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Aktuálně:
Obce kritizují: Ministerstvo
průmyslu ohrožuje budoucí
čerpání evropských fondů

Krátce před schválením operačních pro-
gramů hrozí, že místními akčními skupina-
mi proteče kvůli odporu některých minister-
stev na venkov výrazně méně prostředků, 
než vláda přislíbila. Vážné obavy z budoucí-
ho nastavení čerpání fondů EU vzbuzují na-
příklad poslední kroky Ministerstva průmys-
lu a obchodu (MPO), které má na starosti 
přípravu čerpání více než 100 miliard korun 
z operačního programu Podnikání a inova-
ce pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ten 
má být impulsem k nastartování chytré a tr-
vale udržitelné ekonomiky.

 Více informací na straně 3

Rozhovor:
Česká republika nehodlá
přijmout vše, co komise
požaduje, říká Daniel Braun

Česká republika chce o nastavení období 
2014–2020 vést s Evropskou komisí partner-
ský, ale tvrdý dialog. Podle Daniela Brauna, 
prvního náměstka ministryně pro místní roz-
voj zodpovědného za koordinaci nejde ani 
o to, že by Česko něco v přípravě Dohody 
o partnerství neučinilo, ale o to, že v někte-
rých případech se jeho názor a názor Komi-
se na potřebnost zaměření některých pod-
por prostě liší. „Během léta se „dohoda“ do-
ladí a formální schvalovací proces by mohl 
být dokončen v říjnu, v dalších měsících se 
dopracují jednotlivé programy“ říká Braun.

Rozhovor začíná na straně 7

TÉMA:
O titul Vesnice roku 2014
soutěží 306 obcí. Vítěze
už poznaly tři kraje

Do jubilejního 20. ročníku soutěže Vesni-
ce roku se přihlásilo celkem 306 obcí. Vítěze 
už poznali v květnu na Vysočině a ve Zlín-
ském a Jihomoravském kraji. Zájem je větší 
než v předchozích letech. Předseda SPOV 
Eduard Kavala říká, že důvodem jsou volby. 
„Budí se regiony, kde je jich tradičně málo 
přihlášených, jako jsou severní Čechy nebo 
severní Morava,“ říká. Jaké obce mají podle 
něj šanci na úspěch? „Když se podíváte na 
statistiku, zjistíte, že vyhrávají většinou ti ma-
lí. Jsou schopni komunitu představit v celé ší-
ři, daří se jim to víc.“

Více informací od strany 4
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A
Memorandum obcí a zaměstnavatelů:
Transparentnost ano, další byrokracii ne

Zástupci veřejné 
správy a zaměstna-
vatelů se obávají ná-
růstu administrativy. 
A to v souvislosti 
s projednávanými 
zákony o registru 
smluv a Nejvyšším 
kontrolním úřadu. 
Podepsali proto me-
morandum. Má ná-
zev „Transparent-
nost ano, další byro-
kraci i  ne“ a jde 
o společné prohláše-
ní představitelů Sva-
zu měst a obcí ČR, 
Spolku pro obnovu 
venkova ČR a Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR.

Velká sídla, ven-
kov i podniky v me-
morandu mimo jiné 
požadují, aby došlo 
ke změně návrhu 
zákona o registru 
smluv, který je nyní 
v legislativním pro-
cesu. Tak, aby se 
zveřejňovaly pouze 
ty smlouvy, na jejichž 
veřejné kontrole je 
skutečně zájem, byla 
vyjasněna ochrana 
osobních údajů a sa-
motný proces zveřej-
ňování co nejméně zatěžoval aparát obcí, měst a krajů. Podle iniciátorů prohlášení je rov-
něž třeba zamyslet se nad změnami právních předpisů, které mají rozšířit pravomoci Nej-
vyššího kontrolního úřadu. Příliš se totiž nezabývají faktem, že už dnes jen města a obce 
podléhají stovkám různých kontrol, které jsou často duplicitní, i multiplicitní, a končí s růz-
nými závěry, které řeší soud.

„Kontrolní činnost veřejné správy považujeme v demokratickém a právním státě za 
podstatnou záruku jejího řádného výkonu, přičemž jakékoliv snahy o její zkvalitnění vítá-
me,“ cituje ze společného prohlášení předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a po-
kračuje: „Současná podoba výše uvedených návrhů ale negarantuje, že uvedených cílů 
bude dosaženo, aniž by došlo k enormnímu nárůstu byrokratické zátěže.“ 

„Venkov se nebrání zveřejňování smluv, ale až v okamžiku, kdy stát prokazatelně sní-
ží současnou administrativní zátěž,“ říká předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Edu-
ard Kavala.

„Velký problém vidíme například se zveřejňováním smluv podniků, které jsou zřízeny 
veřejnou či státní správou,“ konkretizuje obavy Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnava-
telských svazů ČR a dodává: „Pokud by tyto firmy měly zveřejňovat všechny své smluvní 
závazky, do kterých by se mohli podívat i jiní podnikatelé, ztratily by konkurenční výho-
du a daly by tak zdarma v plén své know-how.“

Tvůrci memoranda se shodují, že je také třeba vyčíslit náklady veřejné správy, které by 
případná nová právní úprava přinesla, stejně jako odstranit nejasnosti, co se týče ochra-
ny osobních údajů. Rovněž je nutné proces zveřejňování smluv oproti současnému návr-
hu zjednodušit. 

V této souvislosti se už uskutečnila celá řada jednání a vedení Svazu měst a obcí ČR 
chce v kontextu s připomínkováním návrhů legislativních změn jednat s vládou a předse-
dy poslaneckých klubů. Už dříve deklarovalo, že nutným předpokladem přijetí všech zá-
konů a dalších předpisů by v každém případě měla být analýza finančních dopadů, stej-
ně jako rozbor dopadů na právní prostředí. Zdroj: SMO ČR
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Sdružení obcí kritizují: Ministerstvo průmyslu
ohrožuje budoucí čerpání evropských fondů

Krátce před schválením operačních programů hrozí, že místní-
mi akčními skupinami proteče kvůli odporu některých ministerstev 
na venkov výrazně méně prostředků, než vláda přislíbila.

Vážné obavy z budoucího nastavení čerpání fondů EU vzbuzují 
například poslední kroky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 
které má na starosti přípravu čerpání více než 100 miliard korun 
z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK). Ten má být impulsem k nastartování chytré a trvale 
udržitelné ekonomiky. Nástrojem k rozvoji venkovských oblastí ma-
jí být v novém programovacím období místní akční skupiny, tedy 
clustery obcí, neziskovek a podnikatelů, které budou prodlouženou 
rukou klíčových operačních programů. Budou fungovat na princi-
pu komunitně vedeného místního rozvoje a partnerství, tedy pro-
vazování žadatelů a kombinování investic z fondů EU tak, aby si 
vzájemně nekonkurovaly a směřovaly ke společným cílům. Tato 
přesně definovaná metoda musí vyváženým způsobem kombino-
vat investice do veřejné infrastruktury, neziskových projektů i do 
malých podniků. A právě zde nastává problém. Jak tvrdí Radim Sr-
šeň, starosta Dolních Studének a hlavní vyjednavač Sdružení míst-
ních samospráv, které zastupuje obce i města z celé republiky, mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu může způsobit fatální neúspěch no-
vého programovacího období. 
„Místní akční skupiny jsou vá-
zány řadou nařízení EK, která 
určují, že celá metoda má stát 
na třech vyváženě podporova-
ných pilířích. Kromě obcí a ne-
ziskovek je to právě rozvoj 
podnikání, které mají na ven-
kově místní akční skupiny ře-
šit. Ministerstvo průmyslu se 
však o zapojení místních akč-
ních skupin prakticky odmítá 
bavit,“ tvrdí Sršeň.

To může způsobit jednak 
neschválení nového operační-

ho programu, velké zdržení čerpání a hrozbu vracení velkého množ-
ství prostředků. „Ministerstvo ignoruje partnerský přístup, když dik-
tuje pravidla bez ohledu na zkušenosti dalších subjektů. Vůbec si ne-
uvědomují, že drobné projekty o desítkách až stovkách tisíc korun, 
které mohou venkovským živnostníkům dodat nový dech, mohou 
zprostředkovat jedině místní akční skupiny v regionech. Žádný au-
tomechanik nepodstoupí víc, než cestu do nejbližšího spádového 
města. Tam však ministerstvo žádnou pobočku nikdy nezřídí,“ vy-
světlil dále Sršeň.

Reprezentanti venkovského prostoru tím jsou značně znepoko-
jeni. Podle současného stavu vyjednávání totiž hrozí také to, že ne-
bude naplněn vládní příslib, podle kterého mělo být prostřednictvím 
místních akčních skupin celkem rozděleno nejméně 27 miliard ko-
run. Krátce před schválením operačních programů je ale do MASek 
nasměrováno jen okolo 20 miliard korun. Sdružení místních samo-
správ, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova a Asociace kra-
jů přitom loni schválily Memorandum, podle něhož mělo být touto 
metodou přidělováno 35 miliard korun. Další ústupky ministerstvům 
jsou proto z pohledu organizací hájících zájmy venkova zcela nepři-
jatelné. Zdroj: SMS

http://www.smscr.cz/cz/aktuality/732-ministerstvo-prumyslu-
-ohrozuje-budouci-cerpani-evropskych-fondu
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Pozvánka na červnovou
schůzi SPOV
Jednání se koná v úterý 3. 6. 2014 od 9.00 hodin v Černín-
ském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR 
(recepce Kolovratského paláce).

Program:
9.00 – 9.30 Kontrola usnesení
9.30 – 10.00  Připravovaná novela Zákona o zadávání veřej-

ných zakázek
   Pozvaní hosté: Ing. Jiří Houdek (náměstek MMR 

ČR), JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler (MMR ČR)
10.30 – 11.30  Problematika zajištění rozumné a ekonomicky 

únosné dostupnosti zdravotních služeb v ma-
lých městech a vesnicích

  Pozvaní hosté: zástupce VZP ČR, zástupce ČLK ČR
11.30 – 12.00 Analýza projektu „Partner“ – Česká pošta
  Pozvaný host: Ing. Jiří Svoboda (Česká pošta, a. s.)
12.00 – 13.00 Různé:
   Otevřený dopis ministrovi dopravy ve věci zatí-

žení obcí kamionovou dopravou a rozšíření 
mýtného systému – Mgr. Kavala

   Vermikompostování – cesta k minimalizaci 
rostlinného

Veřejné projednání návrhu
Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP)

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Integra Consul-
ting, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání návrhu 
koncepce INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽI-
VOTNÍ PROSTŘEDÍ, které se uskuteční v pondělí 9. června 2014 
od 14 hodin v budově Ministerstva pro místní rozvoj, ve velké 
zasedací místnosti.

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzová-
ní vlivů návrhu Integrovaného regionálního operačního progra-
mu pro období 2014 – 2020 na životní prostředí (dále také „SEA 
IROP“), které probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci veřejného projednání bude představen návrh IROP a do-
kumentace vyhodnocení vlivů IROP na životní prostředí. Získa-
né připomínky budou využity při zpracování závěrečného sta-
noviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj, zpra-
covatelem SEA IROP je společnost Integra Consulting, s.r.o.

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostře-
dí jsou v průběhu procesu SEA IROP povinně zveřejňovány pří-
slušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese: http://
eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP171K.

Pro další informace o návrhu IROP a SEA IROP se prosím ob-
racejte na následující kontaktní osoby: zástupce zpracovatele 
SEA – Ing. Kateřina Ambrožová, e-mail: katerina.ambrozova@
integracons.com a Mgr. Simona Kosíková, email: simona.kosi-
kova@integracons.com nebo zástupce předkladatele koncepce 
– RNDr. Alois Kopecký, e-mail: Alois.Kopecky@mmr.cz.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce 
a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřej-
né zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostře-
dí, odboru posuzován í vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence), nejpozději do 16. 6. 2014. Zdroj: MMR

Prezident ELARD a místopředseda 
SMS Radim Sršeň
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Do jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku se při-
hlásilo celkem 306 obcí. Květen a červen budou ve znamení hod-
nocení krajských kol. Vesnice navštíví krajské hodnotitelská komi-
se. Vítězná obec krajského kola postupuje do kola celostátního. 
Vítěze a nositele titulu Vesnice roku 2014 oznámí ministryně Věra 
Jourová 20. září 2014 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního fes-
tivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Mi-
nisterstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz 
měst a obcí ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního 
prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, 
Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě kraj-
ských kol soutěže.

Harmonogram soutěže:
4. 3. podepsání podmínek a vyhlášení 20. ročníku
4. 3. – 30. 4. příjem přihlášek
1. 5. – 30. 6. hodnocení krajských kol
1. 7. – 27. 8.  slavnostní vyhlášení a předávání ocenění krajských 

kol
1. – 5. 9.  hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR 

roku 2014
31. 8. – 6. 9. hodnocení celostátního kola soutěže
2. – 5. 9  hodnocení celostátního kola Zelené stuhy ČR 

roku 2014

20. 9. vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích
23. 9.  setkání vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 

2014 v Senátu PČR
10. 10.  slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve 

vítězné vesnici

Vesnicí roku Jihomoravského 
kraje se stala obec Vrbice

Vesnicí roku Jihomoravského kraje byla vyhlášena 30. května 
obec Vrbice na Břeclavsku. Získala Zlatou stuhu a postupuje do ce-
lostátního kola. Loňským vítězem jihomoravského kola soutěže by-
la rovněž obec z Břeclavska Šakvice.

„Z výsledků jsme velmi šťastní a dojatí. Platí to za vedení obce 
i za občany,“ řekl starosta Vrbice Tomáš Bílek. Podle něj je obec 
malebná a dobře funguje jako celek. „K zisku titulu možná přispě-
lo i nové volnočasové centrum, které jsme vloni dokončili svépo-
mocí za zhruba tři miliony korun,“ uvedl starosta vinařské obce, 
kde žije asi 1100 obyvatel.

Kromě Vrbice získaly ocenění i další jihomoravské obce. Mod-
rou stuhu dostaly za společenský život Ratíškovice na Hodonínsku, 
oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
Cetkovice na Blanensku, bílou stuhu za činnost mládeže Křtiny na 
Blanensku a zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Ždá-
nice na Hodonínsku.

O titul Vesnice roku 2014 soutěží 306 obcí
Vítěze už v květnu poznaly kraje Zlínský, Jihomoravský a Vysočina
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Vesnicí roku Zlínského kraje 
je valašská obec Kateřinice

Vesnicí roku 2014 Zlínského kraje se tentokrát staly Kateřinice, 
vítězná obec se klání zúčastnila podruhé. 

Na druhém místě skončila obec Bánov, bronz si odnesla Hošťál-
ková. V pořadí čtvrté místo patří obci Modrá a páté pak Babicím. 
Ve Zlínském kraji se rozhodlo svoji obec hodnotící komisi předsta-
vit 14 soutěžících.

Kateřinice jsou světově známé díky výrobě puků, s nimiž vyhrá-
li i čeští hokejisti v roce 1998 zimní olympiádu v Naganu. Obec 
uspěla už vloni, když se umístila jako třetí. „Byla nádhera sledovat, 
jak se lidé z obce dali dohromady a jak přípravami obec žila,“ ne-
skrýval své nadšení starosta obce Vojtěch Zubíček. „Jeden člověk 
sám nic nezmůže. Bez týmu obětavých lidí by to nešlo,“ dodal.

Z úspěchu v soutěži mají radost také obyvatelé Kateřinic. „Je to 
parádní. Člověka to potěší. A nakonec proč ne, dědinu máme pěk-
nou, takže si to ocenění zaslouží,“ zhodnotil Zbyněk Hurtík.

Radost z titulu má také Daniela Hurtová, která v Kateřinicích ve-
de Mateřské centrum Kačenka. „Jsem pyšná na to, že jsme zvítě-
zili. Také proto, že jsme se do soutěže aktivně zapojili,“ řekla. Po-
dle jejích slov je vítězství Kateřinic zasloužené. „Mimo jiné je vidět 
dlouhodobá dobrá práce zastupitelstva i starosty. Funguje tady 
spolupráce mezi lidmi, máme hodně kultury, dobře funguje práce 
s dětmi,“ zhodnotila Daniela Hurtová.

Valaši si tentokrát odnesli ještě třetí místo. Oranžovou stuhu za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu získala Hošťálková. „Je 
to pro nás obrovská motivace a prestižní záležitost. Úspěchu si vá-
žíme o to víc, že jsme se do soutěže přihlásili poprvé,“ raduje se 
starosta Hošťálkové Petr Laštovica.

Dalšími oceněnými vesnicemi byly dědiny ze Slovácka. Druhé 
místo a modrou stuhu za společenský život získal Bánov a zelenou 
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Modrá. Pomyslné pá-
té místo pro letošek bez oficiálního ocenění získaly Babice. Pravidla 
totiž umožňují ocenit maximálně jednu třetinu přihlášených obcí.

Zvonky u nás šíří naději, štěstí a radost
„Myslím, že je vidět, že naše rozhodnutí věnovat se rozvoji dě-

tí a mládeže bylo správné,“ říká starosta Kateřinic Vojtěch Zubíček. 
I to podle něj pomohlo obci k vítězství.

Proč je to podle vás tak důležité?
Chceme v mladých lidech podnítit sounáležitost s obcí a to, aby 

k ní měli vztah. Aby se i po studiích vraceli domů. To vidím jako 
důležitou věc pro udržení života v obci.

Jaké investice máte za sebou během posledního roku?
Byla jich celá řada. Zbudovali jsme například bezbariérové chod-

níky, lávku ke hřišti, opravili šatny.

Jak je to u vás s kulturou? Kolik spolků v obci působí?
Nerad bych na některý zapomněl, je jich opravdu hodně. Rád 

bych ale vyzdvihl občanské sdružení Zvonky dobré zprávy. Je to je-
diný sbor ruční zvonkohry v České republice, který u nás v obci ší-
ří naději, štěstí a radost. Zdroj: Deník

V Kraji Vysočina je
vesnicí roku Ořechov

Krajská porota soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina 27. května 
2014 zveřejnila výsledky krajského kola soutěže. Vesnicí Vysočiny 
roku 2014 se stal Ořechov z okresu Žďár nad Sázavou. Zlatou stu-
hu získala obec především za bohatou spolkovou činnost a kraj-
skou porotu zaujala i velice cílevědomou snahou o zlepšení kvali-
ty života. Podle předsedy poroty Jana Sedláčka vesnice o svých kva-
litách přesvědčovala každoročně a prezentace jejich aktivit měly 
vzestupnou tendenci.

V čele Ořechova stojí dvě ženy – starostka Petra Slámová a mís-
tostarostka Helena Celá. Není to tak dávno (13. 5. 2008), co obec zís-
kala dekret o udělení znaku a praporu obce. Obec má nyní ve znaku 
zlatou padací bránu se stříbrnými nýty a zkřížené ostrve. První osídle-
ní obce se datuje do poloviny 14. století. Součástí obce je místní část 
Ronov. V nadmořské výšce 550 m žije zhruba 310 obyvatel.

Mezi další oceněné patří obec Martínkov z okresu Třebíč, která 
získala modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost 
mládeže obdrží Radostín nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou), 
oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem pu-
tuje do obce Lípa (okres Havlíčkův Brod) a zelenou stuhou za péči 
o zeleň a životní prostředí si převezme Jakubov u Moravských Bu-
dějovic, který leží v okrese Třebíč.

http://www.novinyvm.cz/6872-vesnici-roku-2014-kraje-vysoci-
na-je-orechov.html

http://www.novinyvm.cz/6872-vesnici-roku-2014-kraje-vysocina-je-orechov.html
http://www.novinyvm.cz/6872-vesnici-roku-2014-kraje-vysocina-je-orechov.html
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Eduard Kavala

Do soutěže Vesnice roku se letos v Olomouckém kraji přihlásilo 
dvacet šest obcí, v celé republice se pak v boji utká dalších dvě stě 
osmdesát. Zájem je větší než v předchozích letech. Eduard Kavala, 
starosta obce Bělotín na Přerovsku, který je zároveň předsedou Spol-
ku pro obnovu venkova říká, že důvodem jsou volby. „Je to celore-
publikový trend. Budí se regiony, kde je jich tradičně málo přihláše-
ných, jako jsou severní Čechy nebo severní Morava,“ říká Kavala.

Jaké obce mají šanci na úspěch?
Svého času byly takové řeči, že mohou vyhrát jen ty bohaté a vel-

ké, které mohou všechno ukázat. Když se ale podíváte na statistiku, 
zjistíte, že vyhrávají většinou ti malí. Jsou schopni komunitu předsta-
vit v celé šíři, daří se jim to víc.

To se povedlo i loňskému celorepublikovému vítězi Jese-
níku nad Ondrou?

Ti mě překvapili. Je to vesnice zhruba stejně veliká jako náš Bělo-
tín. Tou nejcennější devízou, co komisi určitě ohromilo, bylo to, že ti 
lidé vzali účast v soutěži opravdu za své. Když komisaři přijeli, místní 
si vzali dovolené a všichni tam byli. Nebrali to tak, že si obec něco vy-
myslela, ale tak, že jde o jejich soutěž. A to je ten správný motiv.

Jak jsou dnešní obce vybavené, jsou úrovně podobné?
Vybavenost obcí se hodně srovnala. Když jsme před dvaceti le-

ty začínali, tak se účastnili ti, co začínají z nuly nebo někteří, co 
měli úplně všechno. Dodnes si vzpomínám na jednu obec z jižní 
Moravy, kde jsme se coby hodnotící komise ptali starosty, co jim 
ještě chybí. Zamyslel se a řekl květinářství a cukrárna. Já jsem tam 
přijel ze Sudet, kde jsme neměli ani vodu. A on přemýšlel o květi-
nářství a cukrárně! Dnes je to o tom, že obec žije a občané ji ma-
jí jako místo, kam se rádi vrací.

Součástí hodnocení je tedy i to, jak vesnice žije uvnitř..
Vnější krása je daná historickým vývojem, ale je to o tom vnitř-

ku. Vzpomínám si, že když byli evropští komisaři v Tučíně, tak je to 
„pozlátko“ v podstatě vůbec nezajímalo. Vlezli sedlákovi do domu 
a on jim tam vykládal o biomase.

V seznamu přihlášených obcí najdeme už tradičně nejvíc 
vesnic z Přerovska. Ty také nejčastěji vítězí. Jaké je pro to vy-
světlení?

Měli jsme velké štěstí na to, že svého času na okrese seděli lidé, 
kteří k takovým aktivitám byli naklonění. Založil jsem Spolek pro 
obnovu venkova na Přerovsku a lidé v regionu o dění věděli. Bo-
hužel jsou také místa, kde to někteří brali ve stylu: přihlaste se, má-
te možnost získat peníze. Ale nesoutěží se přece o peníze, jde o 
to, že obce chtějí ukázat, že za nimi něco je. Tradice na Přerovsku 
mě těší, ale je to dáno historicky.

Je vesnice roku soutěží prestižní? Je to velké ocenění?
Otázka je, jak se s titulem a účastí pracuje. Znám obce, kde při-

jedete, a cedule vás vítá, všude na soutěž narážíte, ať už to bylo lo-
ni nebo několik let zpět. Někde ani nevíte, že soutěžili a byli dobří. 
Myslím si, že je to škoda. Nadiktovat to těm lidem ale nemůžete.

Zdroj: Deník

Obce přihlášené do soutěže Vesnice roku 2014:
Kraj Přihlášených obcí
Jihočeský 42
Středočeský 36
Královéhradecký 33
Ústecký 31
Olomoucký 26
Jihomoravský 21
Vysočina 20
Liberecký 19
Moravskoslezský 17
Pardubický 16
Plzeňský  16
Karlovarský 15
Zlínský 14

T é m a :  D o h o d a  o  p a r t n e r s t v í  2 0 1 4 – 2 0 2 0  6T
Vítězná vesnice musí fungovat i uvnitř, 
říká předseda Spolku Eduard Kavala
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R
Česká republika chce o nastavení období 2014–2020 vést 

s Evropskou komisí partnerský, ale tvrdý dialog. Podle Da-
niela Brauna, prvního náměstka ministryně pro místní roz-
voj zodpovědného za koordinaci nejde ani o to, že by Čes-
ko něco v přípravě Dohody o partnerství neučinilo, ale o to, 
že v některých případech se jeho názor a názor Komise na 
potřebnost zaměření některých podpor prostě liší.

Vláda nedávno schválila klíčový dokument pro čerpání pro-
středků z evropských fondů v období 2014–2020 tzv. Dohodou 
o partnerství. Co přesně tedy schválení tohoto dokumentu 
znamená a jaký bude další postup? Co se bude dít nyní?

Evropská komise teď posoudí, zda Česká republika splnila všech-
ny podmínky dané evropskou legislativou. Dá se odhadnout, že bě-
hem léta se „dohoda o Dohodě“ doladí a formální schvalovací pro-
ces by mohl být dokončen někdy v říjnu. V dalších měsících se bu-
dou zároveň dopracovávat jednotlivé programy, ze kterých budou 
podporovány nejlepší projekty. První technická jednání s Evropskou 
komisí už probíhají.

Zůstaly ještě nějaké otázky otevřené?
Ve finále sice nejsme, ale Česká republika si tímto dokumentem 

jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích 
deseti letech z evropských zdrojů. Znamená to taky, že na národ-
ní úrovni se podařilo sladit priority všech stran, které mohly být re-
flektovány ve výsledné strategii využití těchto prostředků. Myslím, 
že zpracovatelský tým na Ministerstvu pro místní rozvoj dosáhl vel-
mi významného milníku.

Dohoda prošla mezirezortním připomínkovým řízením, 
objevily se nějaké zásadní připomínky?

Připomínek byly stovky, a to ze všech úrovní, od krajů a měst přes 
neziskové organizace až po hospodářské a sociální partnery včetně 
Svazu průmyslu nebo odborů. Moji kolegové z ministerstva praco-
vali extrémně tvrdě a profesionálně, aby se všechny podařilo vypo-
řádat, a za to jim patří velké ocenění.

Čeho se zmiňované připomínky týkaly?
Připomínky se týkaly například možnosti financovat vysokona-

pěťové energetické sítě nebo tzv. územní dimenze – využití nové 
metody LEADER pro partnerství v území, vyjasnění pozice krajů 
v prioritách financování regionálního rozvoje. Samozřejmě nebylo 
možné uspokojit všechny požadavky, už kvůli tomu, že jsou nové 
a přísnější podmínky využívání evropských fondů, včetně nutné 
koncentrace na méně cílů, které musí být velmi dobře podložené 
analytickými daty. Tomu ale všichni partneři rozuměli, takže naše 
spolupráce byla velmi dobrá a umožnila ono konsenzuální schvá-
lení strategie v dubnu.

Na konci března jste o dokumentu jednali s Evropskou ko-
misí. Je ona s přípravou a výslednou podobou Dohody spo-
kojena? Co nám stále vytýká? V minulosti se Komisi nelíbila 
například přílišná podpora vodní dopravy, začleňování Romů 
a také chybějící zákon o státní službě či posuzování vlivu na 
životní prostředí, což jsou zároveň předběžné podmínky pro 
schválení Dohody.

Březnové jednání bylo jakési završující naše neoficiální vyjedná-
vání mezi Komisí a Českou republikou. V tuto chvíli čekáme na re-
akci Komise na tu verzi Dohody, která odešla do Bruselu po schvá-

Česká republika nehodlá přijmout
vše, co Evropská komise požaduje

Rozhovor s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Danielem Braunem pro EUROACTIV

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun 

lení vládou. Tato verze, myslím, mnoho ze zmíněných bodů řešila, 
ale obecně se dá konstatovat, že pokrok ve vyjednávání od února 
2013, kdy začal neformální dialog, je znatelný. Evropská komise 
kvalitu dokumentu také explicitně vyzdvihla.

Pokud se ptáte na nedořešené věci, nejde ani o to, že by Čes-
ká republika něco v přípravě Dohody neučinila, ale o to, že v ně-
kterých případech se názor Česka a Komise na potřebnost zamě-
ření některých podpor prostě liší a jejich rozřešení může nastat te-
prve až při oficiálním jednání s Evropskou komisí. Česká republika 
nehodlá akceptovat vše, co Komise požaduje, je to partnerský, ale 
tvrdý dialog, kde naším posláním je reprezentovat naše zájmy.

Mezi otevřené oblasti patří i Vámi zmíněné předběžné podmín-
ky. U nich Dohoda o partnerství uvádí akční plány, které definují 
milníky a harmonogram jejich plnění. Věřím, že vláda bude rychle 
postupovat u těch, kde by mohlo hrozit, že oddálí zahájení imple-
mentace nových programů.

O jaké další předběžné podmínky jde?
Kromě jmenovaných může být debata o obsahu některých při-

pravovaných strategií, například Digitální Česko. Nesplněné jsou 
také předběžné podmínky, u nichž probíhá tzv. infringement, to se 
týká třeba energetiky.

Jak si v přípravě Dohody vedeme ve srovnání s dalšími ze-
měmi EU?

Česká republika stojí od zahájení přípravy programového obdo-
bí 2014–20 na předních příčkách mezi členskými státy EU. Česko 
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zahájilo přípravné práce na nové období již v roce 2010, což bylo 
několikrát ze strany Evropské komise oceněno. V rámci V4 je situ-
ace vesměs podobná, Polsko obdrželo od Komise připomínky k ofi-
ciálně předané verzi Dohody, řeší obdobné otevřené body.

Pokud byste měl zdůraznit několik výrazných změn, kte-
rá nás v souvislosti s Dohodou o partnerství a předchozím 
programovým obdobím čekají, které by to byly?

Pokud bych měl jmenovat tři nejvýznamnější: První hlavní 
aspekt je ten, že programy se zaměří na opravdu strategické po-
třeby – do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí ne-
bo energetické účinnosti, s cílem zvýšit konkurenceschopnost fi-
rem a zlepšit kvalitu života.

Zadruhé, bude jednodušší systém – snížil se počet programů, 
budou standardizovaná pravidla a přísnější posuzování kvality. 
Chceme větší důraz na společenský přínos projektů a vynalože-
ných investic namísto objemu, rychlosti a formální správnosti čer-
pání, které se staly hlavním tématem období současného, nebo 
chcete-li předchozího.

A jako třetí bych zmínil, že se více bude prosazovat územní di-
menze, tzn., že investice by měly být cílenější podle specifik da-
ných území. To vše by mělo vést k větší efektivitě využívání evrop-
ských prostředků.

Důležité budou ale i externí faktory, jako je kvalita investičního 
prostředí nebo institucí, což mimo jiné souvisí s předběžnými pod-
mínkami. Pokud nebudou instituce schopny dobře spolupracovat 
s příjemci a kvalitně administrovat, pokud budou problémy se za-
kázkami, pokud se nebude dařit hladce připravovat velké infra-
strukturní celky, sebelépe naplánovaný model bude mít obtíže při 
dosahování stanovených cílů.

Je už jisté, jak vysoká bude alokace pro Českou republiku 
v příštím období?

Ještě nebyly definitivně stanoveny některé parametry v oblasti 
zemědělské politiky, která je nově kromě přímých plateb pod 
„střechou“ Dohody o partnerství, ale je jasné, že pro kohezní po-
litiku má Česká republika na období 2014–20 k dispozici 21,6 mi-
liard eur. K tomu půjde cca 2,2 miliard eur na zemědělský fond pro 
rozvoj venkova.

Věnujme se nyní přípravě operačních programů, kterých 
bude v příštím programovém období o poznání méně. V ja-
ké fázi se tato příprava nachází a co nás ještě čeká?

Co se týče programů, příprava vstupuje do své závěrečné fáze. 
Bude docházet ke zpřesňování a dopracovávání některých částí, 
ale z hlediska zaměření strategie programů již žádné zásadní změ-
ny nebudou. Alokace na jednotlivé programy je v principu rozdě-
lena a s většími přesuny mezi programy již nepočítáme.

Blíží se moment, kdy budou zahájena vyjednávání s Evropskou 
komisí. Lhůta pro jejich formální předložení Komisi ze strany člen-
ského státu je legislativou stanovena na tři měsíce od přeložení Do-
hody o partnerství, takže přibližně do poloviny července 2014. 
V případě přeshraničních programů je to září, program Rybářství má 
v tomto ohledu výjimečné postavení, neboť dosud nebylo schvále-
no nařízení k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu.

Česká republika vede o operačních programech s Evrop-
skou komisí neformální dialog. Jak Komise hodnotí jejich 
návrh?

Souběžně s neformálním dialogem k Dohodě o partnerství pro-
bíhal v uplynulém roce také neformální dialog k programům. Pr-
votní návrhy programů byly ze strany Evropské komise připomín-
kovány v květnu 2013. Na konci ledna 2014 pak neformální dia-
log pokračoval na jednání v Praze.

Samozřejmě není úplný soulad, to by nebylo vyjednávání, před-
mětem jednání určitě bude nastavení implementační struktury, 
tzn. vymezení rolí a odpovědností jednotlivých institucí, administ-

rativní kapacity, komplementarity (návaznosti projektů, aby spo-
lečně přinesly větší efekt než izolovaně), plnění tematických před-
běžných podmínek, nebo pojetí územní dimenze v programu.

Období čerpání evropských fondů mělo začít v roce 2014 
– nyní se ale stále dopracovávají dokumenty a připravují ope-
rační programy. Kdy mohou žadatelé o dotace počítat s tím, 
že dojde ke startu čerpání?

Za vyjednávání programů už odpovídají jejich gestoři – řídící or-
gány, které budou tyto programy příštích deset let spravovat, vy-
bírat projekty, kontrolovat je a proplácet. Start čerpání bude do 
velké míry záviset na průběhu dopracování programů a jejich pro-
jednávání s Evropskou komisí, jak se podaří řídícím orgánům dojít 
k řešení u otevřených oblastí. Většina z nich zahájí v nejbližších 
dnech připomínková řízení, zároveň probíhají technická jednání 
s Bruselem.

Aby mohly být rozvojové prostředky z kohezní politiky investo-
vány co nejdřív, připravujeme teď na ministerstvu materiál definu-
jící základní minimální kritéria pro zahájení implementace progra-
mu, která musí být splněna v případě, že řídicí orgány budou usi-
lovat o spuštění programů před jejich oficiálním schválením ze 
strany Komise. Je možné, že první výzvy v některých programech 
budou spuštěny na konci letošního roku, měla by však panovat ur-
čitá zdrženlivost, v současném období se mnoho vážných pochy-
bení váže právě na výdaje z prvních výzev, kdy možná nebyly ještě 
všechny věci doladěny a ozkoušeny.

Jak je na tom implementační struktura? V jaké fází se na-
chází její příprava?

Souběžně s přípravou programových dokumentů ze strany jed-
notlivých řídících orgánů a posuzování těchto dokumentů ze stra-
ny Ministerstva pro místní rozvoj jako koordinátora sledujeme a při-
pomínkujeme nastavení implementační struktury programů v ob-
dobí 2014–20. Budeme se dívat na to, zda návrhy odpovídají našim 
doporučením, které vycházejí i ze zkušeností současného období.

Program musí být nastaven tak, aby umožnil správci efektivně 
řídit program a dosahovat cílů, plnit povinnosti stanovené naříze-
ními a zároveň byl srozumitelný pro žadatele, příjemce, samotné 
subjekty implementační struktury a kontrolní či auditní orgány. Pro 
příjemce bude také důležité, aby kromě elektronizované komuni-
kace s úřady měli partnery, kteří jim poradí. Z dosavadních příprav 
vidím, že posun ke struktuře s méně subjekty a jasnou odpověd-
ností institucí bere většina programů vážně.

Autor: Lucie Bednárová

Publikováno: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/
interview/namestek-braun-cr-nehodla-akceptovat-vse-co-komise-

-pozaduje-011820
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Spolek s náměstkyní MMR o investicích pro venkov
a naplňování memoranda o územní dimenzi 2014+

Dohoda o partnerství mezi ČR a Evropskou komisí, diskuse o me-
morandu o územní dimenzi 2014 + či téma o aktuální situaci ve spo-
lečnosti Česká pošta. Taková byla témata květnové schůze Spolku 
pro obnovu venkova ČR, která se uskutečnila 6. května v budově 
Senátu v Praze. Mezi hosty se objevila Klára Dostálová, náměstky-
ně z ministerstva pro místní rozvoj či Dan Jiránek a Josef Bezdíček 
z SMO.

doHoda o PartnErství
Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se-

známila přítomné s informacemi k operačním programům v sou-
vislosti s dohodou o partnerství. Tu v dubnu odeslali z ministerstva 
k Evropské komisi (EK) s tím, že operační programy bude nutné do 
tří měsíců předložit vládě. „Následně je zašleme EK ke schválení. 
Je věcí taktiky, jak se bude vyjednávat,“ řekla.

Zmínila také, že se zatím neví, zda musí ČR některé stěžejní pro-
gramy (zejména IROP) schválit do konce roku. „Pokud EK schválí OP 
ještě letos, začne období, kdy se má čerpat podle tzv. „pravidla 
N+3“. Tím ztratíme rok čerpání. Pokud se ale OP schválí v lednu, rok 
čerpání naopak získáme,“ vysvětlila. V rámci OP se již ministři zabý-
vají tím, které výzvy se mohou vyhlásit už na podzim. „V IROPu má-
me spoustu negativních priorit, které teprve s komisí začneme pro-
jednávat, ale určitě na ně nebude možné vyhlásit výzvu, aniž by byl 
OP schválen. Určitě je ale možná výzva v E-GOVERNMENTu, kde EK 
tyto aktivity nezpochybňuje,“ uvedla dále náměstkyně. Zmínila také, 
že k dispozici bude zhruba o 200 miliard korun méně než v minulém 
období a že mezi zásadní novinky se řadí i tzv. integrované nástroje 
(IN) a přístup k nim. „ČR využije všech, které nařízení nabízejí. Je 
otázkou, jak. Zatím jde touto cestou pouze Ostravsko a Ústecký kraj, 
nejpostiženější regiony v oblasti nezaměstnanosti,“ řekla.

Poslední nástroj se týká venkova a je rozšířen i do strukturál-
ních fondů. „Je to trochu novinka. Nezabývá se tím pouze MZe 
v rámci PRV, ale rozšiřuje se i do ostatních OP v rámci koheze,“ 
sdělila náměstkyně. Nejzásadnějším je podle ní IROP, kde je pro 
komunitně vedený místní rozvoj samostatná priorita č. 4. (Pozn.: 
Nový IROP je vyvěšen na stránkách MMR ČR). „Stále se nám ješ-
tě nedaří dohodnout s MPO, ale oblast mikropodniků je velkým 
tématem, které by se právě přes MASky rozhodně řešit mělo. Bez 
mikropodniků je v DoP částka 20 miliard korun pro komunitně ve-
dený místní rozvoj. Tato suma se skládá zhruba z pěti procent PRV, 
pěti ERDF a dvou ESF, tedy podle dohod s jednotlivými řídícími or-
gány. Nyní budeme muset toto číslo naplňovat a zabývat se v jed-
notlivých OP, jak komunitně vedený místní rozvoj zohlednit,“ do-
dala k tématu.

Místopředseda SPOV Radan Večerka a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
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„K integrovaným nástrojům vzniká metodický pokyn a kromě to-
ho bude mít každý IN svůj manuál. Na tom úzce spolupracujeme 
s NS MAS ČR a velmi pravděpodobně vznikne koordinační platfor-
ma na úrovni ministerstva. Vzhledem k tomu, že na regionální úrov-
ni máme integrované nástroje, ROPy už skutečně nebudou. Vymýš-
lejí se koordinační mechanismy na regionální i národní úrovni 
a vznikne stálá konference partnerů. Jde o to, že v území vzniká řa-
da strategií a ty se musejí na nějaké platformě zkoordinovat. Původ-
ně se zamýšlelo, že všichni regionální partneři by odladili strategie 
v intervenčním rámci, kde by se zaměřili na čerpání evropských fon-
dů. Na MMR jsme o tom diskutovali a došli jsme k tomu, že MMR 
zároveň musí dělat tzv. akční plány strategie regionálního rozvoje 
a zase by jen vznikl dokument pro dokument. Nakonec jsme došli 
k tomu, že namísto tzv. RIRů (regionálních intervenčních rámců) bu-
de lepší rovnou připravit akční plány strategie regionálního rozvoje, 
kde by fondy ESIF byly tou nejvýznamnější osou, ale zároveň by se 
provázaly národní zdroje a krajské, popř. obecní zdroje. Tento akční 
plán by měl 13 anexů (jako krajů), aby se tam skutečně vytipovaly 
nejpotřebnější věci v daném území, a tento akční plán bude řídit re-
gionální stálá konference za účasti všech významných aktérů v úze-
mí tak, aby se to území dohodlo na tom, kde a z jakých zdrojů je 
potřeba intervenovat. Tyto akční plány budou schváleny vládou 
a jednou za dva roky aktualizovány,“ vysvětlila Klára Dostálová.

MiniMálně 20 Miliard Pro vEnkov 
PřEs Mas. v rocE 2017 vyHodnocEní

Místopředseda SPOV Radan Večerka připomněl, že územní part-
neři SPOV, SMS, SMO a Asociace krajů dali dohromady memoran-
dum, které hovořilo o 35 miliardách korun, které by měly být při-
praveny pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). „V dohodě je 
minimálně 20 miliard korun. Jak vidíte naplnění toho námi uvede-
ného čísla?“ dotázal se a zároveň chtěl objasnit rozdělování peněz 
v rámci „územní dimenze“.

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 0Z

K dalším číslům uvedla, že na ITI je v DoP 65 miliard, z toho 
61 miliard ERDF a 4 miliardy ESF a že MMR má snahu maximálně 
zjednodušit procesy a podmínky pro žadatele. „Zároveň připravu-
jeme informační systém 2014+. Budeme chtít odstupňovat veli-
kosti žádostí, aby starostové na projekt za jeden až dva miliony 
nedělali stejné věci jako na projekt za 100 milionů,“ řekla.

ZjEdnodušEní Zadávání vEřEjnÝcH ZakáZEk
Ministerstvo pro místní rozvoj nyní připravuje zjednodušení zá-

kona o zadávání veřejných zakázek, který by podle Kláry Dostálo-
vé mohl pomoci k lepšímu čerpání z Evropských fondů. „V připra-
vované novele budeme řešit vícepráce a vrácení do hry kvalifikač-
ních předpokladů, abychom nehleděli jen na cenu, ale znovu i na 
kvalitu. Řeší se, jestli už technickou novelou dostat více upřesněné 
podmínky pro „in house“ (místní technické služby),“ uvedla. 
Směrnice navrhuje, aby taková firma vykonávala 85 % činnosti pro 
svého zřizovatele. Za těchto okolností se výběrová řízení dělat ne-
musejí a zakázky bude možné zadávat napřímo.

intEGrovanÉ nástrojE
V závěru svého výstupu náměstkyně Dostálová zmínila, že ode-

sláním dohody o partnerství Evropské komisi proces nekončí a za-
čne se vyjednávat. Uvedla, že nyní očekávají řadu připomínek, pro-
tože EK neustále apeluje na ČR, že jí není jasné, z čeho vznikla ana-
lýza potřeb pro konkrétní území. „K tomu vzniká na MMR 
národní dokument k územní dimenzi. Na něm s řídícími orgány ne-
ustále spolupracujeme a rozšiřujeme území podle mnohem detail-
nějšího rozboru: sociálně vyloučené lokality, lokality postižené zne-
čistěným životním prostředím apod.,“ řekla. Doplnila, že je třeba 
směřovat prostředky do území s největšími problémy. „Dokument 
dostanou územní partneři, vzápětí poputuje do mezirezortního ří-
zení a na přelomu května a června jej musí schválit vláda,“ zmíni-
la náměstkyně.

Stanislav Rampas Dan Jiránek a Josef Bezdíček (SMO)
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Náměstkyně Dostálová podotkla, že už těch 20 miliard nebylo 
úplně jednoduché tam dostat. „Velmi cíleně jsme tam dostali to 
slůvko „minimálně“,“ uvedla. Konstatovala totiž, že řídící orgány, 
s výjimkou PRV, nemají žádnou zkušenost s komunitně vedeným 
místním rozvojem. „Ta obava na začátku je zcela pochopitelná. 
Rok 2017 je pro ČR zlomovým rokem, budou se znovu přehodno-
covat nastavené operační programy a jednotlivé priority. O to vět-
ší je apel na to, aby byly strategie MAS připraveny velmi brzy a kva-
litně,“ zdůraznila. V roce 2017 by se měly přenastavovat alokace 
do jednotlivých prioritních os. „V tomto duchu vidíme možnost za-
řazení dalších zdrojů pro komunitně vedený místní rozvoj,“ slíbila 
Dostálová.

U IROPu je alokováno pro MAS cca 10 miliard korun. „Tam 
předpokládáme, že se to bude naplňovat zcela. Pokud uvidíme, že 
tam máme osu, která za ostatními pokulhává, najdeme jinou mož-
nost, kam ty zdroje přesměrovat. Tedy tam, kde bude velký zásob-
ník projektů,“ doplnila náměstkyně.

Pro vEnkov nEbudou jEn Mas, 
alE i Možnost individuálnícH ProjEktů

Na územní dimenzi by mělo jít cca 200 miliard korun. Evropská 
komise ale velmi cílí na to, aby ČR naplňovala první čtyři tematic-
ké cíle, což je konkurenceschopnost, nízkouhlíková ekonomika, 
věda a výzkum atd. „V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že na 
území MASek nebudou vznikat žádné extra velké projekty. Na to 
jsou vygenerovány národní strategie. Na jejich podporu jde cca 
350 miliard korun, tedy na dálnice, silnice I. třídy, velká vědecko-
výzkumná centra, velké aktivity v oblasti čištění vod atd.,“ uvedla 
Dostálová. Připomněla, že Evropská komise neustále opakuje, že 
doufá, že ČR nejde teritoriálním rozdělením a že nemáme předem 
stanovené alokace na nějaké území, vyjma integrovaných nástro-
jů. Zopakovala, že v rámci ČR se hovoří o rozdělení 200 miliard ko-
run prostřednictvím tzv. územní dimenze. Na integrované nástro-

je je určeno pro ITI 65 miliard, MASky 20 miliard a IPRÚ 10 miliard. 
Větší část, tedy 110 miliard je určeno na individuální projekty. In-
dividuální projekty jsou všechny ostatní nositelé v daném území, 
které nenaplňují projekty v rámci integrovaných nástrojů. „Ale ne-
znamená to, že pokud je obec v MASce, může čerpat pouze v rám-
ci strategie na MASku. Strategie na MASku bude o malých projek-
tech do cca 5 milionů korun. Ale pokud bude v rámci regionální 
stálé konference dohodnuto, že je potřeba v konkrétní obci udě-
lat velké komunitní centrum, tak to bude klasický individuální pro-
jekt do IROPu, ale bude naplňovat územní dimenzi?“ nastínila ná-
městkyně Dostálová.

„Otázka těch 35 miliard korun, které požadujete, je o tom, jest-
li to musí jít pouze komunitně vedeným místním rozvojem nebo 
jsou to zdroje, které nakonec v obcích skončí. Pokud tím myslíme 
všechny zdroje, tak si troufám říct, že to bude více než 35 miliard. 
A upřímně – kde jinde než v území může skončit těch dalších 350 mi-
liard. To jsou projekty zasazené do území, jen s národní prioritou 
a národní tématikou.“

ZaPojEní sPolku do slEdování 
oPEračnícH ProGraMů

Tajemník SPOV Stanislav Rampas připomněl dohodu s MMR, že 
když mu bude předložena dohoda regionálních partnerů o územní 
dimenzi, tak ji bude respektovat. To se trochu nepovedlo. „Z naší 
strany ano, ale pak už ne.“ Vyslovil rovněž požadavek, aby byl Spo-
lek zapojen do řídících i monitorovacích výborů jednotlivých progra-
mů a následně pak ve stálých konferencích. „Přípravě příštího obdo-
bí se velmi intenzivně věnujeme, proto bychom neměli zůstat mimo 
hru. Máme kapacity, které by bylo škoda nevyužít,“ řekl Rampas.

Náměstkyně Dostálová uvedla, že MMR bude apelovat na 
všechny řídící orgány, aby se Spolkem počítaly i v rámci monitoro-
vacích výborů.

Radan Večerka a Dan Jiránek Olga Špiková (NS MAS) a Jan Záhorka (AgK)
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rEGionální iMPlEMEntacE: 
crr nEstačí, využijEME Úrr

V regionech máme řadu implementačních agentur, které ne-
jsou nijak extra obsazeny. Uvažovali jsme o tom, že pokud IROP 
má být kolem 130 miliard Kč, CRR má na úrovni NUTS2 pouze 
zhruba sedm osob, takže je nereálné to zvládnout. Ale v území 
jsou fungující úřady regionálních rad – tyto vyškolené lidi by-
chom rádi zapojili do implementace IROPu. A uvažuje o tom 
i ministerstvo školství, že by tyto lidi na úrovni regionálních rad 
využilo. Tím budeme mít zajištěno personální obsazení a tito li-
dé budou pomáhat s vyhodnocováním jednotlivých strategií.

bujará dEbata s MPo 
o ZaPojEní Mas do oP Pik

Co se týče Ministerstva průmyslu a obchodu, proběhla vel-
mi bujará debata se zástupci tohoto ministerstva… Schůzka by-
la vyvolána radou pro fondy, tzn. na nejvyšší úrovni, za účasti 
premiéra a ministryně Jourové. Všichni partneři vznesli připo-
mínku k MPO. Také MZe se velmi zlobí, protože z MZe bylo od-
vedeno 300 milionů EUR právě ve prospěch aktivit, které napl-
ňují kohezní fondy. A mikropodniky jsou jednou z obrovských 
oblastí, na které musejí strategie v území reflektovat. Chtěli 
jsme přivést MPO k rozumu. Jeho zástupci přišli na schůzku 
pouze s jednou větou: „Nechceme, nechceme, nechceme.“ 
Oni pořád hájí názor, že nechtějí nikoho do implementace, že 
mají kvalitní implementační subjekt, což je Czech Invest. A my 
jsme jim vysvětlovali, že to není o těchto aktivitách. Že MASky 
musejí v rámci svých strategií dělat předvýběr projektů, aby by-
ly vybrány ty nejkvalitnější, ale že samotné posouzení dílčích 
projektů, které budou následně MASkou vybrány, už řeší Czech 
Invest jako implementační agentura. A oni se neustále vraceli 
k tomu, že nikoho do implementace nechtějí. I Czech Invest už 
pak říkal, že by jim to nevadilo. Zjistili jsme, že šlo pouze o ne-
dorozumění. Nakonec jsme se dohodli, že MMR, MZe a MPO 
připraví technické jednání, kde si namalujeme koncept, jak by 
to mohlo fungovat v oblasti mikropodniků. Oni si stále neuvě-
domují, že snahou MASek je podpořit mikropodniky na malé 
projekty. Nám se nejedná o klasické podpory podnikání, které 
řešil Czech Invest doteď, ale opravdu o malou podporu. A part-
neři dokonce vznesli požadavek, aby ty projekty byly od 100 ti-
síc korun. Pokud by na to byly alokovány 3 miliardy, a pokud by 
to šlo všechno přes Czech Invest, tak ten to kapacitně nikdy ne-
může zvládnout.
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Klára Dostálová (MMR)

N á m ě s t k y n ě  K l á r a  D o s t á l o v á :N
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jak by sE Masky nEbo jinÉ subjEkty MoHly 
ucHáZEt o ProjEkty v iti?

Každý integrovaný nástroj musí mít své partnerství. To je dá-
no nařízením. Tzn. že budete mít partnerství pro ITI nebo IPRÚ 
v každém kraji a partnerství na úrovni jednotlivých MASek. A ta 
partnerství by mělo zastřešit něco, abyste o sobě vzájemně vě-
děli. Dle mého názoru by to mělo být na kraji.

MASky versus ITI – tento dotaz jsme měli i na Radě ESIF. Při-
šlo se dokonce s nápadem, aby vznikla MASka na území aglo-
merace. Nápad je to dobrý, protože ITI mají mít velké nosné roz-
vojové projekty a je hlavně o konkurenceschopnosti. A město 
potřebuje řadu dílčích projektů na rozvoj služeb apod. MASek 
je hodně, a pokud bychom viděli, že má daná aglomerace pro-
blémy s čerpáním na individuální projekty, jsme ochotni tento 
problém otevřít před rokem 2017 a můžeme tam vložit nový in-
tegrovaný nástroj typu MAS na území velkých měst. Ale zatím 
to není ani v Dohodě o partnerství.

Další část diskuse je možno si přečíst v zápise z jednání.

aktuální situacE v čEskÉ Poště
Výkonný ředitel úseku strategie a majetkové účasti České poš-

ty Ondřej Veselský informoval o aktuální situaci. Uvedl, že na úrov-
ni generálního ředitele Martina Elkána a zakladatele, ministra Mi-
lana Chovance, se dopracovává strategie České pošty, která bude 
během několika týdnů prezentována. Současnou prioritou je za-
chovat pobočkovou síť České pošty tak, jak je nastavena s ohle-
dem na skutečné náklady a výnosy.

„Jistě jste si všimli, že Český telekomunikační úřad prostřednictvím 
MPO bude předkládat návrh nařízení vlády, který se týká minimálního 
počtu poboček. V tomto kontextu provozuje Česká pošta dva typy 
pošt. Povinné a nepovinné. Povinné, to je ten minimální počet, který 
je stanoven vyhláškou ČTU, který stanoví požadavky na poskytování 
základních poštovních služeb. Podmínky jsou minimálně 15 hodin 
týdně pro veřejnost, pošta v obci nad 2 tisíce obyvatel, dojezd do 
10 km. Další kritéria jsou, že v dané obci musejí být oba stupně ZŠ, 
stavební úřad a matrika. V současné době je jich 2106. Celkový po-
čet poboček ČP, které splňují parametry ČTU, je 3217,“ řekl Veselský.

Uvedl dále, že tzv. nepovinné pošty jsou ty, které chceme za-
chovat, aby byla pobočková síť udržitelná. „Teď je otázka, jak za-
financovat základní poštovní služby u tzv. nepovinných pošt, kte-
rých je cca 1200.“
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EvroPskÝ důM – všEcHny PlatEbní aGEntury 
Pod jEdnou střEcHou i v krajícH?

Kdysi se objevila myšlenka „agentury pro fondy“, která 
by měla být na území NUTS 3. Měla by k žadatelům a pří-
jemcům blíže. Tato myšlenka už neplatí?

Na MMR jsme založili skupinu a chtěli jsme, že by všechny OP 
řešily územní dimenzi prostřednictvím agentury pro fondy. Tam 
ale od řídících orgánů zaznělo velmi tvrdé „NE“. Řídící orgány 
mají SFŽP, Czech Invest atd. Pro ně by to bylo vložení další imple-
mentační agentury do systému. Díky tomu došlo k debatě o ve-
řejnoprávních smlouvách. To si dovedou představit. Takto by fun-
govaly úřady regionálních rad. My jsme to ale úplně nevzdali, byť 
to nebude jedna agentura pro fondy. Ovšem rozvíjí se projekt 
„Evropský dům“ – tak byl představen i panu premiérovi – tzn., 
že by všechny implementační struktury zůstaly taj, jak jsou, pod 
svými gesčními ministerstvy, ale seděly by v jednom domě. Pokud 
tedy někdo má několik žádostí, které je potřeba vyřídit v krajském 
městě, nebude běhat po několika adresách. Vše bude pod jed-
nou střechou. Slibujeme si od toho, že se ti lidé navzájem pozna-
jí a budou si moci vyměňovat dobré i špatné zkušenosti v rámci 
jednotného metodického prostředí. Teď je to tak, že lidi ze SF ŽP 
se vůbec neznají se SZIFem, natož s Czech Investem atd.

Druhá věc je tzv. franšíz. Pošta už několik let realizuje projekt „Part-
ner“, kdy poskytování základních poštovních služeb dělá na základě 
smlouvy a na základě dohody s konkrétním starostou v konkrétní ob-
ci, kdy základní poštovní služby poskytuje třetí partner – buď samot-
ná obec nebo nákupní středisko. Vznikla analytická pracovní skupina 
mezi ČP, MV a ČTU k analýze projektu „Partner“, k jeho úspěšnosti 
a k jeho dalšímu rozvoji. „Měly by tam být závěry, jak postupovat 
v rámci projektu více efektivněji, úspěšněji a atraktivněji,“ zdůraznil 
Veselský. Uvedl srovnání se světem: Jsou státy, kde pobočky konkrét-
ní pošty (např. Velká Británie nebo Německo) funguje na 100 % for-
mou franšíz. Tzn. vždy je stanoven nějaký partner, který poskytuje ty-
to služby. V Rakousku je to cca 70 % a rakouská vláda rozhodla, že 
určité procento poštovních poboček (je jich tam cca 600) bude muset 
být povinně převedeno do franšíz. Slovensko postupuje asi jako ČR. 
Nyní mají asi 2,8 procenta franšízových poboček. „My v současné do-
bě provozujeme cca 44 Partnerů a 80 výdejních míst. Ve vztahu k cel-
kovému počtu poboček je to cca 0,4 %,“ uvedl Veselský.

Místopředseda SPOV Radan Večerka uvedl, že téma si zaslouží 
samostatný bod jednání. Zarazilo jej nicméně, že existuje analýza 
projektu „Partner“, a to na úrovni státu a bez partnerů. „Mám 
obavu, že dostaneme základní materiál jako strategii a už s tím ne-
budeme moci pohnout, uvedl i tajemník SPOV Stanislav Rampas.

jak dál s MEMorandEM ÚZEMnícH PartnErů?
Na schůzi se dohodli zástupci SMO a Spolku, že musí i nadále 

spolupracovat v prosazování memoranda, které má přinést v ná-
sledujícím období více peněz pro venkov z Evropských fondů. Svaz 
měst a obcí požadoval, aby 80 procent z dotací přes MASky puto-
valo přímo k obcím a ne k dalším žadatelům z neziskového či pod-
nikatelského sektoru. To Spolek i NS MAS důrazně odmítají a po-
žadují ponechat kompetence v rozhodování místním akčním sku-
pinám a jejich strategiím. Přítomní zástupci venkovských partnerů 
(SPOV, SMO, SMS a NS MAS) se dohodli, že v rámci zajištění vyšší 
účinnosti budou koordinovat výstupy své činnosti systémem čas-
tějších setkání nad konkrétními tématy.

Konkrétně se dohodli na čtyřech bodech. V průběhu od konce 
května do začátku června se měla uskutečnit schůzka partnerů 
k využití nástroje CLLD pro rozvoj venkovských oblastí v ESIF. Její-
mi tématy měla být standardizace MAS, příprava strategií MAS 
a jejich koordinace s ostatními strategickými materiály obcí, měst, 
mikroregionů, krajů a resortů. Hovořit se má i o modelech využití 
alokací CLLD. Dalším bodem je příprava společných výstupů part-
nerů s poždavky pokrytí potřeb venkovského prostoru z ESIF pro 
všechny připravované operační programy. SMO má také připravit 
model možností zapojení ostatních partnerů, kteří nejsou připo-
mínkovým místem, do vnějšího připomínkového řízení.

NS MAS připraví návrhy směřující k jednotnému metodickému 
prostředí ESIF s dopady pro žadatele a příjemce z venkovského pro-
storu a způsobů snížení administrace a byrokratické zátěže. 

Ze zápisu z jednání K. Kapkové vybrala M. Šuláková

Ondřej Veselský (Česká pošta)
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Setkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jih-

lavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.
http://www.spov.org/skoly-obnovy-venkova-1/setkani-sov-2014--priprava-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.aspx
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Ukázky prezentací ze semináře ŠOV

http://www.spov.org/skoly-obnovy-venkova-1/setkani-sov-2014--priprava-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje.aspx
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Dopis připravený Dopravní federací nevládních neziskových or-
ganizací (www.dopravnifederace.cz), ke kterému se můžete připo-
jit. Stačí poslat potvrzující email na adresu Markéty Šugárkové 
marketa.sugarkova@dopravnifederace.cz, která doplní jméno zá-
stupce obce do dopisu. Další podrobnosti na tel. 776 049 669 ne-
bo také mailové adrese info@dopravnifederace.cz. Pozici Spolku 
projedná červnová schůze.

Vážený pane ministře,
v těchto dnech Váš úřad připravuje výběr nového provozovate-

le mýtného systému po roce 2016. Z pohledu nás, zástupců obcí 
postižených současnou neúplnou podobou mýtného systému, se 
jedná o zásadní krok, který musí naše problémy pomoci řešit, a ni-
koli je zakonzervovat nebo dokonce zhoršit. Z našeho hlediska je 
tedy zcela zásadní nikoli to, kdo bude po roce 2016 mýtné od pro-
vozovatelů nákladních aut v ČR vybírat, ale jaký bude rozsah zpo-
platněných komunikací.

Současný systém, kdy jsou kromě několika výjimečných přípa-
dů silnic I. třídy zpoplatněné pouze dálnice a rychlostní silnice, ve-
de část dopravců k ekonomicky motivovanému objíždění zpoplat-
něných tras po nezpoplatněných silnicích. Odhadovaný podíl ob-
jíždějících vozidel na celkovém objemu dopravy v daném směru se 
může na první pohled jevit v procentuálním vyjádření jako málo vý-
znamný a jejich úbytek na vysoce kapacitní dálnici nebo rychlost-
ní silnici nemusí být běžnému pozorovateli ani zřejmý. Nicméně 
přesunutí těchto vozidel na pro jejich provoz nevyhovující, prosto-
rově stísněné průtahy městy a vesnicemi přináší naprosto neúnos-
nou zátěž obyvatel hlukem, znečištěním ovzduší a vibracemi, ve-
de ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu a obecně ke sníže-
ní kvality života v postižených obcích. 

Situace v mnoha obcích je proto katastrofální, úzké silnice zde 
nemají často vybudovány ani chodníky a kamiony jezdí obyvate-
lům doslova pod okny. Nevyčíslitelné jsou pak finanční škody, kte-
ré vznikají obyvatelům a majitelům domů (popraskané stěny, zne-
čištěné fasády, zhoršená kvalita života, snížená hodnota nemovi-
tostí) i majitelům silnic – státu a krajům. Na opravy těchto silnic 
(zejména krajských) přitom chybí v rozpočtu peníze, a i pokud je 
komunikace opravena, jedná se o velmi nehospodárnou a neefek-
tivní investici vzhledem ke skutečnosti, že není zároveň odstraně-
na příčina jejího poškozování a stav silnice se opět rychle zhorší. 
Stát a kraje tak tratí na této situaci hned dvakrát – nutností opa-
kovaně investovat do oprav poničených komunikací a na nevybra-
ném mýtném. Všechny výše uvedené finanční aspekty je proto tře-
ba zahrnout do úvahy o funkci a ekonomické výhodnosti mýtné-
ho systému, a to zejména při koncipování jeho budoucího rozsahu.

Zároveň je pravda, že určitou část nákladní dopravy z některých 
z nejvíce zatížených průtahů silnic obcemi mohou v budoucnu pře-
vzít plánované nové dálnice a rychlostní silnice. Jejich územní pří-
prava a samotná výstavba je ale z řady důvodů, z nichž finanční 
náročnost rozhodně není na posledním místě, spíše než otázkou 
let záležitostí na několik desetiletí. Jako zástupci občanů obcí za-
tížených silniční nákladní dopravou rezolutně odmítáme snášet dál 
kolony kamionů s pouhým příslibem, že problém vyřeší výstavba 
dálnice či rychlostní silnice v některé z budoucích dekád. Navíc ani 
nové dálnice nebudou řešením pro situace, kdy po silnicích nižších 
tříd jezdí nákladní vozidla nikoli z nutnosti, ale prokazatelně za 
účelem objíždění zpoplatněných tras: dnes jde např. o silnice II/605 
kopírující dálnici D5, II/611 vedoucí paralelně s D11, II/610 kopíru-
jící rychlostní silnici R10, II/425 a II/380 podél dálnice D2, II/602 
v souběhu s dálnicí D1, II/603 s dálnicí D3 a mnohé další.

Rovněž často zmiňovaná možnost zakázat na problematickém 
průtahu obcemi průjezd nákladních vozidel, která v dané oblasti 
nemají cíl či zdroj své jízdy, představuje prostředek vhodný pouze 
pro menší část problémových případů. Zejména nelze zákaz prů-

O t e v ř e n ý  d o p i s  z á s t u p c ů  o b c í  m i n i s t r o v i  d o p r a v y  A n t o n í n u  P r a c h a ř o v iO
jezdu nákladní dopravy uplatnit na nejvíce zatížených průtazích sil-
nic I. třídy, protože tato třída silnic je pro jízdu vozidel (i náklad-
ních) na větší vzdálenosti přímo určena. A i na silnicích II. a III. třídy, 
které nejsou pro tranzitní nákladní dopravu vhodné, se omezení 
vjezdu pro těžká nákladní vozidla prosazuje jen velmi obtížně. Ob-
cí, které vyřešily dopravní situaci tímto opatřením, je proto jen vel-
mi málo a zkušenosti bohužel ukazují, že i v případě umístění zá-
kazové značky není zákaz plně respektován a jeho dodržování 
účinně vymáháno.

Vážený pane ministře,
s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádáme, aby rozší-

ření výběru mýta od roku 2017 zahrnulo jak všechny silnice I. tří-
dy, tak ty silnice II. a III. třídy a místní komunikace, které budou pří-
slušnými kraji a obcemi ve spolupráci s Vaším ministerstvem vyti-
povány jako v současnosti problematické a ke zpoplatnění vhodné. 
Rovněž je nezbytné, aby zvolený systém sledování pohybu vozidel 
a výběru mýta umožňoval další postupné rozšiřování sítě zpoplat-
něných komunikací za únosné marginální náklady, aby bylo mož-
né pružně reagovat na měnící se situaci v zatížení silniční sítě.

Níže uvedení zástupci měst a obcí

Za správnost ručí: Mgr. Pavel Přibyl, předseda Dopravní 
federace NNO, e-mail: pavel.pribyl@dopravnifederace.cz

Obce se snaží bránit své občany před automobily různými způsoby, 
jejich řidiči obvykle nedodržují ani dopravní předpisy

http://www.dopravnifederace.cz
mailto:marketa.sugarkova@dopravnifederace.cz
mailto:info@dopravnifederace.cz
mailto:pavel.pribyl@dopravnifederace.cz
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Květnové jednání výboru Národní sítě MAS se uskutečnilo ten-
tokrát v sídle České biskupské konference v Praze a tak na úvod vy-
stoupil generální sekretář ČBK Tomáš Holub. Uvedl, že v rámci obou 
organizací již byla nastavena společná komunikace ohledně evrop-
ských programů a budoucího období. „Spolupráce započala i na 
úrovni diecézí. Byla zřízena komunikační platforma přes ČBK ke 
spolupráci jednotlivých diecézí, farností a popřípadě řádů s MAS,“ 
řekl Holub. Uvedl, že na celostátní úrovni je vedena diskuze o pod-
poře památek v rámci PRV a IROP a snaha o společnou podporu.

Tajemnice NS MAS Olga Špiková informovala, že v rámci projektu 
NS MAS podpořeného z OPTP bude vytvořena databáze MAS s on-
line prezentací dat. Výbor odsouhlasil, že databáze bude plně ve 
správě NS MAS s vlastním datovým skladem a webovým prostorem.

PodPora Mas od MZE
Výbor se rovněž vrátil k možnosti podpory tvorby strategií ze 

strany MZe formou projektů spolupráce. Místopředseda NS MAS 
Jan Florian informoval, že je více navržených variant podpory, u kte-
rých se musí zajistit koordinace s projektem OPTP a Osvojováním. 
V souvislosti se zvažovanou podporou MAS z dobíhajícího Progra-
mu rozvoje venkova 2007–2013 budou MAS požádány o názor, 
kam nejúčelněji tuto podporu zamířit.

V tuto chvíli jsou zvažovaná dvě technická řešení:
1)  Podpora přímo na jednotlivé MAS, což ovšem znamená pravdě-

podobně vytvoření nového opatření. Tato varianta byla původ-
ně ze strany MZe přislíbena na jednání Monitorovacího výboru 
EAFRD.

2)  Projekt spolupráce všech MAS na úrovni kraje (tj. pravděpodob-
ně vč. těch mimo 112), kdy by si MAS společně v rámci kraje zvo-

Národní síť řeší standardizaci i alokace pro MAS.
Jasnější je příprava k využití operačních programů

lily téma (témata) spolupráce. Technicky by musela být pravidla 
opatření IV.2.1. upravena zejména tak, aby byla potlačena role 
a odpovědnost „Koordinační MAS“. Tato cesta se zdá být z po-
hledu MZe nejrychlejší a nejsnazší.
V obou případech se předpokládá podpora ve výši cca 500 tisíc Kč 

na MAS, přičemž způsobilé výdaje bude možné uplatnit teoreticky 
i zpětně, např. od 1. 1. 2014, nicméně max. do 30. 6. 2015.

Výbor diskutoval témata, oblasti aktivit i typy způsobilých výdajů 
a vyplynuly tyto náměty:

a) Závěrečná evaluace realizace SPL v období 2007–13.
b) Prezentace příkladů dobré praxe realizovaných v období 
2007–13 – tištěné a elektronické materiály.
c) Vyhodnocení zkušeností s podporou projektu v opatřeních, 
která budou implementována i v novem PRV (tedy především 
modernizace zemědělských subjektů, diverzifikace, agroturisti-
ka) jako podklad pro přípravu „Programového rámce“ pro PRV 
2014–2020.
d) Měkké akce aktivizující veřejnost k zapojení do rozvoje da-
né venkovské oblasti a členy (partnery) MAS k větší spolupráci 
v rámci území.
e) Proškolení stávajících i nových pracovníků MAS jako přípra-
va na období 2014–20.
Pracovní skupina LEADER bude shromažďovat další témata. 
Předseda NS MAS František Winter doplnil, že preferuje podpo-
ru hlavně pro členy NS MAS a tak i bude nastaveno jednání 
s ministrem. Současně také bude preferovat variantu č 1 – pří-
mo jednotlivé MAS. Na dalším jednání Výboru by mělo být jas-
né stanovisko o podpoře ze strany MZe.

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 6Z

Výbor v březnu na půdě České biskupské konference řešil metodiky i rozšiřování spolupráce

PŘÍPRAVA STRATEGIÍ CLLD. Václav Pošmurný na prvním semináři Národní sítě MAS k přípravě strategií komunitně vedeného míst-
ního rozvoje 22. května v Luhačovicích. Seminář financovaný z OPTP se konal pro MAS z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezské-
ho kraje. (Fotografie ze semináře jsou ilustrační k celé rubrice.) Foto: TSu
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boj o MikroPodniky a standardiZacE
Předseda NS MAS František Winter informoval o tom, že se 

17. 4. zúčastnil kulatého stolu ministra zemědělství, který byl vý-
hradně o zemědělských aktivitách, LFA lokalitách apod. Informo-
val o převodu cca 600 milionů korun z I. do II. pilíře (výsledkem 
je 3,4 mld. Kč pro CLLD). 30. 4. Se předseda zúčastnil setkání re-
gionálních partnerů na MMR k zapojení CLLD do OP PIK. MPO 
trvalo na svém postoji. „Základem je pravděpodobně nepocho-
pení MAS a implementace SCLLD, tedy procesu výběru projektů 
a jejich administrace,“ konstatoval Winter. V závěru se nicméně 
dohodlo, že MZe pošle materiály k fungování MAS v rámci admi-
nistrace na MPO a toto bude dále reagovat k jejich představě za-
pojení. Přítomný místopředseda SPOV Radan Večerka doplnil in-
formace za SPOV, že po jednání partnerů ještě proběhlo nefor-
mální jednání s MMR a snad by měla být nachystána varianta 
klasického vybírání projektů na základě strategie a doporučová-
ní k realizaci.

9. 5. Byl předseda informován o zaslání oficiálního dopisu pre-
miérovi ze strany ministra zemědělství se žádostí o zapojení CLLD 
do OP PIK k podpoře mikropodniků.

Předseda rovněž informoval, že do vlády byla navržena ke 
schválení standardizace MAS ze strany MZe, na žádost MMR však 
byla stažena z důvodu projednání materiálu ještě právníky MMR. 
Podrobná diskuse k tématu je k dispozici v zápisu z jednání. (Vlá-
da standardizaci MAS schválila nakonec až 21. května.)

MEtodiky, iroP a ProvoZní náklady Mas
Václav Pošmurný seznámil s tvorbou Metodického pokynu pro 

využití integrovaných nástrojů (MPIN) 2014–2020. V materiálu bu-
dou uvedeny povinné části strategie pro MAS, to jsou dle nařízení 
analytická část, strategická část a implementační část a přílohy (do-
klad o komunitním projednání). Manuál pro tvorbu SCLLD je dopo-
ručující návod, jak strategii psát, povinná struktura bude v MPIN – 
povinné dle nařízení EK. Materiál se nyní připomínkuje.

V metodice bude uvedeno i to, jak se budou vybírat strategie 
a co bude povinným obsahem – předkládaný dokument do moni-
torovacího systému bude v rozsahu cca současného SPL (fiše dle 
OP) – celý dokument bude jako příloha k možnému prostudování.

Pošmurný uvedl, že verze IROPu dostupná na webu je pouze in-
formativní, k připomínkování bude oficiální verze až do mezire-
zortního řízení až s připomínkami Evropské komise. OP musí ode-
jít do 16. července na EK. Na IROP začal také proces SEA. Nic zá-
sadního se od března nezměnilo – IROP má samostatnou prioritní 
osu pro CLLD. Alokace na CLLD je 8 %, tj. 10 miliard korun. V sou-
časné době probíhají technická jednání o provozu a financování 
MAS. NS MAS byla požádána navrhnout, vypočítat a doložit pro-
vozní náklady na MAS.

Snahou je, aby financování bylo jako v PRV balíkově, což je zce-
la odlišné od zákonných možností a jak to funguje v jiných ope-
račních programech.

Prv – 3,5 Milionu na Mas ročně
Jan Florian uvedl, že jednání odborné skupiny grémia ministra by-

lo začátkem května. Z PRV byly vyřazeny nezemědělské aktivity, ob-
čanské vybavení a památky. V dokumentu je uváděno, že synergic-
ké efekty by byly nejlépe v CLLD, ale i tak je tam jenom 5% alokace. 
„Důležitá je pro MAS možnost účastnit se opatření typu spolupráce 
– vytváření krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,“ nastí-
nil Florian. MAS se může angažovat ve spolupráci s producenty.

Na jednotlivá opatření LEADER je určeno 148 milionů EUR, tzn. 
cca 3,5 milionů korun na MAS (175) a rok. Tato alokace je včetně 
projektů spolupráce, které budou podloženy strategií. V indikáto-
rech je uvedeno 1 000 pracovních míst (cca 5 na MAS), ale to sa-
mé číslo platí i pro ostatní zemědělská opatření. Proti tomu vznes-
la NS MAS připomínku.

ZaPojEní Mas do oP vvv
Radim Sršeň informoval o jednáních SMS s ministerstvem škol-

ství, kde bylo patrné potlačení vlivu ORP a nahrazení funkčními 
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územími. Implementační strukturu CLLD budou řešit až po napsá-
ní a odeslání operačního programu do Evropské komise. K nasta-
vení implementace MAS jsou otevřeni diskuzi – místní akční plány 
budou navazovat na krajské plány v oblasti školství. MAS bude ja-
ko animátor území pomáhat při vytváření těchto plánů, otevřeny 
jsou i možnosti pro MAS v implementaci i jako možný konečný pří-
jemce. Pošmurný upozornil zástupce v OP, aby byly MAS způsobi-
lým žadatelem v OP, tak musí být definovány jako NNO se statu-
tem MAS (MAS která prošla certifikací, jiný režim ministerstva fi-
nancí v rámci veřejnoprávních organizací).

alokacE PodlE vícE kritÉrií
Pošmurný uvedl, že PS VIZE vytvořila prvotní návrhy pro rozdě-

lení alokací mezi MAS, které jsou definovány velice jednoduše, aby 
byly MAS v rámci OP schopny vypočítat návodnou částku na pro-
gramové rámce do SCLLD.

Současnost (2007 – 2013):
a) základní částka, tj. pevná složka tvořená 50 % celkové 
alokace na IV.1.1 a IV.1.2 na daný rok a skupinu MAS
b) částka bonusu, tj. částka přiřazená dle počtu obyvatel da-
né MAS
c) míra plnění realizace Strategického plánu Leader

Návrh (2014 – 2020):
IROP – počet obyvatel
PRV – 65 % zemědělská půda + 10 % lesní půda + 25 % 
obyvatelé
OP PIK – 35 % počet obyvatel v obcích do 10 000 obyvatel 
+ 35 % počet obyvatel celkem + 30 % počet nezaměstna-
ných (2011)
OPŽP – celková plocha MAS
OP ZAM – 60 % počet obyvatel + 20 % počet nezaměstna-
ných + 20 % vyloučených obyvatel=> uvedený výpočet sta-
ví na první variantě a poté se přiklání k finálnímu rozdělení

Vše je zpracováno tak, aby bylo možné nastavit indikátory. Po-
kud nedojde k vytvoření indikátorů, může se stát, že bude výpo-
čet nastaven neurčitě jako v případě OP ZAM – 2 mld. Kč na CLLD 
a rozdělení 50 MAS, ale není nastaveno jak. NS MAS nabízí pou-
ze možnosti a je jen na OP jak budou nastaveny. Důležité je o tom 
diskutovat při navrhování OP a v rámci přípravy MPIN.

Místopředseda Jiří Krist doplnil, že byla snaha, aby celé spekt-
rum MAS bylo využito v různých OP. Každá MAS se někde najde 
dle zmíněných indikátorů – příměstská MAS s velkým počtem oby-
vatel a menší plochou zemědělské půdy (více z IROP a méně z PRV), 
oproti MAS s velkou zemědělskou plochou a menším počtem oby-
vatel (více z PRV a méně z IROP). Pošmurný doplnil, že jsou ještě 
nastaveny určité váhy. Pokud nebude takto nastaveno, může se 
stát, že nastane stejná situace v tomto období a to znamená neu-
rčitá čísla a následné přepracování.

EvroPská kucHařka clld Pro Mas
Prezident ELARD Radim Sršeň informoval o finalizaci kuchařky 

k implementaci SCLLD ze strany Evropské komise. Oficiální verze 
bude představena 28. 5. na semináři ELARD v Bruselu. Kuchařka 
je pro žadatele jak se zapojit do MAS a je zaměřena spíše do pra-
xe. Do češtiny bude oficiálně přeložena do srpna. Přeložení ze stra-
ny NS MAS bylo v diskuzi zamítnuto s ohledem na finanční mož-
nosti a možný odklon od terminologie. MAS bude finální verze ro-
zeslána v původním jazyce. Sršeň se pokusí o uspíšení překladu ze 
strany EK. Uvedl také, že se zpracovává dotazník o nastavení CLLD 
v jednotlivých zemích EU pro období 2014 – 2020.

Brožura projektů příkladů dobré praxe – pro každé předsednic-
tví se chystá informace o předsednické zemi.

sEMinářE a analytici oPtP
Tajemnice Olga Špiková informovala o projektech NS MAS. 

V rámci OPTP se uskuteční semináře v regionech o strategiích 
CLLD. Krajští analytici začali v průběhu dubna zjišťovat informace 
o MAS a projektech v návaznosti na využití pro SCLLD. Zjišťované 
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je pilotní dle několika NUTS II, avšak nemohly být zapojeny všech-
ny MAS, které vyjádřily zájem.

Pro NS MAS je zde možnost expertních služeb. Pozice krajské-
ho koordinátora bude na SMS. Podmínkou je spolufinancování ve 
výši 15–20%. Náplní práce bude zjišťování informací pro strategie 
na zapojení CLLD v operačních programech. Projekt má prokázat, 
že MAS může být platformou meziobecní spolupráce.

Zapojené MAS budou co nejdříve informovány ze strany SMS, 
pokud nebudou mít MAS zájem, je zde možnost náhradníků, kte-
ří byli prvotně vyřazeni. Poté budou podepsány smlouvy.

sPov doMlouvá PartnErství vEnkova
Radan Večerka informoval o plánovaném jednání partnerů k CLLD 

– SMO, SMS, NS MAS, SPOV, které se uskuteční 5. června.

Konkrétně se dohodli:
1.  V průběhu od konce května do začátku července bude realizo-

vána schůzka partnerů k tématu využití nástroje CLLD pro roz-
voj venkovských oblastí v ESIF. Schůzku zorganizuje SPOV ČR 
v Praze (za SPOV odpovídá Večerka). Předpokládaný program:
a.  Začlenění CLLD do ESIF dle dohody o partnerství a z toho 

vyplývající úkoly v oblasti
i. Standardizace MAS
ii. Příprava strategií MAS a jejich koordinace s ostatními stra-
tegickými materiály obcí, měst, mikroregionů, krajů a resortů
iii. Modely využití alokací CLLD

b.  Příprava společných výstupů partnerů s požadavky pokry-
tí potřeb venkovského prostoru z ESIF pro všechny připra-
vované OP.
i. Nástrojem CLLD
ii. Individuálními projekty

2.  Dne 19. 5. 2014 proběhne schůzka partnerů k OP Zaměst-
nanost

3.  SMO připraví model možností zapojení ostatních partnerů, 
kteří nejsou připomínkovým místem, do vnějšího připomín-
kového řízení.

4.  NS MAS připraví návrhy směřující k jednotnému metodické-
mu prostředí ESIF s dopady pro žadatele a příjemce z venkov-
ského prostoru a způsobů snížení administrace a byrokratic-
ké zátěže.

Ze zápisu O. Špikové vybral T. Šulák

informace budou využity pro databázi MAS. MAS byly požádány 
o maximální spolupráci s analytiky při zpracování dat. Prvotně ma-
jí čerpat z www stránek a z dostupných dokumentů.

V rámci druhého projektu NS MAS podpořeného z MMR se 
uskuteční od září ve 13 regionech semináře k územní dimenzi.

PrEZEntacE, kaPacita, ProjEkty
Výbor NS MAS dále projednal účast na plánovaných konferen-

cích a propagačních akcích – CLLD AT THE DAWN OF 2014–2020 
(28. 5. Brusel), 2nd LAG SUMMER FESTIVAL 2014 (4. – 6. 7. Chor-
vatsko), Agrokomplex Nitra (21. – 24. 8. Slovensko) a – Země živi-
telka (28. 8. – 2. 9. České Budějovice)

Výbor schválil přijetí MAS Mladoboleslavsko. Tajemnice sezná-
mila výbor se záměrem rozšířit tým pracovníků NS MAS o asistent-
ku, která by pomáhala s chodem sekretariátu pod vedením tajem-
nice. Na místo by byla přijata od 1. 7. 2014 do 31. 6. 2015 s 6 mě-
síční dotací z úřadu práce ve výši 15 000 Kč za měsíc. Výše 
nákladů NS MAS při ročním zaměstnání by bylo cca 151 tis. Kč. 
Členové Výboru postupné zapojení dalšího pracovníka odsouhla-
sili.

Výbor schválil návrh místopředsedy Jiřího Krista o zapojení do 
projektu Vysoké školy báňské a Veroniky Brno s názvem „Adapta-
ce na změnu klimatu, resilience – odolnost komunit, návrhy stra-
tegií a opatření pro venkovské regiony“. NS MAS by zajišťovala cy-
klus seminářů a konferenci. Objem projektu pro NS MAS je 30 % 
z 6 milionů (90 % dotace).

ProjEkt sMs kE sPoluPráci obcí
Radim Sršeň za SMS informoval o projektu SMS podpořeného 

z OP LZZ. Realizace projektu bude od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2015. 
Bude založen na příkladech činnosti MAS jako přirozené platfor-
mě spolupráce. Celkový objem projektu je 33 milionů korun. Za-
pojeno je 79 MAS, které mají čerpat 0,4 – 0,8 úvazku na manaže-
ra a náklady na cestovné do výše 10 tisíc korun za měsíc. Projekt 
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Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma 
rozvoje života na venkově. Významným mottem výstavy je „Bu-
doucnost českého zemědělství a českého venkova“ a tradiční 
prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akč-
ních skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR bude tvořena ve 
spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské re-
publiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národnej Siete Sloven-
ských Miestnych Akčných Skupín. Svoji činnost přestaví také mini-
sterstvo pro místní rozvoj.

PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude zahrnovat prezentaci čin-
nosti a projektů spolupráce MAS, projektů realizovaných v rámci pl-
nění Strategických plánů LEADER a také venkova jako takového 
včetně ukázek řemeslné výroby a regionálních produktů. Formou 
dřevěné tržnice se bude představovat venkovská výroba a produk-
ty prostřednictvím regionálních značek. Představení originálních vý-
robků, služeb a nově i zážitků je vytvářeno ve spolupráci s Asociací 
regionálních značek.

Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením je víta-
ným doprovodným programem, který je organizován Spolkem pro 
obnovu venkova ČR za podpory ministerstva pro místní rozvoj. 
Na pátek 29. srpna bude již po šesté připraven Večer venkova 
s hudbou a doprovodným programem. Letos s vyhlášením vítěze 
Fotografické soutěže, kde budou vyhlášena první tři místa v kate-
goriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvo-
je venkova“ a celkový vítěz soutěže.

Více o prezentaci MAS najdete na www.nsmascr.cz
a http://www.vcb.cz/kalendar/181-zeme-zivitelka 
Více o fotosoutěži Krásy českého venkova najdete v rubrice Ak-

tuálně o venkovu. OŠ

Pozvánka na agrosalon Země živitelka 2014
Srdečně všechny zveme na 41. ročník výstavy Země živitelka, která se koná od čtvrtka 28. srpna do úterý 2. září 2014.

Základem úspěchu je spolupráce.
Národní síť MAS má nové partnery:
SMS a Univerzitu Tomáše Bati

NS MAS spolupracuje s organizacemi, které působí ve venkov-
ském prostoru, a proto došlo v rámci vyjednávání co nejlepších 
podmínek pro období 2014–2020 k nové kooperaci se Sdružením 
místních samospráv (SMS ČR). Dlouhodobá spolupráce byla stvr-
zena podpisem Dohody o součinnosti a vzájemné spolupráci v dub-
nu tohoto roku. Cílem je spolupráce a podpora ve společných ob-
lastech působení jako je komunitně vedený místní rozvoj v návaz-
nosti na udržitelný rozvoj regionů a venkova.

Sídlem SMS ČR je Zlín, který je také domovským městem Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně, novým partnerem pro NS MAS a jed-
notlivé místní akční skupiny.

Ve čtvrtek 22. května bylo podepsáno memorandum o spolu-
práci s touto univerzitou, čímž byly podpořeny další možné návaz-
nosti například na zpracování diplomových prací, absolventských 
stáží nebo pomoc při zpracování odborných podkladů pro strate-
gie MAS. Memorandum bylo podepsáno na prvním ze série semi-
nářů NS MAS k tvorbě Strategií komunitně vedeného místního roz-
voje pro území MAS, které jsou pořádány za podpory OPTP.

Univerzita je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která po-
skytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, tech-
nických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové 
vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárod-
ním měřítku. Počtem asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně vel-
kým univerzitám v ČR. Obě strany se zavázaly spolupracovat v ob-
lastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, 
analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu tech-
nologií, marketingu a propagace. OŠ
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pořádá v rámci Projektu na podpůrné aktivity pro vznik  

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR 

ŠKOLENÍ  

společné metodiky tvorby SCLLD 

 včetně její implementace 
Školení je podpořeno z OPTP 

Školení se koná v termínech: 

22. – 23. 5. Luhačovice (preference MAS OL, ZL, MS) 

29. – 30. 5. Vodňany (preference MAS JČ, PL, KA, část SČ)  

3. – 4. 6.  Hlinsko (preference MAS PA, VY, JM) 

9. – 10. 6.  Jizerka - obec Kořenov (preference MAS US, KH,LI, část SČ) 

PROGRAM: 
První den Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

prezence od 8:30, začátek v 9:30 (plánované ukončení v 18:00) 

Účastníci školení obdrží podkladové materiály při prezenci. 
1. Zahájení školení a úvod (Špiková) 

‐ představení projektu NS MAS, informace ke zdárné realizaci projektu v OPTP 

2. Nastavení společné řeči (Špiková, Pošmurný) 

‐ slovníček pojmů a harmonogram (dle dostupných podkladů) 

3. Postup zpracování SCLLD a akční plán MAS (Pošmurný) 

‐ představení aktuální verze doporučujícího Manuálu pro tvorbu SCLLD 2014‐2020 a 
souvisejícího Metodického pokynu pro integrované nástroje 

‐ společná diskuze k předávání zkušeností s tvorbou strategií  

Druhý den Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)   

začátek v 8:30 (plánované ukončení v 14:00) 

4. Implementace SCLLD a s tím související implementační struktura MAS jako součást SCLLD (Florian, 
zástupce MZe a SZIF) 

‐ představení požadavků, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o 
splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD  

‐ společná diskuze nad dostupnými materiály  

‐ popřípadě rozdělená diskuze zvlášť pro spolky a o.p.s. či ústavy nebo z.s.p.o. 

5. Možný další bod dle návrhu regionu  
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případně i výsledky uskutečněných prací. Možná je také práce (v části semináře) v jednotlivých skupinách 
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Asociace krajů: Rozpočtové určení daní
by mělo být ke krajům přívětivější

Předseda Asociace krajů Michal Hašek spolu s hejtmanem Par-
dubického kraje Martinem Netolickým informovali kolegy o vývo-
ji jednání s Vládou ČR o změnách rozpočtového určení daní. „Tr-
váme na splnění slibu, který nám dal ministr financí Andrej Babiš, 
a věříme, že dojde k navrácení ke stavu před rok 2012, kdy kraje 
přišly ze svých rozpočtů v souhrnu o 4 miliardy korun,“ sdělil před-
seda asociace Michal Hašek. V této souvislosti se pak hejtmani 
shodli na potřebě urychlit setkání s představiteli vlády tak, aby je-
jich připomínky byly včas zakomponovány do státního rozpočtu 
pro rok 2015.

Hejtmani mají obavy také z dosavadních jednání o nastavení 
podmínek pro spolufinancování Evropských fondů z národních 
zdrojů. „Vůbec se nám nelíbí rozdílný přístup úředníků Minister-
stva financí k obcím a krajům. Jedná se o jednoznačné narušení 
principu rovnosti samosprávy. Nevidím důvod, proč by krajům ne-
měl stát přispívat na spolufinancování evropských dotací, když 
v návrhu počítá s podporou měst a obcí ve výši pěti procent. Po-
žadujeme jen rovný přístup,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický, 
který vrátil z jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční 
fondy. Podle Netolického by návrat k podílu krajů ve výši 8,92 pro-
centa v rozpočtovém určení daní z roku 2011, nemělo pro kraje 
efekt, neboť by stát krajům zase sebral peníze na kofinancování 
evropských projektů. „Bylo by to pouze přesunutí peněz z jedné 
kapsy do druhé. Na nejbližším jednání s vládou budeme usilovat 
o to, aby kraje měly při čerpání evropských peněz stejné podmín-
ky jako obce,“ doplnil Netolický.

krajE sE sHodují s vnitrEM v otáZkácH 
intEGrovanÉHo ZácHrannÉHo systÉMu 

Hostem jednání Rady AKČR byl ministr vnitra Milan Chova-
nec, spolu s policejním prezidentem Tomášem Tuhým. Hejtmani 
se s ministrem shodli na fungování a prioritách Integrovaného 

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 3A

Ministryně Jourová: Evropské fondy 
pomáhají i českému stavebnictví

Poslední květnový čtvrtek se v České národní bance v Praze 
uskutečnilo Setkání lídrů českého stavebnictví 2014. Mezi přítom-
nými hosty, kterých bylo přes 450, byli vrcholní představitelé stá-
tu, včetně prezidenta Miloše Zemana, ředitelé či členové předsta-
venstva stavebních, projektových a developerských společností.

Na setkání byly prezentovány výsledky Kvartální analýzy české-
ho stavebnictví Q2 2014 přibližující aktuální situaci na stavebním 
trhu. Mezi pozvanými byla i ministryně pro místní rozvoj Věra Jou-
rová, která promluvila o evropských fondech s akcentem na pro-
gramové období 2014–2020 a o investicích ve stavebnictví.

„Evropské fondy jsou důležitou součástí, která pomáhá v roz-
voji České republiky, a pro stavební sektory jsou také významným 
zdrojem investic,“ řekla ministryně Jourová. Co se týká přímo sta-
vebnictví, firmy podle Jourové vystupují v oblasti evropských fon-
dů jako žadatelé a příjemci dotace anebo jako dodavatelé veřej-
ných zakázek. A to například v oblastech jako jsou dopravní infra-
struktura, cestovní ruch a kultura, výzkum a vývoj nebo také 
životní prostředí a dalších. „Zde je alokováno a tedy také čerpáno 
nejvíce finančních prostředků. Jedná se zejména o projekty smě-
řující na rozvoj dopravní infrastruktury, a to 35% všech schvále-
ných finančních prostředků,“ uvedla Jourová.

Od počátku programového období 2007–2013 do počátku le-
tošního dubna bylo podáno více než sto tisíc žádostí o dotaci v cel-
kovém objemu téměř 1 250 miliard korun. Schváleno bylo více než 
50 tisíc projektů za 603 miliard, finančně bylo ukončeno více než 
29 tisíc projektů za více než 250 miliard korun. V prvním čtvrtletí 
zaznamenalo ministerstvo nárůst o 2 717 projektů v hodnotě 14,6 
miliard korun, což je téměř o sedm procent.

Tématem pro diskusi byl zákon o veřejných zakázkách a směr-
nice regulující veřejné investování. Dále pak příprava nového sta-
vebního zákona a posuzování vlivu na životní prostředí EIA v po-
volovacím procesu staveb. Zdroj: MMR
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Novým prezidentem Hospodářské 
komory ČR je Vladimír Dlouhý

Dne 22. května 2014 si XXVI. sněm Hospodářské komory České 
republiky (HK ČR) zvolil kompletní vedení HK ČR na další tři roky.

Prezidentem byl delegáty sněmu, kteří přijeli z celé země, zvolen 
Vladimír Dlouhý, který v druhém kole tajné volby získal celkem 128 
hlasů z 222 odevzdaných. Vladimír Dlouhý bude funkci prezidenta 
největšího zástupce podnikatelů v ČR zastávat nadcházející tři roky.

Nový prezident HK ČR Vladimír dlouhý ve své řeči poděkoval 
svému předchůdci Petru Kuželovi a zdůraznil: „HK ČR potřebuje 
změnu, a Vaše volba ji potvrdila.“ Prezident Dlouhý dále poděko-
val zástupcům regionálních komor a živnostenských společenstev.

Delegáti sněmu, nejvyššího volebního orgánu HK ČR, volili na 
období následujících tří let i viceprezidenty HK ČR, kterými se sta-
li Irena Bartoňová-Pálková, Bořivoj Minář, Roman Pommer, Zdeněk 
Somr, Michal Štefl. Sněm si zvolil rovněž členy představenstva, do-
zorčí radu a smírčí komisi. Pozvání na sněm přijal a účastníky sně-
mu osobně pozdravil i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, kte-
rý mj. sdělil: „Hospodářská komora je největší reprezentační orgán 
zastupující podnikatele. Nová česká vláda si Komory váží. Vnímá-
me její roli při prosazování zájmů podnikatelského prostředí a jsme 
připraveni s Vámi komunikovat.“ Zahájení sněmu se rovněž zú-
častnil ministr vnitra ČR Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kra-
je Václav Šlajs a primátor města Plzeň Martin Baxa.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. je český ekonom a politik, bývalý mi-
nistr průmyslu a obchodu v letech 1992–1997. V letech 1989–1992 
byl ministrem hospodářství. Byl členem Národní ekonomické rady 
vlády (NERV), v posledních volbách kandidoval na prezidenta repub-
liky. Nyní působí v soukromé sféře a věnuje se poradenské a peda-
gogické činnosti.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatel-
skou veřejnost, a to na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR 
a AK ČR. Členové HK ČR zaměstnávají 2/3 práceschopného oby-
vatelstva a vytváří přes 60 % HDP. Hospodářská komora ČR je ne-
odmyslitelnou součástí ekonomického života v naší zemi. Hlavním 
posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro pod-
nikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvo-
ji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hos-
podářská komora České republiky je povinným připomínkovým 
místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdru-
žujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných 
živnostenských společenstev. Komora sdružuje téměř 14 000 čle-
nů (fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizova-
ných v 66 regionálních komorách a 84 živnostenských společen-
stev HK ČR. Po celém území České republiky je rozprostřena síť té-
měř 100 kontaktních míst, kde podnikatelé mohou formou 
veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Více na 
www.komora.cz Zdroj: HK ČR

záchranného systému (IZS) ČR a potřebách pro zajištění bezpeč-
nosti v krajích.

Váhu, kterou ministr vnitra tomuto jednání přikládá, dokazuje 
i sestava, se kterou na setkání s hejtmany dorazil. Mimo policejní-
ho prezidenta Tomáše Tuhého jej doprovodil i brigádní generál 
Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru, 
dále Emilia Bobková, ředitelka úseku poštovních technologií a in-
spekce České pošty a.s. a Adriana Krnáčová, náměstkyně minist-
ra vnitra pro veřejnou správu a legislativu.

Kraje dlouhodobě podporují složky IZS ze svých rozpočtů. Na-
příklad financují činnost dobrovolných hasičů a pomáhají v regio-
nech s vybavením Policie ČR. Tato situace je však díky poklesu da-
ňových příjmů a potřebám krajů financovat z krajských rozpočtů 
především potřeby regionů dlouhodobě udržitelná.

HEjtMani PodPorují navÝšEní roZPočtu MinistErstva. 
kvůli vybavEní Pro iZs

„Věříme v konsensus,“ řekl na tiskové konferenci k setkání s mi-
nistrem vnitra Milanem Chovancem předseda AKČR Michal Hašek. 
„Kapitola ministerstva byla od roku 2009 podfinancována a i přes 
to, že kraje jsou nadále připraveny složky IZS podpořit v rámci svých 
možností, podpoříme snahu ministra Chovance o navýšení jeho ka-
pitoly rozpočtu,“ shrnul téma financování IZS Hašek.

Policejní prezident Tomáš Tuhý informoval hejtmany o tom, že 
reorganizace policie pod jeho vedením by neměla v žádném přípa-
dě ovlivnit pořádkovou službu policie a ani jinak se dotknout bez-
pečnosti občanů regionů.

Ministr vnitra Milan Chovanec vyjádřil potřebu spolupráce me-
zi ministerstvem vnitra a Asociací krajů ČR. Vzájemná spolupráce 
by se mohla projevit už nyní, při schvalování státního rozpočtu pro 
rok 2015, kdy ministerstvo potřebuje podporu krajů při své snaze 
navýšit rozpočet pro příští rok. Hovořil také o reformě státní sprá-
vy. V této souvislosti slíbil hejtmanům, že bude-li na kraje v bu-
doucnosti přenesena některá z kompetencí, která nyní spadá pod 
Ministerstvo vnitra, budou s tím ruku v ruce přeneseny i finanční 
prostředky, které umožní krajům vykonávat přenesenou službu 
občanům. 

Důležitým tématem pro hejtmany je i případné rušení poboček 
České pošty v krajích. Hejtmani se dlouhodobě snaží udržet stáva-
jící pobočky České pošty a zajistit její služby i pro občany malých 
obcí. S předchozím vedením Ministerstva vnitra se nepodařilo do-
sáhnout dohody. Nynější postoj ministerstva se ale mění a snaha 
zachovat pobočky České pošty je společnou prioritou hejtmanů 
i ministerstva.

http://www.asociacekraju.cz/verejnost-a-media/tiskove-zpravy-
-akcr/hejtmani-chteji-rovne-podminky-pro-cerpani-evropskych-
-dotaci.html Zdroj: AK ČR
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z poloviny tvořen biologicky rozložitelnou složkou. V dlouhodo-
bém horizontu je pak řešením úplný zákaz skládkování neuprave-
ného směsného komunálního odpadu. I v této části pozměňova-
cího návrhu se tedy jedná o zrychlení procesu schválení opatření, 
která musí být učiněna právě s ohledem na možnost odvrátit sank-
ce od Evropské komise.

ProblÉM sE nEtÝká 
jEn bioloGicky roZložitElnÝcH odPadů

Dalším důležitým cílem v evropském odpadovém hospodářství 
je pak dosáhnout 50% recyklace komunálních odpadů. V součas-
né době je umožněno plnění tohoto cíle posuzovat také pouze ve 
vztahu k recyklaci komunálních odpadů v podobě papíru, plastů, 
skla a kovů. Při tomto způsobu posouzení se Česká republika spl-
nění tohoto cíle blíží. V druhé polovině loňského roku ale Evrop-
ská komise avizovala snahu přezkoumat dosavadní cíle v odpado-
vém hospodářství. Z výsledků veřejné konzultace vyplývá, že nej-
pravděpodobnější variantou zpřísnění u tohoto cíle bude zavedení 
povinnosti posuzovat tento cíl pouze ve vztahu k veškerému ko-
munálnímu odpadu, což pro Českou republiku znamená povin-
nost výrazně zvýšit míru recyklace komunálních odpadů do roku 
2020 ze současných přibližně 30 % o dalších 20 %. 

I zde jsou možná řešení omezena na ta již uvedená výše, zpřís-
nění povinnosti odděleného sběru, zvýšení poplatku za ukládání 
odpadů na skládky a později jeho úplné zakázání, tedy přesně ta-
ková, jaká obsahuje předkládaný pozměňovací návrh. Ostatně ta-
to opatření požaduje Evropská komise již od loňského roku, kdy po 
zhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství zpracovala 
doporučení, která by měla být vložena do české legislativy. Přičemž 
plnění těchto doporučení bude pro Evropskou komise jedním z dů-
ležitých vodítek při rozhodování o finančních prostředcích pro od-
padové hospodářství v Operačním programu Životní prostředí. 

vÝstuPy PracovnícH skuPin k odPadovÉ lEGislativě
S ohledem na reakci některých zájmových skupin a sdružení je 

třeba upozornit, že zvýšení poplatků za ukládání odpadů na sklád-
ky není žádná novinka. MŽP o něm diskutuje několik posledních let. 
Poslanecký návrh v konkrétních otázkách v podstatě respektuje do-
savadní výstupy z pracovních skupin k novému zákonu o opadech.

Pracovní skupina posoudila tři návrhy ministerstva na způsob 
zavedení zákazu skládkování, naprostá většina subjektů zúčastně-
ných na pracovní skupině podpořila variantu konkrétního výčtu 
odpadů, které bude zakázáno ukládat na skládku. Návrh zakázat 
skládkování vybraných recyklovatelných a využitelných odpadů 
k roku 2023 je mírně ambicióznější oproti tomu k roku 2025 vy-
plývajícímu z jednání pracovních skupin. Pokud má ale zákaz 
skládkování ovlivnit plnění cílů v roce 2020, je nezbytné rok jeho 
nástupu roku 2020 přiblížit.

Otázka konkrétní výše poplatku za ukládání odpadů na sklád-
ku nebyla dosud na pracovních skupinách dořešena, předkládané 
zvýšení poplatku je ale mnohem mírnější než všechny dosavadní 

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 5A
Informace MŽP k průběhu jednání 
o novele zákona o odpadech

Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní ná-
vrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Touto novelou 
bude do naší legislativy zapracována směrnice o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních, což má zabránit sankcím ze 
strany Evropské unie kvůli nedodržení termínu pro transpozici ev-
ropské legislativy. Tento termín uplynul letos 14. února.

sběrná síť a kontrola vyPlácEní rEfundací 
(PoZMěňovací návrHy k oblasti ElEktroodPadů)
K vládnímu návrhu novely byly na jednání sněmovního výboru 

pro životní prostředí předloženy dva pozměňovací návrhy. Návrh po-
slance Jana Zahradníka doplňuje požadavky na hustotu sběrné sítě 
v systému zpětného odběru a upravuje způsob kontroly refundací 
u elektrozařízení, která jsou vyvezena mimo území České republiky.

Ministerstvo životního prostředí navrhlo drobnou úpravu tak, 
aby se povinnost zavést dostatečně dostupnou sběrnou síť vztaho-
vala jen na výrobce elektrozařízení určených do domácností. S tím 
poslanec Jan Zahradník souhlasil.

Povinnosti oddělEnÉHo sběru v obcícH, 
konEc skládkování a ZvÝšEní PoPlatku 

Za ukládání odPadů na skládku 
(PoZMěňovací návrHy k oblasti nakládání s odPady)

Další pozměňovací návrh od poslance L. Okleštěka zavádí od ro-
ku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, 
skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak 
zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a 
zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by 
mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těch-
to odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč. 

MŽP po konzultacích s poslancem Okleštěkem návrh doplnilo 
o snížení poplatku za ukládání odpadů na skládku u nebezpečných 
odpadů a úpravu problematiky technického zabezpečení skládky. 

ZavEdEní Povinnosti oddělEnÉHo sběru v obcícH
Povinnost zajišťovat od roku 2015 oddělený sběr papíru, plas-

tů, skla a kovů vyplývá z rámcové směrnice o odpadech. Přestože 
většina obcí v České republice v současnosti oddělený sběr zajišťu-
je, je nezbytné rozšířit ho o kovy a stanovit oddělený sběr jako zá-
konnou povinnost. Ministerstvo obdobný návrh zpracovávalo do 
připravované vládní novely zákona o odpadech, kterou musí ČR 
vypracovat na výzvu Evropské komise kvůli nesprávné transpozici 
rámcové směrnice o odpadech. MŽP vyhodnotilo tento pozměňo-
vací návrh jako akceptovatelný, protože je nutné zajistit, aby no-
vela zákona, která takovou změnu přináší, nabyla účinnosti do 
konce roku 2014.

odklon bioloGicky roZložitElnÝcH odPadů 
od skládkování

Směrnice o skládkách odpadů stanovuje Česku povinnost sní-
žit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále 
jen „BRKO“) ukládaných na skládky. Snížení se posuzuje k rokům 
2010, 2013 a 2020 ve vztahu k množství biologicky rozložitelných 
odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

Cíl pro rok 2010 Česká republika splnila a Evropská komise jej 
akceptovala. V roce 2013 mělo být uloženo na skládky 50 % BRKO 
(pro rok 2020 pak má jít pouze o 35 %) oproti produkci za rok 1995. 
V současné době zatím nejsou dostupná konečná data plnění, ale 
z předběžných údajů vyplývá, že cíl pro rok 2013 pravděpodobně 
nebyl splněn. Aby se Česká republika vyhnula sankcím ze strany EK, 
bude muset prokázat, že učinila potřebné kroky k nápravě. 

V krátkodobém horizontu neexistuje jiné opatření, než zavést 
oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů a zvýšit poplatek 
za ukládání na skládku u směsného komunálního odpadu, který je 
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návrhy. Zároveň pozměňovací návrh dodržuje strukturu poplatku 
obsaženou v aktuální verzi věcného záměru a zároveň akceptova-
nou naprostou většinou členů pracovní skupiny. Díky navrženému 
rozvrstvení poplatku dopadá jeho hlavní zvýšení pouze na recyklo-
vatelné a využitelné odpady, a nedochází tak k většímu finanční-
mu zatížení u odpadů, se kterými není možné nakládat jinak než 
je uložit na skládky. Nejedná se proto o plošné zvýšení poplatků za 
skládkování. 

snížEní PoPlatku Za skládkování 
nEbEZPEčnÝcH odPadů

V poslaneckém návrhu je zohledněn i další výstup z pracovních 
skupin. Je to snaha výrazně snížit poplatek za ukládání nebezpeč-
ných odpadů na skládky. Ten svou celkovou výší 6200 Kč nyní něko-
likanásobně převyšuje obdobný poplatek v ostatních státech EU, což 
znamená zátěž pro český průmysl, ale i snahy obcházet výběr toho-
to poplatku. Nyní se tak na skládky ukládá většina nebezpečných od-
padů bez poplatku, což opakovaně kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. 
Poslanecký pozměňovací návrh snižuje poplatek u nebezpečných od-
padů na 2600 Kč a zpřísňuje podmínky pro jeho hrazení. 

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo poslanecký po-
změňovací návrh k nakládání s odpady jako akceptovatelný s tím, 
že směřuje k řešení některých důležitých otázek stávajícího odpa-
dového hospodářství v ČR. Zdroj: MŽP

Nový Plán odpadového hospodářství 
ČR 2015–2024: Vyšší podíl recyklace 
– méně odpadu na skládkách

Ministerstvo životního prostředí předkládá do rozšířeného ve-
řejného připomínkového řízení Plán odpadového hospodářství ČR 
(POH) pro období 2015–2024. Plán je klíčovým dokumentem pro 
realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrob-
ky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Pro-
gram předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně nazna-
čuje cestu upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle 
celoevropské odpadové hierarchie.

„Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krát-
kém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve 
které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpado-
vá politika dotýká. Předcházení vzniku odpadu je základním cí-
lem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravino-
vými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak 
přírodní zdroje. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může 
obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na 
skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmě-
tem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v zá-
ří letošního roku,“ komentuje nový plán náměstkyně ministra Be-
renika Peštová. ¨

Plán odpadového hospodářství počítá s následujícími
Strategickými cíli odpadového hospodářství ČR:
1.  Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2.  Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládá-

ní s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3.  Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „re-

cyklační společnosti“.
4.  Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 
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Ke splnění strategických cílů odpadové politiky ČR
je nutno přijmout následující zásady pro nakládání s odpady:
1.  Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako 

zdroje surovin s cílem náhrady primárních přírodních surovin.
2.  Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využi-

telnosti odpadu.
3.  Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů.
4.  Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných 

materiálů.
5.  Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, život-

ního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské 
a sociální dopady ad.

Jedním z nejdůležitějších cílů resortu je v rámci komunálních 
odpadů zavedení tříděného sběru pro odpady nejenom u papíru, 
plastů a skla, ale i kovů, a to do roku 2015.

Do roku 2020 je pak cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % 
hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použi-
tí a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH 
nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru bio-
logicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální 
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukláda-
ných na skládky max. na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost sta-
novit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na 
Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový 
dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který 
definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Zařízeními s možným nadregionálním významem
z pohledu ministerstva jsou:
1.  Zařízení pro energetické využití. 
2.  Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů (např. 

skládky). 
3.  Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.
4.  Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpa-

dů z obcí (např. kompostárny, bioplynové stanice).
5.  Systémy svozu, přepravy, včetně překládacích stanic. 
6.  Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů. 
7.  Systémy sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směs-

ných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků.
8.  Zařízení a technologie pro zpracování a materiálové využití 

vytříděných a upravených odpadů.

Prevence v odpadovém hospodářství bude v souladu s Progra-
mem předcházení vzniku odpadů spočívat jak ve snižování množství 
vznikajících odpadů, tak v minimalizaci jejich nebezpečných vlastnos-
tí s nepříznivým dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za 
prevenci zde ministerstvo považuje i opětovné využití výrobků, včet-
ně přípravy. Cíle i opatření nového Plánu odpadového hospodářství 
se zaměřují na prevenci vzniku odpadů s důrazem na vybrané druhy 
odpadů, a to s hlavním cílem – koordinovaným a jednotným přístu-
pem pro vytvoření podmínek ke snižování spotřeby primárních zdro-
jů a postupnému zmenšení produkce odpadů. Zdroj: MŽP

http://www.mzp.cz/cz/news_140506_Plan_odpady

http://www.mzp.cz/cz/news_140506_Plan_odpady
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Loni se vytřídilo téměř 600 tisíc tun 
odpadu, nejvíc v Pardubickém kraji

Každý občan České republiky v roce 2013 vytřídil v průměru 
57,2 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se 
v rámci sběrných systémů obcí třídí v Pardubickém kraji a Praze. Ve 
sběrných systémech se tak loni nashromáždilo téměř 190 tisíc tun 
papíru, 106 tisíc tun plastů, 116 tisíc tun skla a 3,5 tisíc tun nápo-
jových kartonů. Vyplývá to z dat, která Svazu měst a obcí ČR po-
skytla společnost EKO-KOM. V roce 2013 tak lidé k recyklaci cel-
kem předali více než 599 tisíc tun komunálního odpadu.

Do roku 2020 by Česká republika měla recyklovat z 50 % papír, 
plast, sklo a kovy, které se vyskytují v komunálním odpadu. Dá se 
očekávat, že tento závazek bude součástí nového Plánu odpadové-
ho hospodářství ČR. Už jen proto, že současná rámcová směrnice 
o odpadech počítá se zavedením nových cílů pro třídění a recyklaci. 
Oba dokumenty budou samozřejmě závazné i pro města a obce. 

nEjvíc třídí v PardubickÉM kraji
Sběr recyklovatelných komunálních odpadů (většinou s výjimkou 

kovů) zajišťují v rámci sběrných systémů města a obce. V těchto sys-
témech vytřídil běžný občan loni průměrně 39,7 kg papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali třídění odpa-
dů v obcích (tedy bez kovů) podle krajů, pak nejúspěšnější byly ob-
ce v Pardubickém kraji (44,3 kg/obyvatel), dále v Praze (42,6 kg/oby-
vatel/rok) a Středočeském kraji (41,9 kg/obyvatel). Nejlepší třídiči pa-
píru v rámci celé ČR žijí v Libereckém kraji (22,7 kg/obyvatel). Plasty 
třídí nejlépe Středočeši (13,5 kg/obyvatel). V Praze umí nejlépe tří-
dit sklo (13,0 kg/obyvatel).

vEdou Plasty a sklo
Nejsbíranější komoditou je plast, sbírají ho ve všech městech a ob-

cích. Obdobně je na tom skleněný odpad, přičemž ve více než polo-
vině obcí celé ČR se sbírá vedle barevného skla také sklo čiré. Asi 8 % 
obcí ČR nenabízí svým občanům sběr papíru. Jedná se o velmi malé 
obce.

třídíME do barEvnÝcH kontEjnErů
Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáškový do sběrných ná-

dob. Na konci roku 2013 bylo na území českých a moravských ob-
cí umístěno téměř 242 tisíc barevných kontejnerů. Jedno standard-
ní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast a sklo 
umožňuje třídit odpady v průměru asi 148 obyvatelům.

kradE sE i PaPír
Sběr některých komodit stejně jako v loňském roce ovlivnily ce-

ny na trhu s druhotnými surovinami. Týká se to hlavně kovových 
odpadů, jejichž sběr zajišťují především soukromé výkupny. Obce 
tento sběr až na výjimky neorganizují. 

Stále více se přitom do výkupen odnáší také papír. Někteří lidé 
ho však kradou přímo z modrých sběrných kontejnerů. Vedle ne-
legálního výkupu kovů se bohužel zřejmě objevuje nový fenomén 
– krádeže papíru. Obojí tak samozřejmě obcím, které zajišťují ve-
řejnou sběrnou síť, způsobuje škody. Rostou jim náklady spojené s 
provozem tříděného sběru odpadů, a tím také celkové náklady na 
odpadové hospodářství. Zdroj: SMO

Ministryně Jourová zahájila Globální 
fórum statistiky cestovního ruchu

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v reprezentativních pro-
storách Černínského paláce v Praze zahájila 12. Globální fórum statis-
tiky cestovního ruchu. Jde o významnou prestižní mezinárodní událost 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Evropského stati-
stického úřadu, která se poprvé v historii koná v České republice.

„České republice se díky velmi dobré spolupráci všech organi-
zátorů a partnerů podařilo v rámci desetiletého výročí vstupu do 
Evropské unie získat pořadatelství této mezinárodní konference. 
To představuje unikátní příležitost jak české odborné veřejnosti 
zprostředkovat aktuální vývoj, poznatky, trendy a způsob využití 
nových technologii při získávání statistických dat a realizaci výzku-
mů v oblasti statistiky cestovního ruchu,“ řekla na úvod ve svém 
vystoupení ministryně Jourová.

Globálního fóra se účastní více než 200 delegátů z 39 zemí, me-
zi kterými jsou významní experti na statistiku cestovního ruchu, vy-
socí představitelé mezinárodních institucí a další zástupci veřejné-
ho a soukromého sektoru. Česká republika se zejména díky úspěš-
ně realizovaným projektům financovaným ze strukturálních fondů 
Evropské unie může pochlubit kvalitní, důvěryhodnou a meziná-
rodně srovnatelnou statistikou cestovního ruchu. 

Podrobné informace o akci jsou dostupné na webových strán-
kách www.tsf2014Prague.cz

MMR se aktivně podílí na řešení 
nezaměstnanosti. Podpořilo 
Moravskoslezský a Ústecký kraj

Poslanci 7. května projednávali zprávu vlády o vývoji stavu neza-
městnanosti v ČR. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání přesa-
huje 600 tisíc. „Problematika nezaměstnanosti je zásadním problé-
mem, i přesto, že došlo k některým mírným zlepšením. Uvědomuje-
me si důležitost jejího řešení, a proto byl jako rychlá pomoc 4. dubna 
2014 vyhlášen nový program pro poskytování dotací – Podpora roz-
voje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezské-
ho kraje,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

Oba kraje mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. 
Mělo by vzniknout nejméně 600 nových míst, na jedno je maxi-
mální dotace 500 tisíc korun. Pro program bylo schváleno 300 mil. 
korun, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno 100 milionů a na Mo-
ravskoslezský kraj 200 milionů. Je určen jak pro obce a kraje nebo 
jimi zřízené právnické osoby, tak i pro fyzické a právnické osoby. 
Při hodnocení jednotlivých návrhů bude zohledněna především mí-
ra nezaměstnanosti v místě realizace podnikatelského záměru, je-
ho udržitelnost a efektivnost, požadovaná výše dotace na jedno 
zřízené pracovní místo, včetně posouzení dopadu na rozvoj pří-
slušného regionu. Žádost o poskytnutí dotace i se všemi povinný-
mi přílohami doručena na MMR do 15. května.

http://www.tsf2014Prague.cz
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„Máme nástroje, konkrétní, cílené dotační programy financované 

z národních peněz i z evropských fondů. Chceme pomoci jednodu-
chou dotační politikou. Vytvořit podmínky pro zřízení nových pracov-
ních míst, snížit nezaměstnanost v postižených regionech a zvýšit tak 
jejich hospodářskou výkonnost. Problematiku nezaměstnanosti, trhu 
práce a podpory podnikání probíráme také v rámci Národního doku-
mentu k územní dimenzi ČR, který připravujeme, obsažena je i ve 
Strategii regionálního rozvoje 2014–2020,“ řekla ministryně Jourová.

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat pro-
středky z evropských fondů ve specifických typech území, což 
umožňuje lepší zacílení zdrojů do nejvíce potřebných oblastí. „Ten-
to typ podpory budeme směřovat do regionů s vysokou mírou ne-
zaměstnanosti, do hospodářsky problémových území, na zvýšení 
zaměstnanosti mladých v regionu Severozápad. Prostě tam, kde je 
potřebné se soustředit na posílení trhu práce a podnikatelského 
sektoru,“ upřesnila Jourová.

Problematikou nezaměstnanosti se zabývá i Strategie regionál-
ního rozvoje ČR 2014–2020, která určuje základní cíle a priority 
regionální politiky jako regionální konkurenceschopnost – trh prá-
ce, územní soudržnost, environmentální soudržnost, veřejná sprá-
va a spolupráce. Na základě této schválené strategie se budou re-
alizovat regionální akční plány, které budou zaměřeny na koordi-
naci prostředků z evropských fondů, ale i z národních zdrojů. 
Představují také možnost koordinace projektových záměrů všech 
aktérů v území, kteří se budou podílet na řešení problematiky ne-
zaměstnanosti. Zdroj: MMR

Horská služba volila do orgánů

První květnové pondělí se na Ministerstvu pro místní rozvoj usku-
tečnilo zasedání Horské služby ČR, po třiatřicáté zasedala Správní 
rada a po pětadvacáté Dozorčí rada. Úkolem obou rad bylo zvolit 
nového předsedu a místopředsedu.

Předsedkyní Správní rady Horské služby ČR, o.p.s. byla zvolena 
ministryně Věra Jourová, místopředsedou její náměstek Jiří Hou-
dek. Členové Dozorčí rady zvolili předsedkyní ředitelku odboru 
cestovního ruchu MMR Margit Beníčkovou. Všichni přítomní se se-
známili s principy fungování horské služby, s organizační struktu-
rou i s tím, co se za devět let činnosti Horské služby podařilo.

Zdroj: MMR

„V sídlech, která jsou členy Svazu, žije celkem 8 006 000 lidí,“ 
říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Svaz 
tak zastupuje na 75 % občanů České republiky. Společně hájíme 
zájmy měst a obcí, například usilujeme o to, aby připravovaná le-
gislativa byla pochopitelná pro normální lidi a ti měli dostatek in-
formací o tom, co se chystá, znali postoje měst a obcí. Mnohé se 
veřejnost může dozvědět na významných akcích, kdy úplnou no-
vinkou je právě soutěž Nejlepší starosta / primátor 2010–2014.“ 

„Rádi bychom Vás tímto oslovili, ba přímo – dovolíte-li – vyzva-
li, k účasti v soutěži. Jsme si jistí, že se Vám během Vašeho půso-
bení v čele města / obce řada věcí povedla a stojí za to o nich dát 
vědět také ostatním,“ píše v průvodním mailu, který koncem mi-
nulého týdne dostali starostové a primátoři, výkonná ředitelka Sva-
zu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Další představi-
telé samospráv se mohou třeba právě díky Vám inspirovat a spo-
lečně tak zlepšit život těch, kvůli kterým veřejná správa existuje 
– všech obyvatel České republiky.“ 

Jak na to? Stačí vyplnit přihlášku dostupnou pro členy Svazu na 
webu www.smocr.cz, přiložit fotografii a vše do 30. června poslat 
na e-mail: starostaroku@smocr.cz.

Vyhlášení výsledků historicky prvního ročníku soutěže „Nejlep-
ší starosta / primátor 2010–2014“ se uskuteční 16. září 2014 od 
16 hodin ve Španělském sále Pražského hradu za účasti preziden-
ta republiky Miloše Zemana. Na prestižní akci budou pozváni čle-
nové vlády, hejtmani a další významní představitelé veřejné správy.

Pro další informace kontaktujte: 
Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, 

e-mail: filipova@smocr.cz

Prestižní celoevropskou cenu za 
ochranu přírody získal projekt
za záchranu stepí v Českém středohoří 

Celoevropská Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochra-
ně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Ce-
nu v kategorii Komunikace dne obdržel projekt Agentury ochrany pří-
rody a krajiny ČR na záchranu jedinečných stepí Českého středohoří. 
Do finále se ze 163 přihlášených dostal i další projekt z ČR. Vítězové 
byli oznámeni 21. května na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Projekt „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomil-
nými společenstvy a druhy v Lounském středohoří“ chrání zdejší je-
dinečné stepi. Ty patří k nejohroženějším místům naší krajiny, proto-
že se změnil původní způsob hospodaření. Stepi ale potřebují pravi-
delnou péči – pastvu, kosení, vyřezávání náletů či likvidaci invazních 
rostlin. Cílem projektu je zlepšit stav stepních společenstev a rozšířit 
jejich plochu zhruba o pětinu. Podstatnou součástí projektu je komu-
nikace – s vlastníky, hospodáři, obcemi i širokou veřejností – bez žád-
né z těchto skupin totiž účinná ochrana přírody není možná. 

„Evropská unie si uvědomuje, že soustava chráněných území Na-
tura 2000 a evropské přírodní dědictví se těžko můžou obejít bez li-
dí – právě proto je takový důraz kladen na komunikaci. Jsem rád, že 
projekt České republiky obdržel cenu právě v této kategorii,“ kon-
statuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR využívá pro objasnění to-
ho, čím jsou stepi Lounského středohoří výjimečné, nejrůznější me-
tody. Všechny jsou stejně důležité: přímé jednání s majiteli pozemků 
a hospodáři, komunikace s obcemi, semináře pro odborníky, vzdělá-
vání dětí v místních školách, publikace pro širokou veřejnost. Popu-
laritu si získala například pexesa či komiks o ohroženém druhu zdej-
ších stepí – syslovi. Minulý týden proběhla již třetím rokem Slavnost 
stepí na Rané, kdy se celodenního programu účastnily stovky lidí. 

„Naším úspěchem bude především to, jak se podaří zachovat 
a rozšířit stepi Českého středohoří. Dobře víme, že bez lidí to ne-
jde, proto věnujeme akcím pro veřejnost a vlastníky nemalou po-
zornost. To, že jsme dostali takto prestižní cenu, ukazuje, že jdeme 

Kdo ze starostů a primátorů 
byl za čtyři roky nejlepší? Odpoví 
soutěž Svazu měst a obcí ČR

Vůbec poprvé v historii se uskuteční soutěž „Nejlepší starosta / 
primátor 2010–2014“. Pořádá ji Svaz měst a obcí České republiky 
s příslibem záštity prezidenta republiky Miloše Zemana. Akce je ur-
čena pro čelní představitele měst a obcí, které jsou členy Svazu.

http://www.smocr.cz
mailto:starostaroku@smocr.cz
mailto:filipova@smocr.cz
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správným směrem,“ raduje se Jana Marešová z Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří. 

Mezi finalisty se dostal i další projekt Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Ta v Českém ráji ve spolupráci se Sdružením vlastní-
ků obecních a soukromých lesů (SVOL), Evropským sdružením 
vlastníků a zástupců společnosti Kinský dal Borgo, a. s., připravila 
ve společné skupině souhrny doporučených opatření pro 8 evrop-
sky významných lokalit soustavy Natura 2000. Výsledkem je kom-
plexní smlouva, která dlouhodobě zajistí prosperitu chráněných lo-
kalit a zároveň dává vlastníkovi pozemků jasnou a dlouhodobou 
perspektivu ohledně nákladů a příspěvků na šetrné hospodaření. 

Zdroj: AOPK ČR
Více o soutěži na http://ec.europa.eu/environment/nature/

natura2000/awards/about-the-award/index_en.htm
Více na http://www.ochranaprirody.cz/life/life-stepi-lounske-

ho-stredohori/

Ministr Jurečka: Zemědělci budou mít 
od července nárok na zelenou naftu

Vláda 28. května na popud ministra zemědělství Mariana Jureč-
ky schválila novelu zákona o spotřebních daních. Díky této legisla-
tivní úpravě budou zemědělci opět dostávat část spotřební daně 
z nafty využité při zemědělských pracích. O vratku daně budou 
moci požádat i zpětně za třetí a čtvrté čtvrtletí letošního roku. 

„Plním slib, který jsem dal zemědělcům. Pomohl jsem prosadit, 
že budou opět dostávat část daně za pohonné hmoty spotřebova-
né při zemědělské prvovýrobě. Legislativní proces se zpozdil, přes-
to budou zemědělci moci požádat o vratku daně za druhé polole-
tí letošního roku. Právě v tomto období je to pro ně nejdůležitější, 
protože jsou žně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zemědělci budou mít nárok na vrácení části spotřební daně 
z některých pohonných hmot. Konkrétní výše vratky je 40 % u naf-
ty a 57 % u motorové nafty s příměsí řepkového oleje. Stejné část-
ky se do zemědělské prvovýroby vracely v roce 2013.

„Takzvaná zelená nafta podpoří aktivně hospodařící zeměděl-
ce, kteří většinu pohonných hmot spotřebovávají při práci na po-

lích a nepodílejí se tak na opotřebovávání komunikací, na jejichž 
opravu je spotřební daň primárně určena,“ uvedl Marian Jurečka.

O daňovou úlevu žádá v České republice přibližně 13 tisíc ze-
mědělských podnikatelů. Pokud by zelená nafta nebyla opět zave-
dena, mohlo by to vést k omezení produkce ovoce, brambor, 
chmele nebo kukuřice. Prodražení výroby by mělo dopad i na cho-
vy drůbeže a prasat, tedy v oblastech, které patří mezi priority Mi-
nisterstva zemědělství, protože pomáhají na venkově zachovat 
pracovní místa. Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Marian 
Jurečka navštívil Olomoucký kraj:
Je potřeba podpořit mladé

O novém programovacím období Společné zemědělské politiky 
(SZP) do roku 2020, o Programu rozvoje venkova, národních do-
tacích a otázkách týkajících se zemědělského školství hovořil 23. 
května ministr zemědělství Marian Jurečka se zemědělci a zástup-
ci firem v Olomouckém kraji. Navštívil také největšího výrobce sý-
rů v ČR, společnost Orrero, producenta bezvaječných těstovin Ad-
riana, podnik Úsovsko vyrábějící müsli tyčinky a farmu Janoslavice.

„Nová Společná zemědělská politika mění podstatným způso-
bem podobu dotačních podpor oproti jejich současnému nastave-
ní. Budou vícesložkové, vedle základní platby na plochu takzvané 
SAPS, doplní tuto část přímých plateb další složky. Zároveň budeme 
v příštích letech mít možnost pružněji zacílit podporu na citlivé sek-
tory,“ řekl ministr Marian Jurečka na setkání se zástupci zeměděl-
ských organizací v Dubicku. Mezi hlavní priority podle ministra bu-
de stále patřit podpora živočišné výroby. Za důležité považuje také, 
aby bylo zemědělství zajímavou profesí pro mladé. Proto je v rámci 
nové SZP připravena finanční podpora pro začínající zemědělce.

„Tyto naše hlavní cíle podporujeme i z národních dotací. Jejich 
prostřednictvím letos vyplatíme zemědělcům více než 1,5 miliardy 
korun. Většina půjde právě do živočišné výroby, protože ta je nezbyt-
ná pro zachování zaměstnanosti na venkově. Prioritou pak jsou od-
větví, která v současnosti ztrácí pozice, jako například chov prasat 
a drůbeže, přestože předpoklady pro kvalitní produkci v podmínkách 
České republiky jednoznačně existují. Podobně budou nastaveny ná-
rodní dotace v příštím roce,“ uvedl ministr zemědělství Jurečka.

Při návštěvě Zemědělského družstva Unčovice, které je Školním 
závodem pro Střední školu zemědělskou Olomouc, se hovořilo o ne-
dostatku kvalifikovaných absolventů středních i vysokých škol v tom-
to oboru. Více než 40 % pracovníků v zemědělství je starší 50 let 
a v kombinaci s demografickým propadem žáků na středních ško-
lách, se již začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovních 
sil. Účinným nástrojem, jak zatraktivnit a motivovat žáky, je zavede-
ní stipendií v oborech, nezbytných pro prosperitu zemědělství.

„Na stipendiích a například na poskytnutí svých pracovišť pro 
praxi by se měli podílet zaměstnavatelé. A měla by zde také fungo-
vat spolupráce i s Ministerstvem zemědělství a kraji. Tuto strategii 
ministerstvo již řadu let podporuje národním dotačním programem 
Školní závody. Jsou to provozní podniky, které poskytují svá vyba-
vení, moderní technologie a instruktory pro praktický výcvik žáků 
a studentů rezortních učebních a maturitních oborů. Žáci tam pak 
často získávají i pracovní uplatnění,“ řekl. Zdroj: MZe

Ministr zemědělství na pracovní 
cestě v Jihomoravském kraji:
Podpora zadržení vody v krajině

Jižní Morava je jednou z oblastí, která se dlouhodobě potýká s pro-
blémy způsobenými suchem. O možnostech řešení těchto problémů 
a dalších tématech týkajících se zemědělství v tomto regionu hovořil 
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Potravinová soběstačnost 
ve vztahu k hospodářství a politice

Politika nové vlády přináší v programovém prohlášení řadu po-
zitivních a ambiciózních změn. Mě osobně nejvíce zaujalo přijetí 
závazku o zajištění potravinové soběstačnosti. Je to úkol, který lze 
vnímat jako jeden z nejdůležitějších přínosů pro budoucí rozvoj na-
ši ekonomiky s příznivým dopadem na rozvoj venkova.

Pokud provedeme zevrubnou analýzu agrární politiky za po-
sledních 10 let, tak zjistíme, že z našeho zemědělství odešlo více 
než 80 tisíc lidí, kteří svou činností přispívali 30 miliardami Kč roč-
ně do státního rozpočtu. Nebudu rozebírat, jestli ti lidé našli nové 
uplatnění a jakým způsobem se vypořádali se ztrátou zaměstnání. 
Podstatné je, že došlo ke zrušení desítek tisíc obtížně nahraditel-
ných pracovních míst a že naše zemědělství není schopno pokrýt 
náš trh základními potravinami, které dnes ze 48 % dovážíme. 
Kromě již zmíněných miliard, které ve státním rozpočtu chybí, jsme 
nuceni vynakládat bez efektu další milionové částky na údržbu ne-
obdělávané půdy. Za státní dotace dnes účelově sekáme tisíce hek-
tarů polí a luk jen proto, aby nezarostly bodláčím a plevelem.

Zemědělská činnost má pro svou nezastupitelnost v jakékoliv eta-
pě společenského vývoje prioritu nejvyšší důležitosti. Je proto logic-
ké, že zemědělství bude také vždy i v našich podmínkách jedním ze 
základních pilířů ekonomické stability. Potvrzují to i historické zkuše-
nosti, které nás několikrát poučily o nutném zachování rovnováhy 
mezi zemědělskou produkcí, průmyslem a řekněme ostatní spotře-
bou. Pokud toto nerespektujeme, je to vždy hospodářský a politický 
problém. Stačí se ohlédnout do nedávné minulosti a připomenout si 
velkou krizi po I. světové válce. Důvodem byla nerovnováha, kterou 
způsobila mobilizace a přesun výrobních kapacit do zbrojního průmy-
slu na úkor tehdejší zemědělské výroby. Obdobně se tak dělo po II. 
světové válce, kdy hospodářská a hlavně potravinová pomoc význam-
ně ovlivnila geopolitické uspořádání poválečné Evropy, které se změ-
nilo až po ekonomické stagnaci a ztrátě konkurenceschopnosti těž-
kopádného a neflexibilního totalitního systému východního bloku.

Po zlomovém roce 1989 se díky privatizaci a narovnání vlastnic-
kých práv, propracovalo naše zemědělství k postupné restruktura-
lizaci, po které se výrazně zefektivnila produkce a zemědělství tak 
plnilo po určitou dobu velmi solidně úlohu stabilizačního prvku. 
S nástupem politiků upřednostňujících technokratický směr vývoje, 
který nejvýrazněji reprezentovala vláda Václava Klause, došlo v na-
ši zemi k upozadění zemědělství a postupné rezignaci na odpověd-
nou agrární politiku. Naše zemědělství tak bez potřebné podpory 
a koncepce ztratilo schopnost udržitelnosti, což vedlo ke snížení ze-
mědělské produkce a postupnému zrušení v úvodu zmíněných pra-
covních míst. Je potřeba si jasně říci, že to nejsou pravidla hospo-
dářské politiky EU, které by nás nutily k tak významné redukci ze-
mědělské produkce, která poklesla až pod hranici potravinové 
soběstačnosti. Způsobili jsme si to sami, a proto jsme dnes závislí 
na importu sortimentu, který jsme běžně v našich podmínkách pro-
dukovali. Důsledkem toho všeho také je, že patříme v EU k posled-
ním zemím, ve kterých hospodářská recese stále přetrvává.

Historické zkušenosti jsou jasným potvrzením toho, že i malý 
územní celek ČR, stabilizační prvek trvalého ekonomického význa-
mu, jako je zemědělství, potřebuje. Synergické efekty, které nám 
to může přinést, jsou jednoznačně pozitivní. Pro připomenutí zmí-
ním očekávaný návrat k rodinné politice s tradiční sociální solida-
ritou, příznivý vliv na demografický vývoj a v neposlední řadě oži-
vení kulturního bohatství, které k životu zejména na venkov patří. 
Tak to stále funguje například u našeho západního souseda v Ba-
vorsku a podobně i v ostatních vyspělých ekonomikách evropských 
zemí. Proto osobně velmi vítám, že se nová vládní koalice tímto 
důležitým problémem začala vážně zabývat. Milan Maček,

starosta města Borohrádek, zastupitel Královéhradeckého 
kraje za politické hnutí Východočeši

15. května ministr zemědělství Marian Jurečka s hejtmanem Micha-
lem Haškem. Ministr při pracovní cestě besedoval také se studenty 
Mendelovy univerzity v Brně a na programu má i návštěvu zeměděl-
ských a potravinářských podniků v okresech Hodonín a Břeclav.

O zařazení oblastí postižených trvalým suchem k územím se 
zvláštními přírodními omezeními zemědělské produkce, o možnos-
tech zadržování vody v krajině, kdy by měl být vypracován tzv. ge-
nerel vodního hospodářství pro zabezpečení vody v krajině a dalších 
tématech týkajících se jižní Moravy jednal ministr Jurečka s hejtma-
nem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. „K řešení problema-
tiky sucha například přispěje i příští programovací období Programu 
rozvoje venkova, a to realizace pozemkových úprav a některá agro-
environmentální opatření. Jejich cílem je zamezit rychlému odtoku 
vody z krajiny, snížení eroze půdy, podpora ekologické stability kra-
jiny a zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělské pů-
dě. Zároveň bychom také chtěli zavést bezplatný integrovaný moni-
torovací a signalizační systém extrémů počasí, který by plnil přede-
vším preventivní úlohu,“ řekl ministr Marian Jurečka.

V Brně se sešel se studenty Mendelovy univerzity, s nimiž hovo-
řil o Společné zemědělské politice EU, o potravinové bezpečnosti 
a soběstačnosti, o energii z biomasy a podpoře bioplynových sta-
nic. „V současné době se s výstavbou dalších bioplynek nepočítá. 
Pokud by měly být budované nějaké nové, tak musí být ze sedm-
desáti až osmdesáti procent navázány na živočišnou výrobu, aby 
jejich palivem byla kejda,“ uvedl ministr Marian Jurečka, který je 
absolventem Mendelovy univerzity.

Ministr Jurečka během dvoudenní pracovní cesty navštíví také 
v okresech Hodonín a Břeclav mlékárnu, firmu na výrobu biopo-
travin, konzervárenský podnik, skleníkový areál a některé další fir-
my tohoto regionu. Zdroj: MZe

Jurečka: Potravinářský zákon 
pomůže spotřebitelům při nákupu 
potravin a zvýší jejich ochranu 

Poslanci 14. května schválili novelu zákona o potravinách a ta-
bákových výrobcích navrženou Ministerstvem zemědělství. Novela 
zvyšuje pokuty pro nepoctivé výrobce a obchodníky, zavádí lepší 
označování potravin a pomůže zvýšit informovanost zákazníků. 
Norma začne platit od 1. ledna 2015. 

Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu 
České republiky do Evropské unie. Ukládá například obchodním 
řetězcům povinnost zveřejnit, ze kterých pěti zemí pochází největ-
ší podíl nabízeného sortimentu.

„Naším cílem bylo zlepšit informovanost, a tím i ochranu spotře-
bitelů. Podle schváleného zákona budou mít lidé více údajů o potra-
vinách, a díky tomu se mohou lépe rozhodovat při nákupu. Například 
u nebalených potravin budou muset obchodníci viditelně uvést infor-
maci o výrobci potraviny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Za porušení kvalitativních požadavků nebo za špatně označené 
potraviny hrozí peněžitý trest až 10 milionů korun, doposud to by-
ly jen 3 miliony. Za nebezpečné a zdravotně závadné potraviny mo-
hou dostat výrobci sankci až do výše 50 milionů korun.

Novela také vymezuje kompetence dozorových orgánů při kon-
trolách veřejného stravování. Kvalitu jídla v restauracích a jídelnách 
budou nově prověřovat i inspektoři Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce a Státní veterinární správy.

„Dosavadní dozor tak bude významně posílen zejména o kon-
trolu bezpečnosti, kvality a původu surovin a pokrmů, včetně zvě-
řiny, které se podávají v jídelnách a restauracích,“ zdůraznil minis-
tr Jurečka.

Hygienická služba a inspektoři Státní veterinární správy a Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce budou při kontrolách spo-
lupracovat a koordinovat své aktivity tak, aby zbytečně nezatěžo-
vali obchodníky a prodejce. Zdroj: MZe

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 0A
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Má vlast cestami proměn – 6. ročník
putovní výstavy o pozitivních změnách
naší země zahájen na Vyšehradě 

10. května 2014 v 11 hodin, za zvuku slavnostních fanfár, zahá-
jili náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský a patronka Blanka 
Stehlíková 6. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami pro-
měn, výstavy živoucích dokladů o pozitivních změnách naší země. 

Návštěvníci pražského Vyšehradu si do 25. června mohou pro-
hlédnout sto dvacet konkrétních příkladů změn, jimiž postupně pro-
cházejí naše obce, města i volná krajina. Poté se výstava přesune do 
městyse Úsobí na 21. ročník Úsobského kulturního léta. O týden poz-
ději doputuje do Lázní Kyselka, kde bude i v době Mezinárodního fil-
mového festivalu v nedalekých Karlových Varech. Později se rozdělí 
a v několika kolekcích opět poputuje po krajských úřadech, nádra-
žích, knihovnách, veřejných prostranstvích, školách, infocentrech...

Letošní výstava je bilanční, rekapituluje pět předchozích ročníků. 
Má sedm partnerských krajů a více než desítku spolupracujících or-

ganizací. Díky krásné tradici předávání kamenných Srdcí krajů se le-
tos poprvé uskutečnilo setkání všech dosud předaných srdcí a zá-
stupců krajů – hlavních partnerů ročníků 2009–13. Zúčastnily se 
všichni hlavní partneři vyjma kraje Jihočeského. Se srdci svých kra-
jů přijeli zástupci Hlavního města Prahy a krajů Jihomoravského, Pl-
zeňského a Ústeckého. Setkání srdcí bylo příležitostí k ohlédnutí za 
minulými ročníky. Srdce důkladně vyšetřil a léčbu stanovil odborník 
nejpovolanější, pan profesor Jan Pirk.

Další úctyhodnou tradicí je vysazování potomka památného 
stromu z kraje, který byl hlavním partnerem daného ročníku výsta-
vy. Poctu těmto stromům a jejich rodičům vzdali autoři tradice Dne 
stromů v roce 2000 – Václav Větvička a sochař Martin Patřičný.

nEjZdařilEjší ProMěna
Poprvé byla vyhlášena nejzdařilejší proměna minulého ročníku, 

z dvojího hlasování. První proběhlo v den zahájení minulého roč-
níku, 11. května 2013. Zvítězily Obrnice následované obcemi My-
slív a Nečtiny. V internetovém hlasování rozhodovali po celý rok 
návštěvníci webových stránek výstavy. Z 3139 hlasujících se nejví-
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ce vyslovilo pro proměnu botanické zahrady v Bečově nad Teplou. 
Druhé místo zaujalo muzeum v Nečtinech a třetí záchrana zámec-
kého komplexu v Korozlukách.

A jelikož s ukončením předchozího ročníku začíná ročník nový, 
bylo spolu se zahájením výstavy otevřeno i nové hlasování, které 
bude na www.aefcz.eu sbírat hlasy pro proměny představené na 
letošním ročníku výstavy.

O slunečné druhé májové sobotě se na Vyšehradě bavili dospě-
lí i děti. Dětský program zajišťovala ZŠ Vratislavova, pro gurmány 
byla připravena přehlídka českých i moravských pokrmů a nápojů. 
Šikovnost českých výrobců, většinou držitelů různých regionálních 
značek, obdivovali domácí i zahraniční milovníci tradičních řeme-
sel a originálních uměleckých doplňků. Svými výkony nadchly děti 
ze sboru Mendy, tanečního souboru Obrnice a Dětského souboru 
z Tvarožné Lhoty. Legendární skupina Spirituál kvintet rozezpívala 
publikum. O důstojný závěr krásného dne se postaralo Sdružení 
Tadeáše Haenkeho z Rumburku, které připravilo v bazilice sv. Pet-
ra a Pavla koncert z díla Johanna Christopha Kridela.

Radost a optimistická nálada, letos podpořená i vlídným poča-
sím, se promítly i do zájmu o možnost přispět na charitativní pro-
jekty. Asociace EF CZ – Souznění spolu se sdružením Příležitost 
k podání ruky zorganizovaly sbírku na obnovu Libušína na Pustev-
nách, zničeného nedávným požárem.

Výstavu Má vlast cestami proměn pořádá Asociace Entente Flo-
rale CZ – Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad, Králov-
ská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Partnery roč-
níku 2014 jsou Hlavní město Praha a kraje Plzeňský, Karlovarský, 
Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Zlínský. Záštitu poskytla 
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Spolupracují Národní síť 
zdravých měst, Wavevision, Asociace regionálních značek, Národ-
ní síť Místních akčních skupin, Spolek pro obnovu venkova, portál 
PROPAMÁTKY a další. Víno pro slavnostní přípitek věnovalo měl-
nické vinařství Bettina Lobkowicz.

Více informací najdete na www.aefcz.eu
Kontakt: Drahomíra Kolmanová

Studijní cesta za dobrými zkušenostmi
s Paktem zaměstnanosti
v Horním Rakousku

Jak funguje Pakt zaměstnanosti v Horním Rakousku, jaké možnos-
ti nabízí při řešení nezaměstnanosti, se dozvědělo bezmála pět desí-
tek účastníků studijní cesty z Olomouckého kraje, kteří se ve dnech 
20. až 23. vydali do Linze a jeho okolí za příklady dobré praxe.

Zástupci obcí, místních akčních skupin, úřadu práce i podnika-
telé měli možnost diskutovat nad problémy, s nimiž se potýkají 
v oblasti zaměstnanosti a porovnat je se systémem a nástroji řeše-
ní v Horním Rakousku. Přestože právě systém zapojení aktérů v po-
litice zaměstnanosti je v Rakousku propracovanější a aktivně zapo-

juje do řešení problémů veřejnou správu od lokální, přes regionál-
ní, zemskou a národní úroveň, byla cesta v mnohém inspirativní.

Jedním ze způsobů, jak zapojit mladé lidi z problémových rodin 
do pracovního života a správných návyků nabízí projekt Ju can. Do-
cházejí denně do resocializačního programu, který zahrnuje spo-
lečnou snídani, během které se plánuje celý den. Projekt nabízí 
i doučování podle individuálních potřeb účastníků. Ti si také rozši-
řují pracovní kompetence, například prací v sousední dílně na 
opravu a montáž jízdních kol. 

Studijní cesta se zaměřila i na další problém, který řeší celá Evro-
pa, a to stárnutí obyvatel. Projekt Budoucnost a péče mapoval ve 
dvou regionech po dobu 42 měsíců potřeby zajištění služeb o seni-
ory. Výsledky dotazníku zjistily, které nabídky chybí (lékařská a od-
borná lékařská péče, doprava, terapeutické služby, donáškové služ-
by, ale i informace na téma stárnutí). Na základě výsledků zpraco-
vali realizátoři projektu tři témata: kam zaměřit a jak podpořit 
dobrovolnickou činnost, informace o tématice stárnutí, jak zapojit 
lidi z věkové skupiny 65+ do činnosti obce.

Komplexní řešení, co s areálem opuštěných tkalcoven v obci Ha-
schlach našli tamní představitelé. V rozsáhlém historickém objek-
tu vznikla během deseti let chráněná dílna na zpracování ovčí vlny 
s výrobou originálních předmětů, podnikatelský inkubátor, tkal-
covské muzeum, hudební škola, konferenční sály, vzdělávací cen-
trum pro ohroženou mládež, mlýn na lisování lněného oleje a re-
staurace. Barbora Haušková

Centrum sklářského umění v Sázavě 
se 7. června otevře veřejnosti

Do světa křehké krásy zavede návštěvníky nové Centrum sklář-
ského umění, které se veřejnosti otevře v sobotu 7. června v býva-
lé huti František v Sázavě. Zajímavý program nabídne zájemcům 
všech věkových kategorií. Seznámí je s procesem výroby skla od 
zrnka písku po umělecký předmět, prozradí jim, jak se sklo taví, 
fouká, zdobí malováním, broušením či rytím. Pozve je na prohlíd-
ku expozice s unikátními sklářskými výtvory, na kurzy, diskuse, 
přednášky a konference. Centrum bude otevřeno od úterý do ne-
děle vždy od 10 a 18 hodin.

„Připravili jsme dva prohlídkové okruhy. Jeden zavede návštěv-
níky do expozice, druhý jim ukáže také dílny. V době, kdy bude 
probíhat některý z kurzů, v nich uvidí i skláře při práci,“ řekla Mar-
tina Kulhavá, ředitelka společnosti Cesty skla o.p.s., která nové 
sklářské centrum provozuje. V dílnách se budou od jara do podzi-
mu konat sklářské kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Prohlíd-
kový okruh, který jimi povede, proto bude pokaždé jiný. Například 
od 9. do 13. června se v Centru sklářského umění koná kurz „Roz-
hovor s ryteckým kolečkem“, který povede Pavlína Čambalová pa-
třící k současným světově nejúspěšnějším rytcům skla. Od 30. červ-
na do 11. července zasvětí zájemce do tajů foukání skla americký 
výtvarník Janusz Pozniak. 
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V expozici skla, kterou tvoří i jedinečná dvoupatrová výstavní síň 
nazvaná Noemova archa, návštěvníci uvidí na 400 děl vytvořených 
sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS 
v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Rozsáhlá sbírka, čítající ko-
lem 1 500 předmětů od 500 autorů z celého světa, je majetkem 
Nadace Josefa Viewegha, která zachránila i chátrající sázavskou 
huť František. Prohlídku oživí řada interaktivních prvků, mimo jiné 
dotykové obrazovky. 

Centrum připravilo také projektové hry pro žáky základních 
a středních škol, které mohou suplovat výuku v některých předmě-
tech. Cílem je probudit v dětech zájem o sklářské řemeslo. Na pilot-
ním projektu spolupracuje centrum se ZŠ Sázava. Ty nejmenší ná-
vštěvníky bude sklářskou hutí provázet a hrát si s nimi skřítek Kerblík. 

Centrum sklářského umění vzniklo rekonstrukcí bývalé sklářské 
huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí 
jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a no-
vých výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chát-
rala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. 
Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť 
František. Náklady na vybudování centra dosáhly zhruba 130 mili-
onů korun a z většiny je pokryje dotace z Integrovaného operač-
ního programu. Jaroslava Tůmová

www.cestyskla.cz

Třináctý ročník ankety 
Strom roku má dvanáct finalistů

Do finále celostátní ankety Strom roku 2014 postoupilo dvanáct 
finalistů, kteří se budou v následujících měsících snažit získat podpo-
ru veřejnosti, a tím i finanční prostředky na péči o sebe i zeleň v oko-
lí. Hlasování mezi finalisty totiž bude zpoplatněné a jeho výtěžek se 
vrátí zpět k těmto stromům. Navrhovatelé ho pak budou moci vyu-
žít k odbornému ošetření finalisty, novým výsadbám nebo vytvoření 
informačních materiálů – například cedulí. Hlasování o Strom roku 
2014 začne 15. června, kdy se na stránkách www.stromroku.cz ob-
jeví profily stromů i podrobnosti o tom, jak hlasovat. Oblíbenou an-
ketu letos již po třinácté pořádá Nadace Partnerství.

„Letos jsme obdrželi celkem 85 návrhů do ankety, což je o 32 víc 
než loni. Stromy nominovali hlavně aktivní lidé, školy, obce i spolky, 
které mají chuť udělat něco ve prospěch stromů ve svém okolí. Na-
vrhovatelé postupujících finalistů budou moci výtěžek zpoplatněné-
ho hlasování použít k arboristickým ošetřením nebo výsadbám stro-
mů přímo v místě, kde stromy rostou,“ říká koordinátorka ankety 
Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

V průběhu příštího týdne koordinátorka ankety spolu s fotograf-
kou Lenkou Grossmannovou a Robem McBridem, který spolupracuje 
s neziskovými organizacemi z Anglie zaměřenými na stromy, finalisty 
navštíví a seznámí se s jejich navrhovateli. Z fotografií pak vznikne pu-
tovní výstava, která bude kolovat po republice. Veřejnost bude moci 
podpořit jednotlivé stromy od 15. června do 10. října podpisy na hla-
sovacím archu nebo dárcovskými SMS. Vítězný strom kromě titulu na-
víc získá poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia 
a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.

A jakým způsobem probíhal výběr postupujících stromů? Fina-
listé podle Andrei Krůpové odbornou porotu zaujali zejména silný-
mi příběhy nebo historií spojenou s místem, ve kterém rostou. 

Zdroj: Nadace Partnerství

Na Říčansku se konal festival
bylinek a řemesel

Festival bylinek a řemesel ovládl v sobo-
tu 17. května náměstí v Říčanech. Akci na-
vštívila více než tisícovka lidí z Říčan i oko-
lí. Prezentovaly se zde i regionální značky. 
Velkému zájmu se těšily především výrobky 
označené „Zápraží originální produkt®“. 
Druhý ročník festivalu uspořádala MAS Říčansko spolu s městem 
Říčany a s podporou Celostátní sítě pro venkov. 

Součástí jarmarku byl i bohatý doprovodný program. Festival 
provoněla jarní nálada, byl i připomínkou tradičních řemesel. Děti 
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Farmářské trhy opět v plném
proudu. Jeden se chystá i ve Fryštáku.

Na farmářské trhy můžete zajít do Fryštáku u Zlína. Program za-
číná v sobotu 21. června od osmi hodin. Těšit se můžete na po-
choutky z jahod, regionální pivo a samozřejmě na farmáře, kteří se 
ve Fryštáku tradičně prezentují svými výrobky. Doprovodný program 
se tentokrát se ponese v rytířském duchu. Co si pod tím předsta-
vit? Hlavním vystupujícím bude skupina historického šermu z Uher-
ského Brodu Memento mori. Akční zábava slibuje scénky a ukázky 
ze středověkého života rytířů, bojové umění a zbroj. Pro návštěvní-
ky budou rovněž připraveny klidové koutky s možností vyzkoušení 
lukostřelby nebo lanových aktivit. „Co se týká občerstvení, zamě-
řujeme se každé léto tradičně na dobroty z jahod. Jahody budou 
v palačinkách, v drincích. Prostě všude, kde to bude možné,“ slibu-
jí pořadatelé. Zdroj: Za Fair Play Fryšták o.s.

První certifikáty KRAJE PERNŠTEJNů
předány na Sousedských slavnostech

Dne 8. 5. 2014 se jako každý rok v Perní-
kové chaloupce pod Kunětickou horou kona-
ly Sousedské slavnosti, kdy mají návštěvníci 
areálu Perníkové chaloupky, včetně tradičních 
atrakcí, které toto pohádkové místo nabízí, ta-
ké možnost vyzkoušení a zakoupení různoro-
dých produktů od místních výrobců. 

Počasí vypadalo spíše aprílově než květnově, přesto se sem sjeli 
prodejci i návštěvníci z různých koutů naší republiky a na slavnos-
tech bylo příjemně rušno, k čemuž dopomáhala i živá hudba. A ač-
koli jsou Sousedské slavnosti již tradiční akcí pořádanou za spoluú-
časti MAS Regionu Kunětické hory, letošní ročník byl od ostatních 
přeci jen výjimečný, protože v jednu hodinu odpoledne došlo před 
Perníkovou chaloupkou ke slavnostnímu předání prvních certifiká-
tů regionálního značení místním výrobcům, kteří se tak mohou ho-
nosit značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt.

Jedná se o výrobce působící na území MAS Regionu Kunětické 
hory, MAS Bohdanečsko a MAS Holicko: Jitku Píchovou (Bio-zele-
nina z ekofarmy Horní Ředice), Magdalenu Šotolovou (Vinuté per-
le a bižuterie), Vlastu Sekyrkovou (Dekorativní vazby ze sušených 
květin), Davida Nováka (Pekařské výrobky z Uherska), Jana Zetka 
(Jehňata), Pavla Valentu (Kunětickohorský med), Rybniční hospo-
dářství s.r.o. (Pernštejnský kapr), Strašovský Paličák z.s. (Strašovský 
česnek) a Jiřího Houdu (Jahody od Houdy).

A tak měli návštěvníci nejen možnost shlédnout slavnostní ce-
remonii a dozvědět se základní informace o certifikovaných výrob-
cích a jejich produktech, ale i hned některé z nově certifikovaných 
produktů zakoupit. Kristýna Holečková

i dospělí mohli nahlédnout pod šikovné ruce říčanských i přespol-
ních řemeslníků, ochutnat místní dobroty a sami si řadu věcí vy-
zkoušet. Bylo možné účastnit se i různých workshopů a zakoupit 
si zajímavé výrobky. Dominovaly zde místní produkty oceněné re-
gionální značkou Zápraží. Festival zpestřily i značkové výrobky z re-
gionu Polabí a Vysočina. Během akce se na pódiu střídal jeden 
místní spolek za druhým. Říčansko může být hrdé na odvážné a ši-
kovné vystupující od nejútlejšího věku. Na náměstí bylo vidět děti 
z říčanských mateřských škol, které zatančily a zazpívaly. 

O tom, že to na Říčansku opravdu žije, svědčí další květnová ak-
ce, kterou s místními dobrovolníky za podpory města Říčany již po-
páté pořádala MAS Říčansko. Pohodové odpoledne a názvem „Po-
znej svojí MASku“ s výrobou masek, bohatým programem, soutě-
žemi a opékáním buřtů, má své skalní příznivce, kteří se již nyní 
těší na další ročník. Zdroj: MAS Říčansko

V meditační zahradě se chystá druhý 
ročník filmového festivalu Pod nebesy

Meditační zahrada v Lipníku se o víkendu 20. a 21. června opět 
promění v letní kino. Už podruhé se zde uskuteční festival student-
ských filmů Pod nebesy. A nebudou se promítat filmy ledajaké. Po-
řadatelé slibují přehlídku těch nejlepších, které se podařilo za uply-
nulý rok natočit.

„Letošní ročník se od toho loňského liší hlavně v tom, že je 
mezinárodní. Návštěvníci se mohou těšit na výběr nejlepších fil-
mů z Česka, Slovenska, ale třeba i na film venezuelského studen-
ta FAMU,“ řekl hlavní pořadatel, režisér a scénárista Jonáš Vacek.

Festivaloví účastníci se mohou těšit na více než 15 filmů. „Po 
promítnutí každého se naskytne prostor pro diváky a jejich otázky 
směrem k autorům, kteří se filmového maratonu rovněž účastní,“ 
řekl s tím, že role návštěvníků rozhodně nebude pasivní. „V závě-
ru večera budou mít roli porotců a vyberou nejlepší film, který zís-
ká ocenění,“ dodal.

Součástí festivalu bude i bohatý doprovodný program, který za-
číná už v pátek od 19 hodin vystoupením rockových kapel Green 
day – revival a Milenium, jež mají ve svém repertoáru hity světo-
vých interpretů. „Následující den bude mít obecenstvo možnost si 
již od 18 hodin společně zahrát s divadelním spolkem DraS před-
stavení, jež diváka doslova vtáhne do děje,“ slibují pořadatelé. Di-
vadelní skupina se zabývá netradiční interaktivní metodou, kdy má 
divák možnost vstupovat aktivně do děje a sám svými návrhy ovliv-
ňovat průběh představení. 

„V průběhu obou večerů bude k dispozici i občerstvení a dob-
ré pití. Těšit se můžete na kvasnicové pivo, gyros, nebo točenou 
kofolu,“ řekl Karel Studený z pořadatelského týmu. V případě ne-
příznivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu Echo. 

Druhý ročník festivalu pořádá Jonáš Vacek pod záštitou Okrašlo-
vacího spolku Lípa a s finanční podporou města Lipník nad Bečvou 
a sponzorů. Kontakt: Karel Studený studeny.karel@email.cz
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Co uvidíte:

-  jak funguje novodobé zemědělství

-  moderní zemědělskou techniku zblízka   

-  hospodářská zvířata všeho druhu na dotek  

- model farmy znázorňující běžnou 

 zemědělskou činnost s odborným výkladem

-  praktické ukázky z rostlinné výroby

-  znalostní soutěže o zajímavé ceny

-  ochutnáte regionální potraviny

-  dětské atrakce 

 - šlapací traktůrky pro děti, svezení na koni...

Zemědělství bylo, je a bude...

5.- 6. června 2014
8.00 - 12.30 program pro školy

13.00 - 18.00 program pro veřejnost

Místo konání: 
na louce za administrativní budovou 

(na konci obce směr Holešov)

Zveme Vás na 
Dny otevřených dveří 

v SALIX MORAVA a.s. 
Horní Moštěnice

Okresní agrární komora 
Přerov
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Ministr životního prostředí Brabec 
zrychlil čerpání prostředků
z fondů EU i přípravu nové legislativy

Ministr Richard Brabec 7. května bilancoval svých 100 dní ve 
funkci ministra životního prostředí. Během prvních 3 měsíců se sou-
středil především na zlepšení čerpání peněz z evropských fondů 
směřujících do ochrany životního prostředí, úspory v resortu a na 
urychlení přípravy nové legislativy. Ministr Brabec představil i své 
priority pro nadcházející období. I nadále mezi ně patří záchrana 
dotačních prostředků z evropských fondů, zlepšení ovzduší v nejví-
ce postižených regionech, příprava dlouho odkládané ekologické 
legislativy v souladu s evropskými normami a nově i řešení proble-
matiky sucha.

12,2 miliardy korun z OPŽP na energetické úspory ve veřejných 
budovách, na ochranu ovzduší a vod, likvidaci odpadů i na pro-
tipovodňová opatření. 1,9 miliardy korun na energetické úspory 
v domácnostech. 35 milionů Kč na ochranu ovzduší v krajích dí-
ky kotlíkovým dotacím. A také několik stovek milionů úspor v re-
sortu. Taková je tříměsíční dotační bilance ministra životního pro-
středí Richarda Brabce.

„Záchrana finančních prostředků z Operačního programu Život-
ní prostředí pro mne od prvního okamžiku byla a i nadále zůstává 
absolutní prioritou. Dotace do ochrany životního prostředí v tako-
vém objemu, jaký nabízí aktuální programovací období, se již vel-
mi pravděpodobně nebudou nikdy opakovat. Za 3 měsíce jsme vy-
hlásili 5 nových výzev celkem za 12,2 miliardy korun. O ukončené 
výzvy byl větší zájem, než jsme mohli nabídnout. Proto budeme hle-
dat ještě další možnosti, jak peníze mezi jednotlivými osami přesu-
nout tak, aby bylo možné zafinancovat projekty, které jsou oprav-
du kvalitní a pro ochranu životního prostředí zásadní. Už v létě bu-
deme vědět, kolik peněz se nám z evropských fondů podaří letos 
zachránit,“ řekl ministr Brabec.

Zasedala Rada pro Evropské 
strukturální a investiční fondy

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jednala 
27. května především o postupu při přípravě Dohody o partner-
ství, která vymezuje základní priority pro čerpání a jeho celkové 
nastavení.

V následujících týdnech nás čekají jednání s Evropskou komisí 
o tom, jaké projekty bude možno financovat a jak nastavíme na-
še operační programy právě podle výsledků jednání o Dohodě. Dis-
kuse se tak věnovala i přípravě jednotlivých operačních programů, 
aby mohly být co nejdříve schváleny vládou a odeslány k projed-
nání Evropské komisi. 

Prioritou vlády je předložení operačních programů Evropské ko-
misi do poloviny července, aby mohlo být čerpání co nejrychleji za-
hájeno. Velkým tématem Rady byly konkrétní parametry zapojení 
regionálních a místních aktérů do implementace fondů, abychom 
peníze dokázali v každém regionu využít co nejefektivněji.

Zdroj: Úřad vlády
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novÉ ProGraMovací období a fáZovací vÝZvy

„Zároveň finišujeme v přípravě nového programového doku-
mentu OPŽP pro roky 2014–2020. V tomto období bude k dispo-
zici necelých 70 miliard korun, tedy téměř o polovinu méně, než to-
mu bylo doposud. Program jsme připravili i s ohledem na nedočer-
pané prostředky v aktuálním programovacím období. V únoru jsme 
vyhlásili tzv. fázovací výzvy např. v oblasti ochrany vod. To zname-
ná, že část prostředků budou moci žadatelé čerpat z aktuálního 
programovacího období. A další část pak v rámci nového progra-
movacího období, kde budou tyto fázovací projekty zohledněny. 
Prioritami pro čerpání dotací v novém období zůstávají ochrana 
vod, ovzduší a přírody, úspory energie a prevence vzniku odpadů. 
První výzvy v novém období bychom chtěli vyhlásit na začátku příš-
tího roku,“ dodal k evropským fondům ministr Brabec.

„Ruku v ruce s evropskými dotacemi jdou speciální programy 
MŽP ze státních zdrojů a prostředků Státního fondu životního pro-
středí České republiky, jako jsou Nová zelená úsporám či kotlíkové 
dotace. Zelená úsporám je zaměřena na větší projekty s vyššími 
efekty pro životní prostředí díky energetickým úsporám domácnos-
tí, ale zároveň i pro zaměstnanost. Kotlíkové dotace jsou pak rych-
lé a jednoduché projekty, které výrazně přispějí ke zlepšení ovzdu-
ší. V dubnu jsem podepsal dohodu s Ústeckým, Moravskoslezským 
a nově i Královéhradeckým krajem o společném financování výmě-
ny lokálních topenišť v domácnostech, v průběhu května předpo-
kládám podpis této dohody také s Plzeňským krajem. Státní fond 
životního prostředí ČR u všech dotačních programů zkrátil lhůty pro 
vyhodnocení podaných žádostí,“ pokračuje ministr Brabec.

lEGislativa a národní Parky
Ministerstvo životního prostředí také intenzivně pracuje na sou-

ladu české a evropské legislativy ochrany životního prostředí. Ne-
činnost předchozích vlád při sjednocování legislativy ohrozila sou-
časné i budoucí čerpání dotací z evropských fondů. Ministr Brabec 
v rekordně krátkém čase předložil do mezirezortního připomínko-
vého řízení novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a plán odpadového hospodářství. 

Ministr se během svých prvních měsíců v úřadu zaměřil i na na-
še národní parky. Stejně jako u většiny jeho předchůdců vedly první 
kroky Richarda Brabce na Šumavu. Následovaly Krkonoše a jihomo-
ravské Podyjí. Návštěva parku České Švýcarsko ministra Brabce če-
ká v květnu. „Šumavský národní park se za ta léta stal politickým té-
matem. Mrzí mne současná vyhrocená atmosféra. Ve všech ostat-
ních národních parcích probíhá normální komunikace a spolupráce 
mezi správou parku, obcemi i občanskými sdruženími. Místní lidé 
zde žijí bez problémů v souladu s ochranou přírody, kterou vyžadu-
je kategorie ‚Národní park‘ a která jim přináší nejen zvýšený turistic-
ký ruch, ale i zvýhodnění v podobě bonifikace v rámci různých do-
tačních programů. Chci Šumavě zajistit jak dostatek pracovních pří-
ležitostí díky šetrnému turismu, tak důslednou ochranu přírody, 
kterou vyžaduje, nejenom dle standardů Evropské unie. Šumava bu-
de mou prioritou, dokud se mi nepodaří všechny skupiny přesvěd-
čit, že i v národním parku lze dodržovat pravidla pro ochranu příro-
dy a zároveň mít stabilizovanou ekonomickou situaci,“ pokračuje 
Richard Brabec. Správa národního parku aktuálně pracuje na přípra-
vě zonace NP Šumava. V květnu zahájí ministerstvo proces projed-
nání dokumentu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

řEšEní odPadů i sucHa
V závěru tiskové konference představil ministr Brabec své priori-

ty pro nejbližší období do konce roku. Kromě dotační politiky život-
ního prostředí, která zůstává jeho prioritou, sem patří i nový zákon 
o odpadech. Jeho věcný záměr představí ministerstvo letos v září. 
V legislativě je to pak i novela zákona o ochraně přírody a krajiny, 
která se zaměří na aktualizaci cílů ochrany přírody v národních par-
cích a sjednocení legislativy pro všechny národní parky v ČR. Vý-
znamnou prioritou zůstane i snaha o zásadní zlepšení ovzduší v nej-
více zatížených regionech, především v Moravskoslezském a Ústec-
kém kraji. Ministr Brabec se ale soustředí i na aktuální problematiku 
sucha. V dubnu ustanovil expertní skupinu, zastřešenou Výzkum-
ným ústavem vodohospodářským T. G. M., která s využitím všech 
aktuálně dostupných údajů připravuje „Strategii udržení vody v kra-
jině a snížení dopadů dlouhodobého sucha“. Hlavním úkolem sku-
piny je najít vhodný mix účinných a pro naše podmínky nejvhodněj-
ších adaptačních opatření na sucho a udržení vody v krajině. „Su-
cho, stejně jako povodně, patří mezi extrémní projevy klimatických 
změn a týká se i České republiky. Proto je nezbytné se podobně ja-
ko na hrozící povodně začít okamžitě připravovat skrze preventivní 
opatření i na sucho,“ uzavírá ministr Brabec. Zdroj: MŽP

Schválené žádosti z pěti výzev OPŽP:
Nejvíc na zlepšení nakládání s odpady

Ministr životního prostředí Richard Brabec 
podepsal 27. 5. 2014 na základě doporučení 37. 
Řídicího výboru seznam schválených a zamítnu-
tých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Schváleno bylo 16 žádostí z XLIX. výzvy (PO 6 – 3. skupina žá-
dostí), 461 žádostí z L. výzvy (PO 6 – 3. skupina žádostí), 747 žá-
dostí z LII. výzvy (PO 4), 136 žádostí z LIV. výzvy (oblast podpory 
7.1) a 3 žádosti z LVI. výzvy (podoblast podpory 1.3.1).

Upozorňujeme žadatele v rámci XLIX. (PO 6 – 3. skupina žádos-
tí) a L. výzvy (PO 6 – 3. skupina), že je požadováno předložení kom-
pletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci 
předmětu podpory ve stavu připraveném k vyhlášení výběrového 
řízení do 2, resp. 3 měsíců od vydání registrace akce. Pro všechny 
výzvy platí, že bližší specifikace předložení zadávací dokumentace 
je uvedena v podmínkách každé registrace akce, věnujte jim pro-
to zvýšenou pozornost.

Lhůty pro předložení zadávací dokumentace na fond (lhůta za-
číná běžet vydáním registrace akce):

Do 2 měsíců – žádosti podané v rámci L. výzvy (PO 6 – 3. sku-
pina žádostí).

Do 3 měsíců – žádosti podané v rámci XLIX. výzvy (PO 6 – 3. 
skupina žádostí).

Žadatelům v rámci LII. výzvy (PO 4) doporučujeme vzhledem ke 
změnám v režimu poskytování veřejné podpory postupovat při 
předkládání zadávací dokumentace dle upozornění pro žadatele 
zveřejněném na www.opzp.cz.

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání RoPD dle směr-
nice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních pro-
středků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí 
včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 
315 (životní prostředí) je stanovena jednotně na 6 měsíců od vy-
dání registrace akce.

Výjimka z výše uvedeného platí pro LIV. výzvu (oblast podpory 
7.1), v rámci které je termín pro doložení kompletních podkladů 
pro vydání RoPD dle směrnice stanoven na 3 měsíce od vydání re-
gistrace akce.

U veřejných zakázek projektů z LII. výzvy (PO 4) platí výjimka ze 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP a SFŽP ČR bu-
de výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrové-
ho řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

http://www.opzp.cz
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Dále došlo k zamítnutí 1 žádosti z XLIX. výzvy (oblast podpory 
6.2), 59 žádostí z L. výzvy (PO 6 – 3. skupina žádostí), 19 žádostí 
z LII. výzvy (PO 4), 4 žádostí z LIV. výzvy (oblast podpory 7.1) a 2 žá-
dostí z LVI. výzvy (podoblast podpory 1.3.1). Do zásobníku bylo za-
řazeno 13 žádostí z L. výzvy (PO 6 – 3. skupina žádostí) a 95 žá-
dostí z LIV. výzvy (prioritní osa 7.1).

Schválené žádosti z XLIX., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽP, zamít-
nuté žádosti z XLIX., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽP.

MMR podpoří v Programu obnovy 
a rozvoje venkova 421 projektů 
za více než 133 miliony korun

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní roz-
voj 133 836 676 korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvo-
je venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit obnovu 
a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyvatel ven-
kova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu 
s místními tradicemi.

Projekty jsou zaměřeny na obnovu a údržbu venkovské zástav-
by a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, obnovu 
a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení 
pro volnočasové aktivity, prezentaci úspěšných projektů zaměře-
ných na obnovu a rozvoj venkova a na výměnu zkušeností při je-
jich přípravě.

„V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova by-
lo zaevidováno 1324 žádostí o dotace v objemu přes 400 milionů 
korun. Hodnotitelská komise následně doporučila ke schválení 
a k podpisu 421 žádostí v celkové výši přes 133 milionů korun,“ 
řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Podpora rozvoje regionů
· Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
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 roz-

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

v obci
Zdroj: MMR ČR

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-

-venkova-2014

MMR zaevidovalo 564 žádostí 
za více než 900 milionů korun 
na vytvoření pracovních příležitostí

Cílem podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na 
území Ústeckého a Moravskoslezského kraje je vytvořit podmínky 

pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na úze-
mí Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospo-
dářskou výkonnost. Na financování tohoto podprogramu bylo na 
základě usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 schváleno 300 mi-
lionů korun z vládní rozpočtové rezervy, z toho na Ústecký kraj je vy-
členěno sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200 milionů.

„V rámci podprogramu bylo zaevidováno 564 žádostí o dotace 
v objemu přes 904 milionů korun. Z toho 402 žádostí z Moravsko-
slezského kraje v objemu 665 milionů a 162 žádostí z Ústeckého 
kraje v objemu 238 milionů. V současné chvíli jsou žádosti kontro-
lovány a hodnoceny a očekávám, že koncem července budeme znát 
úspěšné projekty,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Oba kraje mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. 
Mělo by vzniknout nejméně 600 nových míst, na jedno je maximál-
ní dotace 500 tisíc korun. Při hodnocení jednotlivých žádostí bude 
zohledněna míra nezaměstnanosti v místě realizace, požadovaná 
výše dotace na jedno zřízené pracovní místo a především kvalita 
podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, včetně 
posouzení jeho dopadu na rozvoj příslušného regionu.

Zdroj: MMR

Farmáři podali rekordní počet 
žádostí o dotace, získají 32 miliard

Zemědělci letos podali rekordní počet takzvaných jednotných 
žádostí o dotace, v nichž žádají o většinu podpor. Na Státní země-
dělský intervenční fond (SZIF) jich farmáři do poloviny května za-
slali bezmála 29.600, více než o tisícovku více než o rok dříve. Cel-
kový počet se patrně ještě mírně navýší. Uvedla to mluvčí fondu 
Vladimíra Novákova. Na základě žádostí má být mezi příjemce le-
tos rozděleno takřka 32 miliard korun.

Oficiálním termínem pro zaslání dotací byl podobně jako loni 
15. květen. Žadatelé mohou o dotace žádat ještě dalších 25 dní. 
Za každý pracovní den, o nějž se opozdí, jim však celková přizna-
ná dotace bude zkrácena o jedno procento.

Kromě jednotné platby na plochu (SAPS), která je z hlediska 
rozdělovaných peněz nejvýznamnější dotací, mohou letos žádat 
také o Přechodné vnitrostátní platby a o zvláštní podpory na citli-
vé komodity, jako jsou mléčný i masný skot, škrobárenské bram-
bory či chmel, ale také například o podpory pro rolníky hospoda-
řící ve znevýhodněných, převážně horských oblastech.

Loni bylo podle již dříve zveřejněných informací podáno 28.463 
žádostí a předpokládaná výše dotací vyplacených na jejich základě 
dosáhla 30,5 miliardy korun.

SZIF je akreditovaná platební agentura, která zprostředkovává 
finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů.

Českému zemědělství se v loňském roce dařilo, zisk odvětví 
meziročně vzrostl o 300 milionů korun na 16,7 miliardy. Jde o dru-
hý nejlepší výsledek od roku 1998, odkdy se tento ukazatel sledu-
je. Odvětví je zejména díky evropským dotacím od vstupu do Ev-
ropské unie ziskové. Odborníci upozorňují, že závislost tuzem-
ských rolníků na dotacích z dlouhodobého hlediska roste, což 
není dobře. Zdroj: ZS

PORV MMR 2014
Kraj

projektů (v Kč) v projektů (v Kč) projektů (v Kč) projektů (v Kč)
Jihočeský 5 2 806 572 71 23 481 293 18 6 580 884 3 483 000 2 331 100 25 6 100 447 13 2 957 827 104 32 871 312 38 12 676 383
Jihomoravský 5 2 800 000 135 43 404 659 34 11 344 279 7 1 232 600 3 509 300 33 6 835 851 17 2 537 162 180 54 273 110 59 17 190 741
Karlovarský 4 2 790 000 10 2 928 809 2 406 170 2 450 396 1 39 295 3 383 954 1 95 434 19 6 553 159 8 3 330 899
Vysočina 4 2 800 000 97 30 447 341 19 5 818 340 1 99 000 1 99 000 27 5 583 536 22 4 391 358 129 38 929 877 46 13 108 698
Královéhradecký 3 3 100 000 36 10 362 969 5 1 945 444 5 352 347 2 97 475 24 3 952 152 7 1 179 444 68 17 767 468 17 6 322 363
Liberecký 5 2 800 000 35 10 121 105 6 1 456 076 4 597 792 1 200 000 8 1 803 174 3 929 861 52 15 322 071 15 5 385 937
Moravskoslezský 6 3 779 320 62 21 328 226 8 2 881 582 4 566 000 1 200 000 26 7 020 609 10 2 272 893 98 32 694 155 25 9 133 795
Olomoucký 5 2 800 000 86 29 659 139 25 9 737 454 10 1 694 715 8 1 394 415 37 8 819 171 14 2 564 192 138 42 973 025 52 16 496 061
Pardubický 4 3 600 000 49 15 776 757 9 2 785 332 0 0 0 0 21 4 432 975 8 1 504 372 74 23 809 732 21 7 889 704
Plzeňský 4 2 800 000 40 10 849 036 3 1 193 237 4 644 790 3 244 790 8 1 913 090 2 770 000 56 16 206 916 12 5 008 027
Středočeský 7 2 800 000 116 37 158 316 19 6 169 080 4 521 461 1 200 000 41 7 769 794 23 4 050 730 168 48 249 571 50 13 219 810
Ústecký 5 2 800 000 70 23 069 895 7 2 122 597 2 339 664 0 0 26 6 086 997 17 4 326 936 103 32 296 556 29 9 249 533
Zlínský 4 3 200 000 89 31 179 038 23 7 201 530 8 1 368 650 8 1 368 650 26 5 710 518 13 2 682 437 127 41 458 206 48 14 452 617
CELKEM 61 38 875 892 896 289 766 583 178 59 642 005 54 8 350 415 31 4 684 025 305 66 412 268 150 30 262 646 1 316 403 405 158 420 133 464 568

Žadatelů Požadováno Podpořeno
CELKEM

Podpořeno Žadatelů Požadováno Podpořeno projektů Žadatelů
DT4 - Památky
Žadatelů Požadováno Podpořeno

DT1 – Vesnice roku DT2 – Děti a mládež DT3 – Spolupráce v regionech
Požadováno Podpořeno
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http://www.opzp.cz/ke-stazeni/15606/detail/schvalene-zadosti-z-xlix-l-lii-liv-a-lvi-vyzvy-opzp-zamitnute-zadosti-z-xlxi-l-lii-liv-a-lvi-vyzvy-opzp---37-rv/
http://www.opzp.cz/ke-stazeni/15606/detail/schvalene-zadosti-z-xlix-l-lii-liv-a-lvi-vyzvy-opzp-zamitnute-zadosti-z-xlxi-l-lii-liv-a-lvi-vyzvy-opzp---37-rv/
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
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SZIF vypíše v závěru roku největší 
veřejnou zakázku v historii 
za 750 milionů na infosystém

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vypíše v posledním 
čtvrtletí letošního roku největší veřejnou zakázku ve své historii. Tří-
letý tendr na kompletní provoz a rozvoj informačního systému fon-
du má stát 750 milionů korun bez DPH. Uvedla to mluvčí fondu 
Vladimíra Nováková. Informační systém je potřeba pro administra-
ci zemědělských dotací. Prostřednictvím SZIF ročně protéká více 
než 30 miliard korun ve formě dotací z Evropské unie a státního 
rozpočtu.

„Z veřejné zakázky na zajištění kompletního provozu a rozvoje 
informačního systému vzejde smluvní vztah od 1. ledna 2016, kdy 
předpokládaná doba trvání je zhruba tři roky,“ uvedla Nováková 
s tím, že je možné prodloužení doby trvání zakázky. Zároveň po-
tvrdila, že se bude jednat o nejdražší veřejnou zakázku za dobu 
fungování fondu, tedy od roku 2000.

Protože se jedná o zakázku figurující na seznamu významných 
zakázek, s nímž byla minulý týden seznámena vláda, bude tendr 
před jeho uveřejněním kabinet schvalovat.

„V současné době nám IT služby zajišťuje společnost SAP ČR, 
v roce 2013 se v rámci kontraktu jednalo o částku celkem 341,8 mi-
lionu korun bez DPH,“ doplnila Nováková. Součástí budoucího 
tendru by měly být i služby provozu infrastruktury, které v roce 
2013 stály 49 milionů korun a pro letošní rok mají vyjít na zhruba 
27 milionů korun. Fond má na jejich realizaci smlouvu do konce 
roku se společností Telefónica Czech Republic.

V resortu ministerstva zemědělství (MZe) mají být letos vypsány 
ještě dvě další velké veřejné zakázky. Celková hodnota všech tří za-
kázek má být 3,7 miliardy korun bez DPH. Z hlediska vynaložených 
financí má být největší tendr Lesů České republiky na lesní práce 
a těžbu dřeva od roku 2015 za 2,22 miliardy korun bez DPH. V le-
tošním roce by měla být Povodím Odry zadaná také rekonstrukce 
vodního díla Šance. Vybudování nového bezpečnostního přelivu na 
pravém břehu, zvýšení koruny hráze a další práce s tím spojené ma-
jí podle odhadu stát 735 milionů korun bez daně. Rekonstrukce by 
se měla uskutečnit od dubna příštího roku do července 2018.

Zdroj: ZS

pro nové programové období 2014–2020. Účastníci měli možnost 
sdílet v rámci workshopů své zkušenosti a předávat si zajímavé ná-
měty. Na závěr konference společně navštívili dva projekty spolu-
financované fondy EU v rámci pražských operačních programů – 
Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle a vol-
nočasový areál Ladronka.

Zástupci odboru komunikace DG REGIO prezentovali zajímavé 
výsledky celoevropského průzkumu Eurobarometr (http://ec.euro-
pa.eu/public_opinion/flash/fl_384_en.pdf), který hodnotil povědo-
mí veřejnosti o regionální politice EU. V České republice je pově-
domí o spolufinancovaných projektech jedno z nejvyšších v celé EU 
– 67 % obyvatel slyšelo o podpořených projektech. Lepšího výsled-
ku dosáhlo pouze Polsko s 80 %. Zdroj: MMR

Zástupci 28 členských států diskutovali 
v Praze o komunikaci evropských fondů

Setkání zástupců sítě INFORM, která sdružuje komunikační úřed-
níky fondů EU z celé Evropské unie, proběhlo ve dnech 22. – 23. 5. 
2014 v Praze. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ho 
uspořádala Evropská komise a zúčastnilo se ho 120 zástupců ze 
všech 28 členských států.

Hlavním tématem dvoudenní konference pořádané společně se 
zástupci Generálního ředitelství pro městskou a regionální politiku 
Evropské komise (DG REGIO) bylo nastavení strategie komunikace 
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Co přinesou nové operační programy 
Zaměstnanost a Životní prostředí?

V minulých dnech skončilo mezirezortní připomínkové řízení 
dvojice nových operačních programů. Jak pomohou v rozvoji obcí 
a menších měst?

Peněz (pro rozvoj venkova) není nikdy dost. I takto by se dala pa-
rafrázovat hlavní připomínka vůči dvojici nových operačních pro-
gramů, které Sdružení místních samospráv předalo 19. května k vy-
pořádání. V obecné rovině je zásadní připomínkou nesouhlas s vý-
ší alokace, která byla určena pro Komunitně vedené strategie 
místního rozvoje, tedy LEADER.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto alokaci určilo na 3 % 
z celého OP Zaměstnanost. Vzhledem k počtu místních akčních 
skupin (MAS), jejich zkušenostem, pokrytí území atd. jsme pře-
svědčeni, že tato alokace musí být větší. Totéž platí i pro OP Život-
ní prostředí, kde se se zapojením MAS počítá také, avšak část pro-
gramu, která by tuto nepochybně záslužnou skutečnost rozpraco-
vávala, zatím v předloženém dokumentu chybí.

V novém programovacím období prosazujeme také více příleži-
tostí pro MASky v rolích samotných příjemců komplexních projek-
tů, a to jak z OP Zaměstnanost, tak i z OP Životní prostředí. Vzhle-
dem k různé právní subjektivitě MAS se mezi našimi požadavky 
objevilo i jednoznačné zařazení MAS mezi příjemce podpory. Kom-
plexní projekty MAS pak mohou znamenat strategické řešení od-
padového hospodářství v širším území nebo spolupráci základních 
škol v regionu. Velmi důležité je také rozšířit spektrum projektů 
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (v současnosti např. VPP). 
Výslovným uvedením MAS jako možných příjemců chceme dosáh-
nout jasné a viditelné deklarace jejich role při rozvoji venkova.

OP Zaměstnanost: Zde prosazujeme, aby řešení místních pro-
blémů fungovalo především místními silami, tedy „od spodu“, což 
se navíc ukazuje jako motivující a efektivní. V této souvislosti navr-
hujeme zejména podporu spolupráce obcí a místních NNO, které 
by mohly disponovat (spolu s malými obcemi) například i nulovým 
kofinancováním projektů (charitní služby apod.). V této souvislosti 
lze zmínit například také komunitní školy, které by si rozhodně 
v programu zasloužily větší pozornost, prostor i podporu.

Bez výtek nezůstává ani OP Životní prostředí. Jeho základním 
znakem je poměrně široká paleta témat, kterým však brání celko-
vě nízká alokace. Hrozivě nízká podpora výstavby kanalizací a ČOV 
například vyvolává otázku, zda vůbec stát chce usilovat o zvyšová-
ní kvality povrchových vod. Další témata OP Životní prostředí se 
prakticky neliší od současného programu, větší důraz však bude 
kladen na správné územní zacílení konkrétních projektů.

Operační programy nyní procházejí finálními úpravami. Aby byla 
naplněna povinná maximálně devadesátidenní lhůta mezi předlože-
ním Dohody o partnerství a programy, budou jejich vládou schválené 
verze postoupeny Evropské komisi do poloviny letošního července. 
SMS ČR aktivně využije veškerých možností, aby i v pokročilé fázi pří-
pravy došlo k nutným změnám zohledňující potřeby regionů, venko-
va a obcí zde ležících. Tomáš Chmela, Libor Dorňák, SMS

Navrhovaný Program rozvoje venkova 
živočišnou výrobu nezachrání 

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě proklamuje podporu ži-
vočišné výrobě, ale skutky jsou z velké části opačné. Je to dáno tím, 
že lobby stojící za rostlinnou výrobou je daleko silnější. MZe proto 
i nadále bude většinu svých peněz utrácet v I. pilíři, jehož převáž-
ná většina peněz jde na bezzásluhovou platbu SAPS, kterou dosta-
ne každý.

Za tímto výsledkem se skrývá lobby zemědělských družstev, kte-
rá si chtějí peníze stáhnout pro rostlinnou výrobu a na investiční 
akce. Zemědělská družstva, kde je odděleno řízení od vlastnictví, 
vykazují dlouhodobě nadproporcionální poptávku po realizaci ne 
vždy prospěšných investic. Vlastní cíle zakrývají demagogickými ar-
gumenty o zaměstnanosti a soběstačnosti, když využívají skuteč-
nosti, že zaměstnávají více lidí než farmy na horách. To je dáno jed-
nak jejich menší efektivností, resp. přezaměstnaností a jednak tím, 
že hospodaří v úrodnějších oblastech, kde lze uživit mnohem více 
lidí pří širším portfoliu zemědělských činností. 

První pilíř roste tedy na 134 % (+5,56 mld. Kč ročně), zatímco 
druhý pilíř, ze kterého je podporována více živočišná výroba, klesá 
na 81 % (pokles o 2,7 mld. Kč ročně). Dokonce i v nedofinanco-
vaném druhém pilíři rostou položky, které nemají s živočišnou pr-
vovýrobou nic společného a spíše se podílejí na dovozu cizích ko-
modit do ČR, jako např. obálka pro podporu velkých potravinář-
ských podniků, která roste na 242 %. 

Naopak u plateb sloužících k podpoře živočišné výroby (farmář 
je dostane, jen když chová dostatečné množství zvířat, tzv. dobyt-
čích jednotek DJ na hektar) stát po roce 2014 zvyšuje pouze po-
žadavky, a to zhruba na 150 % předchozího stavu: 

1) Požadované zatížení u agroenvironmentálních opatření ros-
te z 0,2 na 0,3 VDJ/ha travního porostu 

2) Obdobně minimální zatížení zvířaty u programů pro méně 
úrodné oblasti roste. Např. pro LFA-O z 0,2 na 0,3 VDJ/ha travního 
porostu a u LFA-S a LFA-H z 0,2 travního porostu na 0,2 zeměděl-
ské půdy, což také zhruba jedenapůlnásobek, protože travních po-
rostů zemědělské půdy je v těchto oblastech jedenapůlkrát více. 

3) Zatížení u EZ z 0,2 na 0,3 VDJ/ha travního porostu a dokonce 
se hovoří o růstu až na 0,4 VDJ/ha, což by z ekologických zeměděl-
ců udělalo suverénně nejintenzivnější chovatele dobytka v ČR. Už 
v dnešní době přitom ekologické farmy chovají více přežvýkavců na 
hektar než konvenční farmy, když dle údajů z roku 2011 chovaly 
15,6 % veškerého skotu a hospodařily na 11,4 % zemědělské pů-
dy, a to i přes to, že se jednalo především o méně úrodnou půdu. 

ZEMě žlutÝcH lánů a ModrÝcH ok
Uvedené navyšování požadavků není bohužel doprovázeno pa-

třičným navýšením plateb. Platba na pastviny pro zvířata se snižu-
je, zatímco platbu u luk, které jsou častější v podnicích pěstujících 
řepku a obilí, ministerstvo zvyšuje a chystá jim prostor pro čerpání 
těchto peněz, přestože zavřené krávy nikdy trávu z těchto ploch 
neuvidí. Obdobně u ekologického zemědělství klesá sazba z 89 na 
88 Eur/ha travního porostu. 

Hrozí tudíž, že se zemědělci uvedenému trendu vzepřou jednodu-
še tím, že začnou také pěstovat řepku a obilí, kde po nich nikdo žád-
nou povinnou živočišnou výrobu požadovat nebude a vydělají si více. 
Už dnes se stalo normálem, že ČR je při pohledu z výšky zemí žlutých 
lánů a modrých ok, což jsou bazény na zahrádkách, protože v čes-
kých povrchových vodách se na rozdíl od zahraničí koupat nedá. 

Pokud chce Ministerstvo zemědělství tuto situaci řešit, tak mu-
sí přestat vyplácet podpory těm, jejichž nešetrné postupy hospo-
daření způsobují erozi a degradaci půd a naopak podpořit země-
dělce, kteří zajišťují pro tuto zemi podmínky vyplácení přímých pla-
teb, tj. udržují alespoň 25 % stálých pastvin. 

Milan Boleslav, Svaz marginálních oblastí 
http://www.lfa.cz/aktuality/TZ_2014-05-13_navrhovany_pro-
gram_rozvoje_venkova_zivocisnou_vyrobu_nezachrani.html
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Kontakty
na předsednictvo sPOV
(aktualizace�k�1.�1.�2014)

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. Veronika Vrecionová

senátorka�PČR�
Valdštejnské�náměstí�17/4,

118�01�Praha�1�
tel.�602�229�394,�603�489�898�(asistent)

veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.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

Výkonný tajemník
stanislav Rampas  
Ejpovice�61,�337�01

tel.�724�022�313��
strampas@quick.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
687�06�Modrá�170
tel.�603�251�539

modra@uh.cz

Petr Martiňák
739�53�Horní�Tošanovice�129

tel.�608�751�120
starosta@hornitosanovice.cz�

Jiří Řezníček
751�16�Tučín�127
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz�

Členové�předsednictva
volení�orgány�krajských

organizací�SPOV�(§�8�stanov�SPOV):

Královéhradecký�kraj
Ing.  Dušan Šustr
50�363�Nepolisy�75

tel.�734�616�990,�495�497�018
starosta.nepolisy@volny.cz

Ústecký�kraj
Ing. Václav bešta

Palackého�nám.�75,�411�81�Brozany�nad�Ohří
tel.�416�861�268,�724�155�310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Olomoucký�kraj
Jana Gerešová

788�33 Kopřivná�67
tel.�583�252�037,�607�667�032

oukoprivna@cmail.cz�

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

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

obec@horniredice.cz�

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz

Středočeský�kraj
Viktor Liška

Ratměřice�72,�257�03�Jankov
tel.��776�580�584

spov.sk@seznam.cz

Jihomoravský�kraj
PaedDr. Zdeněk Peša

nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516�463�296,�603�816�152

starosta@olesnice.cz

Jihočeský�kraj
Ing. Luboš Peterka

Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl
tel.�383�392�255

radomysl@email.cz

Zlínský�kraj
Vojtěch Ryza

756�15�Lidečko�467
tel.�571�447�945,�731�163�586

lidecko@centrum.cz

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz�

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

starosta@tranovice.cz

REVIZNÍ KOMIsE

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

Marie�Cimrová
OÚ�Chodouny,�411�71�Chodouny�20

tel.�724�368�166
obec.chodouny@worldonline.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.�777�258�628

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�774�499�396

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj

MAS�Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420�724�790�088

Místopředseda ELaRD
Ing. Radim sršeň, PhD.
MAS�Šumperský�venkov
RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

ČLENOVÉ VÝbORU

Václav Pošmurný
Středočeský�kraj
MAS�Posázaví

posmurny@posazavi.com
+420�604�890�190

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

Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský�kraj
MAS�Sokolovsko

m.makovicka@email.cz
+420�603�322�411

Jana Kuthanová
Královéhradecký�kraj

MAS�Hradecký�venkov
kuthanova@horineves.cz

+420�724�186�825

anna Čárková
Jihomoravský�kraj

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

+420�774�664�698

Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský�kraj

Chance�in�Nature
jaromirpolasek@centrum.cz

+420�607�955�600

hana Dufková
Ústecký�kraj

MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432

Romana Zemanová
Liberecký�kraj

MASiF
romana.zemanova@quick.cz

+420�724�209�706

Ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko

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

NÁhRaDNÍCI VÝbORU:

Jindřich Šolc
Liberecký�kraj
LAG�Podralsko

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

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

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882

Mgr. Petr Kulíšek
MAS�NAD�ORLICÍ

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

Ing. bohumír Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Ing. Petr Vomáčka
MAS�Litomyšlsko

mas-lit@seznam.cz
+420�733�705�320

Jaroslava hájková
MAS�Havlíčkův�kraj

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

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

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

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

Mgr. Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662

Ing. Josef smetana
MAS�Dolní�Morava

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

Mgr. František Kopecký
Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

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

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

KONTROLNÍ KOMIsE

PŘEDsEDa
Ing. Jaroslav Chmelař

MAS�Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz

+420�602�116�848�

MÍsTOPŘEDsEDa
Mgr. Galina Čermáková

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

Tajemnice Ns Mas ČR

Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

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

sekretariát organizace

NS�MAS�ČR,�o.s.
Hlavní�137

788�33�Hanušovice�
IČ:�28554272

+420�583�215�610
info@nsmascr.cz

www.nsmascr.cz
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