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Aktuální informace:
Národní konference 
Venkov 2011 přispěje 
k využití metody LEADER

Národní konference Venkov 2011 se 
uskuteční od 14. do 16. listopadu na Sedl-
čansku a Sedlecko-Prčicku ve středních Če-
chách. Setkání, které dostalo motto „Ven-
kov v Prčici“, by se mělo zúčastnit kolem 
350 zástupců samospráv, státní správy a li-
dí z organizací i privátních subjektů, kteří 
se zabývají rozvojem venkova. „Je potřeba 
v periodách minimálně jednoho roku shr-
nout problematiku venkova a říct si, jestli 
se někam posunula nebo neposunula. Mo-
mentálně žijeme ve velmi vypjaté době, 
myslím dobu plánovacího období příštích 
sedmi let. Je sice deklarováno, že je venkov 
brán vážně, nicméně jsme přesvědčeni, že 
se tak všichni jenom tváří, ale fyzicky pro 
venkov nikdo nic neudělá,“ řekl Eduard Ka-
vala, předseda Spolku pro obnovu venko-
va, který je hlavním pořadatelem.

Více informací na str. 2 a 25–26

ROZHOVOR:
Vždycky se zamýšlím
hlavně nad udržitelností
a smysluplností projektu

Jozef Jančo přišel do Moravského krasu 
v roce 1994 ze Slovenska. Místní krajina mu 
učarovala a tak v ní zůstal. Žije tady, pracu-
je jako manažer MAS Moravský kras, která 
při posledním bodování místních akčních 
skupin získala nejvíce bodů. Kulturní i pří-
rodní dědictví venkova a s ním spojený ces-
tovní ruch, ekologické hospodářství, trvale 
udržitelné zdroje. To jsou pojmy, se kterými 
se v MAS Moravský kras setkáte nejčastěji. 
„V Moravském krasu je nádherně. To ví ka-
ždý. Je ale třeba upozornit na kulturní a pří-
rodní dědictví této krajiny. Vynést na po-
vrch hodnoty a znalosti našich předků, kte-
ří tady kdysi žili. A na jejich moudrost je 
třeba navázat,“ říká Josef Jančo, který je zá-
roveň místopředsedsedou Národní sítě 
MAS, ve které má na starosti medializaci 
a propagaci hnutí LEADER.

Rozhovor najdete na str. 16–20

TÉMA:
Nové výzkumy poznání
venkova v podání univerzit
a pohled aktérů z praxe

Klíčoví aktéři rozvoje venkova ze SPOV ČR, 
SMS ČR, SMO ČR a NS MAS ČR se setkali 
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci s předsta-
viteli českých, moravských a slezských vyso-
kých škol a Ministerstva zemědělství ČR se 
studenty na konferenci „Analýza venkova: 
Nové otazníky a výzvy“, která je součástí pro-
jektu UNIVES – Olomoucké vysoké školství 
partnerem moravského venkova. Vystupující 
zástupci venkovských organizací představili 
aktuální problémy politiky venkova jako je 
rozpočtové určení daní nebo Společná země-
dělská politika a příští plánovací období EU. 
Představitelé univerzit zase prezentovali vý-
stupy svých výzkumů typologie území a pro-
blémů venkova. Barvitost problémů obcí to-
tiž nezná mezí. Pohled na území venkova je 
proto potřeba diferencovat a podle toho cíle-
něji směřovat dotace a úkoly samosprávy.

Téma začíná na str. 5
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Podzim nad Veselicí v Moravském krasu Foto: TSu
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Národní konference Venkov 2011:
diskuse o využití metody LEADER

Národní konference Venkov 
2011 se uskuteční od 14. do 16. 
listopadu na Sedlčansku a Sed-
lecko-Prčicku. Pořádá ji Spolek 
pro obnovu venkova (SPOV) ČR 
v rámci Celostátní sítě pro ven-
kov, zřízené Ministerstvem ze-
mědělství ČR v součinnosti s Národní sítí 
místních akčních skupin ČR. Dalšími partne-
ry konference budou Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí 
ČR a Ministerstvo dopravy ČR. Setkání, které 
dostalo motto „Venkov v Prčici“, by se mělo 
zúčastnit kolem 350 zástupců samospráv, 
státní správy a lidí z organizací i privátních 
subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova.

Podobné konference jsou podle předsedy 
SPOV ČR Eduarda Kavaly důležité. „Je potře-
ba v periodách minimálně jednoho roku shr-
nout problematiku venkova a říct si, jestli se 
někam posunula nebo neposunula. Momen-
tálně žijeme ve velmi vypjaté době, myslím 
dobu plánovacího období příštích sedmi let. 
Je sice deklarováno, že je venkov brán vážně, 
nicméně jsme přesvědčeni, že se tak všichni 
jenom tváří, ale fyzicky pro venkov nikdo nic 
neudělá,“ řekl Eduard Kavala. 

Konference by se měla mimo jiné zabývat 
i dalším možným využitím metody LEADER. 
Jedná se o metodu založenou na principu 
„zdola nahoru, s jejíž pomocí rozdělují míst-
ní akční skupiny (MAS) finanční prostředky 
z Programu rozvoje venkova (PRV). Je pova-
žována za nejefektivnější nástroj podpory 
venkova, který by se mohl uplatnit i v dalších 
operačních programech. 

„Pokud se opravdu podaří rozdělovat ví-
ce peněz zdola nahoru, a to nejen z Progra-
mu rozvoje venkova, ale i z ostatních dotač-
ních programů, které budou k dispozici, tak 
budeme samozřejmě jenom rádi. Myslím si, 
že by to mohlo napomoci cílenému rozdělo-
vání finančních prostředků tak, jak to ven-
kovský prostor potřebuje. Rozhodovat o tom 
by měli sami jeho obyvatelé, ne ti, kdo o re-
gionu nic neví,“ řekl předseda Národní sítě 
Místních akčních skupin ČR František Winter. 

Metoda LEADER je skloňová-
na i na mezinárodní úrovni. 
Mohla by se stát jedním z ná-
strojů rozdělování evropských fi-
nančních prostředků v plánova-
cím období po roce 2014. „Do-
cela nahlas se už hovoří i o tom, 

jak metodu LEADER implementovat do čes-
kých pravidel,“ dodal František Winter. Míst-
ní akční skupiny proto chtějí prohloubit spo-
lupráci s ministerstvem zemědělství a navázat 
jednání se všemi dalšími ministerstvy, která by 
mohla peníze venkovu zajistit. „Očekáváme, 
že s námi budou chtít hovořit, že nám budou 
naslouchat,“ poznamenal František Winter.

„Otázka LEADER metody je příkladná mož-
ná pro všechny postkomunistické země a my-
slím si, že v žádné jiné zemi nefunguje tak, ja-
ko u nás v České republice. Troufám si říct, že 
není brána tak vážně ani v mnohých původ-
ních zemích evropské sedmadvacítky,“ uvedl 
Eduard Kavala. Zároveň ale upozornil, že i kdy-
by plánovací období po roce 2014 pro nás do-
padlo z hlediska přísunu evropských peněz 
maximálně nejlépe, bude představovat pouze 
deset procent rozpočtu jednotlivých samo-
správ. „Zbylých 90 procent musíme mít stabil-
ních a ty my bohužel nemáme. Je tady proble-
matika číslo dvě, což je rozpočtové určení da-
ní,“ přiblížil další téma jednání konference 
Eduard Kavala. Na třídenní akci se bude disku-
tovat také o rodině a tradicích ve vztahu k ven-
kovu, o zemědělství a životním prostředí i ve-
řejné osobní dopravě. Jaroslava Tůmová

Více informací ke konferenci:
http://www.spov.org/aktuality/narodni-

-konference-venkov-2011-na-sedlcansku-
-a-prcicku-14--16-listopadu.aspx

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
narodni-uroven-csv/pripravovane-akce/na-

rodni-konference-venkov-2011.html
Pozvánka na konferenci zde:

http://is.hvjdesign.eu/aktuality/
nsmascr_1319435240.pdf

Kompletní pozvánky jsou uvedeny 
v rubrice z Činnosti SPOV na str. 25–26

Schůze SPOV ČR v úterý 1. 11. 2011 
mimořádně ve Vyškově
od 14 hodin v Posádkovém domě Armády, Dědická 29a, Vyškov – v prosto-
rách, kde se v tentýž den koná 36. Den malých obcí.  
Program:
14.00–14.20 Příprava na valnou hromadu SPOV ČR 
14.20–14.40 Hodnocení krajských organizací SPOV 
14.40–14.50 Národní konference Venkov 2011 
14.50–15.00 Informace k Agrokomplexu v Nitře a k Zemi Živitelce v Čes. Budějovicích  
15.00–15.15 Osvětová kampaň RUD
  (JUDr. Večerka, p. Šulák, p. Kapková)
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Pozvánka na 36. Den malých obcí
Termín a místo konání: 1. 11. 2011 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády
 3. 11. 2011 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov
 Začátek v 9.00 hod.

Více informací www.denmalychobci.cz 

Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a dalšími odbor-
níky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořá-
dáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).
Na jednání je nutno se přihlásit a zaplatit poplatek (předplatitelé časopisu Obec a finance 590 Kč; veřejná správa 620 Kč; ostatní 1020 Kč).

Oranžovou stuhu 2011 má jihočeská vesnice
Řepeč, zelenou Drmoul z Karlovarského kraje

Držitelem titulu Oranžová stuha ČR roku 2011 se stala obec Ře-
peč z Jihočeského kraje. Na druhém místě skončil Pěnčín z Olo-
mouckého kraje, třetí je obec Šípy ze středních Čech. Vyhlášení ce-
lostátního kola Oranžové stuhy se konalo ve Zlínském kraji v obci 
Komňa, která je držitelem titulu Vesnice roku 2011.

Obec Řepeč má 258 obyvatel a leží v okrese Tábor. Úspěšně 
spolupracuje se zemědělským družstvem Opařany. Podnik provo-
zuje na vynikající úrovni rostlinnou a živočišnou výrobu a díky ob-
ci pořádá výstavy hospodářských zvířat nebo akce, které dětem 
a mladé generaci přibližují zemědělství a vztah k přírodě. Na vý-
borné úrovni funguje také spolupráce s dobrovolnými spolky, se 
včelaři, myslivci a chovateli holubů.

Ocenění Oranžová stuha uděluje ministerstvo zemědělství ob-
cím, které příkladně spolupracují se zemědělským nebo lesnickým 
podnikem či organizací z resortu zemědělství, například s rybáři, 
myslivci nebo včelaři. Oranžová stuha má povzbudit představitele 
obcí, zemědělce a občany ke spolupráci, která povede ke zlepšo-
vání života v obci.

Soutěž Oranžová stuha je dvoukolová, poroty posuzují obce nej-
prve na krajské a pak na celostátní úrovni. Všech 13 krajských vítě-
zů Oranžové stuhy 2011 získalo dotaci z rozpočtu Ministerstva ze-
mědělství 600 000 korun, vítěz Oranžové stuhy 2011 získává navíc 
dalších 200 000, takže celková dotace pro vítěze je 800 000 korun.

ZELENOu STuHu VyHLáSiLi V SENáTu

K vyhlášení výsledků letošního ročníku Oranžové a Zelené stu-
hy v rámci soutěže Vesnice roku 2011 se v úterý 27. září sjeli do 
Prahy starostové obcí, jež získaly zmíněná ocenění na úrovni kra-
jů. Slavnostní ceremoniál se odehrával v prostorách Senátu a ne-
chyběli na něm představitelé všech vyhlašovatelů. Po jejich krát-
kých zdravicích se ujala slova Zuzana Dvořáková z Ministerstva ze-
mědělství a pozvala k sobě postupně starosty všech třinácti obcí, 
oceněných krajskou Oranžovou stuhou. 

Následovala krátká prezentace všech nominovaných vesnic, 
předávání skleněných cen a pak nejvíce očekávaná část programu 
– vyhlášení trojice, která aspiruje na první, druhé a třetí místo v ce-
lostátním kole. 

Výsledky Zelené stuhy vyhlašovali Eva Voženílková z Ministerstva 
životního prostředí a Jaroslav Brzák z Agentury pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu. Také v tomto případě byli krajští vítězové nejprve 
stručně představeni a obdarováni kyticí a pamětním listem. Na roz-
díl od stuhy Oranžové se však přítomní dočkali u Zelené stuhy kon-
krétních jmen na prvních třech postech. Pomyslný bronz získala 
obec Teplýšovice (Středočeský kraj, okres Benešov), na druhém mís-
tě skončil Císařov (Olomoucký kraj, okres Přerov) a prvenství si vy-
bojoval Drmoul (Karlovarský kraj, okres Cheb). 

Radek Ležatka, ředitel Odboru komunikace MZe,
Kateřina Kapková, tajemnice SPOV

www.denmalychobci.cz
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Dvanáct krajských zlatých vítězů ze třinácti se ve čtvrtek 6. října 
potkalo v obci Komňa, jež si vysloužila titul Vesnice roku 2011. Spo-
lečnost jim však dělali i nositelé Oranžových a Zelených stuh, kteří 
se probojovali do nejužšího finále o první, druhé a třetí místo. 

Na slavnosti nechyběli ani nejvyšší představitelé všech vyhlašo-
vatelů, včetně ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. 

Ve čtvrtek ráno vítal hosty u vchodu do sokolovny krojovaný pár 
s pálenkou, čerstvě napečenými koláčky a křehkou fašankovou 
specialitou zvanou Boží milosti. O hudební kulisu se starala místní 
dechová kapela Komňané. Úvod slavnosti patřil několika zdravicím 
a hned po nich následovalo vyhlášení posledních výsledků letošní-
ho ročníku soutěže Vesnice roku. Na ty si musely počkat tři obce, 
vyznamenané krajskou stuhou oranžové barvy. 

Po nich přišla na pódium část folklorní skupiny Podšable a před-
vedla nejpopulárnější část tamního Fašanku – Šavlový tanec, který 
už je dnes v naší republice jen velmi vzácně k vidění. Zábavná by-
la také ukázka dobové svatby v podání téhož spolku. Překvapení 
si však nadšení herci a tanečníci připravili i pro svého starostu Kar-
la Navrátila. V nestřeženém okamžiku přiběhli na pódium a dali 
mu za vítězství v soutěži Vesnice roku 2011 pravé nefalšované 
hobla. 

V příjemné atmosféře pokračovala oslava až do odpoledních 
hodin. Úplný závěr patřil v Komni těm, kteří se dostali na tři nej-
vyšší stupínky v kategorii Zlatá stuha. Převzali pamětní tabule, kte-
rými si jistě vyzdobí své obecní úřady a velmi sympatické bylo, že 
si poblahopřáli k úspěchu i sami sobě navzájem. Starostka stříbr-
ného středočeského Hlavence Jarmila Smotlachová přivezla do-
konce starostovi Komni k zasazení mladou lipku. 

Text a foto: Kateřina Kapková

Významné ocenění si v úterý 4. října 2011 přivezli z pražského 
Klementina starosta obce Vavřinec na Blansku Miloslav Novotný a je-
ho knihovnice Olga Hájková. Ta má na starosti knihovnu v místní čás-
ti obce Veselice. V kategorii „Základní knihovna“ si Vavřinec vyslou-
žil absolutní vítězství, diplom, krásnou kytici a šek na 70 tisíc korun. 

Ve Veselici žije 272 obyvatel, 55 z nich knihovnu navštěvuje. 
„Přestože je vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vy-
soce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak 
malých obcích,“ píše se v tiskové zprávě Národní knihovny ČR. 

Knihovna roku je cena Ministerstva kultury ČR a od roku 2003 je 
udělována za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích ne-
bo za mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb. Veselická knihovna byla na cenu nominována za vý-
znamný podíl při stmelování místních částí obce Vavřinec prostřed-
nictvím bohaté knihovnické práce a při pořádání akcí pro veřejnost. 

Spolu s ní se letos o prvenství ucházely knihovny v Jarošově nad 
Nežárkou (JČ kraj), Vintířově (Karlovarský kraj), Miletíně a Mokrém 
(Královehradecký kraj), Nové Vsi nad Nisou (Liberecký kraj), Bola-
ticích (MS kraj), Libině (Olomoucký kraj), Jaroměřicích (Pardubický 

kraj), Břasech (Plzeňský kraj), Novém Strašecím (Středočeský kraj), 
Vědomicích (Ústecký kraj), Velké Losenici (kraj Vysočina) a Vlacho-
vě Lhotě (Zlínský kraj). Kateřina Kapková

Oslava Vesnice roku 2011 ve vítězné obci Komňa

Knihovnu roku 2011 mají v obci Vavřinec-Veselice
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Klíčoví aktéři rozvoje venkova ze Spolku pro obnovu venkova ČR, 
Sdružení místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní 
sítě MAS ČR se setkali 20. října v Arcidiecézním muzeu v Olomouci 
s představiteli českých, moravských a slezských vysokých škol z Pra-
hy, Olomouce a Opavy a Ministerstva zemědělství ČR a se studenty 
na konferenci „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“, která je 
součástí projektu UNIVES – Olomoucké vysoké školství partnerem 
moravského venkova.

Vystupující zástupci venkovských organizací představili aktuál-
ní problémy politiky venkova jako je rozpočtové určení daní nebo 
Společná zemědělská politika a příští plánovací období EU.

Představitelé univerzit zase prezentovali výstupy svých výzkumů 
typologie území a problémů venkova. Barvitost problémů obcí to-
tiž nezná mezí. Pohled na území venkova je proto potřeba diferen-
covat a podle toho cíleněji směřovat dotace a úkoly samosprávy.

Akci organizovala katedra politologie a evropských studií FF UP 
v Olomouci ve spolupráci s partnery projektu Středomoravskou 
agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví, Moravskou vy-
sokou školou Olomouc, MAS Moravská cesta a Celostátní sítí pro 
venkov Ministerstva zemědělství ČR. 

V následujících textech přinášíme výběr nejzajímavějších dat, in-
formací a postřehů z jednotlivých prezentací. Různorodost a pes-
trost informací má jednoho společného jmenovatele – pomoc roz-
voji venkova. TSu

Nové výzkumy poznání venkova v podání
univerzit a pohled klíčových aktérů z praxe
Olomoucké konference uNiVES se zúčastnili zástupci SPOV, SMS, SMO a NS MAS a tří univerzit
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Typy venkova: šance na lepší pomoc státu?
Přes mnoho společného má venkov spous-

tu rozdílných problémů. Někde se obyvatelé 
přistěhovávají, jinde jich naopak zoufale ubý-
vá. Na horách je déle zima, úklid chodníků 
stojí více, v nížinách léto ničí úrodu zeměděl-
cům a vysává vodu ze studní. Barvitost pro-
blémů obcí nezná mezí. I proto je důležitá ty-
pologie území venkova. A co že to je? Nejen 
o tom se hovořilo na konferenci Analýza po-
třeb venkova pořádané Univerzitou Palacké-
ho v Olomouci.

ČLOVěK STŘEDObODEM žiVÉ VESNicE

Některá vědecká zjištění přítomných zá-
stupců univerzit jen potvrzovala to, co staros-
tové dávno vědí – třeba, že čím více obyvatel 
v obci žije, tím lepší má obec občanskou vyba-
venost a tím více mimorozpočtových zdrojů 
obec získává. Jiná ale přinesla překvapení. Prý 
platí, že tam, kde obci vládnou ženy, je obec 
v získávání dotací úspěšnější. A také že čím je 
starosta chytřejší měřeno úrovní dosaženého 
vzdělání, tím více různých zdrojů peněz doká-
že získat. Lidský faktor a téma „komunity“ se 
vůbec linuly jako červená nit celým dnem 
přednášek – zjištění opakovaně potvrdila, že 
vzdělání členů zastupitelstva a osobní angažo-
vanost obyvatel na životě obce jsou důležitý-
mi předpoklady pro „živou“ obec, pro obec, 
které není vlastní osud lhostejný. A také že 
tam, kde není práce, živoří i obec.

JAKÉ TyPy VENKOVA MáME?
Ale vraťme se k typologii území. Radim 

Perlín z Katedry sociální geografie a regionál-
ního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy zajímavě popsal výzkum možných 
typů venkova v ČR. Budeme-li vědět, jaký typ 
území máme a kdo kde žije, může mu stát lé-
pe pomoci. Ať už dotacemi nebo jinými ná-
stroji, třeba legislativními a institucionálními 
úpravami systému. Změna systému veřejné 
správy, zejména administrativní rozdělení 
území ČR na kraje, má kupodivu vliv na struk-
turu obyvatel a činností, které se v obcích re-
alizují. Důvodem jsou veřejné služby, které se 

soustředí do centra kraje. Na významu naby-
la geografická poloha obce. Zvětšil se kon-
trast osídlených urbanizovaných území a úze-
mí při hranicích kraje. Ukazuje se tak, že trpí 
nejen území při hranicích státu, ale také při 
vnitřních hranicích území krajů (např. rozhra-
ní Středočeského a Plzeňského kraje).

Moderní regionální rozvoj v Evropě a ve 
světě chápe roli místních aktérů na venko-
vě – tedy starostů, zastupitelů, ale také ne-
ziskovek nebo firem – v jejich aktivizaci tak, 
aby si pak mohli pomoci sami. Lidé z ven-
kova mají talent, tvořivost a podnikavost. 
Pokud jsou tyto měkké faktory dobře zalé-
vané a hnojené, mohou vyrůstat v kvetoucí 
vesnici. Ale jen pokud se jim živin a vody 
dostává. Pokud ne, chřadnou. A o péči to 
je. Pečují stát a kraje o své vesnice tak, aby 
vytvořili dobré předpoklady pro jejich růst?

Typologie území by tomu mohla napo-
moci. Pokud budou stát a kraje vědět, kde 
jsou jaké problémy a v jakých územích si jsou 
podobné, budou schopni lépe cílit podporu 
svou i z evropských dotací. Takový pohled se 
ale musí promítnout do vytváření koncepcí 
a strategií na podporu regionálního rozvoje. 
Aktuálně teď například do Strategie regio-

nálního rozvoje, za niž odpovídá minister-
stvo pro místní rozvoj, nebo do koncepcí na 
podporu podnikání v gesci ministerstva prů-
myslu a obchodu či Úřadu vlády. A nesmí zů-
stat jen u koncepcí. Ty je potřeba realizovat 
konkrétními úpravami zákonů na podporu 
aktivizace místního života – třeba do moti-
vačního zohlednění těch obcí, které spolu-
pracují a aktivity dělají společně. Nebo se 
musí objevit v adresné podpoře z budoucích 
dotačních zdrojů, národních i evropských.

A cO NA TO SVAZ MěST A Obcí?
Dle názoru Svazu měst a obcí, jehož příspě-

vek na konferenci také zazněl, je nutné po-
hled na území České republiky diferencovat. 
Dokazuje to i právě realizovaná Analýza po-
třeb venkova. Takový přístup může pomoci cí-
lenějšímu směřování dotací a výkonu úkolů 
samosprávy. Ale v době, kdy stát neustále na-
vrhuje další a další povinnosti, které samosprá-
vy mají vykonávat, je těžké nové aktivity vy-
mýšlet, natož realizovat. Účastníci se například 
na konferenci ptali, proč mají obce vykonávat 
povinnosti dle atomového zákona nebo proč 
kraj požaduje vedení evidence pěších stezek 
v obci. Stát i vyšší územně samosprávné celky 
si neuvědomují, že chtít absurdity podobného 
typu znamená zbytečně ukrajovat samosprá-
vám čas a energii na to, aby jejich území bylo 
živé a přátelské místo k životu. Každé území 
má své problémy a specifika, proto je potřeba 
městům i vesnicím vytvořit takové podmínky, 
aby se svou výjimečností mohly pracovat.

Konference, které se za Svaz zúčasnily pa-
ní starostka Kunína Dagmar Novosadová, 
členka předsednictva Komory obcí, a Eva Sr-
nová z kanceláře Svazu, přinesla zajímavé po-
hledy na život v obcích. Spojení vnímání pro-
blémů na vesnicích akademickou obcí a prag-
matických zkušeností „pardálů“ starostů 
občas znamenal výbušný, přesto pozitivní 
koktejl výměny názorů. Na něm účastníci vidě-
li, že svět za zdí může vypadat úplně jinak, než 
jak jej znají oni sami. Jistě obohacující pohled.

Eva Srnová, srnova@smocr.cz
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ANALÝZA VENKOVA: NOVÉ OTAZNíKy A VÝZVy 

i. VENKOV POHLEDEM uNiVERZiT:
co ukázala Analýza potřeb venkova?

První výstupy Analýzy potřeb venkova
(dotazníkové šetření realizované KPES FF uP Olomouc)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.,
Katedra politologie a evropských studií
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Geografický záběr výzkumu
Region střední Morava: Celé okresy: Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Kroměříž, Šumperk; části okresů: Svitavy, Blansko, Vyškov, Bruntál, 
Nový Jičín, Opava
Výběrový region: celkem 502 obcí
Náhodný výběr 30 %, tj. 150 obcí.

Dotazník výzkumu a datový soubor
Celkem 11 stran, 46 otázek, 106 proměnných
Další proměnné z jiných zdrojů: Sociální, demografické a ekono-
mické proměnné – zdroj ČSÚ; Volební data z komunálních i ná-
rodních voleb

Hlavní okruhy:
a) Rozvoj a infrastruktura obce
b) Zapojení do nadobecních sdružení, a jejich přínos
c)  Respondent
 (politická kariéra, členství v pol. straně, život v obci, rozpočet aj.)
d) Obec – její charakteristika

Závěry:
Proměnná: vzdělání
•  Čím vyšší je vzdělání starosty obce, tím více peněz získala obec 

za posledních 10 let z fondů Evropské unie.
Proměnná: pohlaví 
•  Platí souvislost, že mezi ženami je více úspěšných starostek než 

starostů mezi muži, a to vzhledem k prostředkům získaným 
z fondů EU za posledních 10 let.

Starosta
•  Čím déle starosta působí ve funkci, tím více za posledních 10 

let získala obec mimorozpočtových prostředků z různých pro-
jektů a grantů.

•  Starostové – členové politických stran získali více peněz za po-
sledních 10 let z mimorozpočtových prostředků z různých pro-
jektů a grantů, nikoliv z fondů EU.

•  Čím lepší měl tazatel pocit ze starosty, že je dobře obeznámen 
s místními poměry, tím více za posledních 10 let získala obec mi-
morozpočtových prostředků z různých projektů a grantů.

•  Čím lepší měl tazatel pocit ze starosty, že své profesi rozumí, tím 
pozitivnější měl pocit z prostředí obce. (vk)

Velikost obce
•  Čím vyšší je počet obyvatel v obci, tím je lepší občanská vyba-

venost obce (dle vyjádření starosty).
•  Čím vyšší je počet obyvatel v obci, tím více za posledních 10 let 

získala obec mimorozpočtových prostředků z různých projektů 
a grantů. 

•  Čím vyšší je počet obyvatel v obci, tím více peněz získala obec 
za posledních 10 let z fondů Evropské unie.

Obec
•  Čím vyšší je vybavenost obce, tím vyšší je také lidský potenciál 

obce (dostatek schopných a ochotných lidí atd.)
•  Čím více je v obci podnikatelských subjektů, tím lepší je (dle vy-

jádření starosty) vybavenost obce, obec za posledních 10 let zís-

kává více peněz z grantů i fondů EU. Podobný vliv má i počet 
zemědělských subjektů.

Faktorová analýza
•  Faktor úspěšnosti získávání dotací a grantů
•  Faktor komunity 
•  Faktor vybavenosti a pozitivního pohledu na obec
Korelace
•  Vyšší vzdělání – získávání dotací a grantů
•  Čím déle žije starosta v obci, tím je lepší vybavenost obce a zís-

kávání dotací a grantů
•  Čím lepší měl tazatel ze starosty pocit, tím úspěšnější je obec 

v získávání dotací a grantů
•  Ve všech třech faktorech silný vliv (1) počtu obyvatel, (2) podni-

katelských subjektů.
•  Počet podnikatelských subjektů – největší korelace s lepší vyba-

veností obce a získáváním dotací a grantů
•  Počet zemědělských subjektů souvisí s lepší vybaveností obce 

a získáváním dotací a grantů
•  Míra nezaměstnanosti souvisí s horší komunitou v obci.
•  Čím větší procentuální zastoupení mužů v obci, tím horší komu-

nita v obci.
Deklarace x skutečnost
•  Starostové, kteří odpovídali, že pro úspěšnost obce je rozhodu-

jícím faktorem „schopný starosta na radnici“ také v praxi čas-
těji dokázali úspěšně získávat projekty a granty ve svých obcích; 
jejich obce patří k úspěšným

Obce x kraj
•  Starostové, kteří jsou úspěšní v získávání projektů a grantů uvá-

dějí jako nejdůležitější pomoc ze strany kraje – pomoc při pří-
pravě projektů

•  Starostové, úspěšní při získávání projektů, grantů a mimoroz-
počtových prostředků, jsou častěji spíše nespokojeni s financo-
váním obce prostřednictvím rozpočtového určení daní

Stranickost x úspěšnost
•  Starostové, dlouhodobě úspěšní v získávání financí a projektů, 

jsou častěji straníky. 
•  Platí, že obce v okrese Olomouc jsou dlouhodobě úspěšnější 

v získávání peněz z EU
Zajímavost
•  Větší procento chalup souvisí s horší komunitou v obci.

České venkovy z pohledu vybraných lokálních elit
RNDr. Radim Perlín, RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.,
Výzkumné centrum RURAL, Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Sociogeografický výzkum:
Rozvojový potenciál venkovských obcí v ČR
•  šetření proběhlo na přelomu roku 2008/2009 v 1 074 venkov-

ských obcích, které byly normativně stanoveny jako obce s po-
čtem do 3 000 obyvatel

•  respondenti: starostové venkovských obcí do 3 tisíc obyvatel 
(místostarostové, výjimečně zastupitelé)

•  struktura respondentů odpovídá struktuře venkovských obcí 
v kraji – reprezentativní za kraj a velikostní kategorie venkov-
ských obcí

•  šetření zrealizovala společnost GfK Praha prostřednictvím sítě 
svých tazatelů – uskutečněno metodou PAPI

•  umožňuje hodnocení faktorů rozvoje venkovských obcí, potažmo 
venkovských oblastí (percepce venkova, vztah obyvatel k území 
obce, hrdost, podmínky a znaky úspěšné obce, vnímání situace aj.)

•  problémy spojené s vyslovením obecnějších závěrů: starostové 
– jednostranný pohled na realitu a často se také v tomto smě-
ru více chválí (budoucí výzkum by měl také zohlednit výpovědi 
obyvatel obcí nebo opozičních zastupitelů venkovských obcí) 

V V ý b ě r  z  p r e z e n t a c í :
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Diferenciace vnitřního potenciálu rozvoje venkova:
–  regionální diferenciace potvrzena spíše omezeně (Čechy – Mo-

rava/Slezsko – dosídlené pohraničí)
–  potvrzena diferenciace z hlediska populační velikosti venkov-

ských obcí (potvrzen jinak formulovaný omezený vnitřní rozvo-
jový potenciál zejména u kategorií obcí do 500 obyvatel)

 
České venkovy měly, mají a i v budoucnosti budou mít z hlediska 
rozvoje:
•  odlišné šance
•  odlišné možnosti

Z hlediska budoucího vývoje venkova a jeho rozvoje lze za klíčové 
považovat:
•  kvalitu lidského a sociálního kapitálu
•  schopnost aktivizace územních společenství

Teze: „Rozvoje není možno dosáhnout jen díky podpoře nebo pro-
gramům na podporu venkova („shora“), ale především snahou a čin-
ností samotného venkova („zdola“).

Nezbytné podmínky („shora“): 
•  zmírnění nerovnosti šancí
 (změna postojů, hodnot, významů, očekávání),
•  širší nabídka a diverzifikace možností
 (diverzifikovaná, cílená podpora)
•  eliminace negativních důsledků „přirozeného“ vývoje
 (nikoliv rozvoj pro rozvoj)

Reakce z praxe na výstupy Analýzy potřeb venkova
Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR 

Vzor úspěšné obce
 Jiří Řezníček, starosta obce Tučín – vítěz soutěže Vesnice roku 

ii. POLiTiKA, SPOLEČNOST A VENKOV 

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí
Mgr. Karel Hošek, oddělení regionálního rozvoje,
odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje 

Realizované projekty ve srovnání s identifikovanými připravený-
mi záměry:

Tato tabulka ukazuje porovnání mezi počtem identifikovaných 
připravených záměrů a podpořených projektech. 

Kromě toho, že tato tabulka ukazuje, že část připravené ab-
sorpční kapacity bylo efektivně využito (zateplení, obnova návsí), 
tak ale také odhaluje, obecný fakt související s dotačními tituly, že 
obce realizují jen ty projekty, na které jsou vypsány dotační tituly 
– zateplení, kanalizace, regenerace návsí a revitalizace krajiny, kte-
ré byli financovány z OPŽP.

Dalším zjištěním je, že menší projekty (obnova/regenerace ná-
vsí) nepotřebuje zdlouhavou přípravu, a jsou realizovány, přesto-
že s nimi obce nepočítaly v době dotazníkového šetření. 
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Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů
v obcích Moravskoslezského kraje
Mgr. Radek Sztwiertnia a Mgr. Michal Kúděla,
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Fakulty Veřejné politiky Slezské univerzity v Opavě

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova
Moravskoslezského kraje:
1. Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech
2.  Podpora konkurenceschopného, multifunkčního
 a diverzifikovaného zemědělství
3. Péče o krajinu a zlepšování životního prostředí

Důležitost cílů samospráv MSK – rozvojový diskurs:

Důležitost cílů samospráv MSK – ochranářský diskurs

Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje: 
Oblast: Moravskoslezský kraj, obce do 3 000 obyvatel, 6 okresů; 
243 obcí / 81 %; 226 tis. obyvatel / 18 %; Městské části Opavy 
a Ostravy; 2 693 zastupitelů, 96 obyvatel na 1 zastupitele

Primární výzkum v oblasti samosprávy:
- Výzkum názorů, postojů, pracovního zázemí, činnosti
 a sebehodnocení lokálních elit;
- Problematika role zastupitelů ve správě obcí;
- Fungování komunální politiky a demokracie;
- Politická kariéra zastupitelů;
- Zázemí pro výkon funkce

Dotazníkové šetření:
•  Návaznost na mezinárodní srovnávací výzkum
 „Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě”
 realizovaný ve 20 evropských státech
•  Sběr dat 6–8/2011

Příklad – Vzdělání zastupitelů dle pohlaví:
v zastupitelstvech obcí do 3 000 obyv. v Moravskoslezském kraji v % 

iii. buDOucNOST VENKOVA Z PERSPEKTiVy MAS A Obcí 

Finance obcí na křižovatce:
Postoje a požadavky samospráv k RuD a dotacím
Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv ČR

Venkovu schází pevná opora:
– formulace  pojmu venkov
–  sjednocení pohledu politických subjektů na pozici a důležitost 

venkova 
– vize rozvoje a budoucnosti venkova jako místa pro život
– podmínky pro naplňování vize 

Významné závěry z Analýzy venkova: 
– větší finanční podpora státu obcím 45 % při 7 možnostech
– nespokojenost s RUD 88 %  
 (finanční možnosti jsou největší překážkou řešení potřeb)
– různorodost spektra vnímaných hrozeb
 (potřeby obcí nelze řešit centrálními opatřeními
 – účelové dotace nejsou vhodný nástroj)
– kladný vztah k obci 93 % 
 (potenciál k řešení problémů a potřeb) 

Rozpočtové určení daní
Sledované principy:
•  dosažení 3-násobku ve sdílených daních na obyvatele (Praha 

versus kategorie obcí s nejnižšími příjmy)
•  posílení RuD 7,0 mld. Kč – dotační programy z národních 

zdrojů 
•  zařazení brna, Ostravy, Plzně do propočtu mezi ostatní obce 

(u Prahy zůstává oddělený propočet)
•  ve srovnání se sdílenými daněmi dle stávajícího RUD ztrácí Plzeň, 

Ostrava, Brno a Praha

uplatněná kritéria a jejich váhy:
•  váha prostého počtu obyvatel zvýšena ze 3 % na 10 % 
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•  nové kritérium „počet žáků“ 7 %
 (začleněn „Příspěvek na školství“ cca 1,5 mld. Kč; nyní ve VPS)
•  bez změny zůstává 3 % váha celkové výměry katastrálních území
•  na postupné přechody zbývá 80 %
 (váha tohoto kritéria činí ve stávajícím systému 94 %)

Rozvoj venkova z pohledu místních akčních skupin
Ing. František Winter, předseda Národní sítě MAS,
MAS Horní Pomoraví

cO NáS TRáPí? cO POTŘEbuJEME?
• Postrádáme funkční národní strategii pro venkov
• Venkov nemá vlastní kompetentní ministerstvo
• Není spravedlivé rozdělení zdrojů, hlavně daní
• Malá podpora pro pracovní místa na venkově
•  Příliš centralizované rozhodování o programech rozvoje venkova 

bez zapojení místních autorit 

Národní strategický plán LEADER 2014+ 
STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT Národní sítě místních akčních 
skupin České republiky pro přípravu politik rozvoje venkova v rám-
ci programovacího období 2014–2020

PRiORiTNí TEMATicKÉ OSy iNTEGROVANÉ POLiTiKy VENKOVA
1)  Člověk a společnost na venkově – sociální politika, vzdělávání, 

zdravotnictví
PRIORITA 1.1  Zlepšení podmínek pro zdravý a spokojený ži-

vost na venkově
PRIORITA 1.2  Zlepšování životního stylu a zdraví populace
PRIORITA 1.3  Přizpůsobit politiky a služby demografickému 

vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou sou-
držnost

2)  Ekonomika venkova – malé a střední podnikání, zemědělství, 
pracovní síla
PRIORITA 2.1  Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilo-

vání konkurenceschopnosti v průmyslu, země-
dělství i ve službách

PRIORITA 2.2  Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšo-
vání energetické a materiálové efektivity hospo-
dářství

PRIORITA 2.3  Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, vý-
zkumu a vývoje na venkově a pro venkov

3)  Rozvoj území venkova
 – infrastruktura, vybavenost, bydlení, plánování

PRIORITA 3.1  Upevňování územní soudržnosti
PRIORITA 3.2  Zvyšování kvality života obyvatel rozbojem území
PRIORITA 3.3  Účinnější prosazování strategického a územní-

ho plánování

4)  Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví
PRIORITA 4.1  Pestrá a zdravá krajina jako základ druhové pestrosti
PRIORITA 4.2  Odpovědné hospodaření s půdou, lesem a vodami
PRIORITA 4.3  Adaptace na změnu klimatu
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5)  Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná společnost
PRIORITA 5.1  Posilování sociální stability a soudržnosti
PRIORITA 5.2  Efektivní stát, kvalitní veřejná správa, rozvoj ob-

čanského sektoru
PRIORITA 5.3  Posilování regionálních a přeshraničních vazeb, 

síťování proti rizikům i pro využití spolupráce, 
vzájemná pomoc

 
Potenciál a úloha Leader:
Jak využít metody LEADER a struktury MAS pro dosahování výše 
uvedených cílů? 
•  Kancelář MAS jako základní rozvojová jednotka
•  Území 10–100 tis. obyvatel, obce do 25 tis. obyvatel
•  MAS jako koncová výkonná jednotka programů
•  Rozhodovací a kontrolní úkoly volených orgánů
•  Standardizace postupů a procesů 
•  Akreditace, požadavky na vysokou kvalitu služeb

FINANCOVÁNÍ
•  50 % budoucího PRV do II. pilíře – rozvoje venkova, tj. asi 40 

mld. Kč
•  10–25% ostatních programů s vazbou na venkov
•  celkem 105 mld. Kč pro 57% obyvatel Česka
•  projekty do 5 až 10 mil. Kč
•  100 mil. ročně pro každou ze 150 MAS v ČR

Prezentace Programu rozvoje venkova
Ing. Lucie Krumpholcová,
odbor Řídící orgán PRV Ministerstva zemědělství ČR

cíle politiky rozvoje venkova:
–  zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a les-

ního hospodářství (opatření osy I)
–  zlepšení životního prostředí a krajiny (opatření osy II)
–  zvýšení kvality života a diverzifikace hospodaření na venkově 

(opatření osy III)
–  realizace místních rozvojových strategií prostřednictvím míst-

ních akčních skupin (osa IV)
–  Technická pomoc (osa V)

Rozpočet Programu rozvoje venkova (PRV) ČR na období 2007–2013: 
3,6 mld. EUR celkových veřejných prostředků:
– k 30. 9. 2011 závazkováno 62 % (cca 2,3 mld. EUR)
– k 30. 9. 2011 proplaceno 49 % (cca 1,8 mld. EUR)

Snižování administrativní zátěže – priorita:
–  důraz na trvalé snižování administrativní zátěže na žadatele při 

nutnosti zachovat veškeré kontrolní prvky vyžadované EK, EÚD, 
NKÚ – přímé platby i rozvoj venkova

–  většina žadatelů nemusí dokládat osvědčení právního statutu 
(SZIF právní statut ověřuje přímo z dostupných registrů)

–  žadatelé již nemusí dokládat originály dokumentů ani úředně 
ověřené kopie (nově postačuje u většiny dokumentů prostá ko-
pie), podpisy nemusí být úředně ověřené

–  nový systém administrace – žadatelé nemusí dokládat povinné 
přílohy k registraci Žádosti o dotaci

–  ustanovení Přezkumné komise pro projektová opatření PRV – 
komise řeší stížnosti žadatelů na postup SZIF či MZe.

–  průběžně jsou vyhodnocovány veškeré administrativní poža-
davky a sankční systém a trvale je implementováno jejich zjed-
nodušování a zpřehledňování

–  Podněty zpracovává Antibyrokratická komise MZe

Příprava nového programového období 2014+
–  říjen 2011 – oficiální předložení ze strany EK balíčku nových na-

řízení k podporám v rámci SZP a tzv. „obecného nařízení“, které 
obsahuje obecné strategické pojetí pro všechny EU fondy

–  v současné době jsou k dispozici oficiální verze – probíhá jejich 
analýza a bude pokračovat diskuse s nevládními organizacemi 
i ostatními resorty o potřebách zemědělství a venkova obecně 
a první technické konzultace s Komisí

Analýza návrhu politiky rozvoje venkova po roce 2013:
Nové prvky ve strategickém plánování a programování:
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–  Společný strategický rámec (strategický dokument EU zahrnu-
jící priority a cíle EZFRV, EFRR, ESF, KF a EMRF)

–  Partnerská smlouva (dokument připravený ČS a předložený EK 
ke schválení, zahrne analýzy a opatření k naplnění cílů a priorit 
EU pro všechny výše zmíněné fondy)

–  Ex-ante kondicionality (podmínky, které musí ČS splnit pro fi-
nancování ze zdrojů EU = zajištění lidských zdrojů, poradenský 
systém, systém pro podporu inovací, systém pro výběrová kri-
téria a systém pro monitoring a hodnocení)

–  Výkonnostní rezerva (5 % rozpočtu je EK zadrženo a výplata 
podmíněna splněním průběžných cílů programu (tzv. milníků))

Víceletý finanční rámec EK – rozpočet na SZP:
V červnu EK předložila první návrh víceletého finančního rámce EU 
na období 2014–2020
–  282 mld. EUR na přímé platby (dnes 293 mld. EUR = – 3,8 %)
–  90 mld. EUR na rozvoj venkova (dnes 96 mld. EUR = – 6,3 %)
–  15 mld. EUR – výdaje na potraviny pro nejchudší, výzkum, kri-

ze atd. přesunuty do jiných kapitol rozpočtu, nominální výše te-
dy zůstává přibližně stejná.

Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV:
–  porovnání nabídky opatření z pohledu žadatelů o podporu
–  systém os a opatření, která k nim náleží, je nahrazen systémem 

6 priorit a nabídky opatření – každé opatření může přispívat k cí-
lům několika priorit

–  navrhované články nařízení zahrnují skoro všechny možnosti 
podpor v rámci stávajících opatření, jsou jen sloučené a jinak 
strukturované.

Novinky oproti stávajícímu PRV:
–  opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti je aplikováno 

ve změněné podobě (vazba na přímé platby) a je určeno pouze 
malým farmám

–  nově začleněno řízení rizik (pojištění proti ekonomickým ztrátám)
–  možnost volby tematických podprogramů pro mladé zeměděl-

ce, LFA, malé farmy a krátké dodavatelské řetězce (u dvou po-
sledních možnost navýšení míry dotace o 10 p.b.)

–  DPH je obecně nezpůsobilý výdaj

Eu priority pro období 2014–2020:
1) Podpora přenosu znalostí v zemědělství a lesnictví
2)  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnos-

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

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

nictví
5)  Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové 

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

Nabídka opatření pro období 2014-2020:
–  Základní služby a obnova obcí ve venkovských oblastech 

zahrnuje stávající:
–  Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
–  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Pozn.: nezbytné účelné vymezení vůči podporám ze strukturál-
ních fondů!

–  LEADER
 opatření navazuje na stávající osu IV LEADER
Podpora místních akčních skupin
Aktivity spolupráce LEADER
 +  propojení na kohezní politiku – strategické plány LEADER bu-

dou obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních 
prostředků i z jiných EU fondů

 + navýšení režijních výdajů na 25 %

Rozvoj venkova z pohledu Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Eva Srnová, zástupce SMO ČR

Analýza potřeb venkova Svazu měst a obcí ČR. Proč?
–  Chybějící nebo špatně dostupné veřejné služby na venkově
–  Špatná infrastruktura
–  Zvyšující se rozdíly v území
–  Suburbanizace vs. vylidňování periferií
–  Chybějící pracovní příležitosti, nevyužití potenciálu venkova
–  Strategické řízení, integrovaná řešení
–  Sektorové řešení problémů venkova ze strany státu, chybějící 

horizontální koncepce
  (pozemkové úpravy, pošty, sociální a zdravotní služby, školy, 

zemědělství, podpora zaměstnanosti atp.)
–  Dotace

V současnosti se zpracovává Analýza potřeb venkova, už teď je 
však zřejmé, že problémy jsou hodně podobné jako ve městech. 
Na venkově je třeba klást větší důraz na zajištění infrastruktury 
a dostupnosti služeb (poštovní služby, možnost nakupování, soci-
ální a zdravotní služby atp.) a větší důraz na roli zemědělství na 
venkově jako sektoru, který utváří krajinu a má významný dopad 
na život obyvatel na venkově.

Odpovědi za kraje: Jihomoravský kraj – 143 odpovědí; Moravsko-
slezský kraj – 74 odpovědí; Zlínský kraj – 52 odpovědí; Olomouc-
ký kraj – 91 odpovědí; Celkem: 360 odpovědí za Moravu

Analýza potřeb venkova Svazu měst a obcí ČR. Jak?
–  Analýza literatury
–  Dotazníkové šetření
 5.648 dotázaných obcí a městysů 1.164 odpovědí (cca 21 %)
 490 oslovených MAS a DSO, 60 odpovědí (cca 12 %)
–  Ohnisková skupina
–  Případové studie
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Jaký prostor mají v evropských fondech obce?

Podíly příjemců na objemu schválených prostředků
Stát a jeho instituce – 41 %
Obce a města – 26 %
Podnikatelské subjekty – 18 %
Kraje – 13 %
Ostatní – 2 %

Obce se podílí na celkové alokaci zhruba jednou čtvrtinou.
V tematických operačních programech obce čerpají podporu ze-
jména v OP Životní prostředí. Tato skutečnost je dána samotným 
zaměřením OP a tím, že obce jsou v tomto OP hlavní skupinou 
příjemců.
Regionální operační programy mají podobnou strukturu zaměření 
poskytované podpory a tomu odpovídá i čerpání obcí napříč ROP. 
Větší rozdíly v čerpání jsou zaznamenány zejména ve stavu po-
daných žádosti, který vypovídá o aktivitě obcí při předkládání 
žádostí o dotaci. Závislost počtu obcí v jednotlivých regionech 
soudržnosti na počtu podaných žádostí v jednotlivých ROP se však 
nepotvrzuje, tj. vyšší počet obcí v daném regionu soudržnosti nez-
namená větší počet podaných žádostí v daném ROP.

Podíly příjemců na objemu schválených prostředků

Počet projektů

Finance

Celkovému počtu a velikostnímu složení obcí (dle počtu obyvatel) 
přibližně odpovídá počet podaných a schválených žádostí jednot-
livými kategoriemi obcí. Více než 70 % z celkového počtu všech 
podaných a schválených projektů ze strany obcí předložily obce do 
5 000 obyvatel. Naopak největší část (40 %) z objemu podaných 
a schválených finančních prostředků náleží obcím o velikosti mezi 
5 000 a 49 999 obyvateli. Porovnáme-li průměrný finanční objem na 
jeden projekt v jednotlivých kategoriích obcí, pak jsou nositeli nejvíce 
finančně náročných projektů obce nad 50 tis. obyvatel (průměrná 
hodnota dotace na projekt 20 mil. Kč), poté obce o velikosti 5 000–
49 999 obyvatel (průměrná dotace na projekt 10 mil. Kč), obce o ve-
likosti 500–4 999 (4 mil. Kč) a obce do 499 obyvatel (0,5 mil Kč).

Jaké jsou hlavní zkušenosti s fondy Eu
Hlavní problémy:
– Administrativa je příliš složitá 
– Nesrozumitelná a nejednoznačná pravidla 
–  Počet operačních programů je nadbytečně velký, neexistuje jed-

no informační místo
– Velké problémy s výběrovými řízeními (korupce, politický vliv)
–  Důraz kladen na čerpání, nikoliv na kvalitu a smysluplnost vybra-

ných projektů
–  Integrovaná řešení jen „naoko“, chybí komplexnější propojení na 

strategie územních celků, územní plány nebo legislativní úpravy
– Flexibilita systému čerpání prostředků je nízká 
– Zapojení místních samospráv není dostatečné
–  Malé obce mají jiná pravidla než ostatní místní samosprávy 

(DPH v PRV)

T T é m a :  A n a l ý z a  v e n k o v a :  N o v é  o t a z n í k y  a  v ý z v y  1 4
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Analýza potřeb venkova SMO ČR
Výzvy
STRATEGicKÉ ŘíZENí budoucích Eu projektů = ZDŮVODNěNí konkrétních investice 
(proč by investice v obcích měly být hrazeny z EU zdrojů?):
cO samosprávy identifikují jako problém
PROČ příslušný problém vzniká, ČíM je způsoben
JAK jej efektivně řešit (nikoli vždy nutně za přispění dotací)
Na KOLiK přijde řešení

–  Výrazné zjednodušení administrativní zátě-
že spojené s čerpáním evropských dotací

–  Adekvátní vyčlenění dostatečného obje-
mu prostředků na potřeby obcí a měst

–  Zdůraznění strategického plánování a in-
tegrovaného přístupu nejen jako nástro-
je pro čerpání EU fondů

–  Efektivní využití příležitostí, které přine-
se období po roce 2013

Všechny prezentace lze kompletně stáhnout 
na těchto adresách:

http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zob-
raz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&-

dir_id=751

http://unives.eu/konference-analyza-ven-
kova-nove-otazniky-a-vyzvy/

http://www.smarv.cz/index.php?menu=91

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/
rozvoj-venkova/typy-venkova-sance-na-

-lepsi-pomoc-statu.aspx

Téma zpracoval: TSu

T T é m a :  A n a l ý z a  v e n k o v a :  N o v é  o t a z n í k y  a  v ý z v y  1 5

Dotační programování otevírá prostor dalším změnám
–  kompetence státní správy a samosprávy (Analýza aktuálního stavu VS v gesci MV)
–  vymezení a cílená podpora funkčních území jako součást regionální politiky (strategie 

regionálního rozvoje v gesci MMR, PRV)
–  provázání územního plánování, strategického řízení a potřeb samospráv
– podpora meziobecní spolupráce
–  zohlednění role obcí jako spolutvůrců „konkurenceschopnosti“ (IMAGE území)

Požadavky Svazu pro dotační programování státu
•  Dotace obecně nejsou pro samosprávy nejlepší způsob financování jejich potřeb, lep-

ší by byl větší objem prostředků z podílu na sdílených či svěřených daních. 
•  Řešení problémů, které nejsou závislé na dotacích, legislativními a institucionálními 

úpravami
•  Hájení zájmů obcí a měst při rozhodování o nařízeních k EU fondům (DPH atp.)
•  Efektivní využití EU peněz dle potřeb obcí a měst, promítnutí těchto potřeb do dotačních 

programů (OP, ROP/SROP, PRV)
–  Vyvážení reflexe potřeb obcí mezi OP a PRV

http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=751
http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=751
http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=751
http://unives.eu/konference-analyza-venkova-nove-otazniky-a-vyzvy/
http://unives.eu/konference-analyza-venkova-nove-otazniky-a-vyzvy/
http://www.smarv.cz/index.php?menu=91
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/typy-venkova-sance-na-lepsi-pomoc-statu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/typy-venkova-sance-na-lepsi-pomoc-statu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/typy-venkova-sance-na-lepsi-pomoc-statu.aspx
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Jozef Jančo přišel do Moravského kra-
su v roce 1994 ze Slovenska. Místní kra-
jina mu učarovala a tak v ní zůstal. žije 
tady, pracuje jako manažer MAS Morav-
ský kras, také chová ovce. „To je můj 
největší relax,“ říká, když nám ukazuje 
šestadvacetihlavé stádo. „Pořídili jsme 
si je už před sedmi lety hlavně kvůli pé-
či o krajinu. Na nějaké podnikání to za-
tím ale moc nevypadá, je to pro mne zá-
liba, “ usmívá se. Podobně uvažuje zřej-
mě i při práci v MAS Moravský kras, 
která při posledním bodování místních 
akčních skupin získala nejvíce bodů. Kul-
turní i přírodní dědictví venkova a s ním 
spojený cestovní ruch, ekologické hos-
podářství, trvale udržitelné zdroje. To 
jsou pojmy, se kterými se v MAS Mo-
ravský kras setkáte nejčastěji. „V Mo-
ravském krasu je nádherně. To ví kaž-
dý. Je ale třeba upozornit na kulturní 
a přírodní dědictví této krajiny. Vynést 
na povrch hodnoty a znalosti našich 
předků, kteří tady kdysi žili. A na jejich 
moudrost je třeba navázat,“ říká Jančo.

V bodování místních akčních skupin 
jste se podle neoficiálních výsledků 
umístili na prvním místě. Čím je vaše 
MAS tak zajímavá a v čem je jiná, v čem 
jste byli v posledním roce tak úspěšní?

Nerad sám hodnotím úspěšnost nebo ne-
úspěšnost. Snažili jsme se jenom pracovat 
tak abychom byli spokojeni sami se sebou.

Zaměřujete se na projekty, které jsou 
něčím specifické a odlišné od těch, kte-
ré dělají jiné MASky?

Každá místní akční skupina se řídí potře-
bami dané oblasti. To pak souvisí i se stra-
tegickým plánováním. Takže projekty jsou 
u nás jiné než v krajině, která potřebuje za-
se něco jiného než my. U nás jde například 
jen necelá třetina finančních prostředků na 
občanskou vybavenost a služby, kde mohou 
žádat hlavně obce. Převažují u nás projekty 
pro podnikatele nebo neziskové organizace 
– od kulturního dědictví po modernizaci ze-
mědělských objektů.

co je hlavně vaše parketa?
Kulturní dědictví, cestovní ruch, místní 

produkty…

Je to i tím, že vás samotného zajíma-
jí tyto věci?

Nevím. Nevyžívám se zrovna ve folkloru. 
Spíš bych řekl, že to je jakýsi přirozený pro-
ces. Ještě před realizací strategického plánu 

Vždycky se zamýšlím zejména nad
smysluplností a udržitelností projektu

Rozhovor s Jozefem Jančem,
manažerem MAS Moravský kras

jsme začali dělat semináře a zjistili jsme, že 
abychom mohli realizovat nějaké „tvrdé“ 
projekty, měli by lidi nebo alespoň část těch 
subjektů být vzdělaná v této problematice, 
mít nějaké informace. Potom se to nějak vy-
víjelo a zjišťovali jsme, že je zde zájem na-

příklad o zážitkovou turistiku. Takže vznikl 
projekt, kdy se vzdělávací akce zaměřily prá-
vě tímto směrem. Na samotné kulturní dě-
dictví jsme dělali projekt v rámci Krajského 
sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje. 
A to vyplynulo z diskusí a potřeb i ostatních 

Jozef Jančo vystudoval Slovenskou zemědělskou univerzitu v Nitře. Než se stal manaže-
rem MAS Moravský kras, pracoval v ochraně přírody.



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 164 • 11/2011

MAS v tomto kraji. Myslím, že ten folklor 
a vůbec kulturní dědictví je zde více reflek-
továno i v obyvatelích než například někde 
v Sudetech či v příměstských oblastech.

MAS Moravský kras, která je na úze-
mí pěti mikroregionů, je specifická kul-
turním dědictvím? Jak byste charakte-
rizoval tento kraj? 

Má krásnou přírodu a úžasné památky, 
které ovšem nejsou dostatečně propagova-
né a známé. V podstatě s každým druhým 
projektem zjišťujeme, že tady existuje nějaká 
atraktivita, se kterou se dosud nepracovalo. 

co si například vybavíte, když tohle 
říkáte?

Nejvíc mě fascinoval krásný románský 
kostel v Bořitově s nádhernými freskami. 
Zjistili jsme, že starší mají už jen ve Znojmě. 
A ví o tom jen opravdoví odborníci, běžní li-
dé vůbec. Že je tak starý a tak cenný. Archi-
tektura, fresky.

co pro ten kostel chcete dělat?
Připravujeme archeologickou pěší trasu, 

jejíž součástí právě tento kostel bude. Kro-
mě něj bude na trase třeba i sídliště nean-
dertálců. Prozkoumali to zde archeologové 
a zjistili, že zde zanechaly stopy všechny kul-
tury. To je unikátní. Málokde můžeme sle-
dovat celou tu linii padesát tisíc let nazpět, 
všechny kultury jako lužický lid, slovanské 
hradiště, Keltové… a právě i ten románský 
kostel.

V jaké fázi je tento projekt?
Ten projekt už realizujeme, příští rok by 

měla být archeologická pěší trasa vybudo-
vaná a měla by vést napříč těmi kulturami 
a přibližovat místa, kde byly předměty na-
lezeny.

Jak vás napadlo udělat tento projekt?
Dělali jsme seminář, jedna jeho část se vě-

novala archeologickým památkám v regio-
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né histórie – mlyny, obilie a miestne pro-
dukty v našich regiónoch“. Tento projekt 
je zaměřen na historii i současnost zpraco-
vání obilí i výrobků z něj, také na zážitko-
vé produkty spojené s vodními a větrnými 
mlýny. Takže v rámci tohoto projektu by-
chom chtěli upozornit na mlýny. V rámci 
projektu spolupráce technických památek 
z Leaderu bychom zase chtěli upozornit na 
to, že tady máme třicet vodních mlýnů, ně-
které mají dosud zachované zařízení. Dnes 
se právě konal seminář, kde byli i vlastníci 
některých objektů. Dozvěděli jsme se, že je 
zde další český unikát. Poslední zachovalý 
a plně funkční mlýn s pohonem na parní 
stroj. 

Pak se zaměřujete na projekty život-
ního prostředí…

Ano. Například jsme dělali velký projekt 
na používání obnovitelných zdrojů, zateplo-
vání veřejných budov. Ten jsme teď dokon-
čili – šlo o projekt INTENSE. To byl projekt, 
kde bylo zatím nejvíce partnerů: 28 z 15 ze-
mí. Byla to pro nás i jakási škola spolupráce. 
A pokračujeme dalším projektem s názvem 
ENERGYREGION, který řeší energetickou 
strategii regionu. Tento projekt je z Operač-
ního programu Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa. Připravujeme první seminář, 
projekt je tříletý. Jeho výsledkem by mělo 
být zhodnocení energetické soběstačnosti, 
využití obnovitelné energie, jak dál efektiv-
ně využívat zdroje energie, které tady jsou.

 
Zaměřujete se hodně na projekty 

kulturního dědictví…
Ona se totiž velmi rychle vytrácí, jak se 

mění doba, taková ta identifikace obyvatel-
stva s regionem. Jak co vznikalo, jak se co dě-
lalo… povědomí o tom, jak byli v minulosti li-
dé v tomto regionu šikovní. Ztrácí se identifi-
kace s regionem od gastronomie po životní 
styl. A nikdo s tím regionem dosud nepraco-
val. Zjišťujeme, že je to velká škoda. Tady ne-
funguje žádný destinační management, žád-

nu. Dostali jsme doporučení na archeologa 
Dr. Antonína Štrofa, kterého jsme oslovili. 
Pak nás fascinovalo, co zde za celý svůj život 
dělal a objevil. Od svých deseti let se zajímal 
o archeologii. Už v mládí zde objevil keltskou 
osadu – a později zde byla nalezena velká 
keltská osada, kde měli lidé i slévárenské díl-
ny na železo a na zlato. Později tento člověk 
archeologii vystudoval a dodnes se jí zabývá. 
Řekl nám, že se tyto věci málo propagují a že 
by bylo dobré udělat něco, co by zdejší his-
torii více přiblížilo. A tak jsme se rozhodli pro 
vybudování pěší trasy.

Takže nejen v památkách ale hlavně 
v lidech je ten potenciál.

Určitě.

Můžete jmenovat ještě nějaké zají-
mavé projekty, která vaše MASka rea-
lizovala v poslední době?

S kulturním dědictvím například souvisí 
i mikroprojekt, který děláme z pperačního 
programu přeshraniční spolupráce Sloven-
ská a Česká republika „Spoločné zamúče-
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ná agentura, která by rozvíjela cestovní ruch. 
A s kulturním dědictvím už se nepracuje vů-
bec. A potenciál je tady ohromný, teď nedáv-
no přibyly i dvě národní kulturní památky – 
kostel ve Křtinách a zámek v Rajci. 

Takže turistický ruch by se dal navá-
zat na památky. Je třeba je ale zmapo-
vat a upozornit na ně, upozornit na to, 
že potřebují opravit. To je všechno va-
še práce... Dnes jste zde měli seminář 
o technických památkách – přijdou vám 
sem lidé, kteří například nějakou tech-
nickou památku i vlastní a potřebovali 
by pomoct – sehnat peníze na opravu, 
nebo ji nějak zaregistrovat aby byla 
součástí vaší propagace. Je to tak? 

Ano. Samozřejmě není v našich silách – 
jelikož nedisponujeme stamiliony korun – 
poskytnout jim peníze na opravu. Ale cílem 
těchto tzv. měkkých projektů je dělat osvě-
tu, že potenciál tady je a mělo by se s ním 
něco dělat. 

Víme o vás a chceme vás podporo-
vat…

Přesně tak. Potenciál turistický je tady 
přitom velký. Na jižní Moravě největší. 
Vždyť se tady prodá ročně 400 tisíc vstupe-
nek do jeskyní. Takže sem jezdí spousta li-
dí. A pokud by se připravily další nabídky… 
Důležitá je spolupráce, bez které se v tom-
to oboru nedá vůbec nic dělat. A řekl bych 
dokonce, že to je to nejtěžší. Pokud si hrají 
lidé na svém písečku, nemají šanci. Ani in-
vestice zde nejsou tak důležité jako spolu-
práce. Peníze na památky se vždycky dají 
najít. Ale udělat životaschopný produkt – to 
vyžaduje spolupráci, partnerství. Aby lidé 
zjistili, že když nepůjdou sami za sebe, ale 
spolu, přinese to mnohem víc jim i jejich 
partnerům.

 
co by mělo být tedy výstupem projek-

tu – například bavíme-li se o těch technic-
kých památkách?

Bavíme-li se například o vzdělávacím se-
mináři k technickým památkám, měly by 
vzniknout mapy, publikace, studie. Ovšem 
celkovým výsledkem takového životaschop-
ného projektu by měly být produkty. Jestli-
že zde máme třicet mlýnů a některé z nich 
i fungují, nějaká expozice už tam i je, moh-
la by vzniknout např. mlynářská stezka. 
Kdyby se majitelé mlýnů dokázali domluvit 
– protože ne každý má všechno, někdo má 
zachovalé kolo, jiný něco jiného. Mlít už asi 
nikdo nemůže, ale někdo by mohl předvést, 
jak se například pekl chleba. A to by byl 
moc pěkný výsledek projektu. Takováto te-
matická stezka by dokázala propojit větrné 
mlýny s vodními a zároveň by nabízela i ty 
produkty.

 
Jak hodnotíte dnešní seminář? Jak 

jeho účastníci reagovali na to, co tam 
zaznělo?

Překvapilo mně to velmi mile. Ze 17 účast-
níků tam byli i majitelé mlýna, pivovaru, vá-
penky a vápencového lomu. Debatovali jsme 
i o přestávkách – zaujalo je téma i možnosti, 

které tam prezentoval lektor, který má zku-
šenosti, jež získal ve světě. A pak ti lidé mají 
chuť diskutovat, takže už jsme si domluvili 
i první schůzky. 

Vy jste rodilý Slovák a tak není od 
věci, že i vaše MAS spolupracuje hod-
ně se Slováky. už jsme zmínili projekt 
přeshraniční spolupráce – Společné 
zamúčené histórie. Vyjmenujte další 
partnery, které máte nejen na Sloven-
sku, ale také v Maďarsku, dokonce i ve 
Slovinsku…

Musím zmínit projekt „Kras – naše spo-
lečné dědictví“. Zde spolupracujeme se slo-
venskou MAS Občianske združenie KRAS ze 
Slovenského krasu, s maďarskou MAS Bor-
sod-Gömör-Torna Egyesűlet z Aggtelekské-
ho krasu a slovinskou VITRA Cerknica z po-
hoří Kras. Zeměpisně nejblíže máme k part-
nerům v Trnavském kraji: MAS Stará Čierna 
voda a MAS Dudváh. Spolupracujeme i s pol-
skou MAS LGD Partnerstwo dla Doliny Ba-
ryczy. Všichni jsou ze střední Evropy, ze spo-
lečného kulturního prostoru…

Můžete nám projekt Kras naše spo-
lečné dědictví představit? 

Jde o zmapování nehmotného kulturní-
ho dědictví, což jsou gastronomie, tradiční 
zemědělství, vinařství, folklor, pověsti i po-
hádky, následné vytvoření cestovatelského 
interaktivního průvodce, který bude sestá-
vat z dvacetiminutových filmových šotů – ty 
budou k dispozici na našem webu. Pak ta-
ké společné festivaly. Příští rok se uskuteč-
ní mezinárodní festival – jeden bude vždy 
u nás, jeden na Slovensku. 

Tím vším, co jste tady řekl, jste v pod-
statě odpověděl na první otázku, v čem 
jste jiní oproti ostatním MASkám. 

Těžko se odpovídá jednou větou. Vždyc-
ky se zamýšlíme nad udržitelností. Nad tím 
– proč něco děláme. Není možné dělat jen 
projekt pro projekt. Něco nám tady zůstalo 
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a je třeba v tom pokračovat dál. A na to je 
jeden strategický plán málo. Abychom vy-
pisovali výzvy a seděli v kanceláři – to by by-
lo moc málo. Chceme vytvářet partnerství, 
posilovat ho. To je to nejtěžší. Strategický 
plán Leader je na to sice dobrý, ale myslím, 
že by se to mělo dělat ještě i jinde – v jiných 
směrech a jiných aktivitách. Leader, takový 
jaký je podle Programu rozvoje venkova, je 
nám malý. Na druhou stranu – budeme se 
sice stále točit kolem kulturního dědictví – 
ale je velmi důležité stavět na něčem, co ta-
dy bylo v minulosti, najít kořeny a pokračo-
vat v tom.

…Najít ten užitek v krajině, který už 
tady byl kdysi objeven.

A to nejen teď. I když se to někdy přeru-
šilo válkou, nebo nějakým režimem, vždy je 
třeba znovu navázat. A pak se snažíme dě-
lat projekty a aktivity tak, aby byly udržitel-
né, abychom nebyli vázáni jen na náš stra-
tegický plán a na to, že v roce 2013 může-
me dát k proplacení poslední faktury a pak 
už nic… Pokud bude další programovací 
období, může tam nastat proluka – je pro-
to třeba hledět do budoucna a myslet na 
návaznost naší práce – aby třeba nebylo 
nutné něco, co vytvoříme, přerušit a začínat 
pak někde jinde…

Jak vás vnímají lidé z této oblasti? 
Vědí o vás? Obracejí se na vás? 

Mluvím stále o kulturním dědictví této 
krajiny a možná je to i výhoda, že nepochá-
zím z tohoto kraje. Alespoň nejsem zatíže-
ný žádnými vztahy z minulosti a mám na to 
všechno nový pohled. Snažím se navíc pro-
pojovat ty dvě kultury – slovenskou a čes-
kou – a myslím, že je to dobré, že jsou si 
blízké. Jsme tady v kanceláři čtyři – dva 
z nás odsud nepocházejí a myslím, že to 
opravdu přináší nový pohled.

Když už je řeč o spolupráci, vždycky 
se mluví o výměně zkušeností. co kon-

krétně vás zaujalo? co jste si sem přine-
sl například ze slovenských zkušeností, 
co byste v této oblasti chtěl po vzoru 
někoho jiného dělat?

Z festivalu ve Slovenském krasu mně na-
dchlo to, jak dokáží pracovat s tradicemi. Je 
tam samozřejmě víc památek, je to národ-
ní park, biosférická rezervace UNESCO, 
jsou na listině světového přírodního a kul-
turního dědictví, mají národní kulturní pa-
mátky, ale na druhou stranu turistický po-
tenciál tam není tam využívaný jako u nás, 
menší tam mají například i návštěvnost 
jeskyní.

Turistická infrastruktura je tam možná 
o něco horší než u nás. Ale na druhou stra-
nu se snaží nabízet nádherným způsobem 
produkty venkovského cestovního ruchu. 
Oživují gastronomii, tradice místních pro-
duktů. Jiným způsobem dělají pobyty, 
workshopy, i pro firmy, kdy učí ty lidi třeba 
vařit nebo jim připravují tematické cesty 
s průvodcem na Slovensko i do Maďarska. 
Co konkrétně mě ale zaujalo? Malé pece na 
pečení domácího chleba. Zrekonstruovali 

dvě sýpky v rámci přeshraniční spolupráce, 
na maďarské straně ji zrekonstruovali na 
letní školy pro umělce, a na Slovensku na 
gastronomii. Kolem vybudovali „pieckový 
háj“, kde se peče obrovské množství chle-
ba. A říkal jsem si, že pokud ještě takoví li-
dé žijí, kteří to umí postavit, nechám si to 
tady postavit taky. 

Jak by se to dalo u nás využít?
V některých našich mlýnech už se nedá 

mlít, ale kdyby se postavily piecky, mohl 
by se zde péct chleba právě tímto způso-
bem. Tohle je produkt, který není ani tak 
finančně náročný, ale který vychází z tra-
dic. A neupadlo to v zapomnění, je to oži-
vená tradice. 

Když vás někde potkám, na nějaké 
akci, říkám si vždycky – tenhle pan Jan-
čo ví, co chce. určitě má ve své kancelá-
ři pořádek, všechno na svém místě. 
A teď potvrzuji – je to tak. Naplňuje Vás 
práce v místní akční skupině Moravský 
kras?

Máme také neziskovou organizaci se za-
měřením na ochranu životního prostředí. 
Například chováme už sedm let 26 oveček. 
Důvod? Chtěli jsme nějakým způsobem 
udržovat krajinu, takže v prvních letech se 
díky ovcím čistily vápencové skály, které 
byly zarostlé. Užitek? Ovce se nedojí, takže 
máme je na maso, vlnu, ale hlavně tímto 
způsobem pečujeme o krajinu.
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Někdy až moc. Někdy zjišťuji, že už ne-
mám ani sílu. A někdy si večer říkám, že už 
snad ráno ani nevstanu. Nakonec ale vstanu 
a jedu dál (smích). Kdybych byl naštvaný 
a nespokojený, asi bych to nemohl dělat.

Jste jedním z místopředsedů Národ-
ní sítě MAS ČR a máte na starosti me-
dializaci a propagaci. V čem spočívá Va-
še úloha a co hodláte do budoucna 
podniknout? 

Jsem v této pozici od jara. Z diskusí na 
společných setkáních s kolegy vyplynulo, 
že by bylo dobré, kdyby se o národní síti 
i metodě Leader více vědělo mezi obyčej-
nými lidmi. Obecný problém je asi ten, že 
o zemědělství a venkov všichni ztrácejí zá-
jem. Stále převládá taková pohádková 
představa o venkovu – dvorek, prasátko 
a slepice a husy… Měli bychom se snažit, 
aby bylo více vědět o Leaderu – to je dob-
rá metoda, také o partnerství na venkově 
i o tom potenciálu, který venkov nabízí. 
Měli bychom s tím pracovat. Příští rok by-
chom chtěli v jarních měsících oslovit 
všechny MASky a v květnu uspořádat tý-
den nebo dva týdny akcí pro veřejnost, 
které řádně zpropagujeme – takové spíš 
kulturně společenské akce, festivaly, nebo 
cokoliv, co by upozornilo na zajímavosti. 
Na to, že tam je něco skvělého, co dělají 
MASky nebo partneři ve spolupráci s MAS-

kami. Měli bychom tomu udělat řádnou 
propagaci.

Něco jako je březen měsíc knihy – tak 
třeba týden akcí v MAS?

Ano. Něco takového a celorepublikové-
ho. Lákat totiž lidi na výstavy a veletrhy ně-
kam do měst – to je jen zprostředkovaný 
venkov. Lepší bude, když si ten venkov uži-
jí se vším všudy.

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Jedním z významných projektů MAS Moravský kras je letos dokončená rozsáhlá rekon-
strukce Muzea perleťářství a tradičního bydlení v Senetářově. Práce na obnově památky 
se uskutečnily v rámci projektu spolupráce Leader „MORAVSKÁ BRÁNA DO EVRO-
PY – NOVÉ VENKOVSKÉ EXPOZICE A MUZEA. Muzeum sídlí v tradičním hliněném 
domě č.p. 32 s doškovou střechou, který je ukázkou lidové architektury na Drahanské vr-
chovině v 19. století. V muzeu je expozice tradičního bydlení a perleťářství, jehož výroba 
byla v tomto chudém kraji velmi rozšířena. Tradice výroby knoflíků v Senetářově praktic-
ky přetrvávala až do 80. let 20. století. Prostory domu jsou ponechány v původní podo-
bě, aby návštěvníci měli možnost poznat život našich předků. Expozice je postupně do-
plňována o exponáty zemědělských strojů, zařízení i předmětů denní potřeby venkovské-
ho člověka, které byly užívány v minulosti.

Dědictví vytvořené za tisíce let za se-
bou nezanechalo pouze hmotné stopy 
jako budovy historického významu nebo 
typické architektonické prvky (kamenné 
zdi, kaple, fontány lidové stavby), ale rov-
něž mnoho památek nehmotného cha-
rakteru jako např. zvyky, folklór, řemesl-
nou výrobu, kulinářské speciality, hudbu, 
tanec apod. Jejich výčet se zdá být téměř 
nekonečný, téměř každá vesnice či měs-
tečko mají své charakteristické kulturní 
bohatství, které je odlišuje od okolních 
vesnic a dodává jeho obyvatelům pocit 
identity. 

Na druhé straně dochází k bouřlivé-
mu rozvoji „alternativních“ forem turis-
tického ruchu. Podle některých studií je 
jejich růst téměř třikrát rychlejší (8 %) 
než růst klasického trhu cestovního ru-
chu. Současné průzkumy trhu ukazují, 
že stále více lidí nechce jenom poznat 
nová místa, ale také objevovat různé for-
my turismu. Kladou rovněž větší důraz 
na kvalitní produkty, na takové formy 
cestovního ruchu, které více zohledňují 
ochranu přírodního prostředí a na krat-
ší, ale četnější zájezdy.

Jedním ze způsobů, jak čelit těmto 
novým výzvám a jak vydělat na mění-
cích se preferencích trhu v Evropě je vzít 
v úvahu rozvíjející se trvale udržitelný 
cestovní ruch založený na bohatém pří-
rodním a kulturním dědictví. Evropa, 
která oplývá tak rozličnou krajinou, pod-
nebím, kulturními zvláštnostmi a tradi-
cemi, jazyky a přírodním prostředím, se 
stává ideální platformou pro tyto kon-
krétněji zaměřené formy cestovního ru-
chu, které nabývají na oblíbenosti. Urči-
tý počet oblastí EU patří stále k málo na-
vštěvovaným i přes nárůst cestovního 
ruchu v průběhu posledních padesáti let 
je značná část Evropy stále ještě málo na-
vštěvovaná turisty (netradiční destinace 
cestovního ruchu).

(zdroj: www.mas-moravsky-kras.cz)
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Především ohlédnutím za zářijovým pochodem pro změnu RUD v Praze, ale také lepší propagací a medializací Spolku a jeho činností, 
či podporou Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP, který hodlá v obcích zachránit pošty, jimž hrozí likvidace, se zabý-
vali představitelé Spolku pro obnovu venkova na své poslední schůzi, která se konala 4. října v prostorách pražského Senátu. 

ROZPOČTOVÉ uRČENí DANí

VEČERKA: „Demonstrace dopadla 
výborně. Ale nesmíme teď mlčet 
a být nečinní…“

Na schůzi Spolku zaznělo, že zákon o roz-
počtovém určení daní je nyní ve stádiu těsně 
před podáním do jednání vlády a dolaďují se 
některé jeho poslední varianty. „Tento návrh 
byl podpořen 21. září, kdy jsme pomáhali or-
ganizovat spolu se SMS demonstraci v Pra-
ze,“ řekl místopředseda Spolku Radan 
Večerka. Ten také zhodnotil, že Spolek, kte-
rý demonstraci spoluorganizoval, neměl pří-
liš dobře rozmyšlenou vlastní propagaci. 
„SMS tam měl trička a transparenty, my jsme 
bohužel neměli nic, což mě mrzelo,“ řekl.

Pochod za změnu RUD dopadl podle vět-
šiny členů předsednictva Spolku výborně. 
„Předpokládalo se, že přijde 400 až 600 sta-
rostů, nakonec tam bylo podle podepsaných 
archů a listin lehce přes tisíc lidí. Před Úřad 
vlády mezi nás pak přišel premiér, starostky 
z Karlovarského kraje mu předaly klíč upe-
čený z karlovarských oplatek, obdržel i další 

upomínkové předměty. Hlavně však dostal 
podepsané archy na podporu návrhu RUD, 
který připravilo ministerstvo financí. Pan pre-
miér asi 35 minut se starosty diskutoval…,“ 
řekl Večerka.

Dále připomněl, že někteří z organizáto-
rů pak přešli do Poslanecké sněmovny, kde 
poslanci Gazdík a Polčák domluvili schůzku 
s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. 
„Šlo tam s námi asi deset starostů. Pan mi-
nistr nám vysvětlil budoucnost návrhu, kte-
rý by měl být nyní schválen ve vládě a ná-
sledně předložen do Sněmovny. Předpoklá-
dám, že by měl být schválen někdy v příštím 
roce s účinností od 1. 1. 2013. Všichni účast-
níci schůzky, včetně pana ministra, byli mír-
ně optimističtí v tom, že zákon bude přijat, 
ovšem s určitým politickým kompromisem. 
Spatřují ho v postupném snižování rozdílu 
mezi velkými městy a ostatními a v určité úle-
vě vůči pražským nárokům. Ne těch ostat-
ních tří velkých měst (tzn. Brno, Ostrava, 
Plzeň), ale jen pražským,“ vysvětlil Večerka 
a dodal: „Neznamená to, že budeme dál 
mlčet a že budeme nečinní. Naopak, v rám-

ci RUD je třeba, aby starostové a zastupite-
lé šli za svými poslanci, zastupiteli a senáto-
ry a přesvědčovali je sami o tom, že novela 
je potřebná a že by měl pro ni ten konkrét-
ní poslanec nebo senátor hlasovat, ať už je 
jakékoliv politické víry či vyznání.“

PEŠA: 
„Jsem zklamán 
z malého zájmu médií.“

Demonstraci v Praze hodnotil i Zdeněk 
Peša, který se jí osobně zúčastnil. „Viděl jsem 
její pozitiva a byl jsem mile překvapen, že se 
podařilo aktivizovat takovou spoustu lidí. Po-
hříchu to byli starostové obcí malých, kteří 
jsou neuvolnění a z případné úpravy zákona 
budou ve finále profitovat nejméně,“ řekl. 

Peša si zároveň postěžoval, že média se 
demonstraci příliš nevěnovala a že v hlav-
ních zpravodajských relacích se událost 
objevila jen jako velmi krátká a druhořadá 
zpráva. „Na druhou stranu se před naší 
podpůrnou demonstrací uskutečnilo v Br-
ně setkání starostů zvolených za ODS, kte-
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Tajemnice SPOV Kateřina Kapková, Stanislav Rampas (vlevo nahoře), Radan Večerka, Jaroslava Kypetová ze SMO (vpravo nahoře), 
Jan Tomiczek (vlevo dole) a Zděněk Peša, František Winter (vpravo nahoře) na říjnové schůzi SPOV v Senátu

Spolek, RuD a média: Pomůže lepší propagace?
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rým pan premiér vysvětlil, že návrh záko-
na, který předkládá ministerstvo financí, 
není to pravé ořechové, protože se snaží-
me brát čtyřem velkým městům základní 
zdroje, bez kterých nemohou žít, protože 
se příliš zadlužily. A kdyby se na to sáhlo, 
znamenalo by to v příštím roce v podsta-
tě krach velikosti Řecka. Tuto záležitost 
starostové za ODS z větší části přijali, nijak 
se k této věci nehlásí a čekají, až jak to do-
padne. 

Co se týče poslanců, osobně zase tak 
příliš optimistický nejsem. Jedná se totiž 
o připravenou změnu, která jde z vlády. 
Tzn., že opoziční strany nemají vůbec žád-
ný důvod tuto záležitost podporovat. Oni 
pochopitelně vždycky řeknou: „Samozřej-
mě, že jsme pro podporu venkova. Jistěže 
vám přejeme nové RUD, nicméně chtěli by-
chom to spojit ještě s tím a oním.“ A to sa-
mozřejmě této novele zákona příliš nepři-
spívá,“ řekl Peša a dodal: „Stejně tak i v pří-
padě vládní koalice cítíme, že nebudeme 
mít příliš velkou podporu, byť je zjevné, že 
tam bude snaha o nějaký kompromis. Ne-
boť některé politické strany vládní koalice si 
nemohou dovolit tuto záležitost nechat 
u ledu, protože to byla záležitost, která je 
do Poslanecké sněmovny dostala. Buďme 
tedy mírně optimističtí, ale na druhé straně 
si nedělejme iluzi. Jsem nesmírně zklamán 
tím, jak malý zájem o tuto tématiku mají 
sdělovací prostředky. Většinou se nám daří 
toto téma prosadit jen v regionálních médi-
ích. Jako starostové malých obcí jsme zatím 
nedokázali vysvětlit záležitosti kolem RUD 
ani svým spoluobčanům.“

ŠuLáK: „Větší medializaci RUD 
by pomohly aktivní webové 
stránky a tištěný zpravodaj.“

Na kritiku médií a malou informovanost 
o rozpočtovém určení daní navázal i re-
daktor Zpravodaje venkova Tomáš Šu-

lák. Připomněl, že všechno dění kolem RUD 
zmapoval v říjnovém čísle Zpravodaje, kde 
asi na 12 stránkách popisuje demonstraci 
a zároveň monitoruje, co zaznělo v médi-
ích. „Problém, proč jsou novináři k naše-
mu tématu neteční, je v tom, že jsme jim 
téma nedokázali správně prodat,“ vysvětlil 
Šulák. Řekl, že Spolku chybí platforma, 
o kterou by se mohl kdokoliv opřít. „Ve 
srovnání například s kampaní „Ostravu ne-
dáme“, která je profesionální, má webové 
stránky, placky a trička apod., nemá ani 
SMS ani Spolek oporu ani na svých webo-
vých stránkách. Mají tam chaoticky po-
skládané zprávy, které vyvěšují tak, jak jim 
přijdou. 

Šulák navrhl, aby všechny instituce, které 
se zabývají RUD (Spolek, SMS, NS MAS…), 
měly pro toto téma společné webové strán-
ky. Podle Šuláka, který byl v minulosti edi-
torem MF Dnes, by tak měli novináři lepší 
přístup k informacím, které by se neustále 
obnovovaly a aktualizovaly. Zpracování 

stránek by podle něj mohla mít na starosti 
univerzita či nějaká jiná aktivní skupina. „Ta 
by se opravdu věnovala jen RUD, popsala 
problém ve všech charakterech, dodala 
pěkné grafy a tabulky, udělala publicitu. 
Pak by se to dalo lépe nabídnout médiím. 
Myslím, že by to vyřešilo celý problém,“ 
uvedl Šulák. Podle něj by bylo zároveň dob-
ré, aby měl Spolek například dvakrát do 
roka tištěný osmi nebo dvanáctistránkový 
Zpravodaj, který by se dostával na krajské 
instituce, ministerstva, k poslancům, ale 
také by byl k dispozici na veletrzích Země 
živitelka či Regiontour, atd. „Tak by se ta-
ké daleko více zvýšila propagace Spolku 
i NS MAS a informace, které chrlíme každý 
měsíc by se na menším prostoru shromáž-
dily a daly tímto způsobem na vědomí,“ 
navrhl Šulák a dodal, že i SMS vydává tři-
krát nebo čtyřikrát do roka tištěný zpravo-
daj. „Tohle jsou podle mě dva nástroje, 
které by propagace našich témat pomoh-
ly,“ uzavřel.

TOMicZEK: 
„Občané nemají 
o RUD žádné informace.“

V diskusi vystoupil také další člen před-
sednictva Jan Tomiczek, který mimo jiné 
připomněl, jak probíhala demonstrace 
v Ostravě. „Primátor Kajnar si svolal všech-
ny krajské poslance, aby jim vysvětlil, že je 
špatné brát velkým městům peníze. My 
jsme na to reagovali a kupodivu se před os-
travským magistrátem sešlo 120 starostů 
zrovna v době, kdy tam přicházeli poslanci. 
Reakce byly různé. Názory poslance Stanju-
ry (ODS) byly takové, že: „Venkov ať si ne-
vymýšlí.“ Dokonce jsem z jeho slov poprvé 
slyšel, že je třeba finančně řešit venkov. Pan 
primátor byl demonstrací velice překvapen. 
Rozeslali jsme pak všem poslancům otázku: 
Jaký mají názor na RUD? Některé odpovědi 
byly velmi zajímavé. 
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Také jsme došli ke zjištění, že občané ne-
mají o tématu RUD žádné informace. Proto 
budeme na webové stránky a úřední desky 
vyvěšovat články, které celý problém popi-
sují. Co se týče médií, byl jsem mile překva-
pen, že tam byla Česká televize i jiní novi-
náři a podali informace velmi objektivně,“ 
řekl Tomiczek.

RAMPAS: „Obávám se toho 
kompromisu, který nám nakonec 
vezme všechny dotace.“

Stanislav Rampas se obává kompro-
misního návrhu ministerstva financí, který 
sice vypadá na první pohled dobře, ale na 
druhou stranu problém nevyřeší ani z polo-
viny a ještě obcím sebere veškeré dotace. 
„Ve výsledku budou mít velcí to, co mají 
a malí dostanou možná trošku přidáno, ale 
v podstatě mnohem více jim bude sebráno. 
A to se tím zdůvodní. To nám skutečně hro-
zí, když přijmeme kompromis, který, jak už 
říkal pan Peša, byl v Brně už víceméně od-
souhlasen,“ řekl Rampas.  

RyZA: 
„Občané a zastupitelé 
mají zkreslené informace.“
Starostovi Lidečka Vojtěchu Ryzovi va-

dí, když se říká, že venkované chtějí brát pe-

níze velkým městům. „Není potřeba mluvit se 
starosty z ODS, ale poslat dopisy nebo e-mai-
ly zastupitelům těch měst a obcí, kde jsou sta-
rostové za ODS. Podle mě to totiž podávají po 
svém. Setkal jsem se s tím, že mnoho občanů 
nebo zastupitelů má úplně zkreslené infor-
mace. Navíc mi v médiích chybělo to, že RUD 
přidá i městům. Tam je podle mě obrovská sí-
la v počtu obyvatel. Měli bychom tedy infor-
movat nejen starosty, ale i zastupitele. Ať se 
pak ten zastupitel zeptá starosty: „Nám mají 
přidat 4 miliony a ty s tím máš problém?“ To 
je podle mne také cesta, jak dostat záležitost 
RUD do povědomí. Po demonstraci v Praze za 
mnou chodili občané a ptali se: „Prosím tě, 
co to vlastně je, to RUD?“ Občané mají pocit, 
že to funguje tak jak má a málokdo do toho 
opravdu vidí,“ řekl Ryza.

SPOLEČNÉ WEbOVKy K RuD

S návrhem vytvořit společné webové 
stránky, které by propojily Spolek, SMS, NS 
MAS a další partnerské organizace, souhla-
sili i další účastníci schůze. „Tak bude vidět, 
kdo se tomu vzdaluje, tzn. kdo je poslušný 
stranické knížce. Tak budeme moci ten tlak 
vyvinout docela přesně,“ zaznělo na schů-
zi. K iniciativě se připojila také tajemnice 
Spolku Kateřina Kapková, která pracovala 
13 let jako novinářka. „Za celých těch 11 
let, co problém RUD trvá, jsem se nesetka-

la s tím, že by mi někdo sám od sebe poslal 
tiskovou zprávu, ve které by na tento pro-
blém upozornil,“ uvedla Kapková s tím, 
že souhlasí s lepší propagací tématu RUD 
i Spolku jako takového. „Informace k lidem 
by se neměly dostávat shora z Prahy, ale ze-
spodu, například prostřednictvím regionál-
ních médií, která bychom měli zkusit oslo-
vit,“ řekla Kapková. Na schůzi se poté do-
hodlo, že Spolek bude iniciovat vytvoření 
jednotné základny, kterou nabídne i part-
nerům na webovém základě, kde by byly 
soustředěny veškeré informace o návrhu 
nového RUD a připraveny mediální a další 
akce. „Pro příští jednání schůze by měla na-
še tříčlenná skupina Večerka, Šulák, Kapko-
vá připravit materiál, jehož součástí by měl 
být hrubý nástřel odhadu nákladů,“ uzavřel 
téma Večerka. 

HLASOVáNí NA WEbu

Jan Tomiczek seznámil přítomné s návr-
hem, jak zvýšit návštěvnost webových strá-
nek Spolku jednoduchým hlasováním na ur-
čitá témata. „Na stránkách by se objevil do-
taz na nějaké téma a ten, kdo by se do něj 
chtěl zapojit, jednoduše by jen hlasoval ano/
ne. Jsem přesvědčen o tom, že by tato funk-
ce mohla posloužit i k rychlému zjištění ná-
zorů členů Spolku na jakoukoliv tématiku,“ 
přiblížil Tomiczek. 
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Pavel HrochRadan Večerka, Kateřina Kapková, František Winter

Starostka obce Staňkovice Naděžda Černíková Petr Zaremba
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EVROPSKá cHARTA 
ROVNÝcH PŘíLEžiTOSTí

Starostka obce Staňkovice Naděžda 
Černíková podepsala jako první v republi-
ce za svou obec Evropskou chartu rovných 
příležitostí. Obec díky tomu získala zvláštní 
uznání od Ministerstva vnitra ČR a Gender 
Studies „Úřad roku Půl na půl“, v loňském 
roce druhé místo úřadu Půl na půl a v letoš-
ním roce první místo úřadu Půl na půl. „Zís-
kali jsme také Modrou stuhu Ústeckého 
kraje v soutěži Vesnice roku, Živý venkov – 
a to jsou jen takové drobné zásluhy, kromě 
různých pohárů, které jsme získali,“ uvedla 
starostka, která tak chtěla požádat Spolek, 
jehož je obec Staňkovice členem, o podpo-
ru Evropské charty rovných příležitostí.

„Všichni starostové a starostky získali od 
Úřadu vlády pověření, aby dodržovali rovné 
příležitosti mužů a žen v obcích. A Evropská 
charta rovných příležitostí toto zaštiťuje,“ 
vysvětlila starostka. Přítomní zástupci Spol-
ku vyjádřili návrhu okamžitou podporu.

cOOP cHcE ZAbRáNiT 
RuŠENí POŠT NA VENKOVě

Petr Zaremba, který zastupuje Svaz 
českých a moravských spotřebních druž-

stev cOOP, upozornil znovu na problém 
rušení pošt a připomněl, že Svaz inicioval 
vytvoření pracovní skupiny, která vznikla ze 
zástupců Spolku, SMO, NS MAS a pošt ja-
ko takových. „Dohodlo se, že se vytvoří 
50 míst a na nich proběhne pilotní projekt. 
A teď to tiše usíná a možná to pomalu vy-
šumí, přitom se má rušit 1700 pošt, což je 
prakticky polovina poštovních úřadů v ČR,“ 
řekl Zaremba. Uvedl, že Svaz přišel se systé-
movým řešením udělat z prodejen, které 
má v obcích multifunkční střediska služeb. 
„K tomu ovšem potřebujeme v současnos-
ti zaštítění například Spolku,“ řekl Zarem-
ba. „Chceme vyvolat nové separátní jedná-
ní s generálním ředitelem a říct mu, aby se 
tyto věci začaly připravovat. Protože my ví-
me, že se to připravuje a chceme, aby s tím 
byli starostové včas seznámeni. Navíc jsme 
nabídli rozšíření služeb. I tam, kde dnes 
pošta není, by naše prodejna mohla sloužit 
minimálně jako výdejní místo,“ uzavřel Za-
remba a požádal Spolek v tomto snažení 
o podporu.

Místopředseda Spolku Radan Večerka 
uznal, že je to jedna z cest, jak rozšířit služ-
by do mnoha obcí v ČR. Podle něj by mělo 
být dalším úkolem krajských předsedů Spol-

ku vstoupit do jednání se svazem COOP na 
krajské úrovni.

PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA NEbO ZEMěDěLSTVí?

Předseda Národní sítě MAS ČR Fran-
tišek Winter informoval o schůzce KULA-
TÝ STŮL NA MZE – PRV, kde zastupoval Síť 
i Spolek. „Představili nám dva opěrné pilíře. 
První, který je pro zemědělství a druhý, kte-
rý pro venkov, ale ve skutečnosti také pro ze-
mědělství. Jmenuje se to sice Program rozvo-
je venkova, ale podle EU priorit, které se ma-
jí týkat venkova, by to měl být spíš Program 
rozvoje zemědělství,“ kritizoval Winter a se-
známil přítomné s jednotlivými body, které 
se měly údajně venkova týkat. „Jsem země-
dělec a teď mluvím sám proti sobě. Kdyby ty 
peníze směřovaly do obnovy zemědělského 
majetku nebo modernizace zemědělské pr-
vovýroby, neřeknu ani popel. Ale titul „mla-
dý začínající zemědělec“… Vždyť se podívej-
te, kolik zemědělců vychází ze škol. My spíš 
potřebujeme posílit učňovské zemědělské 
školství a střední zemědělské školství,“ řekl 
například František Winter.

Zpracovala šum

                                                                                  
 

 

                 

  
Škola obnovy venkova v Třanovicích a Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova  

Moravskoslezského kraje Vás zvou na konferenci  
„Program obnovy rodiny“ 

 

                     Datum: 7. – 8. listopadu 2011 

                     Místo:  Hotel KAM Malenovice, okres Frýdek-Místek 
Spolek pro obnovu venkova ČR schválil na své schůzi 7. června 2011 v Praze Program 
obnovy rodiny (POR). Cílem Spolku bylo nastolit toto téma v přesvědčení, že právě 
venkov a zejména malé obce mohou sehrát velmi důležitou roli při obnově rodiny a 
s tím souvisejících vztahů  v celé naší společnosti, a že stejně tak dobře fungující rodiny 
sehrávají vysoce pozitivní roli při obnově a stabilizaci venkovských obcí a celého 
venkovského prostoru. 
Obsahem konference bude otevřená diskuse k jednotlivým bodům tohoto programu. 
Výsledkem diskusí v pracovních skupinách by měly být akční plány a doporučení pro 
obce, aby byly motivovány Programem a začaly se více zabývat potřebami rodin 
v průřezu generací, sociální problematikou, zajišťováním zdravotnických služeb a 
dalšími aspekty vyplývajícími z cílů deseti bodů Programu. 
Na konferenci budou přítomni tvůrci POR, zainteresovaní odborníci,  lidé z praxe 
z nejrůznějších sociálních a prorodinných organizací, zástupci škol, církví, starostové a 
aktéři venkovského rozvoje. 
Předpokladem pro účast na konferenci je důkladné seznámení se s obsahem 
přiloženého Programu obnovy rodiny. Účastníky diskuse k jednotlivým bodům POR 
žádáme o předběžnou přihlášku do diskuse s uvedením informace, kterých bodů POR 
se jejich příspěvek bude týkat, do jakých pracovních skupin by se rádi zapojili. 

                                                                                  
 

 

                 

Program: . 
 
Pondělí 7. listopadu 2011 
 
10.30 – 11.00      Prezence účastníků 
11.00 – 11.15      Zahájení a úvodní slovo k Programu 
11.15 – 13.00    1. blok příspěvků: POR bod 1 - 3                    
13.00 – 14.00   Oběd 
14.00 – 15.30   2. blok příspěvků: POR bod 4 - 6 
15.30 – 15.45   Přestávka 
15.45 – 18.00           3. blok příspěvků: POR bod 7 - 10, shrnutí, rozdělení skupin 
19.00 –                     Večeře, společenský a diskusní večer 
 
Úterý 8. listopadu 2011 
 
8.00                           Snídaně 
8.30 – 9.00                Prezence účastníků 
9.00 – 10.15              Práce skupin 
10.15 – 10.30            Přestávka 
10.30 – 11.30            Prezentace skupin, shrnutí závěrečných výstupů 
11.30                         Oběd, odjezd účastníků 
                
Svou účast na konferenci, prosím, závazně potvrďte do 1. 11. 2011 vyplněním 
přihlašovacího formuláře na http://sov.tranovice.org/  v sekci Aktuality – 
Přihlášky na akci. Do Poznámek uveďte, zda požadujete zajištění noclehu ze 7. – 
8. listopadu, stravy 1. den a stravy 2. den akce (hrazeno v rámci konference). 
Při příjezdu autem je parkování u hotelu zajištěno. Při příjezdu vlakem - zastávka 
Frýdlant nad Ostravicí, vedle nádraží je autobusové stanoviště, autobus směr 
Malenovice (7 km), zastávka Malenovice, parkoviště. Odjezd v 10. 53 hod. Pokud 
předem nahlásíte čas příjezdu vlakem do Frýdlantu, zajistíme váš odvoz autem k 
hotelu. 
Aktuální informace ke konferenci a programu průběžně sledujte na 
http://sov.tranovice.org v sekci Aktuality. 
 
                        Za  SPOV Moravskoslezského kraje a ŠOV Třanovice zve: 

      

            Bc. Jan Tomiczek 
                                                                předseda 
 
Sekretariát konference – Ing. Jana Liberdová: Škola obnovy venkova Třanovice, 739 53 Třanovice č. 250, 

tel. +420 558 694 262, kl. 205,   +420 606 234 807, e-mail: sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.org 

Na programu schůze Spolku byla také prezentace Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS, s dů-
razem na Evropský rok dobrovolnictví. Prezentaci a podrobné informace naleznete na webových stránkách Spolku www.spov.org

http://www.spov.org
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Když vás někdo pošle „do prčic“, přijeďte k nám… 
Letošní konference VENKOV proběhne ve venkovském stylu na skutečném 
venkově, poodhalí jeho bolavá místa a trápení… Proběhne na venkově, 
který je periferií Středočeského kraje, který trpí přítomností velkoměsta, 
který „stárne“ odchodem mladých lidí a kde ubývá pracovních příležitostí.

Pozvánka

14. - 16. listopadu 2011 v Sedlčanech a Sedlci-Prčici

VENKOV 2011
Národní konference

motto „venkov v Prčici“

konferenci organizují 
Celostátní síť pro venkov a  Ministerstvo zemědělství ČR, 

Spolek pro obnovu venkova ČR,
Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje 

ve spolupráci
s Národní sítí MAS ČR, Krajským sdružením MAS Středočeského kraje, 

Asociací soukromého zemědělství ČR, Agrární komorou ČR, 
MAS Sedlčansko, o.p.s., Občanským sdružením MAS Krajina srdce 

a Sdružením obcí Sedlčanska
 

pod záštitou 
ministra zemědělství Ing. Petra Bendla,

ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského,
ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy,

ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše
a hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha 

s podporou 
města Sedlčany, Sedlec-Prčice a obce Ratměřice

Národní konference venkov 2011

Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova - rozpočtové určení daní (RUD), 
regionální a místní ekonomiky, programy rozvoje a obnovy venkova, drobné 
podnikání na venkově, klastry, trvale udržitelný cestovní ruch, zákon o CR, 
podpora zaměstnanosti ad.

Workshop B: Venkov, tradice, rodina - sociální a společenské aspekty života 
na venkově, rozvoj lidského potenciálu venkova, zachování tradic, podpora 
zaměstnanosti a kvalitních služeb na venkově, zamezení odlivu lidí z venkova.

Workshop C: Zemědělství a životní prostředí - ochrana půdního fondu, 
prostupnost krajiny, péče o životní prostředí, ochrana vody v přírodě, eroze, 
odpady jako surovina.

Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově - veřejná železniční 
a  autobusová osobní doprava na venkově, osobní doprava jako veřejná 
služba, provozování a údržba dopravní infrastruktury.

Konference se zúčastní panelisté 
z Finska, včetně zástupců 

organizací venkovského rozvoje.
Proběhne i trh s regionálními 

výrobky, exkurze v regionu, 
kulturní večer... 

Hlavní témata jednání (modulů) a workshopů

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje 

do venkovských oblastí 

Více informací včetně přihlášky jsou k dispozici na:  www.spov.org
E-mail konference:  Konference2011.spov.sk@gmail.com
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Národní konference 
                  VENKOV 2011 

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje 
do venkovských oblastí 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 
 

 
Konferenční příspěvek/vložné ve výši 1.200,-- Kč/os. zahrnuje zejména DVD s filmovým záznamem 
a s výstupy konference, dárkovou poukázku na nákup zboží na tržišti s regionálními výrobky a další 
výdaje spojené s konferencí.   
Ubytování ve výši 800,-- Kč/os. zahrnuje 2 noci vč. snídaní. Není možné uhradit 50 % z ceny 
v případě ubytování na 1 noc, ubytovací kapacity jsou blokovány po celou dobu konání konference. 
 
Vložné a platbu za ubytování uhraďte při odeslání přihlášky, s ohledem na kapacitu ubytování co 
nejdříve, nejpozději však do 4.11.2011 ve prospěch bankovního účtu Spolku pro obnovu venkova 
Středočeského kraje, vedeného u České spořitelny, a.s., č.ú.: 2541937399 / 0800.  
Platby vložného a ubytování je možné uhradit souhrnně. 
 
Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší organizace, u privátních osob datum narození ve formátu 
ddmmrrrr a do předmětu zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. 
  
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: Konference2011.spov.sk@gmail.com co 
nejdříve, nejpozději do pátku 4. listopadu 2011. 
 
Office sekretariát konference: 
 
E-mail konference: Konference2011.spov.sk@gmail.com  
Web konference:          www.spov.org 
 
Radomír Hanačík  - head office, vnější vztahy, hosté, prezentace organizací, media, 
        tel.: +420723787653  
Ing. Monika Hienlová - program konference, tel.: +420381218145, +420775317757 (English) 
Štěpánka Barešová - ubytování, tel.: +420604585087 
Jaroslav Krejčí              - autobusová logistika, tel.: +420604209564 
Vojtěch Štička  - fakturace, účetní dohled, tel.: +420603815540 
 
Kontakty organizátorů: 
 
Garanti konference: Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR, spov@belotin.cz 
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Prčický kulturní večer: 
 
Připravujeme pro vás v rámci kulturního večera i netradiční zábavu ve venkovském stylu.  
Soutěž o „nejlepší venkovskou chasu“ – soutěž teambuildingového typu 
Soutěž o „nejlepšího sedláka“ a „nejlepší selku“ – soutěž jednotlivců 
V případě, že máte zájem zúčastnit se některé ze soutěží, případně obou, nezapomeňte uvést tuto 
informaci do přihlášky. Podrobnosti se dozvíte na místě. 
 
Dopravní spojení: 
 
Autem přijedete do Sedlčan např. po silnici č. 18 od Příbrami ze silnice č. 4/R4, od Tábora a 
Benešova ze silnice č. 3/D3. 
Do Sedlčan můžete přijet také vlakem, rychlíkem R 201 Anton Bruckner s přestupem na osobní vlak 
MOs 26106 v Olbramovicích. 
Odjezd Praha hl. n. 7:16, Olbramovice příjezd/odjezd 8:15/8:18, Sedlčany příjezd 8:46. 
Z Prahy je pro  účastníky možná rezervace místa, požadavek uveďte v poznámce přihlášky. 
 
Program konference: 
 
Předběžný program je uveden na poslední straně těchto informací. Podrobný odborný program 
s tématy referátů obdrží účastníci na místě. 

 

Mapa regionu - konference 
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PROGRAM KONFERENCE: 

Pondělí 14.11.2011 

Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany: 

  9:00 –  12:00 Farmářský trh – regionální produkty, řemesla, venkovská tržnice. 
  9:00 –  11:00 Příjezd a prezentace účastníků 
11:00 –  12:30 Slavnostní zahájení 
12:30 –  13:30  Oběd (formou rautu) 
13:30 –  16:00 Nové výzvy a Vize v oblasti rozvoje venkova  - Úvodní společný konferenční blok za 

účasti hostů, zástupců pořádajících organizací, zástupců Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, 
Asociace soukromého zemědělství ČR, Středočeského kraje a zahraničních hostů z EU. 
Představení oborových Vizí pro plánovací období EU 2014-2020, panelová diskuse k rozvoji 
venkova v dalším plánovacím období EU z tuzemského pohledu, zkušenost z okolních zemí. 
Přenos témat do následujících Workshopů. 

16:00 –  16:30 Přestávka coffee break 
16:30 –  19:00 Workshopy A, B, C, D: Vize rozvoje po roce 2013 – rozpracování oborových Vizí pro 

plánovací období EU 2014-2020 podle zaměření jednotlivých pracovních skupin, ve 
vzájemné kompatibilitě (s přestávkou 20 min.).  

19:00 –  21:00 Večeře 
21:00 –  21:30 Rozvoz účastníků do míst ubytování – volný večer 

Úterý 15.11.2011 

Sedlčany – Region – Sedlec-Prčice: 

  7:00 –    8:00 Snídaně v místě ubytování  
  8:00 –    8:30 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – rozdělení do Workshopů  
  8:30 –  12:00 Exkurze v regionu – podle zaměření  workshopů 
12:00 –  15:00 Jednání pracovních skupin A, B, C, D, výstupy, tvorba prezentací Power point, 

občerstvení, oběd. 
15:00 –  16:00 Odjezd/Příjezd účastníků do Sedlce-Prčice, resort Monínec 
16:00 –  18:00 Večeře restaurace Monínec M2 – dvě etapy   
17:00 –  20:00 Odvoz do míst ubytování, odvoz účastníků do Sedlce-Prčice 
19:00 –  01:00 Společenský a kulturní večer – festival Sedlec-Prčice  
23:00 –  01:00 Odvoz účastníků do ubytování (odjezd nám. Prčice ve 23:00 a každou další celou hodinu) 

Středa 16.11.2011  

Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany: 

  7:00 –    8:30 Snídaně v místě ubytování  
  8:30 –    9:00 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – 2. část konference  
  9:00 –  12:00 Plénum konference – prezentace výstupů Workshopů Vize ze 14.11. a Wokshopů 

pracovních skupin A, B, C, D z 15.11. (s přestávkou 20 min., o přestávce coffee break).  
12:00 –  13:00 Formulace návrhů, doporučení a závěrů konference. 
13:00 –  14:00 Oběd 
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Obecné informace: 
 
Účast na konferenci je z převážné míry hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
Podrobný odborný program s tématy referátů obdrží účastníci na místě. 
Parkování aut účastníků bude zajištěno na vyhrazeném parkovišti, pod uzamčením, v blízkosti místa 
konání konference – Kulturního domu v Sedlčanech. 
Doprava všech účastníků konference je v rámci všech 3 dnů konference zajištěna autobusy. Trasy a 
časy jízdy jednotlivých linek obdrží účastníci konference na místě. 
S ohledem na exkurze a workshopy v terénu a také Prčický kulturní večer ve venkovském stylu, 
doporučujeme neformální i sportovní, pohodlné oblečení a obuv.  
 
Workshopy: 
 
Nedílnou součástí konference budou workshopy a exkurze, které proběhnou ve všech dnech 
konference. 
Workshopy budou probíhat v navazujících tématech od všeobecně formulovaných vizí budoucího 
rozvoje venkova s ohledem na jeho rizika až po formulaci konkrétních problémů na venkově a 
návrhy jejich řešení. 
 
Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova. 
Popis: během workshopu budou účastníci konference řešit Rozpočtové určení daní (RUD), podnikání 
na venkově, postupné mizení drobných podnikatelů a služeb, vytváření klastrů, trvale udržitelný 
cestovní ruch jako ekonomický činitel, zákon o CR, podporu zaměstnanosti. 
Exkurze s workshopem proběhne ve sportovním a relaxačním centru Monínec a okolí. 
 
Workshop B: Venkov, tradice, rodina. 
Popis: workshop je zaměřen na sociální a společenské aspekty života na venkově. Bude diskutována 
problematika zachování tradic, migrace způsobující stárnutí populace venkovského obyvatelstva, 
potřeba posílení kvalitních služeb, role rodiny ve venkovském prostoru, pracovní příležitosti 
(nejen) pro mladé lidi, zamezení odlivu lidí z venkova. 
Součástí workshopu je návštěva obce Ratměřice – Vesnice roku 2010 a Integrovaného centra 
sociálních služeb Odlochovice.   
 
Workshop C: Zemědělství a životní prostředí. 
Popis: v rámci workshopu se budou účastníci konference zabývat ochranou půdního fondu, dopady 
lidského hospodaření na životní prostředí a s tím souvisejícími změnami krajinného rázu. Dále 
tématy eroze půdy, hospodaření sedláků i velkých družstev, pastevních areálů, prostupnosti 
krajiny, likvidace remízů a historických cest, ochrany vody v přírodě a péče o životní prostředí. 
Do workshopu je zahrnuta návštěva rodinné farmy Kunclův mlýn a ZD Krásná Hora. 
 
Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově. 
Popis: stěžejním tématem workshopu jsou problémy veřejné železniční a autobusové osobní 
dopravy na venkově a také příklady dobré praxe, dále bude řešena otázka osobní dopravy jako 
veřejné služby a provozování a údržba dopravní infrastruktury. 
Workshop zahrnuje přejezd vlakem ze Sedlčan do Olbramovic a návštěvu Štětkovic.  
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Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení čin-
nosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu roz-
voje venkova na období 2007–2013. Hodnocení se uskutečnilo 
během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných 
prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární 
správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D 
dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se 
umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 
o 14 procentních bodů.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zeměděl-
ství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Míst-
ních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu 
rozvoje venkova ČR.

Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních 
akčních skupin (MAS) v jejich kancelářích. Zástupci MAS předsta-
vili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné pre-
zentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:
1. Strategické dokumenty MAS 
2. Personální zajištění činnosti MAS 

3.  Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu 
LEADER 

4. Integrace a rozvoj MAS 
5. Monitoring a evaluace MAS 
6. Propagace MAS 
7. Nadstavba aktivit MAS 

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní do-
staly možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že 
mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný 
místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 
2010 do června 2011. V dotazníku byly MAS informovány kolik bo-
dů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 
200. Minimum, které by každá MAS v rámci hodnocení měla získat, 
tvoří 50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek 
obsažených v dotazníku, kde byly zahrnuty i základní podmínky, 
které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí dotace pro opatření 
IV.1.1 Místní akční skupina. S potěšením konstatujeme, že všechny 
z podpořených MAS vysoce překročily tuto minimální požadovanou 
bodovou hranici. Nejníže hodnocená MAS obdržela od Hodnotící 
komise 90 bodů, nejlépe hodnocená MAS získala 190 bodů.

Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo jmenovité roztřídění MAS do čtyř skupin. Vyzvalo však jednotlivé regiony, aby informo-
valy o hodnocení na svých webových stránkách. Například některé MAS z Olomouckého kraje získaly body takto: MAS – Partnerství 
Moštěnka 178 bodů, MAS Moravská cesta 170 bodů, Rozvojové partnerství regionu Hranicko 165 bodů, MAS Šumperský venkov 147 
bodů (32+). Všechny tyto MAS patří do kategorie „A“.

Hodnocení místních akčních skupin 2011: 
většina leaderovských regionů se zlepšila
Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo jmenovité roztřídění MAS do čtyř skupin
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Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 
4 skupin dle získaného počtu bodů.

Pro 48 MAS vybraných v rámci 1. kola a pro 32 MAS vybraných 
v rámci řádného 2. kola výběru byly počty bodů pro zařazení do 
skupin nastaveny shodně. Pro dodatečně vybraných 32 MAS (tzv. 
MAS 32+) byly bodové hranice posunuty níže, neboť roční finanč-
ní alokace těchto MAS zdaleka nedosahuje úrovně financování 
zbylých 80 MAS. Bodová rozmezí pro rozřazení MAS do skupin 
uvádí následující tabulka.

Pokud porovnáme počty místních akčních skupin umístěných ve 
skupině A a B v roce 2011 s předcházejícím rokem 2010, je znát 
významné zlepšení v činnosti MAS. Největší pokrok je znát u sku-
piny MAS 32+, kde se počet MAS umístě-
ných ve skupině A a B zvedl z 18 na 26. Cel-
kově se v prvních dvou skupinách umístilo 
80 % MAS, což znamená zlepšení oproti ro-
ku 2010 o 14 procentních bodů. Věříme, že 
k tomuto dobrému výsledku přispělo i loňské 
hodnocení místních akčních skupin, které 
mnohé MAS stimulovalo ke zlepšení vlast-
ních činností a inspirovalo k rozšíření stávají-
cích aktivit. V následujících grafech je uvede-
no porovnání výsledků v roce 2010 a 2011.

Porovnání dle skupin MAS:

DObRÉ PŘíKLADy Z ČiNNOSTi MAS
Mnohé MAS se mohly pochlubit zajímavými činnostmi. Často 

se MAS zaměřují na podporu cestovního ruchu nejen samotnou 
propagací území, ale i vlastními turisticky atraktivními produkty, 
které podněcují chuť navštívit i další zajímavá místa v regionu.

Mnoho MAS klade velký důraz na hodnocení vlastní činnosti, jak 
s pomocí externích subjektů, tak prostřednictvím dotazníkových še-
tření u široké veřejnosti. Tato šetření tedy nejsou zaměřena pouze na 
potřeby potenciálních žadatelů v území, ale zejména na zhodnocení 
vlastní činnosti MAS, resp. spokojenosti obyvatel s činností MAS. Dvě 
z místních akčních skupin jsou dokonce držiteli certifikátu ISO.

Velký pokrok byl znát zejména ve spolupráci místních akčních 
skupin, a to nejen na národní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. 
Ze zahraničních MAS spolupracují zejména s nejbližšími sousedy – 
tedy s rakouskými, německými, slovenskými a polskými MAS. Ne-
zřídka však navazují spolupráci i s MAS z Estonska či Finska.

MAS se aktivně zapojují do společenských akcí pořádaných v re-
gionu, většina pořádá i vlastní společenské akce, které vhodně do-
plňují nabídku v regionu. Informování obyvatel území o dění v re-
gionu prostřednictvím nejrůznějších informačních kanálů je takřka 
samozřejmostí u všech MAS.

Hodnocení MAS v roce 2011 proběhlo úspěšně, přestože čas 
určený na samotné hodnocení byl velmi omezený. Velký dík za to 
patří právě místním akčním skupinám, které nepodcenily přípravu 
na hodnocení a podkladové materiály zaslaly v požadovaných ter-
mínech. Doufáme, že hodnocení MAS v roce 2012 dopadne opět 
o něco lépe, než to letošní. Zdroj: MZe

Celá zpráva:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-ven-

kova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hod-
noceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html

a b C D
48 Mas 200–160 159–140 139–120 119–50
32 Mas 200–160 159–140 139–120 119–50

Mas 32+ 200–140 140–120 120–100 99–50

� název skupiny doplňující komentář
A nejlépe�fungující�MAS�

–�příklady�dobré�praxe
vysoce�transparentní�a�důvěryhodné,�aktivní�a�ak-
tivizující�území

B dobře�fungující�MAS je�u�nich�prokazatelná�nadstavba�metody�LEADER�(tj.�
umí�nejen�rozdělovat�peníze,�ale�mají�jasnou�strategii�
a�distribuce�finančních�prostředků�přes�ně�má�přida-
nou�hodnotu�oproti�centralizovanému�rozdělování)

C průměrné�MAS splňují�formální�požadavky�pro�existenci�a�čerpání,�
efekt�je�téměř�stejný,�jako�kdyby�finance�byly�přeroz-
dělovány�centrálně

D MAS,�které�by�svůj�pří-
stup�měly�přehodnotit

jsou�na�hranici�toho,�co�se�od�nich�očekává,�
splňují�pouze�formální�pravidla

Celkové porovnání:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-iv/mistni-akcni-skupina/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2011.html
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Strategický dokument Národní sítě Místních akčních skupin 
(NS MAS) České republiky k budoucnosti metody LEADER po 
roce 2014 byl představen v rámci neformálního jednání 8. října 
v Přelouči. 

Účastníci setkání, kterého se společně se zástupci venkova zú-
častnil i náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, státní tajemník 
slovenského ministra zemědělství a rozvoje venkova Gabriel Csicsai 
a předseda Národní sítě MAS ČR František Winter, prodiskutovali 
rovněž možnosti spolupráce MAS ČR a SR za podpory národních sí-
tí pro rozvoj venkova. 

Jednání se dále zúčastnili vedoucí oddělení Celostátní sítě pro 
venkov a Technické pomoci Zuzana Dvořáková, manažerka Národ-
ní sítě pro rozvoj venkova SR Malvína Gondová, koordinátor Národ-

V Přelouči se diskutovalo o možnostech spolupráce 
mezi Českem a Slovenskem v programu LEADER

ní sítě pro rozvoj venkova SR Branislav Gerhát, předsedkyně Národ-
ní sítě slovenských MAS Andrea Hradiská a tajemnice NS MAS ČR 
Olga Špiková.

Všichni přítomní se seznámili také s příklady dobré praxe při ad-
ministraci projektů metodou LEADER.

Zástupci sítí pro rozvoj venkova ČR a SR projednali budoucí 
spolupráci při podpoře projektů na sdílení zkušeností mezi MAS 
obou zemí. V Česku se bude na národní úrovni dále diskutovat 
o tom, jak by mohlo ministerstvo zemědělství co nejlépe podporo-
vat základní teze Národního strategického plánu LEADER 2014+ 
při projednávání legislativního rámce pro nové programovací ob-
dobí v Evropské komisi i vůči dalším zainteresovaným resortním 
ministerstvům.
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Výbor Národní sítě MAS jednal upro-
střed republiky 11. října v Humpolci. Ve ve-
řejné soutěži vybral nový vizuální styl podle 
nabídky firmy Vectris s.r.o. Rožnov pod 
Radhoštěm. Styl začne být využíván po po-
depsání licenční smlouvy a dořešení finanč-
ních a technických záležitostí. 

Výbor dále pověřil Moniku Hienlovou 
z MAS Krajina srdce organizací konference 
Venkov 2011 za NS MAS ČR. Přijal také no-
vého člena MAS Skleněný Nový Bor. Pracov-
ní skupině Medializace a propagace svěřil 
úkol rozpracovat koncepci výstav, kterých 
se bude NS MAS účastnit. Výbor se ovšem 
věnoval zejména zprávě z hodnocení MAS 
2011 a výstupům pracovní skupiny Vize 
a rozšíření, která se odehrála o den dříve.

PREZENTAcE NOVÉHO PRV: 
NEDOSTATEČNá VÝŠE 
FiNANcí PRO VENKOV

Předseda NS MAS František Winter ve své 
zprávě o činnosti informoval například o pre-
zentaci řídícího orgánu PRV k budoucímu plá-
novacímu období EU. Za NS MAS ČR vznesl 
připomínku k nedostatečné výši finančních 
prostředků pro venkov, protože je zmíněn 
pouze v jedné ze šesti priorit.

Navržené priority budoucího PRV jsou:
1)  Podpora přenosu znalostí v zemědělství 

a lesnictví
2)  Zlepšení konkurenceschopnosti země-

dělství a životaschopnosti zeměděl-
ských hospodářství

3)  Podpora pro organizaci potravinového 
řetězce a řízení rizik v zemědělství

4)  Zachování a posílení ekosystémů závis-
lých na zemědělství a lesnictví

5)  Podpora efektivního využívání zdrojů 
a přechod na nízkouhlíkové hospodaře-
ní v zemědělsko-potravinářském odvět-
ví a v lesnictví

6)  Využití potenciálu pracovních míst 
a rozvoj venkovských oblastí

PREZENTAcE STANOViSKA EHSV 
„LEADER JAKO NASTROJ 

PRO MíSTNí ROZVOJ“

Roman Haken z CpKP informoval o sta-
novisku Evropského hospodářského a soci-
álního výboru. EHSV vydává tři typy stano-
visek – na vyžádání (téma zadává komise), 
průzkumná (zadává předsednická země 
pro zjištění pohledu na jejich předsednictví) 
a z vlastní iniciativy výboru. Dne 22. 9. 2011 
bylo odsouhlaseno Stanovisko EHSV k té-
matu LEADER jako nástroj pro místní roz-
voj (stanovisko z vlastní iniciativy). Schvále-
né stanovisko je předloženo Evropskému 
parlamentu a Výboru regionů.

Zpracování trvalo půl roku – zpracování, 
schůzky studijní skupiny, veřejná slyšení. Sta-
novisko je zpracováno na základě materiálů 
NS MAS ČR a výrazně ho formulovaly i české 
MAS. Poradcem pro stanovisko byl Ing. Pospí-
šil a prezentováno bylo na kulatém stole MZe.

Zkráceně je obsahem pochvala Leaderu 
jako metody. Protože je metoda již odzkou-
šena, tak je to návod a ne experiment, jak 
to dodneška někteří prezentují. Dále je zde 
rozebírána možnost určité implementace 
metody na městský prostor.

Stanovisko může být použito jako argu-
ment pro další vyjednávání, jak na evrop-
ské, tak hlavně na místní úrovni (minister-
stva, kraje). Skupina bude doporučovat 
Výboru regionů vypracovat podobné sta-
novisko příští rok, ale již více rozpracova-
né. Stanovisko je dostupné na stránkách 
www.nsmascr.cz a www.eesc.europa.eu.

AGROKOMPLEx i ZEMě žiViTELKA 
buDOu V ROcE 2012 POSuNuTy

Tajemnice NS MAS Olga Špiková prezen-
tovala závěrečné zprávy z účasti Sítě na vele-
trzích. Agrokomplexu v Nitře se zúčastnilo 26 
MAS ze Slovenska, 6 MAS z České republiky, 
2 z Maďarska a 1 z Polska, které se prezen-
tovaly společně s národními sítěmi. Termín 
výstavy pro příští rok je 23. – 26. 8. 2012.

Na Zemi živitelce se prezentovalo 70 MAS, 
14 regionálních značek, z nichž 11 bylo pod 
patronací ARZ, 8 MAS ze Slovenska společně 
s Národní sítí rozvoje vidieka (NSRV). Expozi-
ce byla pod záštitou CSV. 

Příští rok je plánována prezentace v pavilo-
nu Z, tradičně společně se SPOV, MMR, NSRV 
a MAS ze Slovenska. Expozice je v jednáních, 
protože Výstaviště má nového ředitele. Ter-
mín konání na příští rok 30. 8. – 4. 9. 2012.

NOVÉ LOGO A ViZuáLNí STyL

Do druhého kola Veřejné neanonymní 
soutěže na nový vizuální styl NS MAS ČR by-
li pozváni dva soutěžící. Byly prezentovány 
dva rozdílné styly, které navrhovaly jak úpra-
vu loga, tak logo zcela nové. Zpracovatelé 
představili a upřesnili své návrhy. V bouřlivé 
diskuzi, do které se zapojili všichni přítomní, 
se projednávaly dva zcela odlišné návrhy 
(konzervativní a nový). Byl přijat většinový 
názor na posun NS MAS ČR někam dopře-
du a nové logo by mohlo posunout a ovliv-
nit názor na NS MAS ČR. Nové logo dává 
možnost nové invence, nového myšlení a no-
vého směru. 
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Výbor Národní sítě MAS jednal v Humpolci o novém 
vizuálním stylu, hodnocení MAS a budoucím LEADERu

http://www.nsmascr.cz
http://www.eesc.europa.eu
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ZPRáVy Z PRAcOVNícH SKuPiN:

Tematická PS LEADER při MZe
Jan Florian informoval o činnosti pracovní skupiny LEADER na 

MZe, která projednala rozšíření území 4 MAS nad limit 110 %. 
Schváleno. Do budoucna by měly tyto změny být schvalovány 
přímo CP SZIF – pokud bude dodržena podmínka územní sou-
držnosti a MAS nebude požadovat navýšení financí nad 110 % 
počtu obyvatel. Ostatní a komplikovanější případy bude nadále 
řešit TPS LEADER.

Projednáván nejasný postup při bodování povinného prefe-
renčního kritéria zapojení dětí a mládeže u jedné MAS, který se 
otevřel v souvislosti s opravou bodování povinného preferenč-
ního kritéria – nová pracovní místa. Dané MAS bylo uloženo vy-
světlit postup hodnocení. PS LEADER upozorňuje, že ačkoliv je 
hodnocení projektů jako takové v kompetenci MAS, je nutné 
dodržovat preferenční kritéria.

Akceptované připomínky NS MAS:
–  uznatelnost členských příspěvků do sítí na venkově (tedy 

vč. KS NS MAS, SPOV apod.) do celkové výše 15 tis. Kč za 
rok – bude zavedeno od r. 2012

–  zjednodušení dokladování ZV IV. 1. 1. na cestovné, tele-
fon, občerstvení apod. jako již nyní poštovné a kancelář-
ské potřeby (tj. MAS do soupisky uvede tyto výdaje pou-
ze jedním řádkem a přiloží podrobnější soupis např. vý-
kazem z účetnictví, samotné doklady předkládá až při 
kontrole na místě – není nutné kopírovat) – bude zave-
deno od r. 2012

–  upřesněn výklad povinnosti provádět zadávací řízení v rám-
ci ZV 004 – do velikosti zakázky se nezapočítávají již vybra-

ní dodavatelé na dlouhodobé bázi (telefon, nájem apod. – 
pouze v případě změny dodavatele je nutné provést nově 
výběr), dále lze v rámci kódu dělit na dodávky a služby – te-
prve poté se posuzuje velikost zakázky pod/nad 500 tis. Kč 
bez DPH

– zahraniční stravné v rámci IV. 1. 1. dle vyhlášky
–  návrh na změnu postupu kontrol ze strany RO SZIF (upuštění 

od kontrol na místě u menších projektů) bude dále diskuto-
ván – vyžaduje stanovisko certifikační organizace – BDO

–  rozšíření výčtu způsobilých žadatelů v rámci IV.1.2. o příspěv-
kové organizace (DPH bude asi nezpůsobilé jako u obcí) 

Dále byly projednány náměty z MZe: 
–  Do pravidel IV. 1. 1. bude přidána podmínka: „MAS je povin-

na zpracovat a řídit se interním předpisem, který zaručí trans-
parentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů.“

–  Podnět ÚOHS k přenosu výhody na třetí subjekt. Konečný 
závěr nebyl přijat. 

–  NS MAS ČR informativně předala připomínky k jednotlivým 
otázkám v rámci hodnocení MAS 2011. Bude projednáno PS 
Hodnocení a poté samostatně s MZe.

–  Dále byl předán koncept nového opatření III. 4. 1. zpracova-
ný PS LEADER a PS VaR. 

PS LEADER obdržela několik dalších podnětů (odvolání jed-
notlivých MAS proti rozhodnutí SZIF nebo MZe), budou pro-
jednány v průběhu listopadu. PS LEADER upozorňuje, aby 
MAS vždy volily formální postup odvolání a doporuču-
je konzultovat s MZe nebo cP SZiF ke komu vznášet své 
podněty. 

Z Z  č i n n o s t i  N S  M A S  3 1



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 164 • 11/2011

Z Z  č i n n o s t i  N S  M A S  3 2

PS Vize a Rozšíření
Jiří Krist informoval o jednání Pracovní skupiny Vize a rozší-

ření. Jednání probíhalo v pondělí 10. 10. 2011 od 18:00. Čle-
nové byli seznámeni se stanoviskem EHSV. Dle Romana Hake-
na by se mělo ze stanoviska vytěžit maximum a používat ho ja-
ko argument. Na úrovni krajů by se dalo velice dobře použít. 
Dále se vedla diskuze o dalším možném rozpracování NSPL – 
konkrétní náměty na co a z jakého fondu čerpat. 

Na téma rozšiřování jsou různé pohledy a je potřeba zpraco-
vat materiály kam chceme zacílit podporu.

Provedlo se hlasování o možnostech podpory pro nově založe-
né MAS dle stejných pravidel jako pro toto období, pro nevybra-
né MAS (na toto jsou rozdílné názory, vznesen požadavek na ově-
ření, zda se vztahuje zákaz čerpání pro MAS z projektů spoluprá-
ce?), rozšiřující se MAS (z diskuze vyplynul limit o více jak 50 % 
svého stávajícího stavu plochy a nejméně 10 tis. osob). Je zde sna-
ha podporovat silnější MAS. Navrhuje se, že částka podpory by 
mohla být variabilní. Další jednání bude v rámci konferenci Venkov. 

Dále byl výbor seznámen s jednáním na MZe o podpoře opat-
ření III.4.1. Osvojování schopností. Sešla se skupina ze zástupců 
MZe, NS MAS, SPOV, SMO a jednalo se o pravidlech podpory. 
Skupina se shodla na tom, že většina úsilí bude vedena na úrov-
ni krajských sdružení. Je plánována minimální intervence státní. 

MZe vyjádřilo podporu, aby základní analýzu o stavu možnos-
ti rozšíření metody Leader na území bílých míst vypracovali part-
neři MZe. 

PS Mezinárodní spolupráce
Petr Kulíšek seznámil s prací PS. Naposledy jednaly na ZŽ, ale 

zápis bude dodán co nejdříve. Poslední akce, které se účastnili je 
konference v Polsku (Leader after 2013). Jednalo se o oficiálním 
návrhu komise, který bude prezentován v Praze. Je to finální ná-
vrh, který bude dodán k prodiskutování každému státu EU a po-
té připomínkován. Je zde velké směřování na pojištění úrody, a to 
není dobré, je to odvod peněz bez dopadu na venkov. V celém 
programu je dán důraz na udržitelnost. Jak se ČR tohoto návrhu 
zhostí, je otázkou, a proto se musíme zapojit k připomínkování. 

PS Medializace a propagace 
Zpráva přednesena zástupkyní pí Annou Čárkovou. 
Medializace výstupů z jednání partnerů – připraveny dvě tis-

kové zprávy a zápisy a výstupy z jednání byly pravidelně umís-
ťovány na webu NS MAS ČR. 

Medializace výstupů z jednání pracovních skupin – pravidel-
né umisťování výstupů na webu. 

Rozvoj dalších komunikačních kanálů – stránka na Facebooku. 
Tato byla založena v květnu 2011. V současnosti 7 správců.

Leaderfest 2011 – tisková zpráva a reportáže a foto umístě-
ny na facebookovou stránku NS MAS ČR

Doprovodné akce k výstavě Země živitelka – soutěž pro ná-
vštěvníky, seminář Regionální značky jako nástroj rozvoje ven-
kovských oblastí

Výstavy na významných akcích – Má vlast 20011 na Vyšehradě
Účast na výstavách a dalších propagačních akcích – Země ži-

vitelka 2011, Má vlast 2011, Agrokomplex 2011. K akcím byly 
připraveny a rozeslány TZ.

Připravena a vyhlášena soutěž o nový vizuální styl NS MAS 
ČR – Uzavřeno 1. kolo soutěže. 

Vydané tiskoviny – Průvodce místními akčními skupinami 
2000 ks, Leták NS MAS ČR A3 – CZ – 1000 ks, Leták A3 NS MAS 
ČR – EN 500 ks, Vize A4 – 1000 ks, Soutěž A4 – 1000 ks

Jednání PS Propagace – proběhly 2 setkání členů na MZe 
v Praze. 

Účast na dalších akcích – STUDY TOUR ON „Rural Networks in 
the European Union – Actors, Set-up and Tasks“ on 5th – 6th July 
2011, Valné zhromaždenie NSS MAS, 21. 6. 2011, Horné Saliby. 

PS Hodnocení MAS 2011
Vyjádření poskytla Anna Čárková, členka výběrové komise, 

která se účastnila hodnocení téměř v celém rozsahu. Ve výsled-
ku budou opět MAS rozřazeny do 4 skupin. Bodové hodnocení 
nebude celkově zveřejněno, pouze rozřazení do skupin. Čepel-
ka připraví zajímavé zhodnocení spolupráce v MAS, které bude 
teprve prezentováno (např. spolupráce se školami atd.). Nejniž-
ší počet 90 a nejvíce 190 bodů, průměr 146 bodů. Nad hranici 
průměru se dostalo 63 MAS.

MAS lze dle činnosti rozdělit do tří kategorií: 
–  vzorný a příkladný přístup = implementace SPL a další do-

plňkové činnosti, nebo Leader jako doplňková činnost (o.p.s.), 
ale dobře dělaná

–  vlažný přístup = korektně Leader ale bez srdce (jediná čin-
nost Leader, minimum na režie), nebo Leader jako vedlejší 
činnost (o.p.s.), drží se pravidel, ale nic navíc

–  na zrušení = velmi špatný přístup, není nic navíc a i Leader 
dělají špatně

Za 20 minut není možno posoudit celoroční činnost MAS – 
Leader jako metodu. Hodnocení ovlivněno způsobem prezen-
tace jednotlivých manažerů, kdo jak umí prezentovat.

Obdivuhodná“ je asertivita = odvaha prodat i to co nejsem 
schopen dodat na místě, suverenita. 

Obsah dotazníků je mix evaluace a sebe-evaluace. Spousta 
MAS nemá jasno, co je monitoring a evaluace. Toto byla nej-
slabší stránka hodnocení. Celkově je činnost různorodá a hnu-
tí se velice podařilo posunout dopředu. Pozitivní je vědět, co 
jsou MAS schopny dělat a uspořádat. Vedlejší činnosti se veli-
ce liší ve škále i množství. 

Základní rozdíl je v tom, že jsou MAS, které dělají program 
Leader, ale také animují území a rozvoj. Oproti tomu jiné, kte-
ré nedělají žádné další akce. 

Anna Čárková doporučila, aby se vrátilo k hodnocení na mís-
tě! Je potřeba se zaměřit na vzdělávání MAS v evaluaci a moni-
toringu. Větší důraz, protože ten je kladen i od EU. 

Ze zápisu vybral TSu
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Regionální výrobky a biO potraviny 
se možná objeví více v prodejnách 
svazu spotřebních družstev cOOP

Podpora místní produkce a zařazení regionálních výrobků a BIO 
potravin do prodejen společnosti COOP – to byla hlavní témata 
společného jednání zástupců Svazu českých a moravských spo-
třebních družstev COOP, Národní sítě MAS ČR, Asociace regio-
nálních značek a Svazu PRO-BIO. Schůzka se uskutečnila 7. října 
v Praze.

Účastníci jednání probírali možnosti spolupráce v oblasti regio-
nálních výrobků a produkce BIO potravin, které by mohly již brzy 
obohatit sortiment prodejen patřících do skupiny COOP. „Již teď 
se snaží Svaz tento sortiment podporovat a cílem naší organizace 
je motto: české a čerstvé do prodejen,“ podotkl Zdeněk Juračka, 
předseda svazu a skupiny COOP. 

Záměrem spolupráce bude také informovat občany o regionál-
ních výrobcích, BIO produkci, místních akčních skupinách a samot-
ných obcí, a to přímo v prodejnách. Nedílnou součástí záměru je 
i podpora vzdělávání jak prodejců, tak i kompletního manage-
mentu prodejen v oblasti BIO produkce. „Je důležité lidi přesvěd-
čit, že BIO je normální a není to nic zvláštního či nadstandardní-

ho,“ sdělila přítomným Kateřina Nesrstová, manažerka Svazu 
PRO-BIO. 

Podle předsedkyně Asociace regionálních značek Kateřiny Ča-
dilové se budou moci regionální výrobci stát přímými dodavateli 
místních prodejen. „Připravených výrobců není mnoho, ale bu-
deme se snažit, společně s partnery, maximálně výrobce připra-
vit a pomoci.“ 

Předseda NS MAS ČR František Winter v závěru shrnul jednání 
a přislíbil představení spolupráce a záměru projektu Správní radě 
SČMSD COOP. Tohoto projektu se bude NS MAS ČR účastnit spo-
lečně se Svazem PRO-BIO a Spolkem pro obnovu venkova, který je 
dalším důležitým partnerem v rámci rozvoje venkova.

Olga Špiková, NS MAS ČR

MAS Olomouckého kraje jednaly 
v pracovně krajské rady. Nyní zvou 
na společnou akci kolegy ze Zlínska

V prostorách krajské rady v Olomouci se uskutečnilo 18. října 
jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kra-
ji. Týkalo se zejména pomoci MAS, které nebyly vybrány v pro-
gramu LEADER. Čtyři takto zúčastněné MAS hodlají pokračovat 
ve své činnosti (Mohelnicko, Haná pod Jedovou, Občané pro roz-
voj venkova a SPOKO Konice, které má ovšem problém s tím, že 
nemá nyní 10. tisíc obyvatel kvůli rozšiřování se sousední MAS) 
a jsou připraveny zúčastnit se programu III.4.1. osvojování schop-
ností. Problém s aktivizací MAS je pouze na Jesenicku. V ostat-
ních regionech se budou MAS v kontextu úkolu pokrývání „bí-
lých míst“ rozšiřovat (Moravská cesta na severovýchod, Uničov-
sko připojí Uničov, Záhoří-Bečva má oslovit Lipník nad Bečvou, 
MAS – Partnerství Moštěnka jedná o rozšíření směrem ke Kromě-
říži). Druhým velkým tématem jednání byly výsledky hodnocení 
MAS 2011. K tomuto tématu, ovšem i předešlému, se MAS vrá-
tí na společném semináři „LEADER – budoucnost venkova“ dne 
7. a 8. listopadu v Nové Hradečné na Uničovsku, na který jsou 
zvány také MAS ze sousedního Zlínského kraje, které spadají pod 
jeden RO SZIF. TSu

Z Z  č i n n o s t i  N S  M A S  3 3
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Do funkce ministra zemědělství nastupuje Petr Bendl, 6. října 
jej jmenoval prezident Václav Klaus. Jde už o šestou změnu ve vlá-
dě za rok a čtvrt její existence. Bývalý středočeský hejtman a exmi-
nistr dopravy Bendl střídá ve funkci Ivana Fuksu. VV už nastupují-
cího ministra vyzvaly, ať vymění vedení státních Lesů ČR. 

„Resort, který přebíráte, není jednoduchý. Ať se vám ve vaší 
práci daří,“ řekl Klaus Bendlovi a dodal, že věří v to, že svou no-
vou funkci zvládne.

Ke změně na postu ministra zemědělství dochází jen pár dnů 
před volbou nového vedení středočeské ODS. Bendla se z pozice 
předsedy krajské organizace občanských demokratů bude snažit 
sesadit bývalý šéf poslanců ODS Petr Tluchoř, jeden z hlavních 
oponentů premiéra Nečase ve straně.

Tluchoř proto premiéra obvinil, že výměna ministra zemědělství, 
při které přišel o křeslo jeho blízký spojenec Fuksa, má změnit roz-
ložení sil v ODS. „Pro jeho odvolání neexistují odborné důvody. Je 
to hrubý zásah do středočeské ODS. Jde jednoznačně o snahu ovliv-
nit volební regionální sněm středočeské ODS,“ kritizoval premiéra 
Tluchoř. Krajští lídři ODS naopak Nečase podpořili.

Změny ve vládě Petra Nečase
Tomáš Chalupa místo Pavla Drobila na pozici ministra živ. prostředí
Jan Kubice místo Radka Johna v křesle ministra vnitra
Radek Šmerda místo Víta Bárty na ministerstvu dopravy
Pavel Dobeš místo Radka Šmerdy na dopravě
Karolína Peake novou vicepremiérkou
Petr Bendl místo Ivana Fuksy na zemědělství

Bendl zároveň ve funkci střídá jednoho z nejméně viditelných čle-
nů vlády, jehož výměnu dlouhodobě požadovaly Věci veřejné kvůli 
jeho Dřevěné knize, tedy koncepci hospodaření ve státních lesích.

Fuksovi oznámil premiér vyhazov z vlády těsně před otevíráním 
obálek v tendru na dlouhodobé dřevařské zakázky. „Doufám pev-

ně, že odvolání pana Fuksy a jmenování nového ministra Bendla bu-
de mít pozitivní dopad na koncepční činnost ministerstva zeměděl-
ství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu i na 
hospodaření Lesů ČR,“ uvedla krátce před Bendlovým jmenováním 
místopředsedkyně VV Kateřina Klasnová. „Očekávám, že okamžitě 
dojde k obměně managementu Lesů ČR,“ dodala Klasnová s tím, 
že věří, že bude ve státním podniku proveden forenzní audit.

„Jmenování nového ministra vnáší naději, že se problémy bu-
dou řešit jinak, než je řešil ministr Fuksa,“ prohlásil Jaromír Bláha 
z ekologického sdružení Hnutí Duha, které Fuksu dlouhodobě kri-
tizovalo za tendry na těžbu ve státních lesích.

Zemědělské svazy očekávají od Bendla něco trochu jiného – že 
bude aktivně jednat s Evropskou unií o budoucnosti Společné ze-
mědělské politiky. „Budeme trvat na tom, aby nový ministr země-
dělství pokračoval ve směřování dosavadní zemědělské politiky,“ 
citovala ČTK předsedu Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů Lubomíra Burkoně.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-jmenoval-ministrem-bendla-
-vv-uz-ho-vyzvaly-at-zakroci-v-lesich-1it-/domaci.

aspx?c=A111006_134536_domaci_kop

Prezident Klaus jmenoval novým ministrem zemědělství Petra bendla

http://zpravy.idnes.cz/klaus-jmenoval-ministrem-bendla-vv-uz-ho-vyzvaly-at-zakroci-v-lesich-1it-/domaci.aspx?c=A111006_134536_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/klaus-jmenoval-ministrem-bendla-vv-uz-ho-vyzvaly-at-zakroci-v-lesich-1it-/domaci.aspx?c=A111006_134536_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/klaus-jmenoval-ministrem-bendla-vv-uz-ho-vyzvaly-at-zakroci-v-lesich-1it-/domaci.aspx?c=A111006_134536_domaci_kop
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Nový ministr zemědělství Petr 
bendl převzal řízení resortu

Premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zeměděl-
ství 6. října. Petr Bendl se poté osobně představil zaměstnancům 
úřadu ministerstva. Premiér Petr Nečas i nově jmenovaný ministr 
Petr Bendl poděkovali odstupujícímu ministrovi Ivanu Fuksovi.

„Chci se seznámit s aktuální situací, která na Ministerstvu země-
dělství je, chci využít svých zkušeností starosty a hejtmana a rovněž 
prvního místopředsedy Svazu měst a obcí ČR, chci také využít zkuše-
ností, které mám z čerpání evropských fondů,“ řekl Petr Bendl s tím, 
že je nutné podpořit konkurenceschopnost českých zemědělců.

„Jako hejtman jsem přišel do styku s řadou kompetencí, které se 
Ministerstva zemědělství týkají. Ať už jde o ochranu přírody, krajiny 
a pozemkových úprav či záležitostí vodovodů a kanalizací,“ upřes-
nil ministr Bendl. Za priority považuje nový ministr zemědělství na-
příklad oblast čerpání z evropských fondů, úzkou spolupráci s ne-
vládními organizacemi a dokončení restitucí, a to nejen církevních.

Odcházející ministr Ivan Fuksa popřál Petru Bendlovi hodně 
úspěchů v jeho nové funkci. Radek Ležatka, MZe

Antimonopolní úřad pozastavil 
megatendr Lesů ČR

Antimonopolní úřad pozastavil obří tendr státního podniku Lesy 
ČR na práce v lesích po roce 2012. Vydal předběžné opatření. ČTK 
to bez bližších podrobností řekl předseda Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže Petr Rafaj. Lesy ČR tak nemohou s vítězi uzavřít 
smlouvy. ÚOHS dostal dva podněty. Na základě jednoho z nich za-
hájil správní řízení. Vydal i předběžné opatření. ÚOHS předběžná 
opatření vydává pouze v případech, kdy má pochybnosti o správ-
nosti postupu zadavatele. V čem tyto pochybnosti v případě Lesů 
ČR spočívají, Rafaj neupřesnil. Z oficiálního přehledu podaných na-
bídek vyplývá, že společnost Less & Forest dala v tendru nejlepší ce-
novou nabídku na lesní práce na 88 jednotkách, což znamená vítěz-
ství na 75 procentech z nich. Firma ale uvedla, že se nedá čekat, že 
by Less & Forest pracoval na všech jednotkách, neboť na to nemá 
dostatečnou kapacitu. Vítězové tendrů Lesů ČR mají zajišťovat pěs-
tební práce, dřevo budou těžit a sami prodávat. Soutěží se o 90 pro-
cent těžby dříví, zbývající desetina území je vyhrazena k samostatné 
soutěži určené zejména malým firmám s regionální působností. Ví-
tězné firmy ve velkém tendru budou pětinu vytěženého dřeva mu-
set dál nabídnout prostřednictvím burzy či aukcí, aby se dřevo do-
stalo i na menší zpracovatele. Zdroj: tyden.cz

Předsedou Zemědělského svazu 
se stal jeho tajemník Martin Pýcha

Předsedou Zemědělského svazu ČR byl na tři roky zvolen jeho 
dosavadní tajemník Martin Pýcha (36). Rozhodla o tom celostátní 
konference ve Žďáru nad Sázavou. Dosavadní předseda Miroslav 
Jirovský, který vedl tuto druhou největší agrární organizaci v zemi 
12 let, už nekandidoval. 

Zemědělský svaz zastupuje hlavně zemědělské podniky. Jirov-
ský byl na předsednickém postu čtyři volební období. Do vedení 
svazu se dostal už před 21 lety jako místopředseda. Jirovský zůstá-
vá členem výboru svazu. Zemědělství se bude věnovat i jako před-
seda představenstva firmy Pias Suchdol. 

Pýcha má vysokoškolské zemědělské vzdělání. V Zemědělském 
svazu pracuje přes deset let. Za jednu ze svých priorit pro nejbliž-
ší období považuje větší propagaci svazu i celého zemědělství. 
„Aby zemědělství změnilo svůj obraz v očích veřejnosti, aby se nám 

podařilo přitáhnout mladé lidi do zemědělství a vyřešit generační 
obměnu, protože to je velký problém, který nás v nadcházejících 
letech čeká,“ řekl. 

Dřív se ozývaly debaty o tom, zda by se Zemědělský svaz neměl 
spojit s větší Agrární komorou. Podle Pýchy by to nebylo správné. 
Obě organizace podle něj musí úzce spolupracovat, protože mají 
společné zájmy. Podle některých delegátů je Pýchovou nevýhodou 
to, že nemá zkušenosti ze zemědělské prvovýroby. Ve volbě ale zís-
kal 491 z 535 možných hlasů. 

Konference byla vyvrcholením jednání členů svazu v okresech, 
krajích i ve svazových orgánech. Kromě předsedy byli zvoleni mís-
topředsedové a dvanáctičlenná kontrolní komise. Statutárním mís-
topředsedou se stal Jaromír Řezáč z Prostějovska. Představenstvo 
svazu bylo nyní obměněno z poloviny. 

Svaz má 924 členů, z nich je 351 zemědělských družstev a 423 
dalších právnických osob. Členské firmy obhospodařují 34 procent 
zemědělské půdy v ČR a zaměstnávají kolem 47. tisíc lidí. 

Zdroj: http://www.agris.cz/detail.php?i-
Sub=518&id=173394

Jankovský: MMR snižuje náklady 
na administrativu zadavatelů

Veřejní zadavatelé jistě ocení, že od 1. listopadu budou moci 
při plnění zákonné povinnosti uveřejňování informací uspořit. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj totiž na základě výsledků koncesního 
řízení uzavřelo smlouvu s novým provozovatelem Informačního 
systému o veřejných zakázkách.

 „Prostřednictvím této aplikace zadavatelé plní povinnosti sta-
novené paragrafem 146 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách,” uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, který 
má na starosti legislativu týkající se veřejných zakázek. Na základě 
výsledků koncesního řízení se novým provozovatelem  IS VZ US stá-
vá společnost NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 
4, IČO 45786259. „Tato společnost nabídla v rámci řízení nejniž-
ší cenu za obsluhu systému promítnutou v platbě za uveřejnění 
jednoho dokumentu,” pokračoval ministr. V celkovém ročním ob-
jemu takřka 10. tisíc veřejných zakázek a s nimi spojených doku-
mentů tak veřejní zadavatelé uspoří miliony korun. „Jednotlivý za-
davatel samozřejmě uspoří stokoruny, ale tyto kroky musíme vní-
mat v kontextu rozpočtu České republiky i globální ekonomické 
situace. I malé úspory v rámci běžných povinností jsou proto vel-
mi cenné,” vysvětlil Kamil Jankovský.

Internetová adresa Informačního systému o veřejných zakáz-
kách – uveřejňovacího subsystému zůstává i po změně provozo-
vatele stejná - (http://www.isvzus.cz). Dochází ke změně kontakt-
ních údajů, na které jsou odesílány k uveřejnění informace o ve-
řejných zakázkách. Podrobné informace pro zadavatele o změně 
provozovatele a nové kontaktní údaje platné od 1. 11. 2011  jsou 
uveřejněny  prostřednictvím Portálu o veřejných zakázkách a kon-
cesích (http://www.portal-vz.cz) a IS VZ US (http://www.isvzus.cz).
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Výše�poplatku�
za�uveřejnění�

(cena�za�
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v�Kč�s�DPH)
do�31.�10.�2011
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za�uveřejnění�
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jednotku

v�Kč�s�DPH)
od�1.�11.�2011

Snížení�
v�Kč

Snížení�
v�%

Poplatek�za�uveřejnění�
formuláře�v�listinné�podobě
(řádný�i�opravný�formulář)

1212 660 552 45,5

Poplatek�za�uveřejnění�každé�
další�strany�v�listinné�podobě 50 30 20 40

Poplatek�za�uveřejnění�
formuláře�v�elektronické�podobě
(řádný�i�opravný�formulář)

480 252 228 47,5

Poplatek�za�uveřejnění�každé�další�
strany�v�elektronické�podobě 30 18 12 40

http://www.agris.cz/detail.php?iSub=518&id=173394
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http://www.isvzus.cz/
http://www.portal-vz.cz/
http://www.isvzus.cz/


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 164 • 11/2011

Nový portál PROPAMáTKy: 
informace o obnově památek 
přehledně na jednom místě

V říjnu 2011 oficiálně zahajuje činnost nový internetový portál 
www.propamatky.info, který podstatně zpřehledňuje informace 
z oblasti péče o památky v celé České republice. Přináší komplex-
ní databázi všech vyhlášených dotací a veřejných sbírek na obno-
vu památek, katalog prověřených dodavatelů a expertů na oblast 
péče o památky a aktuální zpravodajství o obnově a financování 
památek. Celý projekt internetového portálu je navíc ojedinělý ta-
ké tím, že jeho redaktoři a redaktorky jsou lidé se zdravotním hen-
dikepem. Jedná se totiž zároveň také o sociální podnik, který pod-
poruje zaměstnávání lidí s hendikepem. Celý projekt je financova-
ný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Portál PROPAMÁTKY je určen majitelům či správcům pamá-
tek, neziskovým organizacím a firmám působícím v oblasti obno-
vy památek stejně jako odborné i laické veřejnosti,“ vysvětluje Ing. 
Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který 
portál provozuje. Uživatelé najdou na portálu informace členěné 
do tří základních oblastí – Katalog služeb, Financování a Zpravo-
dajství. 

Katalog služeb prezentuje prověřené dodavatele s relevantní-
mi referencemi, od restaurátorů přes architekty, projektanty, ře-
meslníky až po soudní znalce v oboru. Je členěn do přehledných 
kategorií s možnostmi podrobného filtrování dle zvolených krité-
rií. Portál PROPAMÁTKY současně jako jediný v České republice 
shromažďuje informace o neziskových organizacích, které půso-
bí v oblasti péče o památky. Registrace do katalogu je nyní zce-
la bezplatná. 

„V oblasti Financování je k dispozici denně aktualizovaný pře-
hled dotací z veřejných i soukromých zdrojů zaměřených na obno-

vu památek. Na portálu čtenáři a čtenářky mohou dohledat i aktu-
álně vyhlášené veřejní sbírky v oblasti obnovy památek. Obě tyto 
služby jsou u nás ojedinělé a můžeme je nabízet díky denní pečlivé 
práci lidí v redakci portálu.“ popisuje dále portál Aleš Kozák. 

Dvojici výše popsaných služeb doplňuje aktuální zpravodajství 
o památkách, jejich majitelích a způsobech využívání, nebo o zají-
mavých knihách a časopisech. Čtenáři a čtenářky se také mohou 
přímo na portálu přihlásit k odběru e-mailového zpravodaje, díky 
kterému se každý týden dozví o aktuálním dění ve všech třech po-
pisovaných oblastech portálu. 

„Do budoucna je našim cílem nadále prohlubovat a vylepšovat 
služby poskytované portálem, navazovat užší kontakty se zainte-
resovanými subjekty jako jsou například neziskové organizace, vy-
hlašovatelé dotací nebo kvalitní dodavatelé v oboru. Chceme být 
všem zájemcům spolehlivým partnerem v péči o památky,“ uzaví-
rá Aleš Kozák.

Kontakty: 
vedoucí portálu: ing. Aleš Kozák –

ales.kozak@instituteu.cz, tel. 732 533 033 
public relations: Markéta Lajdová –

marketa.lajdova@instituteu.cz, tel. 777 132 159 
www.propamatky.info

Seminář Zelené úřadování 
ve veřejné správě naučí 
obce šetřit životní prostředí

Naučit obce šetřit životní prostředí je cílem semináře Zelené úřa-
dování ve veřejné správě, který se uskuteční 8. listopadu v Bene-
šově. Zúčastnit se ho mohou zástupci obcí a jimi zřizovaných or-
ganizací, například škol nebo knihoven. „Z veřejných prostředků 
se hradí spousta věcí, u kterých se může stát, že v konečném dů-
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KDY: 3. a 4. listopadu 2011

KDE: Sladovna v Písku – kulturní prostor

Čtvrtý ročník mezioborové konference o obnově a využívání památek je zaměřen 
na sladovny. Zveme všechny zájemce o industriální dědictví, architekty, zástupce 
měst a obcí, pracovníky památkové péče i studenty. Součástí programu pro veřejnost 
je přednáška architekta Josefa Pleskota na téma konverze industriálních staveb.

Konference je součástí 6. mezinárodního bienále Industriální stopy a je financována 
s podporou Ministerstva kultury.

Program a možnost registrace najdete na www.propamatky.cz
Pořadatelem konference je Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

KONFERENCE obnova a využívání památek - sladovny
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sledku škodí životnímu prostředí. Tento seminář má pomoci ob-
cím, aby při svých činnostech a aktivitách snížily zátěž životního 
prostředí na minimum,“ řekl Jan Urban z pořádajícího Českého 
svazu ochránců přírody Vlašim.

Pokud podle něj někdo tiskne materiály na bílý papír vyráběný 
přímo z dřevní hmoty, tak zatěžuje životní prostředí víc než ten, 
kdo používá recyklovaný papír téže kvality. „Nebo když si dá ně-
kdo k svačině minerální vodu z PET lahve, zatěžuje životní prostře-
dí víc než člověk, který si natočí vodu z vodovodního kohoutku,“ 
dodal Jan Urban.

Oblastí, v nichž mohou úřady chránit životní prostředí mnohem 
víc než dosud, bylo podle Jana Urbana vybráno deset. Týkají se na-
příklad kancelářské techniky, kancelářských potřeb, spotřeby elek-
třiny, vytápění, osvětlení, nákupu potravin, dopravy či úklidu. „Jsou 
to oblasti, kde obec může být šetrnější k životnímu prostředí, a tím 
pádem může signalizovat, že má o životní prostředí zájem, a může 
tak zároveň motivovat svoje okolí a zaměstnance k tomu, aby ji ná-
sledovali,“ konstatoval Jan Urban.

Účastníci semináře se dozví, jaká opatření lze přijmout nejen 
v úřadech a institucích, aby jejich činnost byla šetrná k životnímu 
prostředí, jaké jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostře-
dí a jejich možnosti nebo jak začít se šetrným provozem v obci. In-
formace jim předá Petr Ledvina z brněnského Ekologického insti-
tutu Veronica.

Seminář je díky finanční podpoře Státního fondu životního pro-
středí, ministerstva životního prostředí a Českého svazu ochránců 
přírody Vlašim zdarma. S ohledem na omezené kapacity je třeba se 
na něj přihlásit nejpozději do 4. listopadu. Podrobnější informace lze 
získat na telefonu 607 835 434 nebo e-mailu ekoporadna@csop.cz.

V Pardubicích o aktuálních 
trendech v cestovním ruchu

Na konci listopadu se stanou Pardubice dějištěm významné kon-
ference Fórum cestovního ruchu 2011. Konference je výjimečná vý-
běrem témat, účastí českých i zahraničních odborníků a portfoliem 
hostů. Projekt má podporu významných osobností společenského, 
politického a kulturního života Pardubického kraje a právem se řa-
dí mezi prestižní projekty podzimní sezóny v regionu.

Konferenci pořádá agentura CzechTourism ve dnech 22. a 23. 
listopadu v multifunkční centrum AFI Palace. 

Stěžejním cílem konference je vytvořit platformu pro prezenta-
ci aktuálních témat v cestovním ruchu a poukázat na nové mož-
nosti využití potenciálu jednotlivých regionů v daných oblastech. 

Klíčovým tématem Fóra cestovního ruchu 2011 je FILM A MAR-
KETING DESTINACE. Návštěvníci konference se mohou seznámit 
s možnostmi a postupy, jak nabídnout filmovým produkcím klasic-
ké i netradiční dominanty regionu a jak marketingově využít filmo-
vá natáčení v regionu. 

Konference se dále bude věnovat tématu náboženského ces-
tovního ruchu a budou představeny další plánované aktivity agen-
tury CzechTourism. 

Účastníci konference se 22. listopadu mohou těšit na zajímavá 
témata a atraktivní večerní společenský program na Pardubickém 
zámku za účasti známých osobností. Na druhý den 23. listopadu 
je připraven postkonferenční program, na kterém budou předsta-
veny zajímavé atraktivity Pardubického kraje. 

Na konferenci jsou vítáni podnikatelé v cestovním ruchu a dále 
zejména zástupci měst, krajů, regionů, turistických informačních 
center, historických a kulturních památek, státní správy, a odbor-
ných škol.

Informace ke konferenci jsou uvedeny na webové stránce 
www.forum.czechtourism.cz a zde je také možnost elektronic-
kého přihlášení na konferenci.

Zdroj: czechtourism

Pozor na reformy! Základní 
školství čekají rozsáhlé změny

Chceme zachovat venkovské školství. S takovým požadavkem 
zástupci obcí a měst přišli jednat s náměstkem ministra školství 
Němcem. „Zpracovali jsme rozsáhlý průzkum, na jehož základě 
vznikly koncepční připomínky „zdola“, od zřizovatelů škol“, vy-
světluje Oldřich Vávra, starosta slovácké obce Tupesy, vzděláním 
pedagog a také předseda Pracovní skupiny pro školství Sdružení 
místních samospráv ČR (SMS ČR). 

„Rozumíme snahám o efektivitu financování školství, ty ale ne-
smí jít na úkor kvality a dostupnosti vzdělávání mladé generace na 
venkově,“ dodává dále Vávra.

Ve věcné rovině zprostředkovala jednání s vedením ministerstva 
školství poslankyně Alena Hanáková (STAN). K zásadním podnětům 
SMS ČR patří:
–  Pro zástupce samospráv je zásadní zachování široké sítě základ-

ních škol, tak aby úplné základní vzdělání zůstalo dostupné ka-
ždému co nejblíže jeho bydlišti.

–  Obce jako zřizovatelé základních škol již dnes rozsáhlým způso-
bem financují neinvestiční náklady škol, ale také přispívají na 
mzdové prostředky. Další nárůst spolufinancování je pro obce 
nepřijatelný.

–  Rušení škol by znamenalo zásadní znevýhodnění všech obyva-
tel venkova a malých měst, kdy reálně hrozí odliv zejména mla-
dých rodin.

–  Připomínkovali údaje, které MŠMT předpokládá v modelových 
příkladech uvedených jako součást „Koncepčního materiálu“ 
a poukázali na zásadní disproporci mezi aktuální stavem počtu 
žáků ve třídách a modelovým příkladem uváděným MŠMT.
Ministerský záměr vyvolal znepokojení také mezi učiteli. „Plá-

nované změny ve školství jsou do jisté míry časovanou bombou. 
Bez kontaktu s praxí se mohou minout účinkem. Mohou způsobit 
další zátěž pro bídné obecní rozpočty a komplikace s dostupností 
vzdělávání žákům 2. stupně základních škol“, varuje například Pe-
tr Halada, učitel a starosta Kamýku nad Vltavou.

Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy
Předseda pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR 

Alena Hanáková, poslankyně PSP ČR
Členka Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu,

mládež a tělovýchovu 
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Titul Strom roku 2011 získala alej
ze Skaličky na Hranicku

Alej ze Skaličky na Hranicku v Olomouckém kraji získala letos pr-
venství v ekologické anketě Strom roku 2011. Veřejnost v ní vybí-
rá nejsympatičtější dřevinu, popřípadě nesympatičtější porost re-
publiky. Pro alej hlasovalo 12.645 lidí. Odměnou pro vítěze ankety 
je odborné arboristické ošetření, řekla Hana Rambnousková z eko-
logické Nadace Partnerství, která akci pořádá. Letos se konal již je-
jí desátý ročník. 

Celkem bylo letos navrženo na ocenění 67 stromů. Na druhém 
místě skončila hruška ze Slavkova na Uherskohradišťsku a na tře-
tím platan ze Skalice na Blanensku. Celkem se do hlasování zapo-
jila 44.000 lidí. Hlas bylo možné dát dárcovskou sms nebo pode-
psáním hrazeného hlasovacího archu. Touto formou získala nada-
ce bezmála 148.000 korun. Použije je na výsadbu stromů.

Alej ze Skaličky tvoří 22 lip a 10 dubů. Nachází se v zahradách 
zámku, v jehož budově dnes sídlí sociální ústav. Stromy v minulos-
ti stály u hráze dvou rybníčků. O zámecký park se od roku 1626 
staral hrabě Zdeněk František Lev z Rožmitálu u Blatné. On i jeho 
následovníci z rod Ullersdorfů stromy do aleje postupně dosazova-
li. Jejich stáří je od sta do 400 let.

Celostátní anketa Strom roku je v republice největším ekologic-
kým projektem svého druhu. Od roku 2002 se do ní zapojilo přes 
400.000 lidí. Cílem ankety je rozvíjet vztah veřejnosti ke stromům 
a k místu, kde žijí, a zároveň upozorňovat na negativní trend ubý-
vání rozmanitosti rostlinných druhů.

Výsledky ankety byly vyhlášeny dnes v brněnském Divadle Hu-
sa na provázku. Loňským vítězem ankety se stal Hromův dub, kte-
rý už přes 430 let stojí u Bohuňovic nedaleko Olomouce.

Výstava příkladných proměn
veřejných prostranství Má vlast 2011

Až do 11. listopadu mají lidé v Brně možnost prohlédnout si výsta-
vu proměn veřejných prostranství „Má vlast 2011“. Výstavu nainstalo-
vali pořadatelé z Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. do ma-
lebného prostoru zahrad pod hradbami hradu Špilberk.

„Vzorně upravené zahrady se zurčící fontánou a s nádherným vý-
hledem na chrám Petrov vytvořily jedinečný rámec této netradiční vý-
stavě. Hostitelem výstavy je organizace, která tyto zahrady zvelebila: 
Veřejná zeleň města Brna pod vedením ředitele Jozefa Kasaly. Hosto-
vání výstavy zajistila Kateřina Novotná.  Na výstavě můžete shlédnout 
příkladné proměny opomíjených míst v místa příjemná pro život, a to 
z celé republiky,“ uvedla Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace 
Entente Florale. Na proměnu pražského Petrského náměstí, Havlíčko-
vých sadů, Rajské zahrady či Jižního města navazují proměny středo-
českých Říčan, západočeských prostranství a staveb na Stříbrsku 
a Nepomucku, živoucí krajina Karlovarska, vesnice Ústeckého kraje, 
Polička z kraje Pardubického, proměny jihočeských obcí, měst a hra-
ničních přechodů, zvelebení náměstí ve Velké Bystřici na Olomoucku 
a další. Dominuje letošní partner výstavy, Jihomoravský kraj. Předsta-
vuje Historické město roku 2010 Znojmo, dále zvelebená místa obcí 
Hýsly, Lužice, Tvarožná Lhota, Krásensko a velkolepé proměny brněn-
ských parků. „Uvidíte deset nejkrásnějších nádraží roku 2011 a vítě-
ze – Uherské Hradiště. Nahlédnete do soutěží Vesnice roku a Enten-
te Florale Europe. Zahraniční inspirace přinášejí plakáty slovenských 
Piešťan a úprav veřejných prostranství v Nizozemí,“ zve Kolmanová.

Výstava je za pěkného počasí k vidění venku, v zahradě, jinak ve vý-
stavní síni. V Brně zůstane do 11. listopadu. Poté projde renovací a za-
vítá do hal nádraží a knihoven. Zdroj: Drahomíra Kolmanová,

ředitelka Asociace Entente Florale cZ – Souznění, o.s.

alej ve skaličce,�Olomoucký�kraj,�Skalička 12�645�hl. 1.�místo
hruška v horním poli,�Zlínský�kraj,�Slavkov 8�992�hl. 2.�místo
skalický platan,�Jihomoravský�kraj,�Skalice 5�818�hl. 3.�místo
strom svatebčanů,�Jihočeský�kraj,�Nové�Hrady 5�375�hl. 4.�místo
Klášterní dub,�Královéhradecký�kraj,�Broumov 2�852�hl. 5.�místo�
srostlé jasany v Chýnově,�Jihočeský�kraj,�Chýnov 2�305�hl. 6.�místo
Ostrovecká lípa,�Plzeňský�kraj,�Ostrovce 1�984�hl. 7.�místo
Janovická lípa,�kraj�Vysočina,�Pernštejnské�Janovice 1�006�hl. 8.�místo
Dub v Záchlumí,�Plzeňský�kraj,�Záchlumí 997�hl. 9.�místo
buk z Červených Peček,�Středočeský�kraj,�Čer.�Pečky 792�hl. 10.�místo
Dub spravedlnosti,�Královéhradecký�kraj,�Týniště�n.�O. 681�hl. 11.�místo
alej na Kamenném vrchu,�Ústecký�kraj,�Chomutov 523�hl. 12.�místo

Výsledky hlasování v anketě Strom roku 2011:

Zdroj: Nadace Partnerství – http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_
stromzivota/images/media/finaliste_2011/alej-ve-skalicce_vyska.jpg
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Za projekty do regionu Kolonowskie

Především zkušenosti s přírodními katastrofami, jako jsou bles-
kové povodně, byly hlavním tématem třídenní studijní cesty Kolo-
nowskie - Opolské vojvodství, kterou na začátku října podnikl mik-
roregion Litovelsko ve spolupráci s dalšími partnery. Seminář, který 
se uskutečnil v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Pol-
ská republika 2007–2013 byl určen zejména pro starosty obcí, členy 
zastupitelstva a zástupce mikroregionů a další partnery MAS. 

„Studijní cesta byla zaměřená na představení regionálních pro-
jektů a na vzájemnou výměnu zkušeností mezi oběma stranami,“ 
řekla manažerka MAS Uničovsko Iveta Kopcová. „Setkání se zá-
stupci Gminy Kolonowskie se neslo v duchu zkušeností s povod-
němi roku 2009, 2010 a dalšími přírodními katastrofami, které po-
stihly Olomoucký kraj, ale i obce Doliny Malej Panwi. Prezentace 
byly doplněny i o náměty s možností spolupráce při řešení proti-
povodňových opatření,“ vysvětlila Kopcová.

Účastníci semináře navštívili také Krasiejowo, kde je k vidění are-
ál volnočasových aktivit s naučnou stezkou JuraPark, či muzeum 
Edith Stein a Turawských jezer, prohlédli si například i ústav pro 
mentálně postižené Dům pomoci, který je umístěný v bývalém zá-
mečku s oborou. „Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen 
výsledky dřívější regionální spolupráce, ale především došlo k získá-
ní nových zkušeností a kontaktů k úspěšné budoucí spolupráci,“ 
uzavřela Iveta Kopcová. Zdroj: MAS uničovsko, o.p.s. den pro dětskou knihu 

11.30–17.00
Deskové hry GOADA – hraní a prodejSoutěže a kreativní dílny – ukázky a prodej vánočních dekorací, zdobení perníků, origami, vánoční quilling, drátkování, paličkování, aj.

Autogramiáda 
Petra Braunová, Ivona 
Březinová, Martina 
Drijverová, Ondřej Fibich, Miloš Kratochvíl, Vojtěch Otčenášek, Honza Volf, Markéta Vydrová

10.00–17.00 
Prodej knih, kalendářů, pohlednic, vánoční výzdoby, deskových her, magnetických záložek apod.: 
Albatros, Anagram, Brio, Egmont ČR, Jan Hoffer – Levné knihy, Mladá fronta, Moon light, 
Nakladatelský servis, Thovt.

10.00–10.30 Vystoupení pěveckého souboru Cvrčci10.30–11.00 Slavnostní zahájení 11.00–11.30 Duchaři – divadlo MINOR

17.30 Zvonkový průvod od kulturního domu na náměstí. Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu. Vánoční hudba v podání horažďovických pěveckých souborů

 Buchty a Loutky
 divadlo MINOR

adventní 
čtvrt

spojený s ukázkou výroby vánočních dekorací a s doprovodným programem

předvánoční prodej knih 

10.00–17.30 27. 11. 2011Kulturní dům Horažďovice

koviny

• Atrium s. r. o. • AUTOSPEKTRUM – Vít Želiska • Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi • Ciao… cestovní kancelář s. r. o. • DOPLA 
PAP, Sušice • Drogerie TETA – Ing. Jana Vávrová • Egmont ČR • Elektro – Václav Burda • Fragment • Grafické studio Kolář & Kutálek • Haas 
Fertigbau spol. s r.o. • Knihkupectví Horažďovice • KOVOVÝROBA – Bohuslav Nováček • Kulturni středisko Horažďovice – Libuše Mužíková 
• Kvatro Horažďovice – Karel Krejčík • Milena Urbanová – prodej okrasných rostlin • Miroslav Vondryska • Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o. • 
OPA – Tomáš Loukota Praha • Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. • Pekařství – Karel Reindl • Raiffeisen – stavební spořitelna – Jan Barth • Rosa 
Computers • Řeznictví u Říhů • Šumava Net • TYPOS Klatovy • Vesna – Jana Petříková • Zámecká cukrárna • ZOO Plzeň • Železářství u Pejšů • 

• DOK • GOADA o. s. • Klatovský deník • Oblastní charita 
Horažďovice • Rodinka Chanovice • Střední škola Horažďovice 
• Tyjátr Horažďovice • ZUŠ Horažďovice

PARTNEŘI PROJEKTU:

SPONZOŘI:

• DRUSO spol. s r. o. Plzeň • Lyckeby Amylex a. s. Horažďovice • Designjesvoboda • Elika spol. s r.o. 
• INKA – Kareš spol. s. r. o. 

16.00–17.30 ŠKATULENÍ dražba umělecky zpracovaných „škatulí“ ve prospěch Rodinky Chanovice

+
13.00–13.30 Vystoupení houslového souboru ZUŠ Horažďovice
13.30–14.00 Petra Braunová, Ivona Březinová – autorské čtení
14.00–15.00 Andělíček Toníček – Buchty a Loutky15.00–15.30 Čtvrtkohrátky – soutěže na téma Václav Čtvrtek15.30–16.00 Vyhodnocení soutěží Sbírej samolepky, Fotoúlovky, 
     Čtvrtkování

                                                                                          
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

  

Centrumprokomunitnípráci,MASAktiviosaMASEkoregionÚhlavaVás
zvounaseminářsnázvem


Životnavenkově


Seminářseuskutečnídne24.11.2011od9:00do17:00vkulturním

doměvobciBorovy(uPřeštic)

Programsemináře:
8:30–9:00 Prezence 
9:00–9:10 Zahájení 
9:10–9:55 EvangelickýsborvPřešticích–

duchovní,sociálníivzdělávací
aktivityvregionuMASAktivios

JanSatke
(Českobratrskácírkev
evangelická)

10:00–10:45 Vlivkrajinynapodobu
venkovskýchsídel

JosefKrauze(architekt)

10:55–11:40 Odnevidímdonevidím–přenos
životamalémoravskévesnicedo
Londýna

KateřinaŠedá
(výtvarnice)

11:45–12:30 Chatařství–obrazováaliterární
sondadotohotočeského
fenoménu

VeronikaZapletalová
(výtvarniceagrafička)

13:30–14:30 MASAktivios–exkurzepo
zrealizovanýchprojektech

HanaBouchnerová(MAS
Aktivios)

14:35–15:20 SoukromázákladníškolaAdélka–
aktivitymaléškolyzobceMašovice

VladislavHalík(ředitel
školy)

15:20–16:05 Dešenice–držitelzelenéstuhy
krajskéhokolasoutěžeVesnice
roku2011

HelenaBoučková
(tajemniceobecního
úřadu)

16:0517:00 Kreativnídemokratickáškola–
prezentaceprojektuaprohlídka
výstavy

OlgaDankovičová
(CpKP)

17:00 Závěrsemináře 

Pokudmátezájemseseminářezúčastnit,potvrďte,prosím,svouúčastdo

18.11.2011naemailovéadresetomas.svoboda@cpkp.cznebotelefonicky

načísle377329558.
      
          

Příležitost zúčastnit se cesty do Polska využilo 34 zástupců obcí Olo-
mouckého kraje. Navštívili také Krasiejowo, kde je k vidění areál s na-
učnou stezkou JuraPark. 1,5 km dlouhá naučná stezka představuje 
unikátní jurskou scenérii, asi 250 modelů dinosaurů v životní velikosti, 
téměř 70 druhů prehistorických zvířat. Prohlídková trasa je doplněna 
početnými tabulemi s fotografiemi rostlinstva charakteristického pro 
dobu dinosaurů. Trasa je navíc doplněná „Tunelem času“, který vy-
světluje dějiny naší planety od „Velkého třesku“ až po období triasu.
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Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou 
unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje 
venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze 
na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před 
erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropod-
niků, rozvoj obcí a do dalších oblastí. 

Přibližně 4,3 miliardy korun si mezi sebe rozdělí vybrané projek-
ty ve 14. kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Zhru-
ba třetina peněz půjde na pozemkové úpravy, protipovodňová 
opatření a ochranu před vodní erozí, které pomohou zachovat čes-
kou krajinu a přispějí k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě. Mezi 
priority Ministerstva zemědělství patří péče o nenahraditelné pří-
rodní zdroje, jako je zejména zemědělská půda. Péče o ni je jednou 
z hlavních podmínek, jak podpořit konkurenceschopnost a rozvoj 
českého venkova. Podporu budou mít i projekty, které pomohou 
zachovat rozsah zemědělského půdního fondu.

Dotace poslouží k celkovému rozvoji venkova. Například příspě-
vek na opravu lesních cest získají jen ti, jejichž lesy a cesty jsou 
zdarma veřejně přístupné veřejnosti. Na pozemkové úpravy je ve 
čtrnáctém kole vyčleněno kolem 1,3 miliardy korun, na obnovu 
a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby zhruba 1,9 miliardy ko-
run, na poradenské služby asi 68 milionů korun.

Změny se dočkají zájemci, kteří budou chtít příspěvek na lesnic-
kou infrastrukturu, na kterou mohou celkem získat až 185 milionů 
korun. Od čtrnáctého kola totiž začal platit jiný režim pro poskyto-
vání dotací. Zájemci je už nebudou dostávat v režimu de minimis, 
ve kterém je poskytováno velké množství evropských i národních 
dotací, což potenciální žadatele velmi omezuje. Režim de minimis 
totiž znamená, že součet všech subvencí pro jeden subjekt na do-
bu tří let nesmí přesáhnout hranici 200 tisíc euro (zhruba 5 milio-

nů korun). Nyní mohou tedy např. příspěvek na obnovu lesní cesty 
dostat i žadatelé, kteří již mají limit de minimis vyčerpán. Velkým 
úspěchem Ministerstva zemědělství a stálého zastoupení ČR v Bru-
selu je, že se změnu podařilo s Evropskou komisí vyjednat ještě pro 
toto kolo příjmu žádostí. Nový režim pomůže financovat projekty, 
vybírané z širší škály předložených žádostí o dotaci.

Žádost o finanční podporu stačí v současnosti poslat v elektro-
nické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a její tištěnou po-
dobu odeslat v řádném termínu poštou nebo s využitím datové 
schránky či osobně doručit na příslušný regionální odbor Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Radek Ležatka

ředitel Odboru komunikace MZe

Jankovský: Pomůžeme obcím 
postiženým živelní pohromou

Ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský schválil Zásady progra-
mu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živel-
ní pohromou v roce 2011. Výzva příslušného dotačního titulu, kte-
rý je určen obcím a krajům, je otevřena do 15. listopadu 2011. 

„Program je zaměřen na rekonstrukci nebo opravu obecního 
a krajského majetku poškozeného v letošním roce živelní pohromou 
jako jsou například bleskové povodně a záplavy, přívalové deště nebo 
větrné smrště,“ uvedl Kamil Jankovský. Peníze jsou určeny zejména na 
opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškoze-
ných požárních nádrží a dalších druhů poškozené infrastruktury.

Výzva je otevřena do 15. listopadu 2011. Veškeré informace je 
možné najít na webových stránkách MMR www.mmr.cz. 

Zdroj: www.mmr.cz

Venkov získá 4,3 miliardy korun ve 14. kole
žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

http://www.mmr.cz/zivelnipohromy2011
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Kam budou směřovat dotace Eu
po roce 2014? Větší koordinace
dotací do venkova a krajů

Evropská komise zveřejnila před nadcházejícími Open Days v Bru-
selu návrhy nařízení pro EU fondy po roce 2014. Zásadní změny by 
mohly přinést větší koordinaci dotací do venkova a krajů v České re-
publice. Základním dokumentem určujícím podobu nařízení je Strate-
gie Evropa 2020. V návaznosti na tento dokument počítají návrhy no-
vých nařízení s omezeným počtem priorit podporujících cíle Strategie, 
ze kterých si budou členské státy vybírat. Větší koordinaci dotací do 
venkova a krajů má zajistit zahrnutí Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského námořního a rybářského 
fond (EMFF) do společného rámce pro všechny fondy. Evropská komi-
se také počítá s uzavíráním smlouvy s každým členským státem, v níž 
se státy zaváží k plnění stanovených priorit a závazků. Vzhledem k to-
mu, že Evropská komise bude zkoumat i institucionální zajištění toku 
fondů, nabízí se možnost řešit i ty problémy samospráv, které nemají 
původ v dotacích. Návrhy nařízení lze najít zde:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/propo-
sals_2014_2020_en.cfm#1

Náměstek MMR Daniel braun:
Diskuze s experty je pro nás cenná

Takříkajíc na rozcestí v těchto dnech stojí kohezní politika Ev-
ropské unie. Přípravy dalšího programového období 2014–2020 
nabírají na obrátkách. EU však řeší i zásadní problémy v rámci eu-
rozóny. I proto zástupci ministerstva pro místní rozvoj na setkání 
4. října velmi pozorně naslouchali reakcím expertů, kteří zasedají 
v Expertní poradní skupině EPOS. „Pohled zvenčí je pro nás velmi 
důležitý, protože při hlubokém ponoření se do problematiky chce-
me pozorně sledovat a zohlednit globální souvislosti,“ ocenil pří-
nos odborníků Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní 
rozvoj, který přípravu nového programového období řídí. 

Klíčovými tématy setkání byly vedle aktuálních informací o pro-
jednávání budoucí kohezní politiky na úrovni EU také například de-
taily přípravy jednotného monitorovacího systému pro příští obdo-
bí evropských fondů nebo shrnutí dosavadních kroků a nástin dal-
šího postupu prací na rozpracování národních rozvojových priorit 
po roce 2013. „Existuje celá řada otevřených otázek, které se dis-
kutují na celoevropské i národní úrovni, například v oblasti finanč-
ních nástrojů a míry přechodu od dotací k revolvingu. Dalšími jsou 
pak návrhy, jak celou kohezní politiku zjednodušit a zpřístupnit šir-
šímu okruhu příjemců. A právě v těchto oblastech je úloha EPOSu 
nezastupitelná,“ uzavřel Daniel Braun. Zdroj: MMR

Visegrádská skupina je hráč, 
s nímž se musí v Evropě počítat

Diskuse o budoucí podobě evropské kohezní politiky nabrala 
opět na obrátkách. Evropská komise minulý týden zveřejnila návr-
hy legislativy pro budoucí programové období. První náměstek mi-
nistra pro místní rozvoj Daniel Braun proto 10. října v Praze přiví-
tal své resortní partnery z V4 a Slovinska, aby společně hledali sil-
né odpovědi bruselské administrativě.

„Musíme si uvědomit, že Visegrádská čtyřka pokrývá území větší 
než Francie a pokud dokáže svůj přístup úzce koordinovat, je hráčem, 
se kterým se musí v Bruselu počítat,“ uvedl Daniel Braun. Česká re-
publika, která bude do poloviny příštího roku předsedat skupině V4, 

tak chce na této platformě vytvořit silný blok. „Chápeme složitou 
makroekonomickou situaci, v níž se Evropská unie nachází, ale roz-
hodně hodláme hájit principy kohezní politiky snižující ekonomické 
disparity v rámci EU,“ pokračoval Daniel Braun, který v Praze přivítal 
Sandru Salamonovou ze Slovenska, Györgyi Nyikosovou z Maďarska, 
Waldemara Slugockého z Polska a Slovince Bojana Suvorova.

Vyjednávací pozici V4 může v těchto měsících podtrhnout i fakt, 
že Česká republika, Maďarsko a Slovenská republika budou prosazo-
vat svůj názor především v době Polského předsednictví a výsledný 
společný dokument z jednání tak rozhodně nebude možné brát na 
lehkou váhu. „Oceňuji úsilí Evropské komise orientovat budoucí ko-
hezní politiku na reálné výsledky a na investice přinášející prospěch 
členským státům. Budoucí kohezní politika by měla obsahovat jen ak-
tivity stimulující další aktivity a využívající místní potenciál daného úze-
mí,“ vysvětlil Daniel Braun. Návrh Evropské komise zaměřit se na klí-
čové priority a rozvojové cíle považuje ministerstvo za správné. Člen-
ské státy by však měly mít prostor pro nasměrování podpory do 
oblastí, kde pociťují nejpalčivější problémy. Za problematické považu-
je ministerstvo pro místní rozvoj zavedení makroekonomických pod-
mínek, které by měl daný stát splnit předtím, než začne čerpat evrop-
ské fondy pro čerpání evropských fondů. „Takový přístup by mohl 
znamenat rozšíření kompetencí EU na oblasti, které nepatří do okru-
hu sdílených pravomocí. Mohl by také vést k ‚trestání‘ regionů za 
např. nedůsledné provádění některých reforem, které regiony samy 
nemohou nijak ovlivnit,“ doplnil Daniel Braun. Zdroj: MMR

Česká republika je v přípravě nového 
plánovacího období na špici pelotonu

S velmi pozitivními zprávami se z právě skončené konference no-
vých členských zemí EU konané v maďarském Herceghalomu vrátila 
delegace ministerstva pro místní rozvoj. Česko se totiž jako jediná 
země z dvanáctky nových členských zemí může pochlubit reálnými 
výsledky při přípravě nového programového období 2014–2020.

„Jako lídr pelotonu jsme byli doslova středem obdivu,“ uvedl 
20. října s lehkou nadsázkou Daniel Braun, 1. náměstek ministra 
pro místní rozvoj. Česká republika má za sebou široké debaty a vlá-
dou projednanou představu o zaměření budoucí kohezní politiky. 
Zbývající nové členské země se k širší společenské diskusi o zamě-
ření budoucích fondů EU teprve chystají. České ministerstvo pro 
místní rozvoj na druhé straně již plní další ze série vládních úkolů, 
kdy již schválenou pětici národních rozvojových priorit rozpracová-
vá do vymezení budoucích operačních programů.

Vybranými národními prioritami jsou:
 –  Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
 –  Rozvoj páteřní infrastruktury
 –  Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy
 –   Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou 

a systému péče o zdraví
 –  Integrovaný rozvoj území

„Samozřejmě musíme vycházet z toho, že klíčová debata o roz-
počtu na období 2014–2020 ještě musí proběhnout, ale chceme 
být na ní dobře připraveni. Stanovili jsme si totiž nelehký úkol zís-
kat srovnatelný objem prostředků jako v aktuálním období,“ uvedl 
ministr Kamil Jankovský. Česká republika má dle aktuálního kurzu 
nyní k dispozici 763,7 mld. Kč. Od počátku programového období 
bylo v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizo-
vané na území České republiky podáno 71 114 žádostí v hodnotě 
1 119,2 mld. Kč, což představuje 146,5 % celkové alokace NSRR 
na programové období 2007–2013. Schváleno bylo 31 685 projek-
tů v hodnotě 529,6 mld. Kč, což činí 69,3 % celkové alokace, tedy 
téměř ¾ celkové alokace. Na účty příjemců byly proplaceny pro-
středky ve výši 272,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % celkové alo-
kace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK, tedy vyčerpané fi-
nanční prostředky, činí 113,3 mld. Kč, což je 14,8 % celkové alo-
kace NSRR na programové období 2007–2013. „K rozdělení zbývá 
už jen 234 mld. korun,“ připomněl Daniel Braun. Zdroj: MMR

N N o v é  p l á n o v a c í  o b d o b í  E u  2 0 1 4 – 2 0 2 0

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1
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Praha hostila experty na Společnou 
zemědělskou politiku Eu

K neformálnímu setkání se 4. října v Praze sešli experti na Společ-
nou zemědělskou politiku (SZP) Evropské unie. Odborníci z devíti ze-
mí jednali o budoucích reformách pro období po roce 2013. Evrop-
ská komise (EK) své návrhy představí příští týden, již nyní jsou však 
známé hlavní obrysy chystaných reforem. Ministerstvo zemědělství 
proto využilo příležitosti neformálně jednat se zástupci názorově blíz-
kých zemí o společném prosazování zájmů v evropských institucích.

Účastníci setkání diskutovali o obou pilířích SZP s důrazem na pří-
mé platby a rozvoj venkova, tedy o dvou hlavních součástech evrop-
ské zemědělské politiky. Pokud jde o přímé platby, u řady států pře-
trvává negativní postoj k zavedení zastropování, tedy omezení pla-
teb podle velikosti podniku. Na Českou republiku by mělo vzhledem 
ke struktuře podniků značně negativní dopady a představovalo by 
novou byrokracii, což je v přímém rozporu s českými prioritami.

Plánované ozelenění SZP, takzvaný greening, je chápáno jako po-
zitivní princip, který by umožnil poskytnout za evropské peníze více 
veřejných statků a lépe chránit přírodu. Experti na setkání se však 
shodli, že zamýšlené metody nejsou dobře zvoleny. Konkrétně povin-
nost vyhradit 7 % zemědělské půdy pro neprodukční účely vzbuzuje 
obavy a nepřispělo by k tržní orientaci evropského zemědělství. „My-
šlenku ozelenění vítáme, ale musí jít o rozumné ozelenění, které ne-
přinese neadekvátní administrativní zátěž a nezkomplikuje fungování 
SZP. O vhodných opatřeních proto budeme v nadcházejících měsících 
intenzivně jednat,“ řekl náměstek ministra zemědělství zodpovědný 
za společnou zemědělskou a rybářskou politiku Juraj Chmiel.

Dalším tématem bylo definování aktivního zemědělce, který by 
měl mít nárok na podpory z evropského rozpočtu. Z diskuse vyply-
nulo, že řada zemí by dala přednost poctivému provádění součas-
ných pravidel, před zaváděním komplikovaných a přitom neurči-
tých definic. „Dlouhodobě v Unii prosazujeme myšlenku, že spíše 
než vymýšlet nové definice, které nepostihnou všechny potřebné 
aspekty a systém zkomplikují, je třeba pečlivěji aplikovat současné 
evropské předpisy,“ uvedl náměstek Chmiel.

Rozvoj venkova má být i do budoucna důležitým nástrojem EU, 
má být i nově strukturován pro zvýšení efektivity. Připravuje se po-
skytnutí větší volnosti členským státům k uskutečnění venkovských 
programů, což experti uvítali. Složitější bude koordinace a admini-
strace, která má být podmíněna partnerskou smlouvou mezi jed-
notlivými zeměmi a EK. Názory na tento nový prvek jsou rezervo-
vané, protože představuje další článek administrativního procesu 
schvalování národních programů rozvoje venkova a podle většiny 
expertů povede ke komplikování současného systému.

Z debaty vzešly podněty pro další práci v rámci aktivní evropské 
diplomacie resortu zemědělství, která se zintenzivní po předložení 
reformních legislativních aktů ve středu 12. října.

Radek Ležatka, ředitel odboru komunikace MZe

Evropská komise navrhuje v nové SZP 
partnerství mezi Evropou a zemědělci

Evropská komise 12. října předložila návrh reformy Společ-
né zemědělské politiky (SZP) pro období po roce 2013. Úče-
lem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost 
a zakotvenost zemědělství na všech územích, aby se evropským 
občanům zajistila zdravá a kvalitní výživa, zachovalo se životní 
prostředí a rozvinuly se venkovské oblasti.

„Evropská komise navrhuje nové partnerství mezi Evropou a ze-
mědělci, aby se náležitě reagovalo na problematiku zajišťování po-
travin, udržitelného využívání přírodních zdrojů a růstu. Příští dese-
tiletí budou klíčová pro vytyčení základů silného zemědělství, jež bu-
de s to čelit změně klimatu a mezinárodní konkurenci, a zároveň 
naplňovat očekávání občanů. Evropa potřebuje své zemědělce. Ze-
mědělci potřebují podporu Evropy. Společná zemědělská politika, 
to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny našich území,“ 
uvedl Dacian Ciolos, člen komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

Reformovaná SZP umožní podpořit inovace, posílit konkuren-
ceschopnost zemědělského odvětví z hlediska ekonomického 
i ekologického, bojovat proti změně klimatu, podporovat za-
městnanost a růst. Přispěje tak rozhodujícím způsobem ke stra-
tegii Evropa 2020.

Deset klíčových bodů reformy
1)  Lépe zacílená podpora příjmů v zájmu oživení růstu a zaměst-

nanosti
Pro lepší zhodnocení zemědělského potenciálu EU navrhuje Ko-
mise podporovat příjem zemědělců spravedlivějším, jednoduš-
ším a lépe zacíleným způsobem. Základní podpora příjmu se bu-
de týkat pouze aktivních zemědělců. Bude se od 150 000 EUR 
snižovat (degresivní sazba) a bude omezena maximální částkou 
300 000 EUR na hospodářství a rok, přičemž bude zohledňovat 
množství pracovních míst vytvořených hospodářstvími. Bude 
rovněž spravedlivěji rozdělována mezi zemědělci, mezi regiony 
a mezi členskými státy.

2)  Nástroje řízení krizí budou lépe schopné reagovat a budou lé-
pe přizpůsobeny novým hospodářským výzvám
Volatilita cen je hrozbou pro dlouhodobou konkurenceschop-
nost zemědělského odvětví. Komise navrhuje účinnější zá-
chranné sítě, jež dokážou pohotověji reagovat u článků země-
dělských dodavatelských řetězců nejvíce vystavených krizím 
(soukromé skladování a veřejná intervence), a zvýhodnit vy-
tváření pojištění a vzájemných fondů.

3)  „Zelená“ platba podporující dlouhodobou produktivitu a ochra-
nu ekosystémů
Pro posílení ekologické udržitelnosti zemědělského odvětví 
a zhodnocení úsilí zemědělců navrhuje Komise věnovat 30 % 
přímých plateb na postupy, které umožňují optimální využití 
přírodních zdrojů. Těmito jednoduše proveditelnými a ekolo-
gicky účinnými postupy jsou: diverzifikace plodin, uchování 
trvalých pastvin, ochrana ekologických rezerv a krajiny.

4) Doplňkové investice pro výzkum a inovace
V zájmu zavedení znalostního a konkurenceschopného země-
dělství navrhuje Komise zdvojnásobit rozpočet agronomické-
ho výzkumu a inovací a zajistit to, aby se výsledky výzkumu re-
alizovaly v praxi pomocí nového partnerství pro inovace. Tyto 
prostředky pomohou povzbudit transfery vědomostí, poraden-
ství zemědělcům a podpořit výzkumné projekty relevantní pro 
zemědělce, a zároveň zajistit těsnější spolupráci mezi zeměděl-
ským odvětvím a vědeckou obcí.

N DN o v á  s p o l e č n á  z e m ě d ě l s k á  p o l i t i k a D o k u m e n t
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5) Konkurenceschopnější a vyváženější potravinový řetězec
Zemědělství zaujímá pozici v samotném základě potravinového 
řetězce, je však velmi roztříštěné a málo strukturované. K posíle-
ní postavení zemědělců Komise navrhuje podporovat organiza-
ce producentů, podporovat meziodvětvové organizace a rozví-
jet přes ně krátké zásobovací řetězce mezi producenty a spotře-
biteli (bez nadmíry prostředníků). Kvóty pro cukr, které pozbyly 
relevance, se ostatně po roce 2015 už nebudou prodlužovat.

6) Podnícení agroenvironmentálních iniciativ
Je třeba vzít v úvahu specifika každého území a povzbuzovat 
celostátní, regionální i místní agroenvironmentální iniciativy. 
Komise za tímto účelem navrhuje, aby dvěma ze šesti politic-
kých priorit rozvoje venkova byly ochrana a obnova ekosysté-
mů a boj proti změně klimatu a za účinné využívání zdrojů.

7) Snadnější zahájení činnosti mladých zemědělců
Dvě třetiny zemědělců jsou starší než 55 let. V zájmu vytvá-
ření pracovních míst a podnícení mladých generací k zapoje-
ní se do zemědělského odvětví navrhuje Komise vytvořit no-
vou podporu na zahájení činnosti přístupnou pro zemědělce 
mladší čtyřiceti let během prvních pěti let jejich projektu.

8) Stimulace zaměstnanosti na venkově a podnikatelského ducha
V zájmu podpory zaměstnanosti a podnikatelského ducha 
navrhuje Komise sérii opatření zaměřených na podnícení hos-
podářské činnosti ve venkovských oblastech a na povzbuze-
ní iniciativ místního rozvoje. Bude například vytvořen „star-
tovní balíček“ na podporu projektů mikropodniků s financo-
váním až 70 000 EUR na období pěti let. Dále budou posíleny 
místní akční skupiny pro program LEADER.

9) Lépe zohlednit znevýhodněné oblasti
K zamezení desertifikace a k zachování bohatství našich ob-
lastí nabízí Komise členským státům možnost ještě více pod-
porovat zemědělce v oblastech přirozeně znevýhodněných, 
a to dalším vyrovnáním. Tato podpora se připojuje k podpo-
rám již dostupným v rámci politiky rozvoje venkova.

10) Jednodušší a účinnější SZP
Aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži, navrhuje Ko-
mise zjednodušit několik mechanismů SZP, zejména pravidel 
podmíněnosti a kontrolních systémů, a to bez ztráty co do 
efektivnosti. Kromě toho bude zjednodušena rovněž podpo-
ra drobným zemědělcům. Pro drobné zemědělce bude vytvo-
řena paušální platba pohybující se od 500 do 1 000 EUR na 
hospodářství a rok. Bude se stimulovat postoupení pozemků 
drobnými zemědělci, kteří ukončují zemědělskou činnost, ji-
ným hospodářstvím, která hodlají restrukturovat svá zařízení.

Další informace a doklady týkající se reformy SZP lze najít 
na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/le-

gal-proposals/index_en.htm 

Návrhy Evropské komise na reformu 
Společné zemědělské politiky Eu 
vzbudily smíšené reakce

Evropská komise 12. října včera zveřejnila dlouho očekávané le-
gislativní návrhy k reformě Společné zemědělské politiky po roce 
2013. Navázala tak na konzultační proces a Sdělení k budoucnosti 
SZP z loňského listopadu. Z vyjádření komisaře EU pro zemědělství 
Daciana Ciolose je zřejmé, že návrhy reformy jsou většinou shodné 
s tím, co Komise v minulých měsících prezentovala jako své záměry 
a co už bylo předmětem diskusí s odbornou veřejností i v ČR. Texty 
podrobně zanalyzují odborníci ministerstva zemědělství a bude k nim 
vypracováno oficiální stanovisko ČR. Je ale patrné, že se EK držela 
svého původního stanoviska z loňska a připomínky jednotlivých člen-
ských států zapracovala minimálně.

Reformní návrhy byly představeny veřejnosti a Evropskému par-
lamentu a příští týden je v Lucemburku EK představí ministrům ze-
mědělství Unie. „Nyní nás čeká jeden a půl až dva roky tvrdého vy-
jednávání mezi jednotlivými státy EU, Radou ministrů, Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí. Je to poprvé, co se Evropský par-
lament zapojí do rozhodování o reformě SZP, proto očekávám vel-
mi tvrdá jednání. Budeme se na ně intenzivně připravovat ve spo-
lupráci s dalšími resorty v ČR. Povedeme aktivní agrární diplomacii, 
budeme vytvářet aliance s novými i se starými zeměmi EU. Počítá-
me s intenzivní spoluprací s poslanci Evropského parlamentu s cí-
lem maximálně prosadit zájmy ČR. Stejně tak nadále počítáme s úz-
kou spoluprací s nevládními organizacemi a dalšími partnery,“ ře-
kl k nadcházejícím jednáním ministr zemědělství ČR Petr Bendl.

„Pokud jde o předběžné hodnocení návrhů, z pohledu MZe, 
jsou spíše zklamáním, protože nepřinášejí žádné podstatné zjed-
nodušení SZP, ani zásadnější přínos v její transparentnosti. Také vý-
znamně nesnižují byrokracii a administrativní náročnost a nezvy-
šují konkurenceschopnost evropských podniků vůči třetím ze-
mím,“ řekl náměstek ministra Juraj Chmiel.

Zásadním novým prvkem je ozeleňování přímých plateb ve výši 
30 %, které jako princip ministerstvo zemědělství podporuje napří-
klad v zájmu ochrany půdy. Neshoduje se ale s Komisí na předlo-
žených opatřeních a výši ozelenění. Požadavek, aby sedláci necha-
li povinně ležet ladem nejméně sedm procent půdy pro ekologické 
účely, je v době rostoucích nároků na zdroje potravin a obnovitel-
né energie v rozporu s ostatními cíli SZP. Odporuje tržní orientaci 
a pro Česko není přijatelný. ČR podporuje rozumné ozeleňování, 
ale bude místo podílu 30 % navrhovat 10 % a dobrovolnou pova-
hu ozelenění.

Další změny spočívají např. v zavedení povinné platby pro mla-
dé farmáře do 40 let, povinné platby pro malé farmy, dobrovolné 
platby pro méně příznivé oblasti, v možnosti převodu části pro-
středků z přímých plateb na rozvoj venkova a dalších elementů.

Dlouho avizovanou součástí reformy má být zavedení zastropo-
vání přímých plateb podle velikosti podniků, tzv. capping. Dosavad-
ní vyjednávací úsilí přineslo částečný úspěch. „Evropská komise 
ustoupila tlaku blokační menšiny v Radě EU, iniciovanou právě ČR. 
Původně zvažované varianty, které by postihly 26 až 59 % přímých 
plateb v ČR, nahradila variantou rozumnější, odstupňovanou a zo-
hledňující zaměstnanost na farmách. Tato varianta by měla na hos-
podářství v ČR mírné dopady. Prostředky získané ze zastropování ta-
ké zůstanou, na rozdíl od původního návrhu, v dotčeném členském 
státě a budou převedeny do oblasti rozvoje venkova. Zastropování 
by ale představovalo zavádění další byrokracie. I ve své mírnější po-
době negativně zasáhne do našeho zemědělství, a proto jej nadále 
nepodporujeme,“ řekl náměstek ministra Juraj Chmiel.

Ministerstvo zemědělství považuje za částečně pozitivní, že EK na-
vrhuje sbližování úrovně přímých plateb mezi členskými státy, i když 
toto sblížení plateb je omezené. Až ve vzdálené budoucnosti, kon-
krétně pro přespříští programovací období po roce 2021 začne dis-
kuse o kompletním vyrovnání výše plateb mezi všemi státy EU.
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Pokud jde o rozvoj venkova, návrh celkově nejde špatným smě-
rem. Zohledňuje například metodu Leader v ČR využívanou pro 
projekty čtvrté osy. Členské země budou mít více možností ve vý-
běru opatření. To je pozitivní, ale některé zásadní momenty nejsou 
jasné. Předpokládá se vytvoření partnerských smluv mezi státy EU 
a Komisí, budou zavedeny povinné kvantitativní ukazatele, chybí 
rozdělení národních obálek na rozvoj venkova a objektivní kritéria, 
podle kterých by rozdělení probíhalo. Pozornost bude třeba také 
věnovat vyjasnění některých aspektů, včetně konkrétního prová-
dění budoucích programů a vyvarovat se překryvů.

Radek Ležatka, MZe

Ministr bendl: Reforma evropského 
zemědělství bude pro ČR úspěšná, 
když posílí české zemědělce

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP) byla stěžej-
ním bodem čtvrtečního zasedání ministrů zemědělství členských 
zemí Evropské unie, které se koná ve dnech 20. a 21. října v Lu-
cemburku. Ministři tak mohli poprvé reagovat na legislativní návr-
hy, které Evropská komise (EK) zveřejnila 12. října.

Obecně byly návrhy přijaty jako základ pro další diskusi. Větši-
na členských států však upozornila na fakt, že navržená opatření 
plně nereflektují cíle, které od reformy SZP očekávají. Mezi ně pa-
tří zejména důraz na konkurenceschopnost a snížení administra-
tivní zátěže. Tyto postoje prezentoval i ministr zemědělství Petr 
Bendl. „Z pohledu České republiky bude reforma SZP úspěšná 
pouze tehdy, pokud zásadně přispěje k posílení konkurenceschop-
nosti českých a potažmo evropských zemědělců a když omezí nad-
měrnou byrokracii, se kterou se při podnikání potýkají. Domnívám 
se, že z tohoto pohledu nás čeká ještě dlouhá cesta,“ řekl ve svém 
vystoupení ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministr Bendl na jednání také zdůraznil, že ČR se nemůže zto-
tožnit s plánovaným zrušením jednotné platby na plochu, kterou 
Česko aplikuje, a převodem na navržený systém platebních náro-
ků pro vyplácení přímých plateb. Petr Bendl znovu zopakoval kri-
tický postoj k uvažovanému zastropování přímých plateb pro vel-
ké podniky (progresivní snižování plateb od hranice 150 tis. € s ma-
ximální platbou 300 tis. € ročně).

Velmi rezervovaně se český ministr zemědělství, ale i mnoho je-
ho kolegů, vyjádřili také k uvažovanému povinnému ozelenění. ČR 
by spíše preferovala, kdyby se pro ně farmáři mohli rozhodnout 
dobrovolně. Navržená hranice 7 % plochy, kterou by zemědělci 
museli podle návrhu EK nechat ležet ladem, podle ČR a dalších 
členských států ohrozí konkurenceschopnost zemědělců. Ve svém 
důsledku by mohla uměle vyvolat výpadek příjmů českých země-
dělců zhruba ve výši až 4 miliard korun. Navíc by zemědělec para-
doxně musel při zachování stejných fixních nákladů platit například 
i nájem a daň z nemovitostí za pozemky, na kterých by nesměl nic 
pěstovat.

Diskuse se nyní přenese na technickou úroveň, kde budou jak 
členské státy v Radě, tak díky Lisabonské smlouvě nově i členo-
vé Evropského parlamentu formovat budoucí podobu legislativ-
ního rámce.

Zasedání Rady se nevěnovalo pouze diskusi k SZP. Ministři se 
opět vrátili k programu pomoci nejchudším obyvatelům v EU, je-
hož navrženou úpravu ČR spolu s Německem, Velkou Británií, 
Švédskem, Nizozemskem a Dánskem nepodpořila. Ministr Bendl 
zopakoval dlouhodobé stanovisko, které česká vláda potvrdila 
19. října. Podle ČR patří opatření tohoto typu do oblasti sociální 
politiky a nástroje SZP nejsou vhodným prostředkem pro řešení 
boje s chudobou. Diskuse na toto téma bude pokračovat i na dal-
ších zemědělských Radách.

Radek Ležatka, MZe

Platební nároky sedláci odmítají

V uplynulém týdnu se na téma podmínek Společné zeměděl-
ské politiky EU po roce 2014 uskutečnilo jednodenní mimořádné 
zasedání zástupců všech regionálních organizací ASZ a členských 
profesních svazů. Pozvánku na toto důležité jednání přijal náměs-
tek ÚZEI Tomáš Doucha a ředitel odboru Mze pro PRV Josef Ta-
bery, kteří přítomným jednak stručně přetlumočili návrhy prezen-
tované Evropskou komisí pro I. i II. pilíř plateb a jednak se zúčast-
nili opravdu obsáhlé diskuse sedláků ze všech koutů ČR. Z této 
debaty bylo zřejmé, že návrhy reformy se v ASZ rozhodně nese-
tkaly s příliš příznivým ohlasem.

Rada ASZ odmítla zejména zavedení nového prvku – tzv. pla-
tebních nároků, které mají být podmínkou pro obdržení přímých 
plateb. Takové řešení, které má podle oficiálního zdůvodnění pře-
dejít účelovému dělení velkých farem kvůli zastropování, je třeba 
za ČR rozhodně odmítnout.

Tento návrh ASZ považuje za naprosto nepřijatelný, který je ve 
své podstatě v příkrém rozporu se všemi proklamacemi ať už o po-
třebě konkurenceschopnosti či účelně vynakládaných prostřed-
cích. Pokud budou platební nároky vytvořeny a bude možné je 
v praxi odpojit od fyzického hospodaření, bude to znamenat ne-
jen nesmyslné zakonzervování současné situace omezováním vstu-
pu nových subjektů, ale především vytvoření černého trhu s těmi-
to platebními nároky mezi zemědělci. Nejdůležitějším argumen-
tem je ovšem fakt, že pro několik málo procent podniků se bude 
tomuto sytému podřizovat drtivá většina hospodářství v celé EU. 
ASZ proto požaduje po ministrovi zemědělství, aby tento bod Mze 
zařadilo mezi své priority pro další jednání. 

Některé prvky nové evropské agrární politiky naopak mohou 
být zajímavé, ale obecně je třeba u nich nastavit možnost volby.  
Rada ASZ proto požaduje, aby například zejména 7 % „dobrovol-
ně-povinného“ ozelenění bylo opravdu zcela dobrovolné (bez 
sankcí za jejich neplnění), neboť v některých výrobních oblastech 
by to bylo zcela zřejmým ekonomickým nesmyslem. Tudíž je třeba 
zajistit spodní úroveň plateb, které by měly být jistým příjmem 
(v případě splnění základních požadavků) a všechny ostatní příjmo-
vé složky přímé platby byly pouze jako nadstavba záležející na svo-
bodném rozhodnutí každého sedláka.

Obecně však, vzhledem k rostoucí složitosti a kladení nových 
a nových podmínek, které ve svém důsledku budou muset být 
opět nějak kontrolovány, ASZ považuje celý tento „reformní ná-
vrh“ za podhoubí pro růst neúčelné byrokracie. Je to zvláštní pa-
radox, jestliže si lze představit, že požadavky bezpochyby většiny 
států byly přesně opačné. Zjednodušení SZP EU se tedy nekoná 
a přestože z návrhů vyplývá, že mnohé podmínky budou na roz-
hodnutí jednotlivých členských států, po zkušenostech s nasta-
vováním předchozích opatření se zatím zdá, že nebude zřejmě 
tak jednoduché u českých úředníků vyjednat racionální a v praxi 
realizovatelná řešení.

Rada ASZ tak částečně přivítala pouze snahy o zastropování, 
nicméně přednastavená kritéria opět nejsou dobrá, neboť přede-
vším hledisko počtu pracovníků, respektive spíše velmi zvláštní 
způsob jejich přepočtu na farmě může poškodit progresivní pod-
nikatele.

Celostátní Rada ASZ nepovažuje diskusi k jednotlivým oblastem 
návrhu reformy za uzavřenou a to ani uvnitř svých členských orga-
nizací a v podrobnější diskusi bude pokračovat na svém příštím za-
sedání, které se uskuteční již za necelý měsíc.

ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
Zdroj: ASZ
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Dotace do zemědělství po roce 2013

(Výklad návrhu evropské komise)

Evropská komise 12. října zveřejnila legislativní návrhy pro Spo-
lečnou zemědělskou politiku na léta 2013–2020. Za sedm let hod-
lá utratit v dotacích do zemědělství a venkova 435,5 miliardy EUR, 
prezentoval na představení SZP po roce 2013 J. J. Jaffrelot na za-
stoupení EU v Praze.

Dotacemi hodlá Komise řešit tři základní okruhy problémů:
–  Hospodářské problémy (dostatek potravin, stabilitu cen a hos-

podářskou krizi),
–  Problémy životního prostředí (emise skleníkových plynů, degra-

daci půdy, kvalitu vody a ovzduší, ochranu přírodních stanovišť 
a biodiverzitu)

–  Problematiku rozvoje území (vitalitu venkovských oblastí a roz-
manitost v zemědělství v Evropské Unii).

Redistribuci přímých plateb řeší návrh jen zčásti, kdy zůstávají 
rozdíly mezi jednotlivými státy, ale jsou blíže průměru EU platby. 
Průměr platby je blízko 255 EUR.

Ředitel odboru přímých plateb DG Agri, pan Jaffrelot prezento-
val návrh Nové koncepce přímých plateb: Přímé platby se budou 
skládat z povinných opatření pro členské státy a z nepovinných 
opatření, kdy si stát sám zvolí, zdali je zavede. V obálce pro přímé 
platby má ČR pro rok 2014 sumu 892 698 000 EUR.

Povinné podpory jsou:
–  Základní platba „co zbyde“ po naplnění následujících povin-

ných a nepovinných podpor
–  „Zelená platba“ – „Greening“ 30% z národní obálky
–  Podpora pro mladé zemědělce 2% z národní obálky

Nepovinné platby jsou (členský stát je zavede nebo nezavede):
–  Podpora vázaná na produkci (obdoba současného čl. 68) až do 

výše 10% z národní obálky
–  Podpora v oblastech s přírodními omezeními až do výše 5 % 

z národní obálky.

Získání plateb je podmíněno splněním podmínek Cross-Com-
pliance a povinným zřízením poradenského systému, do kterého 
mají farmáři dobrovolný přístup.

Členský stát má povinnost zřídit tzv. „Zjednodušené schéma 
pro malé zemědělce“.

Přímá platba je nároková na základě tzv. práva na platbu. Prá-
vo (obdoba kvóty) obdrží zemědělec v roce 2014 na základě při-
hlášených hektarů do SAPS v roce 2011.

De facto – o držitelích práva na přímou platbu je dnes rozhodnuto.
Platby dostane jen „aktivní zemědělec“, to je ten, který proká-

že alespoň 5% příjmů ze zemědělské činnosti.
Zavedení podpor pro malé zemědělce je pro členský stát po-

vinné, zemědělec se do systému může přihlásit, bude-li to pro něj 
výhodné. Limitní výše roční podpory bude pravděpodobně do 
1000 EUR.

„Zelená platba“ –„greening“ se skládá z:
–  Diverzifikace plodin (nejméně 3 plodiny v osevním postupu, nej-

méně 5% jedné a nejvíce 70% jedné) 
–  Trvalé travní porosty spadají do greeningu automaticky 
–  Ekologická opatření nejméně v rozsahu 7% z přihlášené plochy 

k platbě.
Nedodržení podmínek pro „zelenou platbu“ bude podléhat sank-

cím, které mohou být vyšší, nežli celková zelená platba. To zname-
ná, že nedodržení podmínek pro zelenou platbu může ovlivnit i zá-
kladní přímou platbu.

Přímé platby budou zastropovány. Nejvyšší možná platba je 
300 000 EUR. Výpočet omezení platby je udělán bez 30 % „Ze-
lené platby“ a jsou zohledněny náklady na zaměstnance. Česká 
republika tak přijde o 198 000 EUR z národní obálky v roce 2014.

Do celkového systému v 1. Pilíři SZP patří ještě dotace do do-
plňkových programů, jako je například sdružování a vznik skupin 
producentů pro vylepšení pozice vůči obchodníkům, podpora pro-
gramů typu „Podpora ovoce do škol“, „mléko do škol“ a rezerva 
pro řešení krizových situací.

Přístup k programu rozvoje venkova je zcela nový. Bude reali-
zován na základě tzv. „Společného strategického rámce“, kte-
rý bude obsahovat všechny fondy Evropské unie. Novým prvkem 
je „Smlouva o partnerství“. To je strategie financování jednotlivých 
členských států, která obsahuje všechny jednotlivé fondy EU, kte-
ré se navzájem doplňují. Tato smlouva bude základním dokumen-
tem pro financování priorit jednotlivých států. V ČR tuto smlouvu 
garantuje ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zemědělství 
do ní dodává část, která se týká následujících 6-ti priorit:
1.  Podpora výměny znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ven-

kovských oblastech
2.  Podpora konkurenceschopnosti všech typů zemědělství a živo-

taschopnosti farem
3.  Podpora organizacím potravinového řetězce a řízení rizik v ze-

mědělství
4.  Obnovení, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na země-

dělství a lesnictví
5.  Podpora efektivního využití zdrojů a přechodu na nízkouhlíko-

vé ekonomiky odolné změnám klimatu v zemědělství, potravi-
nářství a lesnictví

6.  Podpora sociálního zařazení, snížení chudoby a ekonomický roz-
voj venkova.
Ve druhém pilíři byl opuštěn systém os.

Program LEADER bude posílen a bude možné čerpat finanč-
ní prostředky metodou LEADER i z jiných fondů Evropské unie na 
základě integrovaných strategií. Bude umožněn tzv. start-up balíč-
kem i začátek novým místním partnerstvím.

Evropská komise také představila návrh zjednodušení Společné 
zemědělské politiky.

Za zjednodušení Komise považuje:
–  Podporu malých farmářů (cca 30% farem v EU o rozloze cca 

3% zemědělské půdy EU)
–  Zelenou platbu – komise předpokládá kontrolu bez nárůstu ná-

kladů
–  Pouze jednu platební agenturu ve členském státě
–  Snadnější proplácení ve II. pilíři SZP.

Návrh obsahuje i snížení kontrol:
–  Cross Compliance obsahuje snížení z 18 směrnic na 13 směrnic 

a 8 ukazetelů GAEC namísto 15 ukazetelů.
–  Bude možnost kontrolu redukovat v případě, že členský stát 

prokáže plně funkční kontrolní systém s méně jak 2 % pochy-
bení.
Návrhy Komise byly prezentovány v Evropském parlamentu 

a touto formou předány k projednání na základě Lisabonské smlou-
vy. Evropský Parlament rozhodne o konečné podobě návrhů spo-
lečně s Radou ministrů do konce roku 2012.

Michal Pospíšil

PS.: „ Ďábel je v detailu“ – Analýza návrhů bude předkládána 
postupně, návrhy komise mají více jak 500 stran právního textu.

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/dotace-do-zemedelstvi-
-po-roce-2013.html

Zdroj: ASZ
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RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

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

•
KONTROLNí KOMIse

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

ČLeNOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

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

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

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

+420�724�111�510
Petr Pecha

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

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

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

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

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

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

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

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

www.nsmascr.cz


