

Konferenci „20 let svobody na venkově“ s podtitulem „Svobo-
da je volba?!“ uspořádala u příležitosti Dne české státnosti Místní 
akční skupina Říčansko. V prostorách Arcibiskupského paláce v Pra-
ze se ke slovu dostali významní hosté s příspěvky o demokracii a vý-
voji naší republiky po roce 1989. Mezi nimi i pražský arcibiskup 
Mons. Dominik Duka. Konference byla součástí akce Modlitba za 
domov, kterou již po tři léta pořádají místní akční skupiny z celé ČR 
ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR.

„Již po tři roky spolupracují místní akční skupiny z celé repub-
liky pod vedením MAS Říčansko s Ekumenickou radou církví ČR. 
Nejviditelnějším výstupem spolupráce je akce Modlitba za domov, 
která se každoročně koná 28. října na Řípu,“ vysvětlila ředitelka 
MAS Podlipansko Markéta Pošíková. Součástí akce je společná 
pouť na Říp pro celé rodiny. Účastníci se také scházejí u společné 
modlitby v kostele v Krabčicích, který v přímém přenosu vysílá Čes-
ká televize a moderuje Martina Kociánová. Modlitba je prokládá-
na zamyšlením zajímavých osobností, příběhy z našeho venkova a 
zpěvem. V letošním roce se součástí této společné akce stala i kon-
ference „Svoboda je volba?! 20 let svobody na venkově“. „Ta 
se výrazně odlišuje od běžné představy o konferenci, neboť je 
zvláštní svým duchovním rozměrem, který byl podtržen důstojným 
místem konání. Nad důležitostí a smyslem svobody v dnešní spo-

lečnosti a definicí pojmu svoboda se zamýšleli osobnosti jako je fi-
lozof Daniel Kroupa, šéfredaktor Českého rozhlasu 6 (dříve Svo-
bodná Evropa) Daniel Raus, filozof a politolog Jiří Pehe, starosta 
Říčan Vladimír Kořen, sociolog Jan Hartl a řada dalších osobností 
z řad členů Ekumeniské rady církví a místních akčních skupin,“ vy-
světlila Pošíková.

„Akce se setkala s velmi příznivými ohlasy a publicitou a v příš-
tím roce budeme opět rádi tímto způsobem reprezentovat Říčan-
sko a obecně prospěšnou práci místních akčních skupin,“ řekla 
manažerka MAS Říčansko Ludmila Třeštíková, která dodala, že pří-
ští ročník bude věnován tématu trvale udržitelného rozvoje.

Konference se zúčastnil také pražský arcibiskup Mons. Dominik 
Duka, který přítomné pozdravil a pozval na ekumenickou slavnost 
do katedrály sv. Víta. V průběhu večera pak účastníci konference, 
mezi nimiž nechyběli představitelé samosprávy, političtí vězni, ba-
ráčníci, zástupci záchranných sborů ČR  i reprezentanti církví, pro-
sili za naši vlast, domov a rodinu. Poté vyslechli oratorium „Píseň 
sestry Anežky a bratra Františka“ Petra Fialy v podání Českého 
filharmonického sboru Brno.

Ředitelka MAS Podlipansko  Markéta Pošíková spolu s hlavní or-
ganizátorkou z MAS Říčanska předala arcibiskupovi Dukovi kera-
mického anděla, jehož pro tuto příležitost vyrobil držitel regionální 
značky Polabí – regionální produkt Bronislav Kuba z Kerska u Sad-
ské. „Anděla jsme mu daly jako pozornost za spolupráci a podpo-
ru,“ řekla Pošíková.

Šum
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„Nejlepší domy staví ženy,“ 
řekli si v Hostětíně

„Existují ženy, za jejichž prací je řada přelomových úspěchů 
v oblasti ekologického stavitelství“, shodly se účastnice semináře 
„Domy žen“ který se konal v listopadu v Hostětíně u příležitosti 
Mezinárodního dne pasivních domů. Všechny se podílely na vzni-
ku kvalitních českých staveb.

S myšlenkou uspořádat setkání žen, které se významně podílí 
na rozvoji ekologického stavitelství v Česku, přišla Yvonna Gaillyo-
vá, ředitelka Ekologického institutu Veronica. Sama Gaillyová stá-
la u vzniku první české veřejné pasivní budovy v Hostětíně, jejíž 
stavba byla dokončena před pěti lety.

Na setkání představilo své realizované či zamýšlené projekty něko-
lik žen. Celá polovina projektů se týkala rekonstrukcí škol či školek. 
Jeden z důvodů, proč se tolik projektů věnuje zrovna školám, zmiňu-
je Zuzana Benešová, starostka Ostopovic (v současné době na mateř-
ské dovolené), která se sama zasadila o rekonstrukci zdejší školy: „Že-
ny se více zabývají problematikou zdraví a životního prostředí, a to 
hlavně ve vztahu k dětem – jestli zdravě jí či co dýchají. Je tedy logic-
ké, že se zajímají i o prostředí, ve kterém děti tráví velkou část dne.“

Dále byl představen pasivní dům rodiny Jitky Valehrachové, po-
stavený výhradně z přírodních materiálů, pasivní dřevostavba pro-
děkanky fakulty architektury v Brně Hany Urbáškové, který v prů-
běhu stavby hojně navštěvovali studenti. Z veřejných staveb to by-
ly panelové domy v Brně - Novém Lískovci rekonstruované téměř 
do pasivního standardu díky starostce městské části Janě Drápalo-
vé či dosud nerealizovaný projekt místostarostky Modřic Hany 
Chybíkové na stavbu bydlení pro seniory.

Prosazovat stavbu pasivních domů není jednoduché. Účastnice 
setkání se shodly, že je těžké měnit zažité stereotypy. „Lidé jsou 
zvyklí stavět určitým způsobem a ve chvíli, kdy to chce někdo dělat 
jinak, má to velmi těžké,“ zaznělo hned od několika stavitelek. Ten-
to poznatek se týká jak stavění pasivních domů, tak i role žen ve 
stavebním procesu. Hana Chybíková zmiňuje v této souvislosti vý-
hodnější pozici žen: „Ženy se umí prosadit, lépe argumentují a ma-
jí výdrž.“ Kvalitní projekt nelze udělat ze dne na den. Je to dlouho-
dobá záležitost. „My se snažíme, aby naše domy byly funkční, mo-
derní a nadčasové i za 20 let,“ dodává Drápalová.

Akce Domy žen byla nejen setkáním zaměřeným na prezentaci 
ekologického stavitelství, významný byl i pohled na genderový aspekt 
působení žen v oboru. Podle Marcely Adamusové z organizace Fórum 
50 % je stavitelství považováno za technický a tudíž typicky mužský 
obor, kde ženy nepůsobí důvěryhodně. „Zcela běžně se také setkává-
me se ženami v sexistických propagačních kampaních na stavebniny 
– tedy spíše vídáme v ulicích polonahá ženská těla ve spojitosti se slo-
gany typu postavíme vám, co chcete.“ dodává Adamusová.

Setkání žen, které staví domy, přineslo do veřejné debaty několik 
zajímavých myšlenek. Ženy častěji myslí na budoucnost. Nejen svoji, 
ale i svých potomků. Uvažují o zdravém prostředí pro své děti. Sta-
vět pořádně znamená totiž především stavět pro další generace.

Setkání bylo realizováno v rámci projektu Sítě center pasivní-
ho domu spolufinancovaného Státním fondem životního prostře-
dí a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Bližší informace: Yvonna Gaillyová

Nové certifikáty „HANÁ regionální 
produkt®“ dostanou výrobci 
potravin, ale i záhorská krajka

Dalších osm výrobců může označit své zboží značkou „HANÁ 
regionální produkt®“. Rozhodnutím certifikační komise, která se 
sešla v pondělí 21. listopadu v Července, se tak zařadí do skupiny 
již sedmadvaceti řemeslníků a výrobců, kteří nabízejí kvalitní a ori-
ginální produkty vyráběné právě v oblasti Hané. Nové certifikáty 
získali tentokrát především výrobci potravin.

„Zaměřili jsme se hlavně na potravinářské produkty, které nám 
v nabídce zatím docela chyběly. Od nynějška máme na seznamu 
masné i mléčné výrobky, uzeniny, zabíjačkové speciality, med i po-
vidla,“ uvedla Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská ces-
ta, která značku uděluje.

Ochrannou známku bude nově používat Zemědělsko-obchod-
ní družstvo vlastníků Újezd u Uničova na svých tradičních masných 
výrobcích, společnost AMALTHEA na mléčných výrobcích, společ-
nost Kouřil na svých bedihošťských zabíjačkových a uzených spe-
cialitách, Jan Beneš si značku přidá na etiketu „Hanáckého me-
du“, Jiří Netopil na „Švestková povidla“, Miroslav Srostlík označí 
svá řezbářská díla, Pekárny Přílepy obaly s hanáckým pečivem. Jed-
ním z mála nepotravinářských produktů je tentokrát dnes už oje-
dinělá záhorská krajka, kterou vyrábí Pavla Hučínová z Veselíčka.

Výrobky se značkou HANÁ regionální produkt® ovšem už ne-
budou muset lidé hledat jen na řemeslných jarmarcích. Od nynějš-
ka si je mohou zakoupit přímo v kamenném obchodě v Olomouci. 
Nová prodejna v centru města v uličce za Priorem nabídne kromě 
specialit z Hané také originální produkty z Jeseníků, Moravského 
krasu či Moravského Kravařska. Také proto ponese na svém štítu 
název To pravé z HANÉ i odjinud.

Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta
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Další desítka výrobků reprezentuje
značkou JeSeNíKY originální produkt

Celkem deset produktů získalo možnost užívat označení JESE-
NÍKY originální produkt ve čtvrtém kole certifikace, které proběh-
lo v Hanušovicích. Celkový počet výrobků označených fialovým 
zvonkem jesenickým se tak rozroste na třicet šest. Koordinátorem 
značení, které zastřešuje Asociace regionálních značek, v regionu 
Jeseníků je MAS Horní Pomoraví.

V dosud posledním kole výběru vhodných originálních produktů 
se objevují poprvé uzenářské speciality a také medy. Mimo jiné ne-
obvyklý a chuťově specifický pohankový med. Z potravinářských vý-
robků svou originalitou zaujaly lahůdky ve skle společnosti Design-
foods ze Zábřeha. Mezi produkty společnosti se řadí králičí paštika či 
šípková marmeláda – všechny výrobky jsou bez chemických konzer-
vantů, z tuzemských surovin, ošetřené vysokostupňovou sterilací.

Rukodělné výrobky zastupují fúzované skleněné obrázky Vitrail 
Servisu Marie Hoplíčkové ze Zábřeha a drobné šperky a dekorativní 
předměty Darji Andrlové z Bludova. Čestné udělení značky získal Do-
mov Paprsek Olšany. Tamní rukodělné výrobky vytvářejí z rozličných 
materiálů klienti Domova, kterými jsou muži s mentálním postižením.

Tradiční řemeslo představuje kovářství, tentokrát umělecká díla 
i užitkové předměty z kovářské dílny Jaroslava Křížka z Javorníku. 
„Jsme velmi rádi, že se pan Křížek do systému regionálního značení 
zapojil. Jde o výjimečnou kovářskou práci zahrnující kromě běžných 
užitkových věcí jako mříže, brány, zábradlí, nábytek, ploty také volné 
plastiky z kovu.,“ uvedla koordinátorka projektu Lenka Krobotová 
z MAS Horní Pomoraví. Práce Jaroslava Křížka jsou k vidění jak v Ja-
vornicku, tak po celé České republice, například v pražském Karolinu 
nebo v Divadle Šumperk. Zdroj: MAS Horní Pomoraví

Vyhodnocení přínosu značky 
POlABí regionální produkt®

Držitelé značky POLABÍ – regionální produkt®, se sešli dne 24. lis-
topadu 2011 na společném vyhodnocení přínosu regionální znač-
ky. Setkání se zúčastnili producenti, jež jsou do značení zapojení růz-
ně dlouhou dobu. Od počátku certifikace, v roce 2006, až po čers-
tvé držitelé, z října letošního roku.

V úvodu sezení se všichni zúčastnění navzájem představili, vý-
robci prezentovali své produkty, za které certifikát obdrželi. Národ-
ní koordinátorka, Kateřina Čadilová z Asociace regionálních zna-
ček, instruovala výrobce o správném způsobu značení a používání 
loga. Iv. Minaříková seznámila výrobce s realizovaným projektem 
Za poklady venkova a možnostech výrobců do jeho zapojení. Šes-
ti novým držitelům certifikátu, byla slavnostně předána plaketa, ře-
ditelkou MAS M. Pošíkovou. Dále následovalo hodnocení přínosu 
značky samotnými výrobci, zda a jak se naplnilo jejich očekávání.

Očekávaní:
a) Celkovou podporu v prodeji místních výrobků a potlačení pře-

kupníků, jež prodávají nekvalitní mnohdy nečeské výrobky.
b) Garance kvality.
c) Propagaci výrobců ve městech, obcích a infomístech v celé tu-

ristické oblasti Polabí. Apelovat na MAS zapojené do značení, 
aby tak učinili ve svém regionu.

d) Propagace napříč celou republikou.
e) Výhodnější podmínky pro certifikované výrobce na různých ak-

cích, které organizujeme nebo jsme přizváni. Zhodnocení ruční 
práce/překupníci.

f) Pro zájemce zajistit školení minimum obchodních dovedností.
Iv. Minaříková, MAS Podlipansko

Základní škola v Senohrabech 
se změnila v moderní zařízení

Základní škola v Senohrabech má za sebou další etapu rozsáh-
lé rekonstrukce. Jejím výsledkem jsou moderní učební prosto-
ry, které umožnily zvýšit kapacitu školského zařízení z původních 
60 na 100 dětí. Náklady investiční akce se vyšplhaly na 8,4 milio-
nu korun, z toho 80 procent pokryla dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy a zbytek zaplatila obec ze svých 
zdrojů.

„Naše základní škola je velice oblíbená, má dobrou pověst. 
Chodí do ní nejen děti ze Senohrab, ale také ze sousedních obcí 
Hrusice, Mirošovice, Pětihosty a Čerčany. Rodiče se o školu velmi 
zajímají a přispívají také na její činnost. S jejich pomocí jsme na-
příklad vybavili počítačovou učebnu,“ řekl senohrabský starosta 
Pavel Pangrác.

Rekonstrukce školy navázala na první etapu oprav, která pro-
běhla v roce 2009. Součástí druhé etapy, která začala loni a skon-
čila letos o prázdninách, bylo mimo jiné vybudování víceúčelové-
ho prostoru v nevyužitém podkroví. Vznikla v něm moderní učeb-
na, školní kabinet, malá kuchyňka pro výuku vaření a sociální 
zařízení. Třída dostala nové lavice, skříňky, učitelský stůl a velkou 
interaktivní tabuli. Kuchyňka je vybavena funkční linkou, lednicí, 
varnou deskou s troubou i mikrovlnnou troubou. Součástí projek-
tu byl také nákup nástavce na keramickou pec v dílně v suterénu 
školy. O keramický kroužek je mezi žáky velký zájem a pec už po-
třebám dětí nestačila.

Modernizace zahrnovala také zateplení fasády objektu. Škola 
pak ze svých finančních prostředků a z darů rodičů nechala ještě 
vydláždit prostor před budovou. Vzniklo na něm malé hřiště na bas-
ketbal a vybíjenou a takzvaný hravý chodník se skákacím panákem.

Základní školu v Senohrabech navštěvuje téměř 100 dětí v 1. až 
5. ročníku. O jejich výchovu a vzdělání se stará šest učitelek, dvě vy-
chovatelky a jedna asistentka pedagoga.

Jaroslava Tůmová

A A k c e  v  r e g i o n e c h  3 6
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Dne 16. 11. 2011 schválil ministr ze-
mědělství alokace pro místní akční sku-
piny vybrané k podpoře z Programu roz-
voje venkova ČR na rok 2012.

Roční alokace na místní akční skupinu se 
skládá z pevného základu a bonusu. Základ 
je tvořen částkou, která je pro každou MAS 
v dané výběrové skupině stejná a je vypo-
čtena jako poměr poloviny alokace k počtu 
MAS. Bonus představuje druhou polovinu 
celkové roční alokace na danou skupinu 
MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS 
a počtu bodů udělených Hodnotitelskou 
komisí v rámci hodnocení činnosti MAS 
předcházejícího roku. Tento postup výpo-
čtu alokací byl schválen Monitorovacím vý-
borem PRV a prodiskutován s Národní sítí 
Místních akčních skupin ČR.

Od počátku byla Monitorovacím výbo-
rem PRV schválena zásada oddělených roz-
počtů jednotlivých skupin MAS v poměru 
60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace 
pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo za-
jištěno přesunem finančních prostředků 
z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 
205 236 EUR na rok.

Dne 4. 4. 2011 odsouhlasil Monitorova-
cí výbor PRV přesun dalších finančních pro-
středků ve prospěch MAS 32+, a to z opat-
ření III.3.1. Vzdělávání a informace v celko-
vé výši 3 830 021 EUR. Na rok 2012 bude 
pro MAS 32+ alokována polovina z této 

částky, druhá polovina bude použita pro alo-
kaci v roce 2013.

Všechny částky se odvíjí od finančního 
plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční sku-
pina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie, který je stanoven v programovém 
dokumentu.

VýŠe ROČNí AlOKAce 
PRO JeDNOTlIVÉ SKUPINY MAS

Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 
(48 MAS) mají přiděleno 60 % alokace ro-
ku 2012, tj. 13 927 683 EUR. Po přepočtu 
říjnovým kurzem DG Budget (dle DG Bud-
get 24,563 Kč/EUR) se jedná o částku 342 
105 679 Kč.

Pro místní akční skupiny vybrané v roce 
2009 (32 MAS) se v roce 2012 rozděluje fi-
nanční balíček, který je tvořen 40 % aloka-
ce roku 2012 a polovinou ze 40 % aloka-
ce roku 2009, tj. celkem 335 297 997 Kč.

Roční alokace pro Místní akční skupiny 
dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) 
činí 174 894 616 Kč.

Místní akční skupiny navíc mohou pou-
žít nevyčerpané prostředky z předcházejí-
cích let, jejich převod probíhá automaticky 
z roku na rok. Konkrétní výši alokace, kte-
rou MAS může závazkovat na projekty ko-
nečných žadatelů, je uvedena na Portálu 
Farmáře. Zdroj: MZe

Alokace místních akčních skupin na rok 2012

Graf – Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS na rok 2012 v mil. Kč
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alokace pro Mas 2012 (srovnání s rokem 2011)       
Mas 48 2011 2012 Plus/Minus H10 H11
Posázaví�o.p.s. 14�469�302 16�015�017 1�545�715 A+ A
Přemyslovské�střední�Čechy, z.s.p.o. 11�782�354 11�614�449 -167�905 A A
Lípa�pro�venkov�o.s. 6�973�408 6�728�032 -245�376 B B
MAS�Říčansko�o.p.s. 8�767�454 9�555�972 788�518 B B
Vyhlídky,�o.s. 6�904�331 7�186�149 281�818 B A
MAS�KRAJINA�SRDCE 5�795�225 5�971�967 176�742 A+ A
CHANCE�IN�NATURE�-�LOCAL�ACTION�GROUP 6�702�622 7�700�876 998�254 A+ A
Místní�akční�skupina�Třeboňsko�o.p.s. 8�011�838 8�017�492 5�654 B B
Místní�akční�skupina�Sdružení�Růže,�o.s. 6�670�316 6�826�197 155�881 A A
Místní�akční�skupina�Blanský�les�–�Netolicko�o.p.s. 5�930�749 5�562�135 -368�614 B C
MAS�Lužnice,�o.s. 4�737�899 4�584�444 -153�455 B C
MAS�VLTAVA,�o.s. 4�915�507 5�016�086 100�579 C B
Místní�akční�skupina�Hlubocko�–�Lišovsko�o.p.s. 5�384�297 5�316�352 -67�945 D D
Občanské�sdružení�Aktivios 9�369�951 8�734�851 -635�100 A B
Místní�akční�skupina�Pošumaví,�z.s.p.o. 10�949�637 11�535�666 586�029 C B
MAS�Český�les,�o.�s. 10�027�537 10�664�788 637�251 B A
Český Západ - Místní partnerství, o.s. 6�809�762 7�022�265 212�503 A A
Místní�akční�skupina�svatého�Jana�z�Nepomuku 5�020�343 4�921�050 -99�293 A B
MAS�Vladař�o.p.s. 10�761�248 9�083�885 -1�677�363 B D
Místní�akční�skupina�Mikroregionu�Frýdlantsko 6�448�870 6�241�728 -207�142 A B
MAS�„Přiďte�pobejt!“o.s. 6�098�399 6�121�585 23�186 B B
LAG�Podralsko�o.�s. 9�431�745 9�680�205 248�460 A A
Místní�akční�skupina�Podještědí�o.s. 7�131�226 6�605�652 -525�574 C D
Sdružení�SPLAV,�o.s. 7�136�693 7�993�707 857�014 C A
Společná�CIDLINA,�o.s. 6�380�887 6�465�739 84�852 B B
Místní�akční�skupina�POHODA�venkova 6�798�818 6�945�388 146�570 B B
Místní�akční�skupina�Jemnicko,�o.p.s. 4�799�078 4�487�606 -311�472 D D
Místní�akční�skupina�Třešťsko 4�648�526 5�002�545 354�019 D B
Podhůří�Železných�hor�o.p.s. 4�675�817 4�755�865 80�048 D C
Havlíčkův�kraj�o.p.s. 5�040�449 4�744�785 -295�664 B C
MAS�Boskovicko�PLUS 7�227�268 7�648�386 421�118 B A
„Strážnicko“�Místní�Akční�Skupina 5�317�624 5�398�779 81�155 B B
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko 5�994�838 5�439�562 -555�276 B D
Znojemské�vinařství,�o.s. 6�550�760 7�436�966 886�206 D A
Kyjovské�Slovácko�v�pohybu 10�573�862 10�900�591 326�729 A+ A
Místní�akční�skupina�Mikulovsko�o.p.s. 5�351�765 5�249�842 -101�923 D D
Moravská�cesta�(Litovelsko-Pomoraví),�o.s. 6�690�522 6�789�478 98�956 A A
BYSTŘIČKA,�o.p.s. 5�201�593 5�262�769 61�176 C B
Rozvojové�partnerství�Regionu�Hranicko 7�589�343 7�577�733 -11�610 A A
Region�HANÁ,�o.s. 6�468�842 6�423�075 -45�767 A+ A
Uničovsko,�o.p.s. 4�484�690 4�417�581 -67�109 D D
Místní�akční�skupina�Horňácko�a�Ostrožsko 6�105�574 6�240�695 135�121 C B
Místní�akční�skupina�Hornolidečska�o.s. 4�842�653 4�905�186 62�533 B B
Místní�akční�skupina�Podhostýnska,�o.s. 5�726�501 5�613�721 -112�780 A B
Místní�akční�skupina�Regionu�Poodří,�o.s. 7�633�162 7�866�534 233�372 A A
RÝMAŘOVSKO,�o.p.s. 5�147�987 5�671�394 523�407 D A
Místní�akční�skupina�Pobeskydí�–�z.s.p.o. 13�137�838 13�263�166 125�328 B B
Místní�akční�skupina�Nízký�Jeseník,�o.s. 4�582�558 4�897�743 315�185 D B
celkem 48 337 201 668 342 105 679 4 904 011
Mas 32 2011 2012 Plus/Minus H10 H11
Místní�akční�skupina�SVATOJIŘSKÝ�LES,�o.s. 7�985�339 7�508�504 -476�835 D C
MAS�Podlipansko,�o.p.s. 12�838�506 13�921�758 1�083�252 A A
Region�Pošembeří�o.p.s. 11�483�306 12�757�374 1�274�068 A+ A
Místní�akční�skupina�Pomalší�o.p.s. 8�879�315 8�061�034 -818�281 C D
Rozkvět�zahrady�jižních�Čech�-�místní�akční�skupina 7�546�382 7�877�534 331�152 B A
Místní�akční�skupina�LAG�STRAKONICKO,�o.s. 12�733�193 13�760�837 1�027�644 A A
MAS�Sokolovsko�o.�p.�s. 22�065�000 21�836�591 -228�409 B B
MAS�Labské�skály 7�668�122 7�788�697 120�575 A A

Tabulka srovnání alokace MAS 2011 a 2012
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MAS�Sdružení�Západní�Krušnohoří 14�797�113 14�402�416 -394�697 B B
„Místní�akční�skupina�České�středohoří“ 12�558�523 12�001�575 -556�948 C B
Obecně�prospěšná�společnost�pro�Český�ráj 9�299�472 8�857�307 -442�165 D C
Místní�akční�skupina�Broumovsko+ 8�305�111 8�209�543 -95�568 B B
Království�–�Jestřebí�hory,�o.p.s. 9�608�659 9�235�307 -373�352 C B
Místní�akční�skupina�ORLICKO 12�029�584 11�569�572 -460�012 B B
MAS�Sdružení�pro�rozvoj�Poličska�o.s. 8�874�022 8�936�392 62�370 B B
Královská�stezka�o.p.s. 7�412�596 7�477�177 64�581 C B
Podhorácko,�o.p.s. 7�823�080 7�682�177 -140�903 A B
Via�rustica�o.s. 11�025�185 10�211�281 -813�904 C C
MAS�Moravský�kras�o.s. 13�030�333 14�845�214 1�814�881 A+ A
Místní�akční�skupina�Společná�cesta,�o.s. 9�850�496 10�306�479 455�983 A A
MAS�Partnerství�venkova 8�435�065 8�402�008 -33�057 B B
MAS�–�Partnerství�Moštěnka,�o.s. 12�218�674 13�225�909 1�007�235 A+ A
MAS�Horní�Pomoraví�o.p.s. 14�396�119 15�008�053 611�934 A+ A
Prostějov�venkov�o.p.s. 8�485�075 8�530�265 45�190 B B
MÍSTNÍ�AKČNÍ�SKUPINA�ZÁHOŘÍ-BEČVA,o.s. 7�496�920 7�571�554 74�634 B B
Na�cestě�k�prosperitě,�o.s. 8�110�912 7�942�330 -168�582 B B
Místní�akční�skupina�Mikroregionu�Buchlov 7�511�886 7�465�691 -46�195 A B
MAS�Kelečsko�-�Lešensko�-�Starojicko,�o.s. 7�287�936 6�841�130 -446�806 C D
Místní�akční�skupina�Valašsko�–�Horní�Vsacko,�o.s. 8�172�968 8�097�633 -75�335 B B
Luhačovské Zálesí, o.p.s. 9�185�763 8�942�055 -243�708 D C
MAS�Východní�Slovácko 11�063�696 10�558�950 -504�746 B B
Místní�akční�skupina�Opavsko 13�880�870 15�465�650 1�584�780 A A
celkem 32 332 059 221 335 297 997 3 238 776
Mas 32+ 2011 2012 Plus/Minus H10 H11
Rakovnicko�o.�p.�s. 5�671�189 8�789�707 3�118�518 A+ A
MAS�Sedlčansko,�o.p.s. 3�502�114 4�364�216 862�102 B C
MAS�Karlštejnsko,�o.s. 5�701�098 6�939�059 1�237�961 x C
Místní�akční�skupina�Svazku�obcí�Blatenska,�o.p.s. 3�121�943 4�203�530 1�081�587 B B
Ekoregion�Úhlava,�o.s. 2�812�115 3�787�283 975�168 B B
MAS�Světovina�o.p.s. 4�093�384 5�552�666 1�459�282 C B
MAS�Zlatá�cesta,�o.p.s. 2�989�288 4�162�955 1�173�667 B A
MAS�21,�o.p.s. 5�530�433 7�614�226 2�083�793 B B
MAS�Šluknovsko 5�822�606 9�192�509 3�369�903 A+ A
MAS�Brána�do�Českého�ráje,�o.s. 4�293�198 5�958�803 1�665�605 B A
Místní�akční�skupina�Mezi�Úpou�a�Metují 3�923�758 5�137�046 1�213�288 C B
Podchlumí�o.s. 3�492�214 5�125�660 1�633�446 A A
Hradecký�venkov�o.p.s. 3�716�952 5�578�279 1�861�327 A A
NAD�ORLICÍ,�o.p.s. 5�021�277 7�727�267 2�705�990 A+ A
Otevřené�zahrady�Jičínska 4�030�726 5�548�047 1�517�321 C B
Místní�akční�skupina�Krkonoše,�o.s. 4�745�789 6�283�316 1�537�527 B B
MAS�Železnohorský�region,�o.s. 4�766�629 7�150�305 2�383�676 A+ A
Místní�akční�skupina�Svitava 4�151�611 5�343�200 1�191�589 B B
MAS�Litomyšlsko�o.p.s. 4�065�621 5�112�071 1�046�450 C C
MAS�Holicko,�o.p.s. 3�158�776 3�774�798 616�022 C D
MAS�Moravskotřebovsko�a�Jevíčsko�o.p.s. 3�877�232 5�007�946 1�130�714 D B
International�Education�and�Consultation�Centre 3�078�671 4�037�251 958�580 A B
Místní�akční�skupina�Mikroregionu�Telčsko,�o.�s. 3�055�408 4�016�864 961�456 C B
Střední�Haná,�o.p.s. 3�111�004 3�839�076 728�072 D C
Místní�akční�skupina�Šumperský�venkov 3�612�683 5�433�743 1�821�060 A A
Místní�akční�skupina�Ploština 3�122�982 4�558�900 1�435�918 D B
Místní�akční�skupina�Vizovicko�a�Slušovicko,�o.s. 3�253�283 4�286�486 1�033�203 C B
Místní�akční�skupina�Dolní�Poolšaví,�o.s. 2�957�994 3�906�518 948�524 D B
Místní�akční�skupina�Rožnovsko 3�442�434 4�794�601 1�352�167 D A
Místní�akční�skupina�Hlučínsko 6�572�841 8�200�895 1�628�054 B B
Místní�akční�skupina�Hrubý�Jeseník 4�003�032 5�428�497 1�425�465 B B
Rozvoj�Krnovska�o.p.s. 3�194�363 4�038�896 844�533 C C
celkem 32+ 127 892 648 174 894 616 47 001 968
CELKEM 12 (48 / 32 / 32+) 797 153 537 852 298 292 55 144 755

Stejný�základ�pro�MAS�48:�3�563�601,�pro�MAS�32:�5�239�031,�základ�pro�MAS�32+:�2�732�728� Zdroj: MZe, sZIF a Ns Mas, výpočet Tsu
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MMR ČR: Vyhlašujeme dotace 
pro regiony na rok 2012

Dvojice programů, optimalizované alokace prostředků a takřka 
tři měsíce na podání žádostí. Taková je aktuální výzva dotačních 
programů ministerstva pro místní rozvoj v oblasti regionální politi-
ky pro rok 2012. Od 1. prosince do 17. února bude resort minist-
ra Kamila Jankovského přijímat žádosti, pro které je předběžně při-
praveno 309 milionů korun.

„V rámci přípravy programů jsme se snažili zohlednit reálné po-
třeby českého venkova. Jsem rád, že i přes úspornou vládní politi-
ku se nám podařilo zachovat kompletní spektrum dotačních titu-
lů, které v případě programu Bezbariérové obce byly dokonce 
oproti loňsku finančně posíleny,“ uvedl Kamil Jankovský s douš-
kou, že do okamžiku schválení státního rozpočtu jde samozřejmě 
o předběžné alokace. 

Podmínky a zásady jednotlivých dotačních programů jsou již ny-
ní uveřejněny na webových stránkách MMR ČR. Otevřeny budou 
dva programy:

Podpora rozvoje regionů obsahující podprogramy 

Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů – Tento 
podprogram je určen pro obce (svazky obcí), v jejichž územním ob-
vodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 
1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly 
původní vojenský majetek do svého vlastnictví. Formou podpory je 
dotace na nové funkční využití těchto areálů, poskytovaná až do 
výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce. Předběžná aloka-
ce finančních prostředků na rok 2012 je 114 mil. Kč (pokles 50 mi-
lionů oproti roku 2011).

Podpora obnovy a rozvoje venkova – Tento podprogram je 
určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí. Formou podpory 
je dotace poskytovaná až do výše 80 % (pro dotační titul 1) nebo 
do výše 70% (pro dotační tituly č. 2 až 5) skutečně vynaložených 
nákladů na akci. Zaměření programu je definováno v 5 dotačních 
titulech, mezi které patří podpora zapojení dětí a mládeže do živo-
ta obcí nebo podpora obnovy drobných sakrálních staveb. Před-
běžná alokace na rok 2012 pro tento podprogram je 180 mil. Kč 
(pokles o 10 milionů oproti roku 2011).

Bezbariérové obce s podprogramem Odstraňování bariér 
v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách obecních 
a městských úřadů. Cílem programu je zajistit státní podporu in-
vestičních záměrů při odstraňování bariér ve výše uvedených budo-
vách náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí 
a měst. Dotace je poskytována až do výše 50% skutečně vynalo-
žených nákladů na akci. Předběžná alokace finančních prostředků 
na rok 2012 je 15 mil. Kč (nárůst o 6 milionů oproti roku 2011). 

Zdroj: MMR

PODPORA OBNOVY A ROZVOJe VeNKOVA

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a roz-
voj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci oby-
vatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich 
obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vyme-
zeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obec-
ně se však jedná o obce či svazky obcí.

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
Dotační titul č. 2 –  Podpora zapojení dětí a mládeže do komu-

nitního života v obci 
Dotační titul č. 3 –  Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvo-

ji venkova 
Dotační titul č. 4 –  Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 

v obci 
Dotační titul č. 5 –  Podpora zapojení romské komunity do živo-

ta obce a společnosti 

Rozhodnutím ministra č. 202/2011 ze dne 25. listopadu 2011 
byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 a výzva k předklá-
dání žádostí o dotaci. 

Více informací:
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Pod-
pora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-
-venkova

MMR ČR: V roce 2012 pomůžeme 
cestovnímu ruchu 60 miliony

Celkem 60 miliony korun hodlá v příštím roce pomoci Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu. V rám-
ci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogra-
mu Cestování dostupné všem je výzva otevřená až do 17. úno-
ra 2012.

Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáh-
nout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je 
určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celko-
vých výdajů akce 5 milionů korun. „V době probíhající ekonomic-
ké recese jsou investice do zvyšování kvality služeb v cestovním 
ruchu velmi nezastupitelné,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro 
místní rozvoj. Bližší informace jsou na webových stránkách MMR 
ČR.

Žadatelé se mohou o dotace hlásit ve třech oblastech podpory:
 – Rekonstrukci/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty 

a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turis-
ty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových 
tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených 
produktů cestovního ruchu.

 – Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atrak-
tivity nadregionálního a regionálního významu, případně atrakti-
vity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dál-
kových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopra-
vě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu 
ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky 
šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity 
a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených 
produktů cestovního ruchu.

 – Zavedení (zlepšení) vytvoření navigačních a informačních systé-
mů pro sluchově a zrakové postižené účastníky cestovního ru-
chu a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketin-
gu vytvořených produktů cestovního ruchu. 

Zdroj: MMR

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
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Startuje další ročník dotačního 
programu Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na předkládání žá-
dostí o dotaci do programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech pod-
programech je připraveno půl miliardy korun. Ministerstvo také pro 
zájemce připravilo dva semináře, které pomohou při přípravě žádosti.

„Výzva bude otevřena až do 17. února 2012, žadatelé by však 
rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu,“ uve-
dl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. I proto ministerstvo 
hned zkraje prosince uspořádá dvojici seminářů v Olomouci (5. pro-
since) a v Praze (13. prosince) pro zájemce o dotaci. Školení budou 
bezplatná, žadatelům navíc bude k dispozici veškerá dokumenta-
ce na webu. „K dispozici bude také personál našeho informační-
ho centra, které se za poslední rok vybudovalo u veřejnosti velmi 
slušnou reputaci,“ uvedl Kamil Jankovský.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického 
formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do poda-
telny ministerstva. Termín ukončení příjmu projektů je nejpozději 
do 17. 2. 2012. V rámci dotačního programu Podpora bydlení bu-
dou otevřeny 4 podprogramy: 

PODPORA ReGeNeRAce PANelOVýcH SíDlIŠť 

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci 
veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nej-
méně 150 bytů. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % roz-
počtových nákladů na úpravy uvedeného veřejného prostranství, 
max. však 4 mil. Kč. 

Příjemcem dotace je obec, která má na svém území panelové síd-
liště s nejméně 150 byty vystavěnými panelovou technologií a na to-
to sídliště má zpracovaný projekt regenerace.

Předběžná alokace na rok 2012 je 145,5 mil. Kč.

PODPORA VýSTAVBY TecHNIcKÉ INFRASTRUKTURY

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro 
následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo byto-
vých a rodinných domů. Výše dotace je 50 tis. Kč na 1 byt násled-
ně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto 
podprogramu.

Příjemcem dotace je obec.
Předběžná alokace na rok 2012 je 50 mil. Kč.

PODPORA VýSTAVBY PODPOROVANýcH BYTů 

Cílem je vznik podporovaných bytů na území České republiky 
sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají 
ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících 
z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo soci-
ální okolnosti jejich. 

Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická 
osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území:
 – některého z členských států Evropské unie, 
 – státu, který je smluvní stranou Dohody o EHP,
 – Švýcarské konfederace.

Podprogram obsahuje dva dotační tituly:
 – Pečovatelský byt. Cílem je zajištění sociálního bydlení pro 

osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodlouže-
ní jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění 
efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Výše 
dotace je 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

 – Vstupní byt. Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociální-
ho bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn 
přístup k nájemnímu bydlení. Výše dotace je 550 tis. Kč na 1 by-
tovou jednotku.
Předběžná alokace na rok 2012 je pro: 

 – dotační titul Pečovatelský byt 250 mil. Kč
 – dotační titul Vstupní byt 50 mil. Kč

PODPORA VýMĚNY DOMOVNícH OlOVĚNýcH ROZVODů 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domov-
ních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné 
vodě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských 
společenství podle pravidla „de minimis.“ Výše neinvestiční dotace 
je 10 tis. Kč na 1 byt v domě.

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domov-
ními olověnými rozvody vody nebo společenství vlastníků jednotek 
vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Předběžná alokace na rok 2012 je 5 mil. Kč. Zdroj: MMR

Ministerstvo dostalo celkem 
169 žádostí za 226 milionů korun 
na obnovu po živelní pohromě

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo příjem žádostí v rámci aktu-
ální výzvy v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku zni-
čeného po živelních pohromách v roce 2011. Celkem evidujeme 169 
žádostí o dotaci s celkovou výší požadované dotace 226 milionů Kč.

„Letos přijímáme žádosti pouze v dotačním titulu číslo dvě. To 
znamená, že žádosti mohou podávat obce, svazky obcí a kraje po-
stižené živelní pohromou v roce 2011, pro jejichž území nebyl vy-
hlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav,“ uvedl ministr Kamil 
Jankovský. Peníze jsou určeny na rekonstrukci nebo opravu majet-
ku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou. Jedná se zejména 
o mosty, komunikace, veřejné osvětlení, rekonstrukci nebo opravu 
veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včet-
ně staveb a zařízení preventivní infrastruktury.

Ministerstvo vyčlenilo celkem 50 milionů korun. Protože po-
ptávka převyšuje nabídku, vybere komise ty žádosti, které nejlépe 
splňují stanovená hodnotící kritéria. Konkrétně půjde o poměr vý-
še předpokládaných nákladů projektu k výši celkového rozpočtu 
žadatele, to, zda akce zajišťuje základní funkce daného území, roz-
sah a stupeň poškození obnovovaného majetku, který je předmě-
tem žádosti, to, zda majetek, na jehož obnovu je dotace požado-
vána, byl nebo nebyl pojištěn. Zdroj: MMR

Nový systém administrace SZIF 
žádostí o dotace šetří čas i peníze

Státní zemědělský intervenční fond, úspěšně zavedl a ověřil 
nový systém administrace Žádostí o dotace, který byl zkušebně 
zaveden u dvou opatření 13. kola a plošně aplikován u všech opat-
ření I. a III. osy PRV v rámci 14. kola příjmu žádostí.

Nový systém administrace spočívá v principu, kdy na základě 
finančních prostředků alokovaných na dotační opatření a prefe-
renčních bodů, které získají jednotlivé Žádosti, se sestaví seznam 
doporučených projektů a projektů „náhradníků“. Teprve tito žada-
telé, kteří mají reálnou šanci na úspěch přidělení požadované do-
tace, jsou vyzvání k tomu, aby předložili potřebné dokumenty 
(přílohy k Žádosti o dotaci). Jedná se tedy o výrazné ulehčení ad-
ministrativní a finanční zátěže samotných žadatelů, ale i Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 

„Další nespornou výhodou nového systému administrace je 
fakt, že celý systém je natolik jednoduchý a srozumitelný, že žada-
tel může vyplnit a zkompletovat celou Žádost o dotaci sám, bez 
pomoci profesionálního poradce či poradenské agentury,“ říká 
Ing. Oldřich Černoch CSc., ředitel SZIF. 

Nový systém administrace se tedy osvědčil i při plošné aplikaci 
u 14. kola PRV. Mezi hlavní prokázané přínosy patří jednoznačně 
registrace Žádostí o dotaci bez nutnosti osobní účasti žadatele 
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a dále úspora nákladů, zrychlení procesu administrace, eliminace 
čekání na podatelnách Regionálních odborů SZIF, zejména v po-
sledních dnech příjmu žádostí. 

Dalšími 14. kolem PRV ověřenými přínosy jsou při nepředkládá-
ní příloh žadatelů rovněž ušetřené náklady jak na straně žadatele 
(tisk, kopírování atd.), tak i Fondu (výrazné snížení nákladů na 
přepravu a archivaci složek neúspěšných resp. neschválených žá-
dostí), menší zátěž žadatelů v první fázi administrace a tím snížení 
stresových situací žadatelů a zjednodušení administrativních kont-
rol prováděných referenty SZIF, tedy efektivnější využívání perso-
nálních kapacit SZIF a zároveň prohloubení důrazu na kvalitu ad-
ministrovaných Žádostí o dotaci, resp. projektů. 

„Jako další podstatný přínos a možnost zlepšení do budoucnos-
ti vnímáme zvýšený zájem a využití Portálu farmáře, kde jsou žada-
telé srozumitelně a průběžně informováni o aktuálním stavu admi-
nistrace Žádosti, zde jsou veškeré dokumenty zobrazeny ihned po 
jejich vytvoření a žadatel má okamžitý přístup k potřebným doku-
mentům kdekoliv, kde má přístup k internetu. Co je však ještě 
nutné do budoucna zlepšit tak, aby byl nový systém maximálně 
efektivní, je počítačová gramotnost žadatelů, ale i zvýšení důvěry 
žadatelů, kdy se stává, že se žadatelé obávají, že jejich Žádost o 
dotaci nebyla doručena elektronicky prostřednictvím Portálu far-
máře, resp. „fyzicky“ (v listinné podobě prostřednictvím pošty ne-
bo datovou schránkou),“ dodává Ing. Černoch, ředitel Fondu. 

Petr Hlavatý, tiskový mluvčí SZIF

Ministr Petr Bendl opět spouští  
administraci žádostí na stavbu 
bioplynových stanic ze13. kola PRV

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes oznámil své rozhodnutí opět 
spustit zastavenou administraci projektů předložených na podporu 
bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí o podporu z Pro-
gramu rozvoje venkova. Uvedl, že k tomuto kroku dospěl na zákla-
dě podrobného přezkoumání okolností kolem provozování bioply-
nových stanic.

Podle ministra Bendla je nezbytné vytvořit v rámci České repub-
liky stabilní investiční prostředí pro využití obnovitelných zdrojů 
energie, jejichž důležitou složkou biomasa a bioplyn jsou. „V země-
dělství představuje biomasa potenciálně značný přínos pro naplňo-
vání energetických potřeb každého státu. Chápu zájem zemědělců 
o biomasu jako další vítaný zdroj příjmů jejich podniků, který může 
sehrát pozitivní roli zejména v dobách výkyvů cen zemědělské pro-
dukce. Tento příjem by však měl být doplňkové povahy, nikoli hlav-
ním zdrojem peněz pro zemědělský podnik.,“ uvedl dnes Petr Ben-
dl na Českém energetickém a ekologickém fóru na téma Biomasa 
a biopaliva pro ekonomickou energetiku ČR v Praze.

„Cílem zemědělství by primárně měla být výroba potravin k po-
travinovému zabezpečení, produkce biomasy jako obnovitelného 
zdroje energie by měla být sekundární. Nebráním se ale tomu, aby 
ve vyvážené míře využívala volné či vhodné plochy zemědělské pů-
dy,“ vysvětlil ministr Bendl.

V letech 2007 až 2011 se uskutečnilo pět kol příjmu žádostí. 
Celkem přišlo 276 žádostí, z toho 146 projektů s dotací 2,7 miliar-
dy korun bylo schváleno. Dokončeno a proplaceno bylo 72 projek-
tů s podporou 1,4 miliardy korun. Do 13. kola, jehož administrace 
byla v červenci zastavena, přišlo 105 žádostí s požadavky na dota-
ci zhruba 1,6 miliardy korun.

Podle Petra Bendla by přednost mělo dostat efektivní využívání 
odpadů ze zemědělské a lesnické výroby. „Využívání těchto odpa-
dů a zbytků by mělo být zásadní podmínkou pro přidělování pod-
por projektům zabývajícím se obnovitelnými zdroji energie. Rozvoj 
přitom musí být organizovaný a smysluplný, nikoli živelný, jako v pří-
padě slunečních elektráren,“ řekl ministr Bendl.

Kateřina Böhmová, MZe

Města a obce mohou opět získat 
příspěvek na Oranžové hřiště

Obce a města se mohou až do 31. ledna 2012 zapojit do gran-
tového řízení Oranžové hřiště a žádat tak o příspěvek v hodnotě až 
jednoho milionu korun na výstavbu dětského či sportovního hřiš-
tě. Nadace ČEZ podpořila výstavbu již 185 Oranžových hřišť na 
území celé České republiky za více než 233 milionů korun.

Nadace ČEZ vyhlásila 14. 11. 2011 grantové řízení Oranžové 
hřiště. Do 31. 1. 2012 mohou města a obce podávat žádosti na vý-
stavbu nového či modernizaci stávajícího dětského nebo sportov-
ního hřiště. Projekt Oranžové hřiště je jednou ze stěžejních nadač-
ních aktivit již od roku 2003, neboť rozvíjí aktivní společenský život 
v obcích a městech, předchází sociálnímu vyloučení mladých ma-
minek a rozšiřuje možnosti sportovního vyžití dětí i dospělých.

„Každoroční vysoký počet žadatelů potvrzuje, že o Oranžová 
hřiště je stále velký zájem,“ vysvětluje Bohdana Horáčková, místo-
předsedkyně správní rady Nadace ČEZ a dodává: „Bohužel nemů-
žeme uspokojit všechny. Ale mám velkou radost, že v příštím roce 
budeme mít možnost oslavit otevření už dvoustého hřiště.“ Vý-
stavba sportovišť a hracích ploch pro děti byla dosud podpořena 
částkou 233 103 513 korun.

Grantové řízení Oranžové hřiště vyhlašuje Nadace ČEZ jednou 
ročně, úspěšní žadatelé mohou získat nadační příspěvek až 1 mili-
on korun. Nově budovaná hřiště musejí zohledňovat dosavadní 
poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a roz-
voje motoriky. Přijímány jsou pouze žádosti v elektronické podobě, 
která žadatelům šetří čas a peníze za poštovné.

Aktuální informace, pravidla a formuláře ke grantovému říze-
ní Oranžové hřiště zájemci naleznou na stránkách Nadace ČEZ: 
http://www.nadacecez.cz Jan Beneš, Skupina ČeZ

N N o v é  p l á n o v a c í  o b d o b í  e U  a  n o v á 
s p o l e č n á  z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a

Ministr Bendl v Bruselu: Vyjednávání 
o lepších podmínkách pro naše
zemědělce je jednou z mých priorit

Ministr zemědělství Petr Bendl se v Bruselu věnoval prioritním 
otázkám budoucnosti Společné zemědělské politiky Evropské 
unie. Zúčastnil se společného setkání zemědělského výboru Evrop-
ského parlamentu s ministry zemědělství členských zemí EU a čle-
ny Evropské komise, které se konalo 7. listopadu.

Společné jednání poslanců s ministry a zástupci Evropské komi-
se v zemědělském výboru Evropského parlamentu jasně ukázalo, 
že dohoda o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) 
nebude jednoduchá. Bude i obtížné dosáhnout dohody mezi vše-
mi evropskými institucemi včas před začátkem příštího programo-
vacího období, které začne v lednu 2014. Ministři i poslanci re-
formní návrhy Evropské komise kritizovali s tím, že budou požado-
vat řadu změn. Zásadními tématy pro další diskusi jsou zejména 
zjednodušování SZP, ozelenění přímých plateb, nastolení spraved-
livějších podmínek pro zemědělce, stabilizace trhů a předcházení 
krizí a udržitelnost hospodaření.

Ministr Bendl ve svém vystoupení kritizoval návrhy komise na za-
stropování přímých plateb i ozeleňování SZP, které zahrnuje povin-
né vyčleňování 7 % zemědělské půdy do tzv. ekologického klidu, 
což je v rozporu s úsilím o zvyšování konkurenceschopnosti evrop-
ských zemědělců a s rostoucí poptávkou po potravinách ve světě. 
„Česká republika zavedení stropů pro platby vždy odmítala a odmí-
tá, protože nesouhlasí s jakýmikoliv opatřeními, která rozlišují úro-
veň podpory podle uměle zvolených kritérií, jako je právě velikost 

http://www.nadacecez.cz/cs/granty/vyhlasene-grantove-rizeni-pro-projekt-oranzove-hriste.html
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farem. Zavedení stropů by navíc pro zemědělce znamenalo další 
nadbytečné administrativní povinnosti,“ zdůraznil ministr Bendl.

V Bruselu ministr Petr Bendl také hovořil s řadou českých europo-
slanců o prioritách ČR a aktivním prosazování českých zájmů v Evrop-
ské unii. „Vyjednávání v EU považuji za jednu ze svých priorit a ev-
ropským otázkám se hodlám naplno věnovat. Budoucí podoba SZP 
určí podmínky pro fungování českého zemědělství do roku 2020 
a mým cílem je, aby byly co nejlepší. Protože se do rozhodování o SZP 
poprvé plnohodnotně zapojí Evropský parlament, budu usilovat 
o efektivní spolupráci s českými europoslanci a jejich zahraničními 
protějšky,“ řekl po jednání ministr. Kateřina Böhmová, MZe

Ministr: Povinné ozelenění 
by ubralo českým zemědělcům 
250 tisíc hektarů zemědělské půdy

Otázka takzvaného ozelenění byla jedním z témat, o kterých 
14. listopadu v Bruselu diskutovala Rada ministrů zemědělství a ry-
bářství Evropské unie. Kromě návrhu reformy Společné zeměděl-
ské politiky (SZP) na období po roce 2013 se ministři zemědělství 
členských zemí EU věnovali i dodržování směrnice o dobrých život-
ních podmínkách nosnic v členských státech s ohledem na zákaz 
nezdokonalených klecových systémů od 1. ledna 2012.

Ministr zemědělství Petr Bendl na zasedání připomněl, že pro Čes-
kou republiku je prioritní, aby nová SZP byla transparentní, jednodu-
chá a hlavně konkurenceschopná. V této souvislosti hovořil o návrhu 
povinně vyčleňovat 7 % obhospodařovaných pozemků do klidu. 
„Vnímáme to jako opatření, které omezuje tržní chování zemědělců. 
Chceme dále intenzivně diskutovat o návrhu na sedmiprocentní oze-
lenění, protože pokud by bylo schváleno, leželo by pak u nás ladem 
zhruba 250 tisíc hektarů. A to by snížilo naší konkurenceschopnost 
vůči třetím zemím. Navíc velká část zemědělců v Česku hospodaří na 
pronajaté půdě, takže by museli platit nájem za půdu, se kterou by 
vlastně nemohli řádně nakládat,“ uvedl ministr Bendl.

Za ostrá označil jednání týkající se směrnice zakazující od 1. ledna 
roku 2012 chov nosnic v takzvaných neobohacených klecích, kde má 
drůbež méně prostoru. „Čeští chovatelé investovali značné finanční 
prostředky do výměny již nevyhovujících klecí za odpovídající techno-
logie. Neučinily tak ale všechny členské státy, a proto by mohli napří-
klad chovatelé v Polsku ohrozit konkurenceschopnost těch našich, 
protože budou moci nabízet levnější vejce. Proto požadujeme, aby 
Evropská komise nejen vyzývala k dodržení směrnice, ale také člen-
ské státy, které ji nedodrží, sankcionovala,“ řekl ministr Bendl.

Tohoto tématu se také týkala krátká schůzka s Johnem Dallim, 
komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele. V podstatě má Ko-
mise podobný pohled jako ČR, jen s rozdílem, že je méně otevře-
ná k přísnějšímu vymáhání již daných podmínek. Ministr Bendl 
zdůraznil, že je potřeba chránit ty, kteří dodržují pravidla, a pokud 
nenajde Komise vhodné řešení, bude je hledat ČR.

Na program Rady se vrátila i otázka pomoci nejchudším obyva-
telům EU, kde existuje blokační minorita, kterou tvoří Česká repub-
lika, Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Německo. 
Francouzský ministr Bruno Le Maire informoval, že s Německem 
připravuje dohodu, ve které tento stát souhlasí s odblokováním si-
tuace za podmínky, že program bude pokračovat pouze v letech 
2012 a 2013 bez spolufinancování ze strany členských států a od 
roku 2014 program nebude pokračovat ani v zemědělské, ani soci-
ální oblasti. I v případě, že s takto nastavenou podmínkou nebude 
Komise souhlasit, tak by program neměl pokračovat po roce 2013. 
Francie se totiž zavázala, že se připojí k současné blokační minoritě 
a pokračování programu nebude mít potřebnou podporu. Defini-
tivně má o osudu rozhodnout až prosincová zemědělská Rada. Do 
té doby by měly být navrhované změny prodiskutovány v rámci ze-
mí blokační minority a měla by být podepsaná francouzsko-němec-
ká deklarace v této záležitosti. Kateřina Böhmová, MZe

Náměstek MMR Daniel Braun: 
Koncentrace na méně témat 
je potřebná, ale bez flexibility 
nepřinese očekávaný efekt

Polská Poznaň hostila setkání ministrů zodpovědných za kohez-
ní politiku. Českou delegaci vede první náměstek ministra pro 
místní rozvoj Daniel Braun, který zdůraznil připravenost Česka k 
vedení konstruktivní diskuse, jenž přinese nejen zefektivnění, ale i 
zjednodušení procesů. V tomto ohledu nabídl platformu V4, které 
ČR v těchto měsících předsedá.

Česko podle Brauna souhlasí s tím, že budoucí kohezní politika 
bude přispívat k plnění cílů Strategie Evropa 2020 prostřednictvím 
11 tematických cílů. „Nejsme si však jisti, zda návrh Evropské komi-
se v podobě předem daných podílů na jednotlivé fondy či oblasti je 
správnou cestou. Vzhledem k různosti regionů EU budou struktu-
rální fondy efektivní, pouze pokud budou intervence založeny na 
skutečných potřebách a dialogu aktérů,“ uvedl Daniel Braun.

„Stejně tak máme pochybnosti o přelévání již jednou alokova-
ných prostředků, tedy takzvaném ‚ring-fencingu‘, v celkové výši 10 
miliard EUR z Fondu soudržnosti do nově navrhovaného Nástroje 
k propojení Evropy. To nepovažujeme za zcela systémové a trouf-
nu si říci, že s tímto názorem rozhodně nejsme mezi členskými stá-
ty ojedinělí. V první den ministerské schůzky zazněla podpora to-
muto názoru dokonce i ze strany zástupců Evropského parlamen-
tu,“ pokračoval Daniel Braun. Jako problematickou Česko vnímá 
úpravu způsobilosti DPH, která je striktnější než v současném ob-
dobí. Takové zpřísnění může především u obcí negativně ovlivnit 
schopnost spolufinancovat potřebné projekty.

V závěru svého projevu pak Daniel Braun apeloval na komplex-
ní přístup ke změnám, který nesmí vynechat žádnou ze zúčastně-
ných stran. „Přestože se Evropská komise ve svých návrzích inspi-
rovala zjednodušením především pro příjemce, nelze opomíjet rov-
něž nutnost i nadále snižovat zátěž kladenou na administrátory 
programů,“ uzavřel Daniel Braun. Zdroj: MMR

Oficiální statistiky = jediný relevantní 
zdroj informací o čerpání peněz z eU

Jako každý měsíc, i dnes vychází „Měsíční monitorovací zprá-
va“, která ukazuje reálný stav čerpání peněz z fondů EU v Čes-
ké republice. To, že Česká republika o žádné prostředky na kon-
ci roku 2011 nepřijde, ukazují i údaje k 3. listopadu 2011.

MMR pravidelně monitoruje situaci v jednotlivých progra-
mech. V těch, které se potýkají s problémy, zavádí systém zesíle-
ného řízení rizik. Tento koordinační nástroj je oceňován i Evrop-
skou komisi jako příklad dobré praxe.

Aktuální stav čerpání k 3. 11. 2011:
71 973 podaných žádostí o podporu v hodnotě 1 129,2 mld. Kč 
(147,2 % celkové alokace NSRR) 
Meziměsíční nárůst o 859 žádostí v hodnotě 10,0 mld. Kč 
Schválené projekty – 32 351 Rozhodnutí / Smluv v hodnotě 
537,5 mld. Kč (70,0 % celkové alokace NSRR) 
Meziměsíční nárůst o 666 projektů v hodnotě 7,9 mld. Kč 
Největší nárůst v OP VK (navýšení fin. prostředků o 5,1 %) a ROP 
JZ (4,7 %) 
Proplaceno 280,6 mld. Kč, tj. 36,6 % celkové alokace NSRR 
Největší meziměsíční nárůst u OP VaVpI (o 14,6 %) a OP LZZ (o 6,2 %)
6. 10. byl obnoven proces certifikace u OP PI,
Certifikováno 114,3 mld. Kč, tj. 14,9 % celkové alokace NSRR. 
Meziměsíční navýšení o 1,0 mld. Kč, tedy o 0,9 %, další navyšová-
ní stavu proběhne ještě do konce tohoto roku v souvislosti s právě 
probíhajícími certifikacemi výdajů za období červen – září 

Více�na�http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava
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Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřEDsEDa

Mgr. Eduard Kavala
OÚ�Bělotín,�753�64�Bělotín�151
tel.�581�612�100,�602�514�347

Veškerou�poštu,�týkající�se�SPOV,
posílejte�výhradně�na�adresu

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřEDsEDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

senátorka�PČR
Valdštejnské�náměstí�17/4,�118�01�Praha�1

tel.�605�969�058,�577�342�881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz

•
2. MísTOPřEDsEDa
JUDr. Radan Večerka 

SPOV�Karlovarského�kraje
nám.�Dr.�Milady�Horákové�č.�2,�360�01�

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova�106,�537�01�Chrudim

tel.�733�607�513
ing.florian@gmail.com

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

Miroslav Kovařík
OÚ�Modrá,�687�06�Modrá

tel.�572�571�180,�603�251�539
modra@uh.cz

•
Mgr. Petr Kulíšek

517�41�Kostelecké�Horky�25
tel.�775�044�201
petr@krajiny.cz

•
stanislav Rampas
337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313

strampas@quick.cz
•

Ing. František Winter
Na�Holbě�491,�788�33�Hanušovice

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

•
Členové�předsednictva�volení�orgány�kraj-
ských�organizací�SPOV�(§�8�stanov�SPOV):

Ing. Luboš Peterka
Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

PaedDr. Zdeněk Peša
nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516463296,�603�816�152

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký�kraj
Martina berdychová
508�01�Holovousy�39

tel.�493�691�538,�724�164�674
ou@holovousy.cz

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

468�22�Koberovy�140
tel.�483�389�346,�603�980�970

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

739�93�Třanovice�250
tel:�558�496�929;�602�857�528

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

790�64�Vápenná
tel.�737�286�377,�584�439�068�

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

533�75�Horní�Ředice�101
tel.�466�681�966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

Horní�74,�267�12�Loděnice-Jánská
tel.�723�787�653

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

Na�průhonu�270,�413�01�Vědomice
tel.�602�483�423

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

Nová�473,�588�22�Luka�nad�Jihlavou
tel.�731�165�239,�567�219�601
svarickovazdenka@seznam.cz

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

tel.�571�447�945,�731�163�586
lidecko@centrum.cz

•
REVIZNí KOMIsE

Jaroslav�Knap
OÚ�Mořice,�798�28�Mořice�68

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

Větrovcova�7,�140�00�Praha�4
tel.�603�233�003

kruskova@volny.cz
•

Jana�Vaníčková
790�84�Hradec-Nová�Ves�111

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
REDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJEMNICE
Kateřina�Kapková

Rezkova�1675,�753�01�Hranice
tel.�733�327�195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřEDsEDa
Ing. František Winter

Olomoucký�kraj�–�MAS�Horní�Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420�602�533�707

•
MísTOPřEDsEDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

MAS�Český�západ�–�místní�partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420�777�870�202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj�–�MAS�Opavsko

jiri.krist@ekotoxa.cz
+420�724�790�088
Mgr. Petr Kulíšek

Královéhradecký�kraj�–�MAS�NAD�ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský�kraj�–�MAS�Moravský�kras
masmk@seznam.cz
+420�603�268�562

•
ČLENOVÉ VÝbORU

Vladimír haš
Středočeský�kraj�–�MAS�Říčansko

manager@ricansko.eu
+420�774�097�757

PhDr. Petr sušanka
Karlovarský�kraj�–�MAS�Vladař

petr.susanka@valec.cz
+420�608�231�314

bc. Jiřina Karasová
Jihočeský�kraj�–�MAS�Strakonicko

lag.strakonicko@seznam.cz
+420�606�349�724

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

MAS�Sdruěení�pro�rozvoj�Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420�773�615�270
hana Dufková

Ústecký�kraj�–�MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
aleš Lahoda

Zlínský�kraj�–�MAS�Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420�604�628�026
Mgr. Gustav Charouzek

Vysočina�–�MAS�Královská�stezka
kralovska-stezka@centrum.cz

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

Liberecký�kraj�–�LAG�Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420�775�110�397
•

NÁhRaDNíCI VÝbORU:
Ing. Radim sršeň

MAS�Šumperský�venkov
RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

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

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Ing. Pavel Kolář
MAS�Nízký�Jeseník
masnj@seznam.cz
+420�775�295�599

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

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

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420�774�664�698

Ing. Jaromír Polášek
Chance�in�Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420�602�531�594
Václav Pošmurný

MAS�Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420�604�890�190
Miroslav bouda
MAS�Sokolovsko

bouda@mu-brezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

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

•
KONTROLNí KOMIsE

PřEDsEDa
Jindřich Tollinger
MAS�Střední�Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420�731�603�603

ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS�Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686
Ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

MAS�Moravská�cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

+420�724�111�510
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420�602�521�057

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420�607�966�379

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420�723�074�105

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

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

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

www.nsmascr.cz


