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Regiontour 2016. Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala pokřtil společně s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj 
Klárou Dostálovou a ředitelkou Státního pozemkového úřadu Svatavou Maradovou novou knihu z edice Tvář venkova „Venkovské 
stavby 2015“. Foto: TSu

Aktuálně:
PORV MMR 2016: Velký
počet žádostí ukazuje
důležitou roli MMR

Do národních dotačních programů MMR 
přišlo do poloviny ledna na tři tisíce žádostí 
s požadavkem přes 2,2 miliardy korun. „Je 
vidět, že programy jsou mířeny ke skuteč-
ným potřebám našich regionů. Doplňujeme 
tak oblasti, které nemohou být financová-
ny z prostředků EU,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová. Největší zá-
jem žadatelů je v oblasti regionální podpo-
ry, kde bylo přijato 2 363 žádostí s požadav-
kem 1 181 657 066 korun. Ministerstvo má 
připraveno 445 milionů korun. Téměř polo-
vina žádostí se týká nového dotačního titu-
lu Podpora obnovy místních komunikací.

Více informací na str. 31

Rozhovor:
Někdy mám pocit, že chodím
jako kočka za ocasem, říká
předseda Spolku Eduard Kavala

Čas od času dojde ve Zpravodaji venko-
va na rekapitulaci práce předsedy Spolku 
pro obnovu venkova i dlouholetého úřado-
vání starosty Bělotína. Eduard Kavala mě 
pokaždé překvapí novými myšlenkami, kte-
ré vycházejí ze zkušeností prožitých v jeho 
denních povinnostech. Dostává podněty od 
občanů všech generací, od kolegů staros-
tů, vyjednává na nejvyšších vládních mís-
tech o potřebách venkova, účastní se setká-
ní, která mají napomoci dostat či uchovat 
venkovu, co mu náleží. „Někdy mám po-
cit, že chodím jako kočka za ocasem,“ říká 
předseda Spolku.

Více informací na straně 6

TÉMA:
SMS prezentovalo
NS MAS výstupy projektu
Efektivní chod úřadů

Místopředseda a tajemník SMS Radim 
Sršeň a Tomáš Chmela prezentovali na led-
novém jednání výboru NS MAS výstupy pro-
jektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů, kterého se zúčastnilo 
72 MAS z 10 krajů. Chmela poděkoval MAS 
za součinnost v projektu a připomenul, jak 
je důležité partnerství organizací na venko-
vě a nabídnul data z projektu NS MAS k dal-
šímu využití. SMS ČR do budoucna uvažuje 
o obdobném projektu v menším měřítku do 
výše 10 milionů. Členské MAS mají za úkol 
formulovat společná témata spolupráce obou 
organizací ve prospěch rozvoje MAS.

Více informací na straně 13
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Spolek pro obnovu venkova ČR se ve 
dnech 14. – 17. ledna 2016 aktivně zúčast-
nil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2016, který se již 25 let koná na brněnském 
výstavišti. Za podpory Ministerstva pro míst-
ní rozvoj sdílel stánek se Státním pozemko-
vým úřadem, s nímž v prosinci 2015 pode-
psal dohodu o vzájemné spolupráci.

Zájemcům z řad odborné i laické veřej-
nosti Spolek na své expozici představil jed-
nak svou činnost, a to jak formou ústní in-
formace, tak prostřednictvím výročních zpráv 
Spolku z uplynulých let, a také prezentoval 
svou účast na pořádání soutěže Vesnice ro-
ku, jejímž je původcem. Lidé jevili zájem ze-
jména o brožurky, které představují čtená-
řům úspěšné obce v celostátních kolech po-
sledních několika ročníků, ale i o brožurky, 
které zachycují obce přihlášené do soutěže 
v jednotlivých krajích v uplynulých ročnících.

Během prvních dvou dnů veletrhu navští-
vilo stánek SPOV ČR mnoho významných 
hostů z řad spolupracujících ministerstev, 
senátorů, hejtmanů, starostů vítězných obcí 
v soutěži Vesnice roku, vedení partnerských 
organizací, ale také sportovců. Spolek při-
pravil všem svým hostům bohaté občerstve-
ní v podobě domácí zabíjačky, svatebních ko-
láčků, ovocného moštu a dalších pochoutek.

Také letos Spolek dodržel několikaletou 
tradici křtění knihy Tvář venkova – Venkovské 
stavby právě na Regiontouru. Ročník 2015 je 
již šestým pokračováním této úspěšné publi-
kace, kterou Spolek vydává za významného 
finančního přispění Ministerstva pro místní 
rozvoj a obsahového přispění Státního po-
zemkového úřadu. Logicky se tak kmotry 
publikace staly náměstkyně ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová a ústřední ře-
ditelka Státního pozemkového úřadu Sva-
tava Maradová a dámské duo doplnil před-
seda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. 

Spolek se prezentoval na Regiontouru 2016 
v Brně. Křtila se nová kniha Venkovské stavby

Křtu přihlíželo několik desítek hostů a mezi 
nimi např. náměstkyně ministra kultury An-
na Matoušková, hejtman Jihočeského kra-
je Jiří Zimola a výkonný ředitel Svazu měst 
a obcí Dan Jiránek, kteří také dostali mož-
nost symbolicky pokropit knihu sektem.

Obou souběžně probíhajících veletrhů 
cestovního ruchu Regiontour a GO se podle 
informací brněnského výstaviště zúčastnilo 
přes 842 vystavujících firem a organizací ze 
čtyřiadvaceti zemí a jejich expozice si pro-
hlédlo více než 32 tisíc návštěvníků.

SPOV
Foto: TSu

Veletrh REGIONTOUR představuje vhod-
nou příležitost pro prezentaci regionů, což se 
odráží v nabídce veletrhu, kde jsou prezento-
vány zejména památky, kulturní akce a festi-
valy, ski areály a lázně celé republiky. K pestré 
domácí nabídce v Brně přispívají expozice 
krajů, turistických regionů a jednotlivých měst 
ČR, stejně jako expozice České centrály ces-
tovního ruchu – CzechTourism. Veletrh GO je 
zaměřen naopak na prezentaci nabídky ces-
tovních kanceláří a agentur v zahraničních de-
stinacích. Na veletrzích cestovního ruchu v Br-
ně je zastoupena zahraniční účast ze Sloven-
ska a také rozšířená oficiální účast Maďarska, 
tedy země Visegrádské čtyřky, které Česká re-
publika do poloviny letošního roku předsedá.
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REGIONTOUR 2016: Prezentace venkova v nabídce cestovního ruchu…
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REGIONTOUR 2016: … lidé viděli aktuální novinky turistických možností
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Zvítězí poprvé v evropské soutěži 
příběh českého stromu?

Tatobitská tisíciletá lípa se utká se čtrnácti stromovými velikány 
o titul Evropský strom roku 2016. Internetové hlasování na webu 
www.treeoftheyear.org začalo již 1. února a potrvá až do 29. února. 
Na vítězný strom čeká finanční odměna určená na odborné ošetření 
nebo výsadbu stromů v jeho okolí. Pokud lípu Češi podpoří, mohla 
by se stát v historii soutěže prvním českým stromem, který v silné ev-
ropské konkurenci vyhrál. Mezinárodní soutěž pořádá Environmen-
tal Partnership Association, jejímž členem je Nadace Partnerství.

Tatobitská lípa loni na podzim zvítězila v celostátní anketě Strom 
roku, kde ji podpořilo více než 11 tisíc lidí. Lípě se přezdívá tisícile-
tá, přestože její věk odborníci odhadují spíše na 650 let. Je opřede-
na mnoha pověstmi, objevuje se v básních a písních. Její prostorná 
dutina kdysi ukrývala lavičku, než ji v 50. letech rozlomila bouře. 
Zbylo torzo, jehož obvod nyní měří úctyhodných 940 centimetrů, 
které tehdy místní řemeslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky 
stromu pak ležely několik let ladem, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo 
se je totiž neodvážil spálit. Anketa se tradičně koná pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí.

Díky vítězství v národním kole se lípa probojovala do celoevrop-
ského kola, kde jí svým příběhem konkuruje například 600 let stará 
lípa z Německa, 700 let starý dub z Estonska, tisíciletý dub z Belgie 
nebo tisíciletý Dub Bolko z Polska. „V předchozích pěti ročnících se 
čeští kandidáti umístili na pátých místech. Letos s Tatobitskou lípou 
míříme výš a věříme, že ji čeští fanoušci podpoří. Je to výzva, loni by-
lo totiž k vítězství potřeba téměř 60 tisíc hlasů,“ říká Andrea Krůpo-
vá z Nadace Partnerství.

Hlasování o Evropský strom roku probíhá po celý únor na ofici-
álních webových stránkách evropské ankety. Českého zástupce je 
možné podpořit kliknutím na jeho profil a potvrzením hlasu. „Zá-
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Obec Tatobity vyhrála v roce 2015 s Tisíciletou lípou v Tatobitech STROM ROKU 2015 v ČR a postoupila mezi Evropské stromy. V současné 
době probíhá hlasování o Evropský strom roku. Tato hlasování je od 1. 2. do 29. 2. 2016. Hlasujte s námi na www.treeoftheyear.org.

roveň je možné na stránkách přispět na péči o vítězný strom a sdí-
let prostřednictvím sociálních sítí s ostatními fanoušky fotografii, jak 
objímáte strom,“ dodává Andrea Krůpová. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků mezinárodní soutěže se uskuteční 20. dubna v Bruselu.

Andrea Krůpová,
koordinátorka Evropského stromu roku

Zdroj foto: http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/
Tatobitska-tisicileta-lipa.aspx

PAMÁTNÁ TISÍCILETÁ LÍPA – TATOBITY
Obec Tatobity navrhla jako Strom roku Památnou Tisíciletou lí-

pu v Tatobitech, která si určitě tento titul zasloužila. V roce 2015 
obsadila v této anketě první místo a nyní postupuje do ankety Ev-
ropský strom roku. Obec si tohoto památného stromu velice váží, 
má jí ve znaku obce a obecní vlajky. 

Proto Vás všechny žádáme – podpořte naší Tisíciletou lípu k získá-
ní titulu EVROPSKÝ STROM ROKU. Je to vizitka nejen naší obce, ale i 
celé České republiky, jak si vážíme těchto starých a krásných stromů.

Naše Tisíciletá lípa má mnoho příběhů, básní, písní, byla sepsá-
na i divadelní hra „O naší lípě“. Každý rok pořádáme Slavnosti lí-
py. Snažíme se i naší nastupující generaci uchovávat krásu naší lí-
py a tak i děti ve škole velice dobře znají Ticíciletou lípu a na 500. 
výročí obce sehrály divadelní hru O lípě – o Kyliánovi a Hedvice.

http://www.treeoftheyear.org
http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx
http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx
http://www.treeoftheyear.org
http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Tatobitska-tisicileta-lipa.aspx
http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Tatobitska-tisicileta-lipa.aspx
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dělníků a dalších pracovníků. Vzpomínám, 
jak jsem tehdy třeba na pohřbu trčel z trá-
vy vysoké až po krk. Dnes chodí lidi na hřbi-
tov automaticky v polobotkách. A když chci 
po někom, aby si udržoval hrobové místo, 
diví se tomu. Asi jsme v 90. letech zaváha-
li, že jsme si ty své obce nezdokumentovali 
na fotografiích a filmech před tím, než se 
proměnily k dnešnímu obrazu.

Teď jste mi pěkně nahrál… Jste už 
16 let předsedou Spolku pro obnovu 
venkova. Jak moc se za tu dobu ven-
kov obnovil?

Teď je otázka, co všechno se míní tou 
obnovou. Nikdy jsme neměli chuť být staro-
milci a z našich obcí dělat živé skanzeny. Ale 
vždycky je co obnovovat. Třeba v naší obci. 
Bytové domy, kterým jsme před lety vymě-
nili opadané omítky, potřebují opět novou 
fasádu. Někde se znovu vyměňují okna, 
opravují se chodníky i cesty (které se sice 
jen látaly, protože na ně nikdy nebyly pení-
ze). A pořád je o co stát. Taky bychom si 
měli umět odpovědět na otázku – co od 
venkova žádáme. Jestli jsou vždycky naše 
představy, jak by měl venkov vypadat, reál-
né a v reálném čase zrealizovatelné. 

Docela dost se nyní zabývám tím, čím 
jsme tehdy začínali. Vzhledem obcí. Jako 
jsme v 90. letech přesně věděli, co nechce-
me, tak tu máme po 25 letech jiné nešvary 
a už nám jakoby přestávají vadit. 

Co například máte na mysli?
V 90. letech jsem měl problém s tím, jak 

se zpracovávaly místní programy obnovy 
venkova. Tehdy to byl jakýsi soupis malůvek, 
kde bylo navrženo, jak kde by co mělo být 
rozčleněno, jaká by měla být fasáda apod. 
Říkal jsem – jak mám někoho přesvědčit 
o barvě fasády? Trefil jsem na šikovného ar-
chitekta, který se mnou vystoupal ke koste-
lu a řekl – podívej se, vesnici nedělá fasáda, 
ale střechy a hmota. Až pochopíš hmotu 
vesnice, pochopil jsi program obnovy té kte-
ré vsi. A když jsme pak měli něco stavět, 
prostáli jsme hodiny u kostela, podívali se 
z hranického kopce, aby to netrčelo, od Po-
lomi, aby to netrčelo, od Kunčic… A do to-
ho vám pak naběhnou věci nadregionálního 
charakteru jako je dálnice a obchvat, které 
ten pohled samozřejmě celý přetvoří, proto-
že dominantou byla dřív dráha, která je 
dnes schovaná jako Popelka pod obchva-
tem. Za zády máme místo údolí, pod kterým 
je vidět horizont lesa, lajnu dálniční estaká-
dy. Člověk vždycky bojuje s tím, co je pro 21. 
století nutné, ale chápu to i jako zásah do 
vizáže. Když si tady dnes povídám s lidmi ve 
spolcích, řeknou mi – je to dobré, z Bělotína 
se dostaneme všude a rychle. Ale zkus si tu 
najít místo klidu, kde neduní žádná dopra-
va. Takové místo už tady není. V každoden-
ním shonu to nevidíte, ale večer už vnímá-
te, že nežijete, jak jste žil. Snažíme se proto 
aspoň tu krajinu nějak dávat dohromady.

R o z h o v o r  6R

Čas od času dojde ve Zpravodaji venkova na rekapitulaci práce předsedy 
Spolku pro obnovu venkova i dlouholetého úřadování starosty Bělotína. Edu-
ard Kavala mě pokaždé překvapí novými myšlenkami, které vycházejí ze zku-
šeností prožitých v jeho denních povinnostech. Dostává podněty od občanů 
všech generací, od kolegů starostů, vyjednává na nejvyšších vládních postech 
o potřebách venkova, účastní se setkání, která mají napomoci dostat či ucho-
vat venkovu, co mu náleží.

Někdy mám pocit, že chodím pořád
dokola jako kočka za ocasem,
říká v rozhovoru předseda Spolku pro obnovu venkova 
ČR Eduard Kavala

Už jsme si pěkně dlouho nepovídali, 
pane předsedo a pane starosto. Jak se 
Vám daří? 

Je to letos v březnu 26 let od doby, kdy 
jsem nastoupil na radnici. Zpětně vidím, že 
jsem už spíš takový dinosaurus. Mnohé vě-
ci vnímám nevrle a důvod k tomu mám jed-
noduchý. V samosprávě se hodně lidí vymě-
nilo, a ti kteří na různých jiných postech zů-
stávají si myslí, že mohou novou generaci 
starostů obalamutit. Někdy mně přijde, že 
chodím jako kočka za ocasem – pořád do-
kola. Stále se řeší stejné věci, které už by 
měly být dávno vyřešené. Ale takový je asi 
život. Že se stále vracíme ke stejným věcem. 
Kdyby se dodržovalo desatero, tak už se tu 

dva tisíce let nevraždí. Mohlo by se říct – už 
se to řeklo před dvěma tisíci lety – tak proč 
to znovu opakovat?

Ale jinak – myslím, že nežijeme špatnou 
dobu. A že přes všechny peripetie, které nás 
denně obklopují, je posun naší země veliký. 
Vidím to i na obecních aktivitách. Když si 
vzpomenu na to, co jsem před těmi 26 lety 
viděl jako hlavní problémy a v jakých jsme 
se pohybovali objemech finančních, perso-
nálních, atd., udělal se dnes obrovský kus 
práce. Faktem také je, že všechno, co se 
udělalo dobrého, bere mladší generace ja-
ko samozřejmost a někdy mi přijde, že si to-
ho ani moc neváží. Byť je za vším spousta 
snažení – nemyslím jen radnice, ale týmů 
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Co se týká obnovy venkova – je prav-
da, že venkov prošel od 90. let citelnou 
a viditelnou změnou k lepšímu. Všude 
vidíme opravené návsi, školy, budovy, 
domy, chodníky, zeleň… Co duchovní 
obnova venkova? O tu se Spolek taky 
vždycky zasazoval.

To je vždycky místo od místa, od skupin 
lidí. Znám dědiny, které bezproblémově 
fungují. Některé jsou na špici a pak se na-
jednou propadnou s odchodem několika je-
dinců. Bohužel je to tak. A jsou dědiny, kte-
ré se strašně těžko budí nebo dávají dohro-
mady. Obecně mám zkušenost, že čím je 
komunita menší a za sebe odpovědná, tím 
lepší má výsledky. Ale neplatí to absolutně. 
Znám vesnice, kde ještě dnes mají spadlý 
kostel a nikomu to nevadí. To už ale není 
otázka víry nebo náboženství. Viděl jsem 
různá vzepětí i úpadky. Čím je větší komu-
nita, tím může být pestřejší, ale soudržnost 
zase problematičtější. A taky – jak se spo-
lečnost přelívá i důvodů být spolu je třeba 
méně. U nás jsme například jako obec kou-
pili obchodní síť i s hospodami. Jednak jsme 
tím vyřešili i problém s hracími automaty 
– no ale pak se zjistilo, že hospůdka se ne-
uživí. Chlapi si raději koupí levnější pivo 
v marketu a vypijí si ho ve čtyřech někde 
v garáži. Podobné je to s obchody. I když je 
obec opravila, nájem je tam nulový, nemá 
šanci si na sebe v blízkosti města s velkými 
supermarkety vydělat. Když jsme v Lučicích 
svolali zastupitelstvo kvůli hospodě a ob-
chodu, přišlo přes 50 lidí (což je více jak po-
lovina reálných obyvatel). Jednohlasně si 
odsouhlasili, že jim ani hospoda ani obchod 
chybět nebudou. Netrvalo dlouho, byl po-
hřeb, babky se tam sešly na karu a byl z to-
ho výstup, že si hospůdku pronajmou za-
hrádkáři. Říkají – nám nechybí ten obchod, 
ale místo, kde bychom se mohli potkávat. 
Tam se potkaly, tam si sedly a povídaly – co 
ta dělá, tu že odvezli do nemocnice, ten je 
na tom takhle, mě bolí to… Takže duchov-

ní rovina není jen o tom, kolik máte v obci 
aktivních spolků, ale jestli mají lidi ještě dů-
vod se setkávat. 

A aby jim na sobě navzájem záleže-
lo…

Nic jim nenadiktujete. Navíc je tu sobec-
kost. Vadí mi, že lidi na venkově chtějí, aby 
tam všechno bylo… a když se zeptáte, proč 
vozí dítě do školy do města, argumentují, že 
tam mají o dva kroužky víc. Venkovské školy 
jsou nejcennější právě tím místem bydliště, 
malým kolektivem, blízkostí k přírodě i lidem. 
Všechno tohle oni odečtou, protože tam jim 
někdo nabízí něco „navíc“. Ty děti přitom 
stráví spoustu času čekáním a to je v podsta-
tě neštve. Protože doma stejně žádnou práci 
a povinnosti nemají. Ale maminka je ukoje-
ná, že má dceru v baletu, mažoretkách, kla-
víru, ve sborovém zpěvu… 

V Bělotíně máme šest oddílů kopané, 
což je na takovou vísku docela dost. Byť 
mají všechno krásné – dresy, trávník, nád-

herné šatny, dozvěděl jsem se na valné hro-
madě, že trenér neví, jak to dopadne s be-
njamínky. Rodič mu řekne – on fotbal chce 
hrát, ale jenom na zápasech, nechce chodit 
na tréninky. Anebo – před zápasem trenér 
čeká na kluka, volá tatínkovi a ten mu poví 
– ráno to vypadalo na déšť, tak jsme zůsta-
li doma. A tak se mi zdá, že rodiče pěstují 
v dětech něco, co je naprosto proti logice. 
A zapomíná se na pobyt na čerstvém vzdu-
chu, pohyb, odpovědnost vůči ostatním. 
A to nenegují děti, ale jejich rodiče. 

V této souvislosti bychom mohli na-
ťuknout další spolkové téma, kterým je 
Program obnovy rodiny. K čemu dnes 
slouží, kam tento projekt dospěl?

Země, která v obecné rovině nectí rodi-
nu úplnou a nepreferuje ji, jenom ji dekla-
ruje, to je jako byste se rozbíhala proti be-
tonové stěně, rozbíjela si hlavu a říkala – 
jejda, já mám rozbitou hlavu. Ekonomicky 
vyjde „nerodina“ stále lépe. Četl jsem, jaké 
mají matky či otcové problémy s vymáhá-
ním výživného. Společnost nemá páky, jak 
ty lidi honit. Co teda stát preferuje pro ro-
diny? My bychom měli vytvořit v obcích rá-
mec – postavíme jim bezpečný chodník, hři-
ště, tréninkovou plochu pro fotbal, šatny ve 
škole, všechno, co potřebují… Jak ale jinak 
můžeme rodiny podporovat? U nás si ma-
minky založily mateřský klub. Za to jsem rád 
a maximálně je podporujeme. Ale nikdo ne-
řeší, zda jsou to maminky z rodin, samoži-
vitelky nebo z volných partnerství. Pokud si 
společnost myslí, že manželství komplikuje 
život, protože za týden můžu za rohem po-
tkat jiného nebo jinou, pak opravdu nelze 
hovořit o rodině. Spolek se tomuto tématu 
věnuje a snaží se je dostávat i na duchovní 
rovinu, aby bylo lidem vlastní. Žel je často 
spojované jen s vírou a to mají hned všich-
ni pocit, že jim někdo něco vnucuje. Děti 
přece mají všechno – jídlo, pití, oblečení. 
Nemá-li ovšem vzor v rodičích se vším dob-
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rým i se všemi problémy, které k manželství 
patří, stane se „mrzákem“. Ženy i muži dřív 
více znali své role. Snažíme se vykládat, že 
rodina je problém, protože to stojí spoustu 
peněz. Je otázka, jestli každé dítě musí 
umět všechno – krasobruslit, sjezdově lyžo-
vat, snowboardovat, … a pak to vypadá, že 
předpokladem pro založení rodiny je mít 
strašně moc peněz. Dítě se musí ale hlavně 
umět orientovat ve společnosti. 

Zmiňme ještě něco z aktuálních té-
mat, kterým se Spolek aktivně věnuje. 
Z těch větších je to stále rozpočtové ur-
čení daní, kterým se na konci roku zabý-
valy obě komory parlamentu v rámci 
vládní novely o rozpočtovém určení da-
ní. Řada starostů a členů Spolku a Sdru-
žení místních samospráv se před jedná-
ním výborů a pléna pokusila oslovit po-
slance i senátory, aby dala najevo svůj 
postoj a nakonec o jediný hlas neprošlo 
v Senátu hlasování o dorovnání finan-
cování mezi kraji a obcemi, současná 
vládní novela nyní vrací podíl na peně-
zích z DPH pouze krajům, které o ně při-
šly před čtyřmi roky. Obcím nikoliv. 

Řeknu k tomu dnes jen velmi krátce, že 
RUD pro nás stále není vyřešeno. Poukazuje-
me na to, že jsme byli opět podvedeni. Bylo 
řečeno, že se RUD vyhodnotí a bude druhé 
kolo. RUD je stěžejní záležitost pro vývoj sa-
mospráv a tvrdí to všechny tři instituce hájící 
zájmy venkova. SPOV, SMS i SMO. Všechny 
tři si nyní daly za úkol RUD jako svou priori-
tu. Chtějí téma otevřít a nikoliv jen s výsled-
kem kosmetických úprav.

Na lednové schůzi Spolku jste kriti-
zoval projekt meziobecní spolupráce 
SMO s názvem Centrum společných slu-
žeb, jenž má za cíl vznik aparátu, který 
by pomáhal starostům s administrací. 
Tvrdíte ale, že kvůli projektu nedojde 
k usnadnění práce na obcích, ale na-
opak ke zbytnění státního aparátu. 

Vadí mi, jak jsme všichni zavalováni no-
vými a novými povinnostmi a všichni při-
tom pracujeme na sto procent. Pak se nám 
vyčítá, že všechno nezvládáme. Otázkou je, 
zda je nutné to všechno zvládat. Zda by-
chom si spíš neměli víc povídat s lidmi než 
vyplňovat x formulářů. 

Proto mám také problém s obrovským 
projektem SMO, který by měl vyústit ve 
vznik tzv. center služeb. Nikdo po tom od 
roku 1990 netouží. Když jsme něco měli 
špatně, tak se to opravilo. Dnes je tu před-
stava, že se na centra přesune všechno, co 
obce nezvládají. Ale já tvrdím, že naopak 
spousta věcí, které se po nás chtějí, jsou 
zbytečné. To se pak stane, že se stanete ša-
fářem – líní přesunou své povinnosti na 
centra a druhým začne obec nakonec řídit 
někdo jiný. Každý nový subjekt o sobě za-
čne tvrdit, že je důležitější než ten původ-
ní. I MASky – některé jsou velmi korektní 

a jiné zcela nesoudné. Pro jeden mikroregi-
on mají být v těchto centrech zaměstnaní 
dva lidé. Ani si neumím představit, jak pra-
cují například pro 32 obcí. Někteří si slibu-
jí, že pro ně budou psát centra projekty, 
dělat právní poradenství. Tam, kde mikro-
regiony fungují, nepotřebují další subven-
ce. Takže jde o vznik šablon, co mají tato 
centra služeb dělat? Tvrdím, že je to největ-
ší nesmysl. Já jsem si od meziobecní spolu-
práce sliboval to, že každá obec nebude 
muset provozovat všechny služby. Že si mo-
hou navzájem vypomáhat například tak, že 
na malé stohlavé obci nebude samostatná 
účetní, ale s účetnictvím vypomůže větší 
obec. Můžeme takto spolupracovat na řa-
dě dalších věcí. Ale nebudeme, protože bu-
dou centra služeb. Francouzi nám dali skvě-
lý vzor, že tam kde obce spolupracují, stát 
ušetří a přidá jim za odměnu na daních. Dě-
lají tak společně odpady, školství atd… Ale 
z toho jsme si u nás příklad nevzali. Z mého 
pohledu není tento projekt žádnou pomo-
cí, ale strkáním hlavy do oprátky stále silně-
ji centralizovanému systému státu. 

Jak v současné době spolupracuje 
Spolek s dalšími institucemi hájícími zá-

jmy venkova? Mám na mysli hlavně SMS 
a SMO.

Nehodnotím ji jako dobrou. Osobně 
mám pocit jakési přetahované a představite-
lům dělá dobře, když „něco jakoby“ vyjed-
nají. Každému se řekne něco jiného a v dů-
sledku se neudělá skoro nic. Jsem proto moc 
rád, že z posledního jednání přišel požada-
vek předsedy SMS pana Polčáka, abychom 
se začali my tři předsedové pravidelně schá-
zet. Shodli jsme se, že se nebudeme bavit 
o detailech, protože máme každý právo vi-
dět věci individuálně, ale že se budeme sna-
žit o řešení zásadních témat a o jednotný po-
hled na ně. Za sebe – nemusím nic – snažili 
jsme se hrát roli, která překlenuje animozity, 
kdo co zařídil. Jde spíš o to, abychom se po-
sunuli. Takže já tento krok vítám. Reálné jsou 
tři schůzky ročně – pokud se nepotkáme ne-
formálně. Diskutovali jsme již o RUD, může 
se stát, že v létě už bude aktuální další téma 
jako třeba sociální bydlení či jiné. I k těmto 
tématům se můžeme vrátit – aby se úřednic-
kým šimlem nedalo laškovat způsobem, že 
hlavní je nikam se neposunout – jen aby to 
bylo podle mého.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Rozpočtové určení daní, půda i odpadové hospodářství jsou jen 
některé z témat, jimiž se zabývali představitelé Spolku pro obnovu 
venkova na lednové schůzi, která se uskutečnila 5. ledna v Senátu 
v Praze. Došlo rovněž na plány SPOV, který v letošním roce uspo-
řádá několik zajímavých seminářů. 

Rozpočtové uRčení daní
Rekapitulace nejaktuálnějších informací o tolik diskutovaném 

rozpočtovém určení daní (RUD) zaměstnala zástupce Spolku hned 
v úvodu jejich lednové schůze. RUD je již řadu let centrem jejich 
zájmu a v závěru loňského roku se jím zabývaly i obě komory par-
lamentu v rámci vládní novely zákona o rozpočtovém určení daní. 
Řada starostů a členů Spolku a Sdružení místních samospráv se 
před jednáním výborů a pléna pokusila oslovit poslance i senáto-
ry, aby dala najevo svůj postoj a požádala o podporu návrhu po-
slankyně Věry Kovářové. Marně. O jediný hlas neprošlo v Senátu 
hlasování o dorovnání financování mezi kraji a obcemi, současná 
vládní novela nyní vrací podíl na penězích z DPH pouze krajům, 
které o ně přišly před čtyřmi roky. Obcím nikoliv.

Ani jeden z pozměňovacích návrhů, které měly navýšit také pří-
jmy obcím, neprošel. Nepodpořil je zejména nejsilnější senátní klub 
ČSSD, kvůli němuž nakonec zvítězil poslední návrh předložený 
Radko Martínkem a připravený dodatečně ve spolupráci s Minis-
terstvem financí ČR. V něm se sice vrací podíl obcí na DPH na pů-
vodní úroveň (tj. 21,4 % tj. zmiňované celkové zvýšení o 2 miliar-
dy Kč), avšak až od roku 2017.

Podle předsedy Spolku Eduarda Kavaly vzešlo z hovoru se sená-
torem Martínkem, že jeho návrh přinese obcím v součtu více peněz. 
„Mělo by se jednat o 800 milionů Kč, což ale po rozdělení mezi 
6400 obcí včetně Prahy, není mnoho,“ uvedl Kavala, který dále ře-
kl, že konkrétní návrhy na RUD by nadále neměly řešit organizace 
zastupující obce (SPOV, SMS a SMO), ale odborníci. Další jednání na 
ministerstvu financí se má konat v srpnu 2016, kdy už ale bude ho-

Lednová schůze Spolku: rozpočtové určení daní,
příprava semináře o půdě, odpady i roční plán akcí

tový rozpočet na rok 2017. Proto Kavala oslovil předsedu SMO Luk-
la a předsedu SMS Polčáka s návrhem připravit společné memoran-
dum o jednotném postupu v rámci RUD. Podle něj musí jednání 
o RUD začít neprodleně. „Chceme jenom, aby bylo dodrženo, co 
bylo slíbeno. Že se znovu otevře RUD,“ řekl Kavala, který nastínil dal-
ší kroky a dodal: „Za Spolek navrhuji připojit ještě jednu věc, že 
chceme, aby se maximum peněz získalo formou debyrokratizace.“

SpolupRáce S pozemkovým úřadem
Při setkání obcí oceněných barevnými stuhami v soutěži Vesni-

ce roku došlo k podpisu dohody o vzájemné spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem (SPÚ). Ten momentálně připravuje akční 
plán na letošní rok. Předseda Kavala u této příležitosti připomněl 
loňskou aktivitu Spolku k tématu půdy, debatovalo se i o tom, jak 
zapojit do SVR nejlepší pozemkové úpravy. SPÚ je ochoten podílet 
se ve spolupráci s krajskými spolky na uspořádání odborných se-
minářů. Předseda proto vyzval krajské předsedy, aby do svých plá-
nů pozemkové úpravy zahrnuli.
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něn jako klíčový při dalších jednáních se SMO ČR a Radou vlády 
pro veřejnou správu s cílem dosažení potřebného konsensu.

venkovSký paRlament
Spolek bude na své únorové schůzi hostitelem prvního ze čtyř se-

tkání (postupně se uskuteční na půdě SPOV, SMO, SMS, NS MAS) 
k tématu Venkovského parlamentu. Pro tuto příležitost bude sezván 
tým lidí, kteří se budou zabývat tématy z Manifestu Evropského ven-
kovského parlamentu, jež budou následně diskutována v plénu na 
Národní konferenci venkov 2016.

teRmínový kalendář akcí
Leden: V Brně se uskutečnil veletrh Regiontour, na němž se mi-

mo jiné křtila i publikace Tvář venkova - Venkovské stavby 2015. 
Únor: Ve spolupráci s dalšími venkovskými organizacemi (NS MAS, 

SMO a SMS) bude Spolek řešit loňské výstupy Evropského venkovské-
ho parlamentu ze Schärdingu.

Březen: Na Dni malých obcí dne 1. 3. dojde k podpisu podmínek 
soutěže Vesnice roku 2016.

Duben: Dne 5. 4. se uskuteční seminář o půdě.
Květen: Venkovská sociální politika, služby na venkově – otázka 

spolupráce Spolku se sdružením malých podnikatelů, které prosa-
zuje, aby MPO poskytlo finance na drobné služby na venkově. Dal-
ším tématem bude školství na venkově v souvislosti s kvalifikací uči-
telů a kariérního řádu, které může venkovskému školství ublížit.

V květnu se koná celostátní výstava Má vlast.
Červen: Spolek se bude věnovat prorodinné politice.
Srpen: Témata jako krajinné plánování, veřejná prostranství, ze-

leň v sídlech a krajinotvorba by mohla být náměty semináře na Ze-
mi živitelce. 

Říjen: Seminář Venkovská architektura a urbanismus. 

odpady
Program odpadového hospodářství v Olomouckém kraji (POH 

OK) vyvolal řadu nesouhlasných reakcí, které v připomínkovém 
řízení zaslaly na MŽP obce, ale například i jednotlivci (senátorka 
Jitka Seitlová a další). Malé obce jsou tlačeny ke vstupu do kraj-
ského spolku měst na separaci odpadů, aniž by měly k dispozici 
náležité informace, třeba i finanční podmínky, které by mohly 
znamenat razantní zvýšení poplatků za odpady. Téma vyvolává 
rozporuplné reakce i z toho důvodu, že ve hře je stavba spalov-
ny. Firma, jež zpracovala POH se přitom odvolává na MŽP, které 
stanovilo, že od roku 2023 již nebude možné skládkovat. Podle 
sdělení Asociace odpadového hospodářství ČR však EU nechce 
rušit skládky, jde o to neukládat na ně hořlavé materiály a více 
odpadů energeticky využít. Dne 28. 1. se v obci Prosenice na Pře-
rovsku uskutečnil seminář, jehož se zúčastnili zástupci Olomouc-
kého kraje, Asociace odpadového hospodářství, obcí Olomouc-
kého kraje i odpadových firem.

Ze zápisu Ivy Svobodové zpracovala Marie Šuláková

Seminář o půdě
V dubnu (5. 4.) uspořádá Spolek v Senátu seminář o půdě. Do 

jeho organizace se v rámci výše zmíněné dohody zapojí i SPÚ. Ak-
ce se uskuteční na základě podkladů obsažených v závěrech z Ná-
rodní konference venkov 2015, které akceptovalo MZe, VÚMOP i 
MF. Vhodným partnerem by mohly být i Asociace soukromého ze-
mědělství, Zemědělský svaz či Agrární komora. Nyní vznikne pra-
covní skupina, která se organizaci bude věnovat. 

zadRžení vody v kRajině
Předseda Spolku informoval přítomné o schůzce s náměstkem 

MŽP Křížem, která se týkala zadržení vody v krajině v souvislosti 
s řadou suchých poldrů na území ČR. Rovněž toto téma lze zařa-
dit k semináři o půdě.

meziobecní SpolupRáce
Přítomní diskutovali o meziobecní spolupráci (MOS). Radan Ve-

čerka informoval o monitorovacích zprávách SMO k jejich projek-
tům. Jedním z nich je projekt „Obce sobě“, jenž má za cíl soustře-
dit obce do ORP, druhý s názvem Centrum společných služeb má 
za cíl vznik aparátu, který by pomáhal starostům s administrací. 
SMS chce tuto aktivitu dělat s pomocí místních akčních skupin 
(MAS). Podle Večerky chybí v úvahách SMS i SMO pohled regio-
nálního rozvoje a oba jdou proti sobě. „Stejné cíle se řeší formál-
ně dvěma způsoby,“ zmínil Večerka, podle nějž by měl mít své 
vlastní řešení i Spolek. 

centRa Společných Služeb
O druhém projektu SMO ČR – Centrum společných služeb - po-

hovořili předseda Kavala a místopředseda Jan Florian. Podle Kava-
ly nedojde kvůli projektu k usnadnění práce na obcích, ale ke zbyt-
nění státního aparátu. Diskusi vyvolal zejména odstavec s názvem 
Cíle/očekávané přínosy projektu, na nějž upozornil Jan Florian a na 
kterém je projekt postaven. „Není fér, aby se z RUDu nebo jiných 
centrálních prostředků preferoval vznik sdružení nebo center do 
typu MASek. To je popírání smyslu dobrovolných svazků - dobro-
volně povinné,“ uvedl Florian, který následně odcitoval stanovisko 
Spolku: „SPOV upozorňuje na rozpor mezi původním cílem budo-
vání DSO, založeném na skutečně dobrovolné spolupráci obcí, ji-
mi také financované a směřování SMO, které se pokouší projekt 
CSS využít k legislativně zakotvené podpoře určitého typu (dobro-
volně-povinnému?) DSO, a to dokonce i pro přenesenou státní 
správu.“  

Po diskuzi všichni přítomní v hlasování souhlasili s návrhem vy-
puštění následujícího cíle projektu CSS dle znění z prosince 2015: 
„Dále hlouběji rozpracovat postavení DSO a jejich začlenění do 
systému výkonu veřejné správy v území ve vztahu k předpokláda-
né analýze administrativního členění státu a vytvořit podmínky 
a definovat potřebné legislativní prostředí resp. návrhy na změny 
legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování 
center společných služeb v území.“. Tento požadavek bude uplat-
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S T A N O V I S K O

Spolku pro obnovu venkova ČR k aktuálnímu znění projektové-
ho záměru projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administra-
tivní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkrácený ná-
zev projektu „Centra společných služeb obcí“.

1. Stanovisko Spolku pro obnovu venkova ČR (dále jen „SPOV“) 
se vztahuje ke znění výše uvedeného záměru, které bylo rozeslá-
no v příloze č. 5 zápisu jednání Rady vlády pro veřejnou správu (dá-
le jen RVVS) ze dne 20. 11. 2015 (viz bod 2 dále).

1.1. Oproti znění, předloženému zástupci Svazu měst a obcí ČR 
(dále jen „SMO“) „na stůl“ pracovnímu výboru pro meziobecní 
spolupráci dne 14. 10. 2015, se liší v těchto podstatných částech:

a) V části „Předmět projektu“ je doplněna věta: „CSS budou 
sloužit jako administrativní podpora obcí, rozhodovací pravomoc 
o záležitostech obce náleží vždy zastupitelstvu dané obce.“

b) V části „Cíle/očekávané přínosy projektu“ bylo zkvalitnění 
a zefektivnění výkonu veřejné zprávy a poskytování služeb v rám-
ci samostatné působnosti rozšířeno o přenesenou působnost (for-
mulace „příp. přenesené působnosti“).

c) V popisu klíčové aktivity KA 01 „Řízení projektu“ byl vypuš-
těn odkaz na dříve předpokládanou přílohu „Organizační schéma 
řízení projektu“, které není součástí projektového záměru.

d) Byl upraven harmonogram posunutím termínů plnění jed-
notlivých KA o 2 měsíce.

e) V KA 03 „Výběr spolupracujících subjektů, uzavření smlou-
vy a nastavení systému spolupráce“ byla vložena věta, týkající se 
smluvních partnerů dobrovolných svazků obcí (DSO), blíže nespe-
cifikovaných co do velikosti nebo obsahu působnosti: „Před uza-
vřením smlouvy bude provedena analýza/aktualizace potřeb po 
nabízených službách CSS v rámci zapojených DSO“, což bylo pro-
mítnuto i do výstupů této KA.

f) V KA 04 „Nastavení systému vzdělávání a průběžného zvyšo-
vání odbornosti (PT a území“ byl vypuštěn počet seminářů a setká-
ní, který byl ponechán jen u výjezdů do zahraničí (v počtu 6).

g) Byla přepracována KA 06 „Nastavení systému hodnocení 
a sebeevaluace“.

h) V části „Indikátory výstupů projektu“ byla změněna hodno-
ta 30 „smluvních partnerů“ – dobrovolných svazků obcí (dále jen 
„DSO“), uvedených jako „podpořené instituce“ na konci části 
Specifický cíl 2.1 Harmonizace administrativního členění státu – in-
formace k implementačnímu plánu Přílohy 2 – doplňující informa-
ce k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2 materiálu pro 
vládu 20. srpna 2015 (usnesení č. 654/2015 o doplnění a aktuali-
zaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné 
správy ČR pro období 2014 – 2020). Odchylně od materiálu, pro-
jednaného ve vládě je uvedeno 60 partnerů, aniž by byl jakkoliv 
specifikován způsob výběru smluvních partnerů (podmínky a kri-
téria výběru).

i) Byla doplněna část „Předpokládané náklady na realizaci pro-
jektu“ o dílčí položky.

D o k u m e n tD Stále však postrádáme rozdělení nákladů na činnost centrální-
ho projektového týmu (PT) a vlastních center společných služeb 
obcí (dále jen „CSS“).

j) V části „Potenciální rizika projektu“ bylo doplněno sedmé 
„Riziko nezájmu místních partnerů o spolupráci“.

2. Na jednání RVVS 20. 11. 2015 byla vzata na vědomí infor-
mace o výsledcích projektu podpory meziobecní spolupráce v kon-
čícím bruselském plánovacím období. Bylo dohodnuto, že koneč-
ná zpráva o realizaci projektu bude projednána v Řídícím výboru 
pro optimalizaci veřejné správy.

2.1. Podle našeho názoru by tato zpráva měla být řádně pro-
jednána ve strukturách RVVS – Pracovním výborem pro meziobec-
ní spolupráci počínaje, Řídícím výborem pro optimalizaci veřejné 
správy a RVVS konče. SPOV dosud postrádá informaci, proč se řa-
da jeho účastníků – DSO rozhodla v navazujícím projektu CSS ne-
pokračovat a jaké typy účastníků to byly (počet obcí, geografická 
situace, počet neuvolněných starostů atp.).

2.2. Projekt CSS nebyl předmětem jednání RVVS 20. 11. 2015, 
na tomto jednání však bylo ze strany Ministerstva vnitra ČR přislí-
beno, že příslušný projektový záměr bude připojen k záznamu z je-
jího jednání.

2.3. Poslední jednání, kterého se SPOV ve věci CSS účastnil, je jed-
nání pracovního výboru pro meziobecní spolupráci dne 14. 10. 2015. 
Na jeho připomínky bylo ze strany SMO dosud reagováno jen „ko-
mentářem“ SMO v zápisu z jednání, nikoliv úpravou projektového zá-
měru.

3. SPOV upozorňuje na rozpor mezi původním cílem budování 
DSO, založeném na skutečně dobrovolné spolupráci obcí, jimi ta-
ké financované a směřování SMO, které se pokouší projekt CSS vy-
užít k legislativně zakotvené podpoře určitého typu (dobrovolně-
povinnému?) DSO, a to dokonce i pro přenesenou státní správu. 
Takové přístupy považujeme za již překonané. Za daleko efektiv-
nější považujeme dokončení reformy rozpočtového určení daní 
(RUD) dále posilující venkovské obce a vyšší využívání víceúrovňo-
vé správy i pro meziobecní spolupráci.

3.1. V tomto kontextu je nutné přehodnotit i text části „Cíle/
očekávané přínosy projektu“ a vypustit požadavky na „rozpraco-
vání postavení DSO a jejich začlenění do systému výkonu veřejné 
správy v území“… a „návrhy na změny legislativy“.

3.2. Dalším rizikem je např. upřednostňování DSO, jejichž úze-
mí v zásadě odpovídá území ORP a diskriminace DSO v jiných úze-
mích. Proto je nutné v projektovém záměru přesně specifikovat 
podmínky a kritéria výběru smluvních partnerů.

Z á v ě r
4. Z výše uvedených formálních i věcných důvodů a zejména s 

přihlédnutím ke zmíněným rizikům, jakož i skutečnosti, že projekt 
je svou alokací 400 mil. Kč (viz příloha č. 5 výzvy č. 19) představu-
je 19,8 % všech prostředků, určených pro předem stanovené ža-
datele, doporučujeme projektový záměr podle tohoto stanoviska 
přepracovat a konsensuálně projednat ve všech strukturách RVVS.

4.1. Protože výzva č. 19 končí dnem 31. 12. 2019 a prostředky 
jsou pro daný projekt závazně alokovány, je k tomu dostatečný ča-
sový prostor. SPOV
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–  Projednat na krajských setkáních s MAS Návrh rozpočtu NS 
MAS 2016.

–  Projednat na krajských setkáních stanovisko k výši členských 
příspěvků 2016. 

–  Vypracovat rozpočet NS MAS financovaný pouze z členských 
příspěvků a zaslat Výboru jako podklad pro krajská jednání. 

–  V rámci spolupráce se SMS ČR vymyslet společná témata, 
která by se dala použít do projektu SMS s finančním stropem 
10 mil. Kč, ze kterého by mohly být podpořeny MAS.

Tajemnici
–  Vytvořit dotazníkové šetření MAS ohledně zjištění výše člen-

ských příspěvků v jednotlivých MAS. 
–  Posbírat termíny Valných hromad a jednání krajských sítí v ro-

ce 2016 a předat je PS Stanovy. 
–  Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro 

další činnost do roku 2020. (PS Program a vize)
–  Zpracovat návrh směřování PS Public relations a navrhnout 

nové možnosti v oblasti PR pro NS MAS. (PS PR) 
–  Zaslat vysvětlení přínosu ELARD pro členskou základnu NS MAS 

jako podklad pro VH NS MAS, která se bude konat v březnu 
2016. 

–  Vytvořit a poslat tajemnici otázky týkající se pobočných spol-
ků a Stanov NS MAS. (PS Stanovy)

–  Přenést diskuzi o návrzích PS Stanovy na krajské úrovně a před-
nést důvodovou zprávu a návrhy úpravy Stanov NS MAS na 
krajských jednáních. (PS Stanovy)

–  Poslat podrobnější informace o společnosti TESSEA. 

Výbor NS MAS posoudil výstupy projektu SMS o spolupráci
obcí na platformě MAS, řešil pravidla i venkovský parlament

Usnesení z jednání výboru NS MAS 19. 1. 2016

Výbor NS MAS schvaluje: 
– statut PS Vzdělávání. 
– místopředsednictví ELARD pro rok 2016. 
–  smlouvu s Českou spořitelnou na sponzorství pro rok 2016 

v hodnotě 50 000 Kč v rámci NS MAS a pověřuje předsedu 
Pošmurného jejím podpisem. 

–  rozpočet pro zpracování a tisk 500 ks Výroční zprávy NS MAS 
za rok 2015 v maximální výši 25 000 Kč. 

–  nominaci Jitky Doubnerové (MAS Frýdlantsko, z.s.) a Jiřího 
Krista (Místní akční skupina Opavsko, z.s.) jako zástupce do 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kdy Výbor do-
poručuje Jitku Doubnerovou jako hlavního kandidáta. 

–  smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Národní sítí Místních 
akčních skupin České republiky, z.s. a Státním pozemkových 
úřadem a pověřuje předsedu Pošmurného jejím podpisem. 

–  pořádání LeaderFESTu 2016 v termínu 8. – 10. června 2016 
v Karlově Studánce a hlavního pořadatele KS NS MAS Mo-
ravskoslezského kraje.

Bere na vědomí: 
–  žádost MAS Rozkvět, z.s. o ukončení členství v NS MAS. 

Dává za úkol: 
Členům Výboru
–  Zaslat komentáře k návrhu rozpočtu NS MAS pro rok 2016. 
–  Zpracovat podklady pro Výroční zprávu NS MAS za rok 2015 

a poslat tajemnici.
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Návrh rozpočtu 2016

Předseda NS AMS Václav Pošmurný přednesl návrh rozpočtu 
a informoval, že není zatím známo stanovisko MMR k dotaci pro 
NNO (v době finalizace zápisu je na webu MMR k dispozici seznam 
Žádostí doporučených k poskytnutí dotace 2016, kde je uvedena 
i NS MAS). Pošmurný vyzval zástupce krajů, aby rozpočet prodis-
kutovali na svých KS. Na VH NS MAS bude rozpočet schvalován ve 
dvou položkách a to příjmy a výdaje.

SMS prezentovalo projekt EChÚ

Tajemník Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela pre-
zentoval výstupy projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů“ (EChÚ), a to společně s 1. místopředsedou 
SMS ČR Radimem Sršněm. 

Chmela informoval, že se projektu zúčastnilo 72 MAS z 10 kra-
jů. SMS ČR do budoucna uvažuje o obdobném projektu v menším 
měřítku. Chmela poděkoval MAS za součinnost v projektu a při-
pomenul, jak je důležité partnerství organizací na venkově a na-
bídnul data z projektu NS MAS k dalšímu využití. Členové Výbo-
ru poděkovali za možnost podílet se na projektu SMS. (Více výtah 
z prezentace.)

Sršeň informoval, že je člen MV Česko-Slovenské přeshraniční 
spolupráce a bude rád za zpětnou vazbu členů výboru, kterých se 
hranice se Slovenskem týká. 

Zprávy o činnosti za uplynulé období

Zpráva předsedy 

15. 12. – setkání OP ŽP. Na základě jednání se nyní řeší aktua-
lizovaná data od AOPK pro MAS k přípravě programových rámců.

18. 12. – setkání MMR. Ministryně byla omluvena pro důleži-
té jednání ve sněmovně, na schůzce ji zastoupili: Ing. Klára Dostá-
lová – 1. náměstkyně MMR, Mgr. Zdeněk Semorád – náměstek mi-
nistryně (Evropské fondy), Mgr. Petr Šváb – NOK, Bc. Jana Malíko-
vá – ředitelka odboru kanceláře ministryně 

MMR požaduje komunikaci napřímo mezi MMR a NS MAS, 
nemohou komunikovat se 180 MAS jednotlivě. Zástupci NS MAS 
informovali, že s dopisem jihočeských MAS, tak jak je formulo-
ván, nesouhlasí – bylo projednáváno na výboru NS MAS. Obec-
ně se k dopisu připojilo cca 20% MAS. Příčinou problémů je pře-
devším dlouhotrvající oddalování financování režií MAS z OP 
a související problémy s předfinancováním. NS MAS spolu s do-
pisem ovšem upozornila na systémové problémy a prodlužování 
harmonogramů.

Přípravná podpora pro MAS dle Nařízení EU – nepřichází v úva-
hu z důvodu nutnosti změny programového dokumentu IROP – 
další MV IROP bude až v únoru, a než by to prošlo všemi kroky, tak 
by stejně bylo financování schváleno až v době, kdy mají mít MAS 
již spuštěné financování z IROP 4.2. 

MMR se pokusí vydat pro MAS dokument (osvědčení), kterým 
dají MAS na vědomí, že jimi podané strategie CLLD prošly admini-
strativní kontrolou. Tento doklad je důležitý pro banky, ústavy, kra-
je apod. – námět vznikl již na poslední NSK, platformě CLLD. 

V ý b ě r  t é m a t  z  j e d n á n íV

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

• Strategie spolupráce obcí MAS – zpracované teze k tématům 
spolupráce za každou MAS

• Význam komunálních voleb – analýza fluktuace starostů
• Informační toky MAS – obec 
• Problémové aspekty výkonu veřejné správy; role 

neuvolněných starostů (kvantitativní a kvalitativní výzkum)
• Analýza potenciálu sekundárních témat spolupráce obcí
• Příklady dobré praxe spolupráce obcí v MAS (korpus 

úspěšných projektů)
• Analýza možnosti nové formy výběrových řízení
• Průzkum hospodaření s odpady; průzkum k reg. školství

SOUBORY DAT K TÉMATU MAS
MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

• Analýza Strategií MAS v kontextu spolupráce obcí
• Mapování kapacity lidských zdrojů, možností rozpočtů a 

financování obcí
• Identifikace modelových priorit obcí
• Zájmové skupiny v rámci místního partnerství
• Zmapování situace obcí v oblastech dopravy, 

protipovodňových opatření, zaměstnanosti, odpadů, školství, 
soc. oblasti (podrobné průzkumy)

• Analýza vnitřního dluhu infrastruktury venkova

SOUBORY DAT K TÉMATU MAS

MAS jako nástroj spolupráce obcí, 
projekt Sdružení místních 
samospráv ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ 
SPOLUPRÁCE OBCÍ
• KA01: administrativa 
• KA02: Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a 
návrh efektivnějšího výkonu formou spolupráce na platformách MAS
• KA03: Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace

Metodika (příprava a tisk)
Dodatky Strategií MAS = SSO-MAS (zpracovávaly jednotlivé MAS)
Pakty o spolupráci a partnerství (uzavření na úrovni MAS)

• KA04: Koncepční návrh legislativních řešení 
• KA05: Zásobník dobré praxe: kuchařka ověřených nápadů z ČR a EU
• KA06: Workshopy: 2 x 9 (v každém kraji 2x: 1x v roce 2014 a 1x 2015)
• KA07: Závěrečné konference (v každém kraji) – rok 2015-spojení s 

KA06
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Strategie
NS MAS vydá doporučení, že SCLLD by měla být zejména věc-

ná a pokud možno stručná (cca 100–200 stran), širší (kompletní) 
verzi SCLLD mohou MAS zveřejnit na svých webech (některé mají 
i 500 stran a více). 

Proběhla diskuze mezi ŘO a NS MAS ohledně vyčerpání 27 % 
alokací MAS do roku 2018. MMR uvedlo, že podmínka je závaz-
ná pro IROP jako celek, a závisí i na čerpání v ostatních prioritních 
osách.

Max/min hodnoty indikátorů – MMR a NS MAS mají rozdílný 
výklad, indikátor se nesmí snížit pod hodnotu, která se napláno-
vala v SCLLD, o možnostech „přeplnění“ indikátorů bude ještě de-
bata i v rámci Platformy CLLD na NSK.

Projekt OPTP – krajské sdružení MAS jako mezičlánek pro ad-
ministraci a spolupráci. Diskutovala se možnost 1–2x ročně pořá-
dat workshopy pro MAS. 

Guthová doplnila, že při jednání jihočeských MAS se na MMR 
setkali s Klárou Dostálovou a Zdeňkem Semorádem. V diskusi se 
vyjasnily některé informace z dopisu. MAS mají dle MMR komuni-
kovat prostřednictvím NS MAS. Pošmurný informoval, že se dosta-
ví se na jednání VH KS NS MAS Jihočeského kraje 26. 1. 2016.

Standardizace
Florian uvedl, že zatím není jasné, komu se budou hlásit změ-

ny ve Standardizaci MAS po odevzdání SCLLD. 
Pokud MAS po obdržení Osvědčení o standardizaci provede do 

podání SCLLD změny, tak přiloží při předkládání SCLLD k hodno-
cení změnový list tak, aby hodnotitel věděl, že nastaly právě tyto 
změny.

Pošmurný informoval, že Osvědčení o standardizaci obdrželo 
174 MAS. Florian doplnil, že 3 MAS mají problém s finančním 

zdravím a podaly odvolání. Zbývající 3 MAS již čekají na vyřízení 
posledních formalit a také dostanou Osvědčení o standardizaci. 

Jednání se zástupci MMR (Koppitz). Aktuálně mělo v lednu 
podáno SCLLD 32 MAS. Pošmurný informoval, že MS2014+ ne-
funguje pro předání k věcnému hodnocení. 

Zpráva místopředsedy Krista 
Krist informoval, že v rámci projektu Resilience byly konzulto-

vány SCLLD ve 24 MAS. Pozitivní je zapojení škol do CO2 Ligy, což 
je doprovodný program projektu. Krist společně s tajemnicí Foltý-
novou aktuálně upravují a ovlivňují strategie před odevzdáním, 
aby do nich zástupci MAS zapracovali co nejvíce resilientních té-
mat. Připravuje se závěrečná konference resilience den před VH NS 
MAS, a to 16. března 2016 v Havlíčkově Brodě. 

11. 12. – Monitorovací výbor OPŽP. Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) a Státní fond Životního prostředí (SFŽP) pozitivně 
kvitovaly, že zájem o projekty z OP je velký (přes 300 mld. Kč v pro-
jektech). Dále informoval, že se hlasovaly změny v příručkách pro 
žadatele a příjemce, nejvíce změn v oblasti vody, čistíren atd. Na 
každém jednání se řeší problémy s MS2014+. 

17. 12. – Fórum pro udržitelný rozvoj. Byli pozváni zástupci 
Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Na jednání se řešilo budoucí stra-
tegické plánování s názvem Česko 2030. 

Zpráva prezidenta ELARD
Radim Sršeň doplnil informace z minulého jednání výboru. Byla 

připomínkována zpráva z Evropského parlamentu, kde zaznělo, že 
pokud nefunguje partnerství s MAS, tak obce by měly mít více jak 
50 % rozhodovacích práv, což bylo velmi striktně připomínkováno.

V prosinci ELARD navštívila Kristina Timo z Estonska – pravdě-
podobně budoucí prezidentka ELARD. Valná hromada ELARD bu-

Šablony spolupráce obcí v MAS

2. SERVIS MAS
• Pomoc při administrativě, 

zejména malým obcím formou: 
sdružení prostředků / samostatný 
neinvestiční projekt (např. OP Z)

• Typově: 
– Společné právní služby pro VS
– Dotační servis
– Společné účetní služby pro více 

malých obcí prostřednictvím 
zaměstnance MAS

– Další služby pro obyvatele v regionu 
MAS

1.ANIMACE PROSTŘ. ZAMĚSTNANCE
• MAS jako iniciátor setkání a 

nových aktivit
• MAS jako realizátor projektů
• Vyhledávání dotačních možností 

dle požadavků území
• Koordinace společných aktivit
• Vzdělávání a osvěta
• Prakticky zachování klasického 

schématu implementace SCLLD

Šablony spolupráce obcí v MAS
4. SVAZEK OBCÍ NA PŮDORYSU MAS
• Zastřešení témat a činností v 

oblasti veřejné správy, které MAS 
ze své podstaty nemůže řešit

• Zajištění funkčnosti a 
provázanosti území

• Sdružené plánování, řízení a další 
činnosti

• Např. v případě společného řešení 
odpadového hospodářství

5. KRAJSKÁ SÍŤ SPOLUPRÁCE OBCÍ
• Vznik nové, či reforma stávající 

organizace s cílem propojit 
jednotlivé obce a MAS v kraji

• Řešení nadregionálních témat

3. SOUSTAVA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
•Zajištění dohody mezi obcemi, zejm. 
k určitému tématu nebo cíli 
•MAS funguje jako zprostředkovatel 
dohody
•MAS není žadatelem ani příjemcem 
dotace (ale může pomoci)
•Např. výstavba liniové cyklostezky, 
rozsáhlejší opatření v krajině nad 
rámec území jedné obce apod.

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

TIŠTĚNÉ VÝSTUPY • Určena starostům obcí, zaměstnancům a členům MAS; 
zpracovatel SMARV, o.p.s.

• Teor. část: - Popis spolupráce – typy, přístupy, platformy
– Témata pro spolupráci obcí v MAS (doprava, odpadové 

hospodářství, protipovodňové opatření, regionální školství 
a zaměstnanost)

• Šablony spolupráce obcí v MAS (6): 
 Animace
 Servis
 Poradenství
 Soustava smluvních vztahů v MAS
 Vznik DSO kopírující území MAS, zastupování obcí ve vybr. tématech
 Vznik nové nebo reforma stávající organizace – sítě spolupráce obcí

Metodika spolupráce obcí v MAS
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de v únoru. Místopředsednictví bude mít pravděpodobně Portu-
galsko. Česká republika by měla být ještě jeden rok místopřed-
sednickou zemí, jak bývalo zvykem. Sršeň požádal o schválení 
místopředsednictví výborem. V rámci rozdělení pravomocí zůsta-
ne ČR Structure Dialogue group (ESF a EFRR) a lobbing do Evrop-
ského parlamentu.

Veronika Kolářová informovala, že byly zaslány podklady výbo-
ru: celková rozvaha ELARD 2015, přehled cestovních nákladů 
ELARD 2015, přehled členských příspěvků ELARD 2015. Celkový 
rozpočet ELARD pro rok 2015 byl cca 1 800 tisíc Kč. (rozpočet je 
veden v Eurech – 65 tis. Eur), kdy ELARD hospodaří s přebytkem 
cca 16,5 tis. Kč (600 Eur). Polovina cestovních nákladů byla hraze-
na dopředu nebo zpětně Evropskou komisí. Chybí zaplatit členské 
příspěvky za Chorvatsko a Řecko.

Sršeň poděkoval Kolářové za dosavadní spolupráci a pracovní 
nasazení v přechozích dvou letech. 

Zprávy členů řídících / monitorovacích výborů OP 

IROP
Diskutovala se kritéria přijatelnosti pro projekty předkládané přes 

programové rámce IROP, která se v rámci individuálních projektů 
zjednodušovala nebo byla úplně vypuštěna (např. četnost spojů na 
dopravním terminálu, počet cyklistů, kteří projedou cyklotrasu). 
V závěru února by toto mělo být oficiálně schváleno. Povinná zůstá-
vá karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (zpracovává 
žadatel). Dokládání Auditu bezpečnosti je zatím v řešení.

Dále byly zaslány připomínky pravidel pro režijní náklady v IROP 
SC 4.2 na MMR, zatím bez odezvy. Bylo deklarováno, že se zruší po-
žadavek pro vedoucího zaměstnance CLLD na plný úvazek. MAS bu-
dou mít možnost kofinancovat režijní náklady z krajských rozpočtů 

a bude to uvedeno i v pravidlech. Způsobilými výdaji nebudou i na-
dále zahraniční cesty a členské příspěvky.

Florian informoval, že MAS nemusí dodržovat povinnost 100% 
úvazku vedoucího SCLLD, dokud nepodají žádost o 4.2. Když 
MAS podá žádost na 4.2, tak až do doby novelizace pravidel tato 
povinnost teoreticky platí. 

Dále uvedl, že v rámci animace nemusí být účetně oddělena ani-
mace OP VVV od animace CLLD a stačí, když toto MAS vyčíslí v mo-
nitorovací zprávě. Bude ale zapotřebí dokladovat konkrétní aktivity pro-
vedené v rámci animace OP VVV. Pošíková doplnila, že MŠMT bude 
chtít podrobněji vykázat na jaké výdaje „jejich“ 300 milionů putovalo.

PRV
Pravidla 19.2.1 – připomínkoval se proces podávání žádostí na 

SZIF přes MAS, kdy se řeší, jestli budou žádosti podávány přes Por-
tál farmáře nebo formou papírové žádosti, kterou MAS předá na 
SZIF. EK preferuje elektronickou formu, aby to zanechalo auditní 
stopu hned od začátku projektu.

Dále se řešila modifikace programového dokumentu, kdy po je-
ho aktualizaci budou navýšeny alokace (MAS, které odevzdaly žá-
dost o SCLLD, budou vyzvány k přepočítání). 

Došlo ke změně u Projektů spolupráce, kdy se spoluúčast na 
projekty snížila na 10 %.

Pro LEADER bylo opakovaně ze strany NS MAS navrženo zařa-
zení článku 20 – občanská vybavenost a kulturní dědictví, což 
je ale možné diskutovat až v některé z dalších modifikací programu. 

OPZ
Pošmurný informoval, že se bude konat seminář ke komunit-

ním centrům společně s Agenturou pro sociální začleňování. Krist 
požádal o navýšení kapacity semináře. Pošmurný informoval, že 

Finanční přínos projektu pro MAS

2 955 337,88 Kč

21 972 692,00 Kč

29 668 482,00 Kč

0,00 Kč

5 000 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč

15 000 000,00 Kč

20 000 000,00 Kč

25 000 000,00 Kč

30 000 000,00 Kč

35 000 000,00 Kč

spoluúčast MAS mzdy + cestovné
manažerů MAS

celkové náklady projektu

+ nutno zahrnout také zajištění prostředků na realizaci 
kulatých stolů v MAS, celkem cca 0,5 mil. Kč

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

• 72 Strategií spolupráce obcí v MAS
• Dobrovolná vazba na S-CLLD
• Mix šablon spolupráce obcí v MAS 

pro konkrétní území
• Možnost aplikace jako strategie 

tvořící podmínku pro žadatele 
(obce) v PO4 OP Z a v dalších OP

• Totéž platí i pro žadatele v případě 
individuálních projektů MAS/DSO

IMPLEMENTACE SPOLUPRÁCE OBCÍ V MAS
MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR

IMPLEMENTACE SPOLUPRÁCE OBCÍ V MAS
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Ovlivnila realizace projektu podobu Vaši SCLLD?
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NS MAS bude usilovat o navýšení kapacity, případně pořádání dvou 
seminářů (v Čechách a na Moravě). 

Dále bylo diskutováno, že OPZ pokrátilo alokaci, kdy částka 
uvedená v předběžných alokacích není částka dotace, ale způso-
bilých výdajů. V okamžiku, kdy MAS dělá sociální podnik, tak část-
ka je o spoluúčast vyšší. 

OP ŽP 
Místopředseda Florian se účastnil workshopu k OPŽP 15. 12, ze 

kterého byl distribuován samostatný zápis. 

OP VVV
Animace škol. V prosinci se konala schůzka na MŠMT ohledně 

animace škol pod CLLD 4.2. Markéta Pošíková informovala, že bu-
de 4 až 5 školení k animaci škol CLLD 4.2 koncem února až začát-
kem března (2x Praha (MŠMT), Olomouc (SZIF, kraj), Brno, Chrudim. 
Místa zajistí NS MAS pro cca 60 lidí. Náplní školení bude vysvětlení 
principů i obsahů šablon, jak podávat žádost ZŠ, jak administrovat 
animaci, atd.

MŠMT neřeší, jestli budou mít zaměstnanci MAS smlouvu na 
animaci, ale chtějí, aby v první vlně, která poběží v březnu až květ-
nu, se školami a školkami pracovali. Všechny školy v území musí 
vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat pro-
jekty. Animace bude ve třech hlavních vlnách. 

Je doporučeno oddělovat MAP a animaci ZŠ a MŠ. 

MAP. Pošíková informovala, že byly podány žádosti na MAP, řa-
da žádostí se vracela a opravovala. Důležité informace zaznívají na 
facebooku k MAP. Způsobilost výdajů je od data přijatelnosti (viz 
příručka pro Žadatele a příjemce). Pošíková poděkovala MAS za 
pomoc při řešení dotazníků. 

Aktivity NS MAS

PS Stanovy 
František Kopecký přednesl teze jednání PS Stanovy, kdy chtějí 

přednést tyto informace v rámci krajských jednání začátkem roku 
2016.

PS stanovy navrhuje změny:
–  pobočné spolky – příslušnost bude dle sídla MAS; 
–  předseda NS MAS, jako individuální statutární orgán orga-

nizace (manažer, šéf organizace, ručí za organizaci, jmenován 
a odvolán valnou hromadou nadpoloviční většinou), jeden 
místopředseda (zastoupení pouze v nepřítomnosti), funkce 
neslučitelná s členem rady; 

–  výbor – nově rada s jinými kompetencemi (poradní orgán, ná-
plň činnosti); 

–  zástupce v pobočném spolku i NS MAS by byla pouze fyzická 
osoba; 

–  předseda KS NS MAS by se stal automaticky členem rady NS 
MAS; 

–  VH NS MAS by jmenovala členy kontrolní komise.

Pošmurný shrnul, že se jedná o revoluční a nákladnou změnu 
pro NS MAS a informoval, že pokud se pobočný spolek chová ja-
ko pobočný spolek, tak je pobočný spolek, dle právního výkladu. 

Krist navrhl, aby se zpomalil cyklus změn, a navrhuje neměnit 
Stanovy. MAS si tvořily NS MAS, aby se jim lépe fungovalo. Nové 
stanovy jsou dle něj postavené na tom, že MAS jsou fenoménem 
sdružení a všechno ostatní se od nich odvozuje.

Kuthanová navrhla ukončení diskuze, protože podklady nebyly 
zaslány před jednáním výboru. 

Výsledky dotazníkového šetření
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Největší příležitost v oblasti spolupráce obcí v 
MAS
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1. ETABLOVÁNÍ MAS JAKO PLNOHODNOTNÉ (PLAT)FORMY 
SPOLUPRÁCE OBCÍ

2. IMPLEMENTACE SPOLUPRÁCE OBCÍ DO JEDNOTLIVÝCH 
STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ MAS

3. VYTVOŘENÍ NOVÉHO METODICKÉHO PROSTŘEDÍ PRO MAS I 
STAROSTY OBCÍ

4. POMOC PRO MAS (ZEJMÉNA) V ROCE 2015
----------------------------------
Typologie MAS

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A POSTŘEHY

• Rozvíjení oblastí stávajícího projektu – semináře, ukázky dobré 
praxe 

• Plnění akčního plánu ze stávajícího projektu
• Rozvíjení spolupráce v rámci DSO a MAS
• MAS jako animátor venkovského prostoru
• Centrum pro podporu obcí – administrativa, právo, dotace
• Poznatky a zkušenosti s lokální sociální politikou
• Manažer venkova – vzdělávání kapacit
• PPP projekty
• Koordinace společných projektů malých obcí
• Oblast výzkumu, legislativy a asistence při zadávání veř. zakázek

Jak dále? 
Výsledky dotazníkového šetření
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Pošmurný připomenul, že PS Stanovy dostala zadání VH NS MAS, 
aby vytvořila prostředí, ve kterém bude VH probíhat bez komplikací.

Florian vysvětlil, že je spíše pro spolkové uspořádání organiza-
ce a výbor dle něj hraje nezastupitelnou roli v rozhodování.

Z reakcí členů výboru Kopecký navrhnul vypracovat krátké do-
tazníkové šetření pro MAS ohledně pobočných spolků a stanov.

Monitoring médií 
Pošmurný informoval, že jsou MAS zasílány informace o moni-

toringu médií a týdenní zprávy byly na ukázku jako podklad jed-
nání výboru. MAS mohou nově využívat monitoring médií, který 
bude jedenkrát týdně (vždy v pondělí) zveřejněn v zalogované čás-
ti webu pro MAS.

Nominace RVNNO 
Pošmurný informoval, že členové Výboru byli vyzváni, aby no-

minovali 3 kandidáty do Rady vlády pro nestátní neziskové orga-
nizace. Přišla pouze nominace za Liberecký kraj a to od Jitky Doub-
nerové z MAS Frýdlantsko, z.s. 

Krist je členem RVNNO a podporuje paní Doubnerovou. 

Dohoda o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem 
Pošmurný informoval, že se společně s paní Čarkovou sešli před 

konáním Výboru se zástupci SPÚ a diskutovali vzájemné možnos-
ti spolupráce ohledně pozemkových úprav. Pošmurný přednesl ná-
vrh Dohody o spolupráci SPÚ a NS MAS o zlepšení kvality života 
ve venkovských oblastech. Dále se diskutovala spolupráce na pre-
zentaci pozemkových úprav a obráceně ze strany NS MAS prezen-
tace obsahu SCLLD v rámci kraje a řešení pozemkových úprav. 

Podpora aktivit sdružení TESSEA 
Markéta Dvořáková požádala Výbor NS MAS o zveřejnění spo-

lupráce s NS MAS na webu společnosti TESSEA založené za úče-
lem podpory sociálního podnikání.

LeaderFEST 2016 
Jiří Krist představil podklady k LeaderFESTu 2016 a požádal vý-

bor o podporu. Na přípravě „LeaderFEST 2016 Jeseníky“, který se 
bude konat 8. – 10. 6. v Karlově Studánce, se budou podílet mo-
ravskoslezské a olomoucké krajské sdružení. Požádal Sršně o pro-
pagaci přes ELARD a pozval tak partnery ze zahraničí.

Informace SPOV o Národní konferenci Venkov, 
Venkovském parlamentu a Zemi živitelce 

Radan Večerka informoval, že se konala schůzka SPOV, která 
byla věnována akcím v roce 2016, kdy by rádi pozvedli úroveň Ze-
mě živitelky a pozval zástupce NS MAS na jednání SPOV, které se 
bude konat 2. 2. k Venkovskému parlamentu.

Dále informoval, že národní konference Venkov je směřována 
do Ústeckého kraje a začíná být spojována s možností konání Ven-
kovského parlamentu. SPOV ČR navrhuje v rámci Venkovského par-
lamentu vypíchnout z manifestu 3 klíčová témata. Od března by 
fungovala pracovní skupina z hlavních venkovských partnerů a mi-
nisterstev, která by oslovovala akademické pracovníky a odborníky 
z praxe. SPOV souhlasí s pravidelným konáním Venkovského parla-
mentu v rámci Národní konference Venkov.

Guthová informovala, že přišel dotazník k EVP, který bude na-
zpět odeslán po únorové schůzce, kde jsou uvedeny otázky, kdo 
chce pořádat Evropský venkovský parlament.

Pošmurný doplnil, že diskuze s partnery se zužuje a na společ-
ných jednáních ubývají partneři, což je škoda. Začínají se míchat 
kompetence a úkoly jednotlivých partnerů. Na schůzce v únoru by 
se měl řešit jen směr dalšího jednání a hlavní myšlenky.

Další jednání Výboru bude v úterý 9. února 2016 v Olomouci. 
Ze zápisu VF vybral a zkrátil TSu / Úvodní mapa: SMARV

Semináře k animaci škol 2016

Zveme Vás na semináře k animaci škol 2016 (šablony) pro 
zástupce MAS, které jsou pořádány NS MAS společně s MŠMT ČR.

22. 3. Olomouc – místo bude upřesněno
23. 3. Brno – Impact Hub Brno, Cyrilská 7
24. 3. Praha – místo bude upřesněno dle dispozic MŠMT
30. 3.  Chrudim – Velká zasedací místnost MěÚ Chrudim, 

2. patro, Pardubická 67
31. 3. Praha – místo bude upřesněno dle dispozic MŠMT

Na semináře se můžete zaregistrovat prostřednictvím elektro-
nického formuláře. V případě dotazů na registraci se prosím ob-
raťte na analytika NS MAS analytik@nsmascr.cz.

Podrobné informace budou postupně zveřejněny na webu NS 
MAS u jednotlivých seminářů v kalendáři akcí.

Pozvánka na seminář ASZ a NS MAS

Agentura pro sociální začleňování a NS MAS Vás srdečně zvou 
na odborný seminář o možnostech podpory rozvoje komunitních 
center a komunitní sociální práce v CLLD v rámci IROP a OP Z.

Na semináři vystoupí zástupci IROP a OPZ, kde představí kon-
cept komunitní sociální práce a komunitních center, jak budou 
podporované v připravovaných výzvách a odpoví na vaše dotazy. 
Dále v rámci programu vystoupí zástupci Agentury pro sociální za-
čleňování s praktickými příklady komunitní sociální práce.

Seminář se uskuteční ve středu 24. února ve Starém tiskovém 
sále na Úřadu vlády (Nábřeží Edvarda Beneše 4) od 9.30 do 15.00. 

V případě dotazů či námětů,
pište na email: cap.petr@vlada.cz, telefon: 727 850 223.

Standardizaci získalo v lednu
posledních 6 MAS

7. série (7. – 20. 1.) – 3 MAS
MAS Hustopečsko, z. s. www.mashustopecsko.cz
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. www.maskpz.cz
MAS Hříběcí hory, z.s. www.hribecihory.cz

8. série (21. – 29. 1.) – 3 MAS
MAS Královédvorsko, z. s. www.maskd.cz
MAS Brána do Českého ráje, z. s. www.masbcr.cz
MAS Světovina o.p.s. www.mas-svetovina.cz

Zdroj: SZIF
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https://docs.google.com/forms/d/1KADXsLHOHF2JNL5aupVy59ZCL5U5EhsyWO1ExdMzOjk/viewform?c=0&w=1
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/seminare-k-animaci-skol-2016-sablony/analytik@nsmascr.cz
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/pozvanka-na-seminar-asz-a-ns-mas/
mailto:cap.petr@vlada.cz
http://www.mashustopecsko.cz
http://www.maskpz.cz
http://www.hribecihory.cz
http://www.maskd.cz
http://www.masbcr.cz
http://www.mas-svetovina.cz
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Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 8Z

1 2016 2 3 4 5 6

1 pá 1 svátek po 1 út 1 pá 1 ne 1 svátek st 1
2 so 2 út 2 st 2 so 2 po 2 čt 2
3 ne 3 st 3 čt 3 ne 3 út 3 pá 3
4 po 4 čt 4 pá 4 po 4 st 4 so 4
5 út 5 pá 5 so 5 út 5 čt 5 ne 5
6 st 6 so 6 ne 6 st 6 pá 6 po 6
7 čt 7 ne 7 po 7 čt 7 so 7 út 7
8 pá 8 po 8 út 8 Výbor NS MAS pá 8 ne 8 svátek st 8
9 so 9 út 9 Výbor NS MAS st 9 KS Plzeňského kraje so 9 po 9 čt 9

10 ne 10 st 10 čt 10 ne 10 út 10 Výbor NS MAS pá 10
11 po 11 čt 11 pá 11 VH NS MAS - Zábřeh po 11 st 11 so 11
12 út 12 Výbor NS MAS pá 12 so 12 út 12 Výbor NS MAS čt 12 ne 12
13 st 13 so 13 ne 13 st 13 pá 13 po 13
14 čt 14 ne 14 po 14 čt 14 so 14 út 14 Výbor NS MAS
15 pá 15 po 15 út 15 pá 15 ne 15 st 15

16 so 16 út 16 st 16 Závěrečná konference 
resilience

so 16 po 16 čt 16

17 ne 17 st 17 čt 17 VH NS MAS - Havlíčkův 
Brod ne 17 út 17 pá 17

18 po 18 čt 18 pá 18 po 18 st 18 so 18
19 út 19 pá 19 so 19 út 19 čt 19 ne 19
20 st 20 so 20 ne 20 st 20 pá 20 po 20
21 čt 21 ne 21 po 21 čt 21 so 21 út 21
22 pá 22 po 22 út 22 Sem šablony- MŠMT OL pá 22 ne 22 st 22
23 so 23 út 23 st 23 Sem šablony- NSMAS Brno so 23 po 23 čt 23
24 ne 24 st 24 čt 24 Sem šablony- NSMAS Praha ne 24 út 24 pá 24
25 po 25 čt 25 pá 25 po 25 st 25 so 25
26 út 26 pá 26 so 26 út 26 čt 26 ne 26

27 st 27 Česká biskupská 
konference so 27 ne 27 st 27 pá 27 po 27

28 čt 28 ne 28 po 28 svátek čt 28 so 28 út 28
29 pá 29 po 29 MV IROP út 29 pá 29 ne 29 st 29
30 so 30  st 30 Sem šablony- NSMAS Chrudimso 30 po 30 čt 30
31 ne 31  čt 31 Sem šablony- MŠMT Praha út 31  

7 8 9 11 12

1 pá 1 po 1 čt 1 so 1 út 1 čt 1
2 so 2 út 2 pá 2 ne 2 st 2 pá 2
3 ne 3 st 3 so 3 po 3 čt 3 so 3
4 po 4 čt 4 ne 4 út 4 pá 4 ne 4
5 út 5 svátek pá 5 po 5 st 5 so 5 po 5
6 st 6 svátek so 6 út 6 čt 6 ne 6 út 6
7 čt 7 ne 7 st 7 pá 7 po 7 st 7
8 pá 8 po 8 čt 8 so 8 út 8 Výbor NS MAS čt 8
9 so 9 út 9 pá 9 ne 9 st 9 pá 9

10 ne 10 st 10 so 10 po 10 čt 10 so 10
11 po 11 čt 11 ne 11 út 11 Výbor NS MAS pá 11 ne 11
12 út 12 Výbor NS MAS pá 12 po 12 st 12 so 12 po 12
13 st 13 so 13 út 13 čt 13 ne 13 út 13 Výbor NS MAS
14 čt 14 ne 14 st 14 pá 14 po 14 st 14
15 pá 15 po 15 čt 15 so 15 út 15 čt 15
16 so 16 út 16 pá 16 ne 16 st 16 pá 16
17 ne 17 st 17 so 17 po 17 čt 17 svátek so 17
18 po 18 čt 18 ne 18 út 18 pá 18 ne 18
19 út 19 pá 19 po 19 st 19 so 19 po 19
20 st 20 so 20 út 20 čt 20 ne 20 út 20
21 čt 21 ne 21 st 21 pá 21 po 21 st 21
22 pá 22 po 22 čt 22 so 22 út 22 čt 22
23 so 23 út 23 pá 23 ne 23 st 23 pá 23
24 ne 24 st 24 so 24 po 24 čt 24 so 24 svátek

25 po 25 čt 25 ne 25 út 25 pá 25 ne 25 svátek

26 út 26 pá 26 po 26 st 26 so 26 po 26 svátek

27 st 27 so 27 út 27 čt 27 ne 27 út 27
28 čt 28 ne 28 st 28 svátek pá 28 svátek po 28 st 28
29 pá 29 po 29 Výbor NS MAS čt 29 so 29 út 29 čt 29
30 so 30 út 30 pá 30 ne 30 st 30 pá 30
31 ne 31 st 31  po 31  so 31

Konferencia 
NSRV SR (SK)

Setkání Skalský 
Dvůr

pozn.: termíny jednání Výboru se mohou změnit

LeaderFEST 2016

Techagro 2016

Kalendář aktivit v roce 2016

Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Listopad ProsinecČervenec Srpen Září Říjen

Agrokomplex 
Nitra (SK)

Národní konference VENKOV 
2016 (září)

REGIONTOUR Brno

Země Živitelka 
České Budějovice

březen/duben příprava Výzev MAS a 
vykazování režií MAS v rámci 4.2
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, spo-
lečně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzivu 
na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, 
začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat 
zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání 
a prezentace odborné práce. Rok řemesel 2016 se tak stává mil-
níkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve spo-
lečnosti obecně.

Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnul pre-
zident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická 
zručnost měly ve světě vždy velmi dobý zvuk. Vyspělost tuzemské 
ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce 
spojeny s širokou nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. 
Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou 
předmětů, které dávaly základ pro udržení trendu české tvořivosti 
a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto ob-
lastech začínáme ztrácet.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živ-
nostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % 
všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy 
rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných opráv-
nění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc no-
vých řemeslných živností za rok, v posledním roce je to již pouhých 
necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. 
Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském 
kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných 
živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde 
je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci pod-
nikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, což je méně 
jak polovina než naši podnikatelé.

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  1 9A

Nesystémová podpora profesně orientovaného vzdělávání, vy-
soká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence kon-
cepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spol-
ků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech ra-
pidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet 
těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kva-
lifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl 
tzv. hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy 
AMSP ČR již 20 %. To přináší nejen pokles kvality řemeslné prá-
ce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemo-
hou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění. Rok řeme-
sel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblas-
tech spojených s řemeslem klíčové změny.

Rok řemesel bude cílit jak na koncové zákazníky, pro které bu-
de vytvořen jasný systém porovnávání a garantování kvality, tak na 
odbornou veřejnost, v rámci které dojde k zásadnímu posílení pro-
fesních spolků a odborných škol. Dalším cílovým segmentem bu-
de státní správa, kde dojde jak k zahájení legislativních změn v živ-
nostenském podnikání, tak k cílené podpoře vzdělávání.

Důležité zaměření Roku řemesel bude i na domácnostech, s cí-
lem vyšší motivace při rozhodování o studiu na odborných a střed-
ních technických školách.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Pouštíme se 
do jedné z nejnáročnějších aktivit v novodobé historii tuzemského 
podnikání. Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání 
grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání vý-
znamu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodu-
jících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postu-
py úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, 
že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bu-
de trvat i náprava. Zahajujeme dlouhodobou kampaň, na konci kte-
ré se řemeslo opět stane prestižní a respektovanou profesí.“

ROK ŘEMESEL: Asociace malých a středních podniků
a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle
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levizí a speciální řemeslné seriály s vydavatelstvím MAFRA. Chystá-
me desítky publikací, průzkumů, analýz a budeme cíleně pře-
svědčovat veřejnost, jak vybírat vhodné dodavatele řemeslných 
služeb, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak po-
rovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

Ministr zemědělství Marian Jurečka k projektu Rok řemesel 2016 
uvádí: „Řemesla a venkov k sobě tradičně patří, jsou jedním z velmi 
důležitých způsobů, jak udržet na venkově nejenom zaměstnanost, 
ale i dobrý životní standard obyvatel. Ministerstvo zemědělství pod-
poruje řemesla například investicemi na založení nebo rozvoj pekár-
ny, pivovaru, nebo truhlářské dílny.  Jde nám o to, aby se na venko-
vě rovnoměrně rozvíjely všechny oblasti, které jsou nezbytné pro 
kvalitní a plnohodnotný život.“

„Jsme rádi, že můžeme navázat na dosavadní spolupráci s AM-
SP na projektu Fandíme řemeslu a dále tak rozšířit podporu ře-
meslníků a řemeslných cechů jako tradičně významné skupiny kli-
entů Komerční banky“, uvádí Radek Basár, zástupce výkonného ře-
ditele Marketing a Komunikace Komerční banky a.s.

„Úlohou médií je společenskou odpovědností podporovat smy-
sluplné projekty. Mediální skupina MAFRA chce přispět ke snaze 
přesvědčit veřejnost, že řemeslo, které mělo v ČR kdysi tradici, si 
opět zaslouží větší respekt. AMSP ČR přišla v loňském roce s nabíd-
kou na partnerství k projektu, který má řemeslnou tradici v ČR ob-
novit, a tak v MF DNES, největším zpravodajském deníku u nás, vy-
cházel na podzim seriál NEJ řemeslníci, kde jsme představovali nej-
lepší zástupce jednotlivých cechů a řemeslných profesí ve všech 
krajích. Toto předkolo naší spolupráce bylo úspěšné, a proto jsme 
se dohodli na spolupráci i v roce 2016 a stali se Generálním medi-
álním partnerem projektu Rok řemesel 2016,“ říká Štěpán Košík, 
předseda představenstva MAFRA, a.s. Zdroj: ASMP

Analýza ke stažení zde:
Analyza_remesel2_AMSP_CR_leden_2016.pdf

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 0A
jak poSílíme kvalitu?

Tlakem na odbornost, posílení rolí profesních spolků a odbor-
ných škol, vysvětlováním veřejnosti, jak vybírat kvalitní službu 
a výrobek. Ve spolupráci se společností Mediatel představujeme 
největší tuzemský internetový vyhledávač Mistři řemesel 
(www.mistriremesel.cz), který bude nejen zdarma nabízet největ-
ší výběr řemeslníků, ale jako vůbec první rozlišuje jejich kvalitu 
a u prověřených z nich garantuje odbornou práci. Zahajujeme 
současně masivní kampaň na podporu odborného školství, včet-
ně vyhodnocování kvalitních škol učňovského a středního typu.

„Zapojení společnosti Mediatel do projektu Rok řemesel 2016 je 
logickým pokračováním dvacetileté tradiční spolupráce s řemeslní-
ky a živnostníky a zároveň podporou rozvoje malého a středního 
podnikání v České republice“, uvádí generální ředitel společnosti 
Mediatel s.r.o. Luboš Čipera. „Portál Mistriremesel.cz si klade za cíl 
uspokojit požadavky koncového zákazníka hledajícího služby nebo 
produkty s maximální kvalitou, garantovanou příslušností k cechu 
nebo profesnímu spolku“, doplňuje Luboš Čipera.

jak upRavíme legiSlativu?
Připravujeme změny živnostenského zákona, které upraví 

podmínky pro vstup do řemeslných oborů, a to zejména s ohledem 
na bezpečnost a kvalitu odváděné práce. Ve spolupráci s profesní-
mi spolky, Hospodářskou komorou a příslušnými resorty připravíme 
podmínky pro mistrovské zkoušky. Budeme iniciovat vytvoření 
legislativní podpory pro výuku praktických předmětů na základ-
ních školách, aktualizaci oborů středních technických škol a jejich 
větší provázanost s učňovským vzděláváním.

„Rok řemesel přichází po Roce technického vzdělávání a pro Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu jsou obě témata velmi důležitá. 
V tomto ekonomicky silném období, kdy je dlouhodobě vysoká 
poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, je potřeba za-
měřit veškerou možnou podporu na tato odvětví, aby se Česká re-
publika co nejdříve dokázala vyrovnat s nedostatkem techniků 
a řemeslníků,“ řekl ministr Jan Mládek.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 
k tomu doplňuje: „Technické a odborné vzdělávání patří dlouho-
době k prioritám MŠMT, dostatečná pozornost a finanční pro-
středky mohou zajistit růst kvality a vzdělávání této oblasti. Řemes-
la potřebujeme, techniky taky. Mým cílem proto je umožnit kaž-
dému dítěti rozvíjet se v manuálních dovednostech a tvořivosti. 
Aktuálně máme několik programů, které cílí na podporu manuál-
ní zručnosti, polytechnického vzdělávání, odborné přípravy a dal-
ších aktivit již od útlého věku až po středoškolské vzdělání. Rok ře-
mesel velice vítám, jistě přispěje k obnovení prestiže a pomůže po-
pularizovat řemeslo jako důležitou součást udržitelného rozvoje 
regionů a zajímavou profesní volbu pro mladou generaci.“

jak přeSvědčíme veřejnoSt?
Připravíme desítky předváděcích řemeslných akcí a podpoříme 

stovky profesních aktivit v regionech. Společně s Komerční 
bankou a dalšími partnery zviditelníme nejvýznamnější řemesl-
né počiny a konkrétní profese. Připravujeme pořady s Českou te-

Skutečně zdravá škola
a Zemědělství žije! 
budou děti učit o původu potravin

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, kte-
ré mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně 
zdravá škola a Zemědělský svaz ČR. Proto v rámci projektu Země-
dělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat ex-
kurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začle-
ní téma zemědělství do školních hodin.

Zemědělství žije! je projekt Zemědělského svazu ČR, který se snaží 
zatraktivnit zemědělství v očích veřejnosti a zpopularizovat zeměděl-
ský obor mezi mladými lidmi. Cílem projektu totiž je, aby se v tomto 
důležitém odvětví české ekonomiky zajistila kvalitní generační obmě-
na pracovníků. Cílovými skupinami projektu jsou děti na základních 
školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost.

„Zájem o zemědělství jako obor zejména mezi mladými lidmi 
upadá, což je špatná zpráva nejen z hlediska perspektivy tohoto 
odvětví, ale také proto, že děti ztrácejí kontakt s přírodou a chybí 
jim povědomí o tom, co vše předchází tomu, než dostanou potra-
viny na stůl,” vysvětluje manažerka projektu Zemědělství žije! So-
ňa Jelínková. Přímý kontakt žáků se zemědělci a jejich prací by při-
tom byl pro jejich budoucí uvažování velmi přínosný.

Výlety na místní farmy jsou také součástí doporučení v progra-
mu Skutečně zdravá škola. „Po tom, co některé české školy začaly 
v rámci našeho programu své žáky vzdělávat o jídle, vzrostl mezi 
dětmi zájem o vytváření vlastních zahrádek v areálu školy nebo o ex-
kurze na zemědělské farmy. Je tedy zřejmé, že zájem o kvalitní stra-

http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2016/TZ/Analyza_remesel2_AMSP_CR_leden_2016.pdf
http://www.mistriremesel.cz/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
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vu a povědomí o tom, odkud jídlo pochází, jde ruku v ruce,” vysvět-
luje zakladatel iniciativy Skutečně zdravá škola Bohuslav Sedláček.

V rámci spolupráce Skutečně zdravé školy a projektu Zeměděl-
ství žije! se na jaře a na podzim uskuteční několik desítek besed 
na školách zapojených do zmíněného programu. Školy dostanou 
k dispozici výukové materiály o zemědělství a žáci se mohou těšit 
na exkurze na vybrané farmy, na regionální výstavy se zeměděl-
skou tematikou a na návštěvy zemědělských družstev v rámci Dnů 
otevřených dveří. Zdroj: ZeS

RUD, loterie a veřejné opatrovnictví 
– hlavní body jednání zástupců 
Svazu měst a obcí s ministrem financí

Změny zákona o rozpočtovém určení daní, jako jsou zvýšení vá-
hy kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí 
z 0,07 na 0,09, navrácení nedávno zrušené 30% motivační slož-
ky, možnost zavedení nového kritéria „počet obyvatel nad 65 let“, 
a dále navrácení příspěvku na výkon státní správy na úroveň roku 
2011, zajištění zhruba 1 miliardy korun pro obce na agendu veřej-
ného opatrovnictví a změny loterijního zákona, se projednávaly na 
jednání zástupců Svazu s ministrem financí Andrejem Babišem.

RUD – zvýšení váhy kritéria počtu dětí a žáků ze 7% na 9%
Navýšení kritéria počtu dětí MŠ a ZŠ ze 7% na 9% by zname-

nalo pro obce zřizující MŠ či ZŠ nárůst objemu „prostředků plynou-
cích za žákem“ z cca 8,02 tis. Kč/žák na cca 10,3 tis. Kč/žák, tj. šlo 
by o víc než 28% nárůst. Propočet vychází z vyhlášky č. 186/2014 
Sb. a objemu sdílených daní za všechny obce za rok 2014. Propo-
čet nezahrnuje jakékoliv navýšení objemu sdílených daní pro obce.

Zrušení motivační složky – DPFO z přiznání (30% motivace)
Schválená novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém ur-

čení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a ně-
kterým státním fondům od 1. 1. 2017:
1. zvyšuje podíl obcí na hodnotu výnosu z DPH na 21,4%
2.  odnímá motivační složku – daň z příjmu fyzických osob z při-

znání – 30% motivace.

I když celkové inkaso této daně kontinuálně klesá; v roce 2005 
dosáhla tato daň hodnoty kolem 8 miliard korun, zatímco v roce 
2014 to byly už pouze 1,3 mld. Kč a pro rok 2015 se prognózuje 
další pokles až na cca 1 mld. Kč (po zohlednění vratek bude skuteč-
ný nárok obcí ještě nižší), tak i přes tyto skutečnosti je tato daň pro 
některé obce smysluplná a výnosná. Jedná se zejména o města s vel-
kým počtem podnikatelských subjektů, jako je například Praha ane-
bo obce v blízkosti velkých měst, jako jsou Černošice. Jedná se zhru-
ba o 23% obcí (1 456 obcí). Asi 77% obcím (4 796 obcí) nebylo 
z této daně převáděno nic a některým z nich bylo ještě strháváno 
z ostatních daní. Ty obce, které měly záporné inkaso této daně, tou-
to změnou získají, jelikož zvýšení podílu na DPH jim přinese vyšší pří-
jmy a ke krácení DPFO z přiznání (30 % motivace) či jiných daní 
(DPH) u nich nedojde. Například Karviná přicházela na této dani roč-
ně zhruba o 10 milionů korun. Zástupci Svazu požadovali změnu 
stejnou jako u krajů, tedy jenom navýšení podílu na DPH, jelikož ke 
snížení došlo v roce 2011 z důvodu důchodové reformy (stejně jako 
u krajů). Není tedy logické jinou daň obcím odebírat.

Další diskuse k této věci proběhne na příštím jednání pracovní sku-
piny k RUD 31. března 2016 od 10 hodin na ministerstvu financí.

Možnost zavedení nového kritéria
„počet obyvatel nad 65 let“
Dále byla diskutována možnost zavedení nového kritéria „po-

čet obyvatel nad 65 let“, které bylo navrhováno již dříve na jedná-
ní pracovní skupiny k RUD. Ministerstvo financí zpracuje zprávu 
dopadů ohledně zavedení tohoto kritéria.

Jedna miliarda pro obce na veřejné opatrovnictví 
Veřejné opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti, na 

kterou by měl dávat peníze stát. Obce by jej neměly hradit ze svých 
rozpočtů. Bohužel tomu tak není. Obce totiž tuto finančně, mate-
riálně i personálně náročnou činnost vykonávají, bez příspěvku stá-
tu, a to i přesto, že Ústavní soud již dříve judikoval výkon veřejné-
ho opatrovníka jako výkon tzv. přenesené působnosti. 

Podle odhadů obce ročně vynaloží na veřejné opatrovnictví té-
měř 1 miliardu korun. Proto zástupci Svazu vznesli na ministra fi-
nancí požadavek o navýšení příspěvku na přenesenou působnost 
o tuto částku, která by pokryla obcím náklady na zajištění pracov-
níků na veřejné opatrovnictví.

V současné době aplikovaný model, kdy práce veřejného opat-
rovníka je vykonávána starostkami a starosty ve svém volném ča-
se a zdarma, je dlouhodobě neudržitelný. Tento model vůbec ne-
přihlíží k nutné profesní způsobilosti a úskalí odpovědnosti za způ-
sobenou škodu.

Příspěvek na přenesenou působnost
Opětovně byl zmíněn požadavek navrácení výše příspěvku na 

výkon státní správy na úroveň před důchodovou reformou, tj. na-
výšení o 17%. Zástupci ministerstva zmínili možnost navracet ten-
to příspěvek obcím postupně během tří let, počínaje rokem 2017.

Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-ob-
ci/rud-loterie-a-verejne-opatrovnictvi-hlavni-body-jednani-zastup-

cu-svazu-s-ministrem-financi.aspx;

Dopady senátního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní 
do rozpočtů měst a obcí:

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/
prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2016/dopady-senatniho-

-navrhu-zakona-o-rozpoct-23572

Plnění rozpočtů ke konci prosince 2015

Ke konci prosince 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáh-
ly 1 234,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 297,3 mld. Kč a schodek hos-
podaření státního rozpočtu skončil ve výši 62,8 mld. Kč (na konci 
prosince 2014 vykázán schodek ve výši 77,78 mld. Kč, tj. o 14,98 
mld. Kč vyšší). Pokud porovnáme celkové příjmy státního rozpočtu 
za leden až prosinec roku 2015 se stejným obdobím roku 2014, vy-
chází přírůstek o 100,7 mld. Kč. Růst byl způsoben zejména EU 
příjmy (zvýšení o 48,5 mld. Kč) a daňovými příjmy včetně vyššího 
inkasa pojistného na sociální zabezpečení o 48,7 mld. Kč. Na pře-
kročení rozpočtu celkových daňových příjmů o 25,5 mld. Kč se po-
dílelo zejména inkaso DPPO (překročení o 10,6 mld. Kč), dále DPH 
(o 7,3 mld. Kč), pojistného na SZ (o 3,9 mld. Kč), spotřební daně 
z tabákových výrobků (o 3,9 mld. Kč) a spotřební daně z minerál-
ních olejů (o 3,2 mld. Kč). 

 
Tabulka: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní do 

prosince 2014 a 2015 (v mld. Kč)

v�mld.�Kč I.�–XII.�2014 I.�–�XII.�2015 2015/2014
Daň�z�přidané�hodnoty 322,88 331,84 102,8
Daň�z�příjmů�právnických�osob 132,4 147,51 111,4
Daň�z�příjmů�fyzických�osob 146,8 154,35 105,1
�–�vybírané�srážkou 14,80 15,73 106,2
�–�závislá�činnost 130,87 136,12 104,0
�–�z�přiznání 1,13 2,50 221,5
Daň�z�nemovitosti 9,91 10,31 104,1
Ostatní�nesdílené�daně�
(spotřební,�majetkové)

�167,6 174,74 104,26

Daňové�příjmy�celostátně�celkem 779,59 818,75 105,0

Jana Chládková, SMOČR, data MF ČR
Více informací: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/

financovani-obci/plneni-rozpoctu-ke-konci-prosince-2015.aspx

http://www.skutecnezdravaskola.cz/
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.zemedelstvizije.cz/
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/rud-loterie-a-verejne-opatrovnictvi-hlavni-body-jednani-zastupcu-svazu-s-ministrem-financi.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/rud-loterie-a-verejne-opatrovnictvi-hlavni-body-jednani-zastupcu-svazu-s-ministrem-financi.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/rud-loterie-a-verejne-opatrovnictvi-hlavni-body-jednani-zastupcu-svazu-s-ministrem-financi.aspx
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2016/dopady-senatniho-navrhu-zakona-o-rozpoct-23572
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2016/dopady-senatniho-navrhu-zakona-o-rozpoct-23572
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2016/dopady-senatniho-navrhu-zakona-o-rozpoct-23572
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/plneni-rozpoctu-ke-konci-prosince-2015.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/plneni-rozpoctu-ke-konci-prosince-2015.aspx
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Ve školství je třeba táhnout
za jeden provaz, ukazuje memorandum
o spolupráci mezi MŠMT, kraji a obcemi

Financování regionálního školství a školních družin, rozšíření kapa-
cit mateřských a základních škol, odměňování pedagogů či podpora 
talentovaných a nadaných žáků. Tyto a další oblasti budou intenziv-
něji víc než dříve společně řešit stát a samosprávy. Vyplývá to z me-
moranda o spolupráci, které podepsala ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová s představiteli krajů, měst a obcí.

„Pokud vzdělávání myslíme vážně, je spolupráce ve školství me-
zi státem, kraji a obcemi naprosto nezbytná,“ řekla ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodala: „Memo-
randum stanovuje konkrétní kroky a společné činnosti v letošním 
roce. Je také určitou deklarací, že peníze nepromrháme, ale do po-
slední koruny je využijeme pro kvalitní vzdělávání našich dětí.“

„Děkuji paní ministryni za systémový přístup ke vzdělávání a ta-
ké, že se jí po letech podařilo navýšit finance na tuto oblast,“ řekl 
předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek a dodal: „Jsem také rád, že jsme se shodli na vzni-
ku pracovní platformy, která bude mít na starosti inkluzi. Vznikne 
v nejbližších dnech a budou v ní odborníci ze státní správy, krajů, 
měst a obcí.“

„Otázka společného vzdělávání je pro města a obce velmi dů-
ležitá. Máme v ní řadu otazníků a jsem rád, že nejen o inkluzi chce 
s námi paní ministryně dále debatovat,“ řekl předseda Svazu měst 
a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Budeme hle-
dat společnou cestu, jak společné vzdělávání naplnit. Věřím ve věc-
nou debatu, která povede ke zdárnému cíli. A také děkuji za vý-
bornou spolupráci Asociací krajů, která ukazuje, že ve společných 
tématech táhneme za jeden provaz.“

Novela, která od září 2016 upravuje společné vzdělávání, bude 
mít dopady do rozpočtu na rok 2017. Kateřina Valachová věří, že 
se reálné náklady spojené se změnou legislativy podaří vyčíslit le-
tos v únoru a také zohlednit ve výdajových rámcích státu. Chce 
o tom jednat s ministrem financí. Aktuální odhady ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy počítají s výdaji nejméně 1 mld. Kč 
v roce 2017 a nejméně 1,5 mld. Kč v roce 2018. Tyto peníze je tře-
ba zohlednit ve státním rozpočtu. Debatovat se budou i na jedná-
ní dohodnuté pracovní platformy k inkluzi. Samosprávy se obecně 
shodují, že nelze živelně přijímat změny zákonů, aniž by se předem 
zajistily potřebné finance, které s novými právními předpisy souvi-
sí. Kraje, města a obce budou podporovat MŠMT, aby se peníze 
nutné na vzdělávání podařilo získat. Zdroj: SMOČR

Otevřený dopis k projednávané 
novele školského zákona

Odkaz na otevřený dopis proti zavedení povinné docházky do 
MŠ, ke kterému se můžete připojit na webu Fóra rodičů. Dopis na-
vrhuje místo toho:

1) Podpořit rozsáhlou a dostupnou nabídku mateřských 
škol, celkově zvýšit kvalitu všech veřejných školek, jejich flexibilitu 
a otevřenost vůči rodině a komunitě. Upřednostnit nové a hravé 
metody práce, které podporují „přirozené dětství“.

2) Zajistit rovné postavení alternativních forem předškolní 
péče a vzdělávání (komunitních školek, lesních školek, domácího 
vzdělávání apod.) se systémem mateřských škol. Zejména těch forem, 
které jsou iniciované přímo rodiči a podporují místní vzájemné soužití.

3) Zaměřit se na podporu rodiny a rodinné výchovy, komu-
nitní práce s rodinami a aktivizaci rodičů. Na podporu místních or-
ganizací rodičů, aby se děti rozvíjely ve vztahu k životu místní komu-
nity, což je stejně důležité jako vzdělávací nabídka mateřské školy.

4) Zvýšit podporu a pomoc rodičům, kteří mají potíže se 
zajišťováním péče o dítě, podpořit alternativní a moderní formy 
sociální a komunitní práce. Každý rodič může být dobrým rodičem, 
pokud dostane adekvátní formu pomoci a poradenství.

Od vzniku dopisu Fóra rodičů 5. listopadu 2015 do  9. ledna 2016 
se k dopisu připojilo na tři tisíce signatářů. Podporují ho např. Vý-
bor na obranu rodičovských práv, Iniciativa rodičů Neškoláci, Síť ma-
teřských center, Centrum pro demokratické učení či Unie otců. 

Zdroj: http://forum-rodicu.webnode.cz/otevreny-dopis/

http://forum-rodicu.webnode.cz/otevreny-dopis/
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Prohlášení SMS ČR
a Energetického regulačního úřadu 
k problémům se společností
Energie pod kontrolou 

SMS ČR disponuje bezmála stovkou podnětů členských obcí 
o nekalých praktikách, nevýhodných smluvních vztazích a živelné 
situaci v oblasti odběru elektřiny a plynu, která vyplývá ze smluv-
ních vztahů obcí a měst se společností Energie pod kontrolou

Společnost Energie pod kontrolou, která vznikla na základě inici-
ativy některých starostů měst a obcí, kteří také byli členy dozorčí ra-
dy, fungovala pro smluvně vázané obce jako zprostředkovatel ceno-
vě výhodných dodávek energií a v určitých případech i jako správce 
odběrných míst. Jelikož tato společnost nebyla přímým dodavatelem, 
nevztahuje se na ni působnost Energetického regulačního úřadu 
(ERÚ). V tomto postavení se společnost Energie pod kontrolou dosta-
la z blíže nespecifikovaných příčin do částečné platební neschopnos-
ti, kdy neodváděla od obcí vybrané platby za nasmlouvaná odběrná 
místa výhradnímu dodavateli elektřiny, společnosti Amper Market, a.s. 
Tato situace se patrně netýkala dodávek plynu. V závěru roku 2015 
navíc začalo docházet k převodu smluvních vztahů mezi obcemi 
a společností Energie pod kontrolou na společnost Energie Pro s.r.o., 
a to na základě jednání společnosti Energie pod kontrolou, která se 
opírala o dřívější plné moci či jiná ustanovení smluv s obcemi.

V této nepřehledné situaci některé obce vypověděly smlouvu se 
společností Energie pod kontrolou, případně od smlouvy odstou-
pily, některé naopak ve smluvním vztahu s výše uvedenými subjek-
ty setrvaly.

V pátek dne 22. ledna 2016 Sdružení místních samospráv ČR 
prostřednictvím svého prvního místopředsedy Radima Sršně pro-
jednalo situaci s předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovou a požádalo 
úřad o pomoc se současným stavem věci i o spolupráci při přípra-
vě takových legislativních změn, které by do budoucna zamezily 
působnosti podobných společností.

ERÚ a SMS ČR se dohodly na pomoci ze strany ERÚ v rovině od-
borné podpory, a to jak ve směru k SMS ČR, tak i k jednotlivým 
obcím dle kompetencí daných ERÚ energetickým zákonem. Dal-
ším shodným bodem je pak nutnost spolupráce na přípravě po-
třebných legislativních změn.

SMS ČR i ERÚ společně apelují na maximální obezřetnost před 
možnými negativními důsledky nevýhodných smluvních vztahů me-
zi obcemi a sítí společností okolo Energie pod kontrolou, o.p.s.

Zdroj: SMS

Zákon o řízení a kontrole veřejných 
financí zasáhne hlavně malé obce

V úterý 5. ledna proběhlo prezenční vypořádání připomínek 
k otázce zákona o řízení a kontrole veřejných financí. SMS ČR k to-
muto předpisu uplatnilo řadu připomínek. 

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje 
dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřej-
né správě a částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 
8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských 
států. Předmětného jednání se s pověřením předsedy SMS ČR Sta-
nislava Polčáka, zúčastnil tajemník Tomáš Chmela spolu se staros-
tou Ondřejova Martinem Macháčkem.

SMS ČR považuje za důležité, aby tento zákon byl kvalitní, pro-
tože daleko nejpočetnější skupinou subjektů, skoro 13 000, pro 
které má navrhovaný zákon platit, budou malé obce do 1000 oby-
vatel a mateřské a základní školy, které jsou zřizovány obcemi 
a městy. Obcí a měst s více než 1000 obyvateli je totiž jen 1434 
a celkový počet ostatních správců veřejného rozpočtu, veřejných 
subjektů, veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institu-
cí, na které se tento zákon také vztahuje, bude řádově několik sto-
vek, dohromady tedy jde přibližně o 2000 subjektů. Naproti tomu 
máme 4819 obcí do 1000 obyvatel + 5085 obecních školek + 
2764 obecních škol do 250 žáků = 12 668 subjektů.

Návrh zákona byl psán s cílem zjednodušit řízení a kontrolu ve-
řejných financí. Bohužel se do něj v prvních verzích dostala řada 
ustanovení, která obcím i jiným subjektům práci přidávají, např. 
hrozilo, že obce budou muset vypracovávat a posílat zprávy „na-
víc“. Jednání s pracovníky Ministerstva financí, kteří tento návrh 
zpracovávají, bylo však velmi efektivní a řadu věcí se podařilo v při-
pomínkovém řízení zjednodušit.

Například nebude třeba vypracovávat více „kontrolních zpráv“ 
než dosud, tedy víc než jednu ročně; a jak nás ujišťovali zástupci 
ministerstva, ta by měla mít podobu jednoduchého webového do-
tazníku. Další hrozbou byla původně navrhovaná ustanovení o „ří-
zení rizik“, ta se v textu zákona také podstatně zjednodušila. K „říze-
ní rizik“ se ovšem připravuje ministerská vyhláška, jejíž definitivní 
text není ještě znám. SMS ČR v této věci ministerstvo vyzvalo, aby 
nedocházelo k dalšímu zatěžování obcí formalitami. Návrh vyhláš-
ky dle příslibu ministerstva financí bude našemu sdružení předlo-
žen k další oponentuře.

Za zásadní část předmětného návrhu lze považovat ustanovení 
§ 11 odst. 6 o odpovědnosti za způsobenou škodu do tohoto pro-
cesního zákona. SMS ČR vyjádřilo zásadní nesouhlas s touto sku-
tečností, neboť hmotná a trestní odpovědnost za způsobenou ško-
du je dostatečně implementována v jiných normách a předpisech. 
Zástupci ministerstva však argumentovali studií, podle které dotče-
né organizace a subjekty prakticky nevymáhají způsobenou ško-
du. SMS ČR v této věci ponechalo rozpor.

V další diskusi zástupci SMS ČR vyjádřili nesouhlas se součas-
ným uplatňováním instrumentu „porušení rozpočtové kázně“, 
který operuje s neúměrně vysokými sankcemi, a to i v případech 
formálních pochybení bez úmyslného zavinění.

Další apel směřoval na potřebnost zásadní změny zákona o da-
ni z příjmů (již téměř 170 novelizací). Dle informací ministerstva je 
v přípravě zákon nový. Posledním diskutovaným tématem bylo zru-
šení povinnosti obcí vést účet u ČNB. Důvody tohoto nařízení jsou 
dle zástupců ministerstva financí makroekonomické a bohužel ne-
ní zatím plánováno zrušení této povinnosti. SMS ČR
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Poslanci posunuli nový zákon
o zadávání veřejných zakázek kupředu

Na jednání Poslanecké sněmovny ČR se 21. ledna projednával no-
vý zákon o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon prošel druhým 
čtením. Česká republika je zase o krok blíže k přehlednějšímu prostře-
dí pro zadavatele a k bezproblémovému čerpání evropských dotací.

„Za některé pozměňovací návrhy, které nám byly předloženy jsem 
velmi ráda. Oceňuji, že jsme k novému zákonu o zadávání veřejných za-
kázek vedli plodné debaty i mimo poslaneckou sněmovnu. Budu se tě-
šit na třetí čtení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
Nový zákon přinese zjednodušení zadávání zakázek zvláště s ohledem 
na starosty obcí. Také zkultivuje prostředí zadávání veřejných zakázek.

„Poslední dva měsíce jsem usilovně obcházela všechny výbory 
a poslance v poslanecké sněmovně a představovala jsem veškeré 
přínosy nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Věřím, že to 
nebylo zbytečné a zákonodárci rozhodnou správně. V poslanecké 
sněmovně budu bojovat, aby se ze zákona díky pozměňovacím ná-
vrhům poslanců nestal paskvil,“ uvedla ministryně.

Návrhem zákona se zabývaly tři výbory poslanecké sněmovny, při-
čemž projednávání ve výborech vyústilo v doporučení výborů zákon 
schválit ve znění jimi doporučovaných pozměňovacích návrhů. Vyjma 
pozměňovacích návrhů, které vzešly z těchto tří výborů, byly předlo-
ženy další pozměňovací návrhy ze strany některých poslanců. V pří-
padě pozměňovacích návrhů, které jdou proti textu evropských zadá-
vacích směrnic, nemůže MMR s takovými změnami v návrhu zákona 
souhlasit. Naproti pozměňovacím návrhům majícím dopad pouze na 
obsah návrhu zákona, který není směrnicemi upraven, je ministerstvo 
připraveno vést se zpracovateli pozměňovacích návrhů diskusi.

Zákon výrazně sníží administrativní zátěž, protože již nebude tře-
ba ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Také zadavatel dosta-
ne k dispozici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci roz-
hodovat o kvalitě nabídek. Nebude tak muset pokaždé soutěžit vý-
hradně na nejnižší nabídnutou cenu, jako tomu je nyní. Zákon také 
umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který předchozí zakáz-
ku zkazil nebo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výbě-
rového řízení. Cílem není sepsat podrobný návod, ale jasně stano-
vit pravidla. Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní pracuje na sadě 
návodných metodik pro zadavatele, které doplní schválený zákon. 
Zákon je stručnější a dochází ke změně systematiky tak, aby byl pře-
hlednější. Směřuje od obecného ke konkrétnímu. MMR

Stanovisko k pozměňovacím návrhům 
zákona o zadávání veřejných zakázek

Poslanecká sněmovna začala 27. ledna projednávat ve druhém 
čtení návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Kromě samotné-
ho vládního návrhu budou poslanci řešit i mnoho pozměňova-
cích návrhů vzešlých z jejich vlastní iniciativy. Transparency Interna-
tional zaznamenala v těchto poslaneckých iniciativách mimo jiné tři 
dílčí okruhy problémů, ke kterým poskytla členům dolní komory 
a Ministerstvu pro místní rozvoj své stanovisko.

Konkrétně se jedná se o zavedení poplatku za podání podně-
tu, opětovné zvýhodnění tzv. chráněných dílen a zpřísnění podmí-
nek pro nákupy na komoditních burzách:

Zavedení poplatku za podání podnětu hodnotí TI jako rozpor-
né se správním řádem, zákonem o správních poplatcích i s obec-
nými principy správního řízení a nemělo by tedy být schváleno.

Zvýhodnění tzv. chráněných dílen je v současnosti zneužíváno 
a tratí na tom jak hendikepovaní zaměstnanci, tak zadavatelé, pro-
to se TI přiklání k vládnímu návrhu, který s ním nepočítal.

Omezení přístupu zadavatelů na komoditní burzy, jak navrhují 
někteří poslanci, povede zřejmě k menšímu objemu nákupů reali-
zovaných tímto způsobem a tím k vyšším výdajům na veřejné roz-
počty, proto by měla být schválena vládní varianta. Zdroj: TI

http://www.transparency.cz/stanovisko-k-pozmenovacim-na-
vrhum-k-predloze-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek/

Prohlášení MŽP a MD k jednání s EK
k posuzování vlivů na životní prostředí

Čeští zástupci ministerstva životního prostředí, dopravy a dal-
ších dotčených resortů v Bruselu navrhli Evropské komisi způsob, 
jak zajistit soulad již vydaných stanovisek EIA (posouzení vlivu na 
životní prostředí) s právními předpisy.

Návrh spočívá v tom, že se tato stanoviska znovu ověří a záro-
veň se veškerá dokumentace související s EIA zveřejní a bude mož-
né se k ní vyjádřit v rámci územního či stavebního řízení. Jednotný 
mechanismus pro ověřování projektů, kterým bylo vydáno stano-
visko EIA podle zákona 244/1992, bude zajištěn úpravou zákona 
o posuzování vlivu na životní prostředí. Evropská komise návrh 
české delegace vzala za základ pro další jednání o kompromisním 
řešení, jehož detaily se budou na pracovní úrovni řešit během 
února.

„Česká republika je připravena udělat maximum pro ověření 
dopadů staveb na životní prostředí, nechce ale opakovat celý for-
mální proces EIA, což by mělo zásadní dopad na klíčové dopravní 
stavby, včetně staveb na evropské páteřní síti,“ říká ministr dopra-
vy Dan Ťok.

Evropská komise řeší platnost stanovisek EIA poté, co minulé 
české vlády dostatečně neřešily evropskou legislativu a vzhledem 
k tomu, že má tyto převážně dopravní stavby financovat z evrop-
ských fondů.

„Velmi oceňuji přístup Evropské komise, která se znatelně snaží 
nám pomoci najít řešení, které bude právně vyhovující vzhledem k le-
gislativě EU a zároveň neochromí výstavbu v České republice. Sou-
částí řešení by měla být úprava zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, kam by byl vložen jednotný mechanismus pro ověřování 
projektů s historickým stanoviskem. S Evropskou komisí si postupně 
vyměníme písemné připomínky k úpravě zákona i ke zmiňovaným 
projektům a do konce února proběhne další jednání,“ komentují se-
tkání ministr životního prostředí Richard Brabec. MŽP

Příprava Center společných služeb 
pokračuje

V pondělí 1. února 2016 uzavřeli zaměstnanci svazové Kanceláře 
pro projekty a vzdělávání přípravu projektové žádosti Center společ-
ných služeb obcí. Precizací textu příloh byla ukončena několikamě-
síční práce týmu, složeného ze zkušených a předchozím projektem 
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na podporu meziobecní spolupráce (MOS) osvědčených zaměstnan-
ců, od odborného týmu, právníků až po management, vše ve spolu-
práci se samotným zpracovatelem žádosti, společností Equica.

Projektovou žádost v pátek 5. února projednalo předsednictvo 
Svazu, a to včetně stanoviska regionální komise, která byla orgá-
ny SMO určena komisí gesční. 

Posledním podkladem, na který Svaz musí čekat, než bude moci 
oficiálně žádost podat, tak stále zůstává vyjádření dotčených minister-
stev k tzv. povinné konzultaci. Podle posledních informací by vyjádře-
ní mělo ministerstvo práce a sociálních věcí dodat do 15. února 2016.

Projektová kancelář v následujících dnech začne připravovat se-
tkání se zástupci dobrovolných svazků obcí (DSO), která by se mě-
la uskutečnit na přelomu února a března. Projekt se tak dostane 
z přípravné do realizační fáze. DSO i širokou odbornou veřejnost 
budeme nadále průběžně informovat. Jaromír Jech, SMO ČR

Krajská setkání Svazu měst a obcí 2016

Tradiční Krajská setkání připravuje Svaz měst a obcí ČR na únor, 
březen a duben 2016. Budou se týkat aktuálních témat samospráv. 
Akce, které se postupně uskuteční ve všech krajích, jsou určeny 
pro představitele radnic. Chybět nebudou ani hejtmani, poslanci, 
senátoři či zástupci státních úřadů a soukromých společností. Jde 
o jedinečnou příležitost, jak osobně prodiskutovat, co v současné 
době trápí města a obce.

Program Krajských setkání 2016 najdete na tomto místě.
Změna vyhrazena:

Krajské setkání ve Středočeském kraji a hlavním městě 
Praze - 16. 2. 2016 
Kongresové centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2

Krajské setkání v Ústeckém kraji - 23. 2. 2016 
Krajský úřad Ústeckého kraje (velký konferenční sál), Velká 
hradební 3118, Ústí nad Labem

Krajské setkání v Libereckém kraji - 25. 2. 2016   
Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál), U jezu 642/2a, 
Liberec

Krajské setkání v kraji Vysočina - 2. 3. 2016 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

Krajské setkání v Jihočeském kraji - 3. 3. 2016 
Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál), U Zimního 
stadionu 1952/2, České Budějovice 7 

Krajské setkání v Pardubickém kraji - 7. 3. 2016 
Hotel Labe (kongresový sál), Masarykovo náměstí 2633, Pardubice

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji - 10. 3. 2016 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (zastupitelský sál), 
Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
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Projektový záměr SMO ČR na Center společných služeb 
obcí a stanovisko SPOV ČR

Ke stažení: – projektový záměr Svazu měst a obcí ČR z listo-
padu 2015 projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 
na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně „Centra společných 
služeb obcí“

– stanovisko SPOV ČR v této věci z 11. 12. 2015 
Na schůzi SPOV ČR 5. ledna 2015 se přítomní shodli, že klí-

čovým požadavkem pro dosažení koncensu se SPOV je, aby 
SMO vypustil následující text v části Cíle/očekávané přínosy pro-
jektu na str. 2 projektového záměru:

„Dále hlouběji rozpracovat postavení DSO a jejich začlenění 
do systému výkonu veřejné správy v území ve vztahu k předpo-
kládané analýze administrativního členění státu a vytvořit pod-
mínky a definovat potřebné legislativní prostředí resp. návrhy 
na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové fi-
nancování center společných služeb v území.“

http://www.smocr.cz/data/fileBank/2a307a6e-ef0b-4082-ae26-47d4f874c64c.doc
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=15
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=15
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=10
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=4
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=3
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=14
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=12
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=11
http://www.spov.org/data/files/5-projektovy-zamer-css-smocr.pdf
http://www.spov.org/data/files/stanoviskospov111215.pdf
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Krajské setkání v Plzeňském kraji - 22. 3. 2016 
Congress Centre Parkhotel Pilsen (sál Conferenza), U Borského 
parku 31, Plzeň

Krajské setkání v Karlovarském kraji - 23. 3. 2016 
Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál), Závodní 
353/88, Karlovy Vary

Krajské setkání v Jihomoravském kraji - 29. 3. 2016 
Kongresové centrum Brno – sál A, Výstaviště 1, Brno

Krajské setkání v Olomouckém kraji - 5. 4. 2016  
Magistrát města Olomouc (zastupitelský sál), Hynaisova 10, 
Olomouc

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji - 6. 4. 2016  
Kulturní zařízení Ostrava Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava 

Krajské setkání ve Zlínském kraji - 7. 4. 2016 
Hotel Atrium, nám. 3. května 1877, Otrokovice

Program krajského setkání 2016
8,30–9,00 Prezence účastníků
9,00–9,20 Zahájení, představení Krajských setkání
9,20–9,30 Představení činnosti Svazu 
9,30–9,40 Vystoupení zástupce generálního partnera
9,40–10,30 Činnost Svazu v legislativě – aktuální témata, diskuse
10,30–10,40 Projekty Svazu
10,40–11,00 Vystoupení zástupce Ministerstva vnitra, diskuse
11,00–11,20 Vystoupení zástupce Úřadu práce, diskuse
11,20–11,40  Vystoupení zástupce Ministerstva zdravotnictví
   Centrum podpory zdraví, Centrum duševního zdra-

ví, nedostatek lékařů 
11,40–11,50 Vystoupení zástupce generálního partnera
11,50–12,30 Přestávka na občerstvení, vyhodnocení dotazníků
12,30–13,00  Město pro byznys, vyhlášení výsledků výzkumu v da-

ném kraji
13,00–13,20  Nové programové období 2014 – 2020, Regionální 

stálá konference
13,20–13,40 Vystoupení zástupce Centra regionálního rozvoje
13,40–14,00 Vystoupení zástupce Ministerstva životního prostředí
14,00–14,10 Představení dceřiných společností Svazu
  Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.
  MEPCO, s.r.o.
14,10–14,25 Vystoupení zástupce CzechTourism
14,25–14,40 Vystoupení zástupce Státního pozemkového úřadu
14,40 Ukončení krajského setkání

Zdroj: SMO ČR

Nový ročník ankety Zákon roku zahájen
Zasílejte tipy na legislativní počin roku!

Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spoluprá-
ci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery vyhlašuje již 7. roč-
ník ankety Zákon roku. České firmy a podnikatelé v ní vybírají nej-
lepší legislativní počin roku. Do ankety Zákon roku 2015 mohou 
být nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním 
roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. 

O nominacích v anketě „Zákon roku“ máte možnost rozhod-
nout i Vy, pokud do konce února 2015 na webové stránce www.
zakonroku.cz vyplníte formulář, a zašlete nám tak svůj tip!

Z Vašich tipů bude vybírat odborná nominační rada, která při-
praví konečných pět nominací. Začátkem března 2016 proběhne 
zveřejnění nominací, o kterých pak budou až do poloviny května 
2016 hlasovat podnikatelé a odborná veřejnost v ČR. Konečné vý-
sledky oznámíme na webových stránkách a prostřednictvím medi-
álních partnerů začátkem června 2016.

Více o celé anketě naleznete na www.zakonroku.cz. 

Jmenovaní náměstci pro řízení sekcí 
na MMR

V závěru loňského roku byla uzavřena poslední dohoda mezi 
ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou a státní tajemnicí 
MMR Zdeňkou Pikešovou o výběru nejvhodnějšího žadatele na slu-
žební místa náměstků pro řízení sekcí. Do výběrových řízení se při-
hlásili dosavadní náměstkyně a náměstci pro řízení sekcí. Násled-
ně proběhla jednání jednotlivých výběrových komisí, jejichž členy 
byli jmenováni odborníci také z jiných ministerstev.

Ke dni 1. ledna 2016 byly jmenovány na jednotlivá služební mís-
ta náměstků pro řízení sekcí tyto osoby: Náměstkyní pro řízení sek-
ce Národní orgán pro koordinaci byla jmenována JUDr. Olga Letáč-
ková, náměstkem pro řízení sekce evropských programů Mgr. Zde-
něk Semorád, náměstkyní pro řízení sekce regionálního rozvoje 
Ing. Klára Dostálová, náměstkem pro řízení sekce veřejného inves-
tování JUDr. Jan Blecha a náměstkyní pro řízení sekce ekonomic-
ko-provozní JUDr. Simeona Zikmundová.

Jedná se o osoby, které již v minulosti prokázaly své odborné 
kvality, a budou tak pokračovat i nadále v plnění nelehkých služeb-
ních úkolů, které čekají Ministerstvo pro místní rozvoj v dalším ob-
dobí. MMR

Novým náměstkem MZe je Jiří Šír,
novým šéfem PGRLF Zdeněk Nekula

Ministr zemědělství Marian Jurečka představil 2. prosince 
nového náměstka pro komodity, výzkum a poradenství Jiřího 
Šíra a ředitele Podpůrného a garančního rolnického a lesnic-
kého fondu Zdeňka Nekulu. Podle ministra Jurečky mají oba 
odborné předpoklady a zkušenosti v daném oboru, a proto od 
nich očekává profesionalitu a schopnost komunikovat s od-
bornou i laickou veřejností.

„Kromě zvyšování konkurenceschopnosti 
a soběstačnosti České republiky v základních 
zemědělských komoditách a podpory citlivých 
komodit se chci zaměřit na provázání země-
dělství s životním prostředím tak, abychom by-
li schopni reagovat na aktuální výzvy. Mým cí-
lem je i zlepšení komunikace se zemědělci. 
V terénu by mělo být více pracovníků naší, tedy komoditní, sekce. 
Považuji to za důležité, protože díky tomu můžeme získat pro nás 
velmi důležitou hlubší zpětnou vazbu,“ řekl nový náměstek Jiří Šír.

Jeho dalšími prioritami je třeba modernizace zemědělského 
výzkumu v gesci MZe a větší uplatnění výsledků výzkumu a vývo-
je v zemědělské praxi a také realizace programu na kompenzaci 
škod způsobených suchem v roce 2015.

http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=8
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=9
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=13
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=6
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=5
http://www.smocr.cz/registration.aspx?itemID=7
http://www.zakonroku.cz
http://www.zakonroku.cz
http://www.zakonroku.cz
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Ředitel Podpůrného a garančního rolnické-
ho a lesnického fondu (PGRLF) Zdeněk Neku-
la chce dostat služby Fondu na vyšší úroveň, 
aby fungoval jako finančně-servisní organiza-
ce pro české zemědělce a potravináře a vypl-
nil všechny mezery na trhu.

„Podpora, kterou našim zemědělcům Fond 
poskytuje, je velmi účinná. Problémem však je, 
že například o novějších programech moc klientů neví. Proto mu-
síme změnit i přístup k propagaci našich služeb. Letos se zaměří-
me na stabilizaci všech nových programů a chystáme i aktualizaci 
podmínek stávajících programů. Nově se chceme také zaměřit na 
mladé začínající podnikatele na venkově,“ uvedl Zdeněk Nekula.

Jiří Šír, který je ve funkci náměstka pro komodity, výzkum a po-
radenství od 1. 2. 2016, vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích. Hned poté začal pracovat na 
MZe, od roku 2003 působil jako zaměstnanec Ministerstva zahra-
ničních věcí na Stálém zastoupení ČR při EU. V roce 2009 se vrátil 
jako poradce ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou 
politiku EU. Do letošního roku pracoval jako diplomat na Stálém 
zastoupení ČR při EU a společný mluvčí ČR ve Zvláštním zeměděl-
ském výboru Rady EU.

Zdeněk Nekula, který je šéfem PGRLF od listopadu 2015, absol-
voval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Poté pracoval jako vedou-
cí oddělení marketingu a obchodní politiky České spořitelny, a.s. Do 
října 2015 působil v Erste Leasing, a.s. (dceřiná společnost České 
spořitelny), naposledy ve funkci vedoucího risk managementu.

MZe

Ministr Jurečka: Milovníci piv se 
nemusí obávat, o ležák nepřijdou

Nová vyhláška o nápojích mění některá označení piva. 
A další novinka: spolu s textovým i obrazové varování budou 
muset od 20. května uvádět na obalu výrobci cigaret. Přika-
zuje to novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

„Jde nám především o větší informovanost lidí o škodlivých 
účincích kouření. Pomohou tomu i nová varování na cigaretách, 
kdy 65 procent přední a zadní strany krabičky bude obsahovat 
zdravotní varování před škodlivostí kouření,“ řekl ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka.

Od 20. května bude na krabičkách cigaret kromě součas-
ného varovného textu i obrázek a informace o odvykání 
kouření. Vyhláška obsahuje i seznam konkrétních obrázků, urče-
ných na krabičky cigaret. Celkem jich je 42 a jsou rozdělené do tří 
souborů, z nichž každý se bude používat jeden rok. Stanovené jsou 
i požadavky na písma, barvy textů a jejich podkladů u textového 
varování.

Poté, co zákon vstoupí v platnost, začne platit i zákaz prodeje ci-
garet s příchutěmi, které jsou oblíbené především mezi mladými lid-
mi. Výjimkou jsou jen mentolové cigarety, které na trhu zůstanou až 
do roku 2020. Zákaz příchutí se nevztahuje ani například na dout-
níky, doutníčky nebo tabák do vodních dýmek. Staré zásoby mohou 
prodejci nabízet ještě tři měsíce po začátku platnosti zákona.

Změny čekají i na výrobce piva: Novela vyhlášky o nápojích 
respektuje měnící se sortiment piva a reaguje na nové pivní styly 
převážně menších pivovarů.

„Stejně jako v našem původním návrhu zůstane v novele zacho-
váno zažité členění piv na skupiny. Není tedy pravda, jak některá 
média spekulovala, že zmizí název ležák,“ uvedl Marian Jurečka.

Označení „výčepní pivo“ tak i nadále ponesou piva o stupňovi-
tosti 7 až 10 %. Tradiční české pivo (spodně kvašené – plzeňské-
ho typu) o 11 až 12 % stupňovitosti zůstane označeno jako „le-
žák.“ Do stávající vyhlášky se tak jen doplňuje, že ležák musí být 
spodně kvašené pivo.

Novinkou je kategorie svrchně kvašených piv o 11 až 12 % 
stupňovitosti, která se nově budou značit jako „plná piva.“ Jde při-
tom zhruba o 3 % celkové produkce piva v České republice. Jako 
„silná piva“ se pak nově budou označovat ta o síle 13 % a více 
(doposud speciální piva).

Další novinkou je možnost označit pivo kromě skupin tzv. piv-
ními styly. Jde třeba o ALE, stout, IPA, APA či porter. Styl piva tak 
vyjadřuje především obvyklý způsob produkce a složení piva, kte-
rý respektuje postupy v tradičních oblastech výroby.

Návrh vyhlášky nyní míří do Legislativní rady vlády, poté jej če-
ká tříměsíční notifikace v Bruselu. Vyhláška začne platit devět mě-
síců po zveřejnění ve Sbírce zákonů, výrobci tak budou mít dosta-
tek času připravit se na změny ve značení piva, včetně možnosti 
doprodání výrobků uvedených na trh před účinností vyhlášky.

K problematice palmového oleje: MZe vnímá etickou a eko-
logickou rovinu, ze zdravotního hlediska však palmový olej nepřed-
stavuje riziko. Pokud jde o základní potraviny v ČR, palmový olej 
je pouze v margarínech. Palmový olej v potravinářském průmyslu 
nahradil používání ztužených tuků, které jsou zdrojem trans-mast-
ných kyselin a mají prokázaný negativní vliv na zdraví. Nahradit 
palmový olej v potravinářství je složité, protože ostatní rostlinné 
oleje je nutné pro dosažení stejné struktury technologicky upravo-
vat, což se výrazně promítne do konečné ceny výrobku.

Lidé mají při nákupech od prosince 2014 jednodušší rozhodo-
vání, protože od tohoto data musí být ve složení výrobku uveden 
na obalu konkrétní druh rostlinného oleje, tedy i palmového. Je te-
dy na spotřebiteli, aby se rozhodl, zda potraviny s palmovým ole-
jem koupí či nikoliv. Jednou z možností je také kupovat výrobky 
s palmovým olejem označeným certifikátem RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil). Jde o palmový olej vyrobený bez zbytečné-
ho poškození životního prostředí nebo lidské společnosti, který 
současně nesmí pocházet z původních pralesních oblastí nebo ob-
lastí s vysokou chráněnou hodnotou. MZe
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Dobrá nálada pomáhá k dobré práci
Říká Petr Halada, celkový vítěz soutěže Komunální politik roku 2015
Vážení přátelé,
velmi jsem zvažoval, jestli se vůbec mám 
pustit do psaní úvodníku pro Informační 
zpravodaj SMS ČR. Jednak si myslím, že 
úvodníky se obecně moc nečtou a jednak 
také proto, že mne nutí, abych k úvodníku 
dodal svou portrétní fotografii, kterou ne-
mám. Ale jak vidíte, tedy vlastně čtete, pře-
konal jsem sám sebe. 
Na rozhraní starého a nového roku si dovo-
lím malé ohlédnutí. Náš milý stát (myslím tím 
parlament, vládu a většinu ministerstev) nás v 
končícím roce 2015 opět několikrát přesvěd-
čil, jak málo mu na venkovu záleží. Připravují 
se zákony, nařízení a změny, které se přímo 
občanů a jejich obcí dotýkají a které nejsou v 
souladu s jejich zájmy. Nejvíce mne překvapi-
lo, že velmi málo zodpovědným osobám vadí 
polovičatý návrh novely rozpočtového určení 
daní, který se kupodivu věnuje zvýšení výnosu 
RUD jen krajům, ale ne obcím. Nerozumím na-
vrhovateli zákona, že obce a jejich obyvatele 
obešel a nerozumím ani některým poslancům 
či senátorům našeho zákonodárného sboru, 
že nezvedli ruku pro pozměňovací návrhy, 
které by tuto do nebe volající nespravedlnost 
vyřešily. Vysvětluji si to ale tím, že nejspíše v 
obcích nežijí, proto tuto potřebu necítí. 
V roce 1994, kdy mně občany byla dána dů-
věra, a byl jsem zvolen členem zastupitelstva 
obce a následně pak starostou obce, jsem se 

naivně domníval, že mně budou stačit dva ma-
ximálně tři roky na zapracování a získání infor-
mací a pak to úřadování, komunikace a řízení 
půjde úplně samo. Ale ouha, jak mne ten sen 
oklamal. Neustále se objevují problémy, se 
kterými jsem se nikdy nesetkal, které jsem ne-
uměl řešit a na které jsem se musel odborně 
a kvalifikovaně připravit. Příkladem může být 
ustanovení obce opatrovníkem. 

„Návrh novely RUD je 
polovičatý“

Paradoxně a pro mne trochu nesmyslně pro 
občanku, která není trvale hlášená v naší obci, 
je z Prahy a v naší obci vlastní nemovitost. A 
kdo opatrovníka vážené kolegyně a vážení 
kolegové bude na malé obci dělat? No přeci 
starosta! Takže při svém zaměstnání a sta-
rostování, jsem jezdil k soudu, do léčebny, 
kde byla opatrovaná umístěna, řešil problémy 
s nemovitostmi i s příbuznými. Desítky hodin. 
A příspěvek od státu na opatrovnictví? Použiji 
slova jedné mé žákyně, která mi při hodině fy-
ziky řekla: „nula od nuly pojde“. A mohl bych 
pokračovat v mnoha dalších případech, kdy 
stát po obcích něco chce, aby za něj na úrovni 
obce konal, ale nejlépe zadarmo. Možná nás 
považují za dobrovolníky (ale i zákon o dob-
rovolnictví by potřeboval pořádnou novelu, o 

které se mluví již několik let).  
Já jsem však životní optimista a tak vidím bu-
doucnost našich obcí jen v zářných a světlých 
barvách, vidím v budoucnu desítky dotací a 
finančních prostředků, které budeme snad-
no na základě stručných a logických žádostí 
získávat. Vidím jednoduché formuláře pro 
jejich vyúčtování a usměvavé kontrolory a fi-
nanční auditory, kteří do obcí přijíždí poradit, 
jak správně dotace vyúčtovat a doklady ar-
chivovat. Zasmáli jste se? To je dobře. Dobrá 
nálada nám pomůže k dobré a kvalitní práci. 
Proto vám všem aktuálně přeji málo starostí a 
kontrol a v novém roce pohodu, štěstí, zdraví 
a životní (starostovský) optimismus. A pokud 
tento životní optimismus přenesete i na své 
spoluobčany, pak bude rok 2016 určitě lepší.      

Petr Halada
starosta obce Kamýk nad Vltavou

předseda SMS ČR Středočeského kraje
Komunální politik roku 2015
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Právo

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění Komunální politik roku 2015. Celkovému vítězi Petrovi Haladovi blahopřála ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. Za SMS ČR gratulovala členka předsednictva Věra Kovářová.

FARMÁŘSKÉ LISTY
Vážené čtenářky,

vážení čtenáři,

den se se dnem sešel a nám

nezbývá nic jiného, než zhodnotit

uplynulý rok, který byl pro mnohé

z nás rokem nelehkým.

Může za to především extrémní

sucho. Mnohdy jsou však na vině

i sami zemědělci, a to svým

nešetrným chováním k půdě,

která následně ztrácí svou

retenční schopnost. Rád bych

připomněl, že půda není pouze

naše, ale patří především budou-

cím generacím. Celou problemati-

kou stavu půdy v České republice

se zabývala konference Venkov

2015, na níž měl ČMSZP své

zástupce. Nejen o ní se více

dozvíte v prosincovém vydání

Farmářských listů.

Dále se v nich věnujeme například

aktualitám ze svazu či jeho

projektům v roce 2015 a plánům

do roku 2016. Důležitým bodem

je rovněž zpráva o zasedání

u kulatého stolu, která ministr

zemědělství nově ustanovil

a kterých je ČMSZP součástí.

Na závěr bych vám všem rád

popřál šťastné a klidné prožití

vánočních svátků a mnoho

úspěchů v nastávajícím roce.

František Winter,  předseda ČMSZP

Dotace schváleny, nejvíc peněz
půjde na živočišnou výrobu

Číslo 6 / ročník I. / prosinec 2015

Vydává Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

www.cmszp.czSlezská 7, 120 00 Praha 2 / Tel. +420 227 010 354, GSM: +420 602 832 880 / Email: info@cmszp.cz

Schválení národních dotačních programů zemědělství pro rok 2016 vládou
proběhlo na konci listopadu. Ve státním rozpočtu je na ně vyhrazeno 2,25 miliardy
korun. Více než polovina bude směřovat do živočišné výroby. Ministerstvo
zemědělství ČR z nich dále může podpořit likvidaci nebezpečné nákazy v chovech,
obnovu venkovských zvoniček či vybudování odpočinkových míst.

str. 7

Největší část dotací vyplatí mini-
sterstvo na ozdravení chovů hospo-
dářských zvířat. Na prevenci a boj
s nakažlivými chorobami dostanou
zemědělci 1,1 miliardy korun. Cel-
kem je v národních dotacích pro
české zemědělství v příštím roce
připraveno 2,25 miliard korun. V le-
tošním roce tato částka činila 2,18
miliard. „Mezi dotační programy jsme
poprvé zařadili nové tituly, například
dvacet miliónů na nákup plemenných
zvířat, což pomůže vylepšit genetic-
kou hodnotu stád. Budeme také hra-
dit rybářům škody, které v revírech
každoročně způsobí kormoráni. Cel-
kově jde větší část peněz do živočišné
výroby, která udržuje zejména na ven-

kově stabilní pracovní místa,“

„Příští rok
spustíme nový program na obnovu
kulturních památek na venkově, které
neslouží k podnikání, ale jsou součástí
venkovského života a tradic. Patří

řekl mi-
nistr zemědělství Marian Jurečka.

Nové dotace v celkové výši 30 mi-
liónů korun podpoří činnost potra-
vinových bank, které přispívají ke
snížení plýtvání jídlem. Peníze jsou
nově určeny rovněž na zvýšení ja-
kosti mléka a mléčných výrobků
a také na zlepšení životních podmí-
nek v chovech hospodářských zví-
řat. Kromě živočišné výroby však
peníze ze státní kasy poslouží také
na rekonstrukci památek.

mezi ně zejména drobné stavby. Cílem
programu je zvýšit turistickou atrak-
tivitu venkova a tím přispět k jeho oži-
vení,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Na opravu menších památek půjde
40 miliónů korun ze státního roz-
počtu, dalších 200 miliónů přidá Mi-
nisterstvo zemědělství ČR ze svých
úspor.

Systém programů slouží k podpo-
ře a zlepšení postavení českého
agrárního sektoru na mezinárodním
trhu. Programy placené výhradně
z národních zdrojů přispívají k udr-
žování výrobních možností země-
dělství a jeho podílu na rozvoji ven-
kova.

pokračování na straně 2

str. 5
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str. 2
Přehled národních dotačních
programů a finančních prostředků
určených na dotace pro rok 2016

Platby na plochu se oděly
do konkrétních čísel

Konference Venkov 2015
patřila půdě

Ministr bude pravidelně
debatovat s „neziskem“

foto: archiv ČMSZP

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministr-jurecka-novy-namestek-sir-i-sef.html
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Pelhřimovští zvítězili ve čtvrtém
ročníku soutěže Navrhni projekt 

Soutěž Navrhni projekt, kterou pro studenty středních škol již 
počtvrté uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zná své ví-
těze. Mezi 59 přihlášenými pracemi ze středních škol z celé České 
republiky zvolila porota nejlepším projektem návrh Dětského klubu 
Lachtánek studentů Gymnázia a obchodní akademie Pelhřimov.

Autoři vítězného projektu uspěli s návrhem dětského centra, 
které by nabídlo hlídání a program pro děti, jejichž rodiče pracují 
ve směnných provozech. Vedle originálního nápadu si přízeň po-
roty získali i vyplněním skutečné projektové žádosti v reálném elek-
tronickém systému ISKP.

„Tento studentský projekt vznikl v reakci na aktuální poptávku 
obyvatel, ale také zaměstnavatelů, což jeho autoři doložili rozsáhlým 
průzkumem,“ vyzdvihla klady vítězného projektu při slavnostním vy-
hlášení Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce NOK.

Na druhém místě se umístil tým studentů Střední školy logistické 
v Dalovicích s návrhem Dopravního automobilu pro evakuaci a nou-
zové zásobování a třetím oceněným projektem se stal návrh systé-
mu sdílení jízdních kol „HK bike“, který představil smíšený tým stu-
dentů střední zdravotnické a průmyslové školy z Hradce Králové.

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 8A

„Výběr nejlepšího projektu nebyl jednoduchý. Návrhy, které po-
stoupily do celostátního kola, byly po všech stránkách detailně 
zpracované, realizovatelné a také dlouhodobě udržitelné. Studen-
ti prokázali vynikající znalost dané problematiky a své návrhy kon-
zultovali nejen s odborníky, ale také s předpokládanými uživateli 
navrhovaných projektů,“ vyzdvihla vysokou úroveň přihlášených 
projektů náměstkyně Letáčková.

Cílem soutěže je zábavnou formou seznámit mladé lidi s pro-
blematikou evropských fondů. Dvou až pětičlenné týmy studentů 
a pedagogů humanitních, technických či odborných středních škol 
si samy volí téma a návrhy, jak by se evropské finance daly využít k 
podpoře regionu, ve kterém žijí nebo studují. Autorům se v řadě 
případů daří přiblížit se kvalitou svých návrhů opravdovým projek-
tovým žádostem. Všechny soutěžní projekty musí prokázat splnění 
hlavních kritérií skutečných projektových žádostí o dotace. Již čtvr-
tý ročník soutěže probíhal od 1. září 2015 do 21. ledna 2016. Po-
drobné informace naleznete na www.navrhniprojekt.cz. MMR

https://mseu.mssf.cz/
http://www.navrhniprojekt.cz/
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Pardubice podpoří místní výrobce
– připojily se k projektu
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Pardubice se prostřednictvím své organizace Kulturní centrum 
Pardubice připojily do systému certifikace a odbytu lokální produk-
ce pod značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Město tak 
chce podpořit místní živnost-
níky, zemědělce a malé i střed-
ní podnikatele v odbytu jejich 
výrobků či surovin.

„V době velkých marketů to 
nemají malí producenti s odby-
tem svého zboží vůbec jedno-
duché, a proto jim chceme po-
moci. Značka KRAJ PERNŠTEJNŮ garantuje kvalitu i původ produktu, 
je známkou nastaveného standardu i určité jedinečnosti a zároveň 
i částečnou reklamou. Věříme proto, že budou v našem městě nejen 
zájemci o tuto značku, ale také její úspěšní nositelé,“ řekl pardubický 
primátor Martin Charvát.

Pro pardubické výrobce a zároveň i prodejce regionálních potra-
vin plánuje MAS Region Kunětické hory a Kulturní centrum Pardu-
bice společné setkání. Věříme, že tento krok přispěje k zviditelnění 
pardubických výrobců, řemeslníků i umělců, kteří neměli doposavad 
možnost do Kraje Pernštejnů vstupovat, a přispěje tak sekundárně 
i k podpoře cestovního ruchu vTuristické oblasti Pardubicko. ARZ

Olomoucký kraj představuje
regionální výrobce v nové publikaci

Ve spolupráci se zástupci regionálních 
značek, které působí v Olomouckém kra-
ji, vydalo hejtmanství novou publikaci za-
měřenou na regionální výrobce.

„Snažíme se v co největší míře propa-
govat místní produkci a regionální výrob-
ky vysoké kvality. Proto jsme se rozhodli 
vydat katalog, který přiblíží, co malé fir-
my a živnostníci v regionu vyrábí a kde si 
výsledné produkty mohou občané kou-
pit,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil. „Nový katalog navíc pomá-
há malým a středním firmám v našem regionu s propagací regio-
nálních výrobků, a tím jim otvírá nové příležitosti,“ dodal Rozbořil.

Nákupem certifikovaných regionálních produktů Haná regio-
nální produkt, Moravská brána regionální produkt, Jeseníky origi-
nální produkt, popřípadě výrobků oceněných v soutěži „Regionál-
ní potravina Olomouckého kraje“ a „Výrobek Olomouckého kra-
je“, zákazník získává záruku kvality výrobku. Zároveň má možnost 
podpořit zaměstnavatele ze svého nejbližšího okolí.

V katalogu regionální produkce v Olomouckém kraji je prezen-
továno více než 300 regionálních výrobců oceněných nebo certifi-
kovaných v uvedených systémech značení. Výrobci a poskytovate-
lé služeb jsou v publikaci seřazeni přehledně podle oborů podniká-
ní (potraviny, zemědělské a přírodní produkty, řemeslné výrobky, 
služby, zážitky). V úvodní části materiálu se čtenáři seznámí s akti-
vitami Olomouckého kraje v oblasti rozvoje venkova, systémem re-
gionálního značení v České republice, značkami působícími na úze-
mí kraje či soutěžemi Regionální potravina a Výrobek Olomoucké-
ho kraje.

Zájemci o tištěnou publikaci se mohou obracet na Odbor stra-
tegického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení 
regionálního rozvoje, Adéla Klásová: a.klasova@kr-olomoucky.cz.

Zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/kraj-predstavuje-regional-
ni-vyrobce-v-nove-publikaci-aktuality-5121.html

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 9A
1. ročník soutěžní přehlídky tištěných
turisticko-propagačních materiálů
o „Turistickou informaci roku 2016“

Zlatý pruh Polabí, o.p.s., A.T.I.C. ČR spolu s VLL, a.s., ČCCR, 
SMO, ACK ČR, ATUR CZ, Fórum CR a partnery vypisuje 

I. ročník soutěže „O turistickou informaci roku 2016“
Jde o soutěžní přehlídku turistiko-propagačních materiálů (tisko-

vin) v českém jazyce, která bude probíhat v rámci veletrhu cestovní-
ho ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY dne 21. 4. – 24. 4. 2016 v Ly-
sé nad Labem v následujících kategoriích:

„O turistickou informaci roku 2016“
Kategorie:
Trhací mapy – jednoduchá mapa města, případně okolí, která je v TIC 
rozdávána zdarma
Turistický průvodce – který je určen pro turisty k poznání příslušné 
destinace 
Propagační leták – propagační matriály/ propagační letáky, převáž-
ně ve formátu DL, ale je možný i jiný formát, které jsou distribuo-
vány zdarma
PR materiály – reprezentativní propagační letáky určené převážně 
pro partnery
Publikace – publikace určené k prodeji se zaměřením na cestovní ruch
Turistické noviny (periodický speciál cestovního ruchu) – tištěné ma-
teriály určené široké veřejnosti k informovanosti o turistické nabíd-
ce v okrese, kraji, destinaci a ČR
Slevové karty (kompletní balíček) – jedná se o balíček „slevových 
či věrnostních karet“ s tištěnými materiály určených k propagaci 
těchto produktů
Nástěnné, stolní a kapesní kalendáře – jednotlivé kalendáře nebo 
sada kalendářů pro rok 2016
Tištěné katalogy cestovních kanceláří a agentur – propagační kata-
logy cestovních kanceláří a agentur určené pro konečného zákaz-
níka v roce 2016

„Zpravodaj roku 2016“
Kategorie:
Zpravodaje měst a obcí – periodický zpravodaj, noviny, apod. měst 
a obcí vydané v roce 2015

Vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích včetně speciálních 
ocenění proběhne v rámci „galavečeru“ veletrhu cestovního ruchu 
REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY v Lysé nad Labem dne 22. dubna 2016 
od 19:00 hodin v areálu výstaviště.

Během soutěžní přehlídky budou probíhat „tematické semináře“ 
(tvorba propagačních matriálů, výběr fotografií, psaní textu, tvorba 
slevových a věrnostních karet apod.).

Vyplněnou přihlášku se dvěma kusy přihlášených propagačních 
materiálů – souborů dle kategorie (1x pro hodnotící komisi, 1x pro 
výstavu soutěžních materiálů pro veřejnost v rámci veletrhu) ode-
šlete na níže uvedenou adresu do 15. března 2016. Na obálku na-
pište heslo „TIR-ZR 2016“.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s. 
Turistické informační centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady
Úhradu registračního poplatku proveďte na účet Zlatého pruhu 

Polabí, o.p.s., č. ú. 30015- 493399389/0800, variabilní symbol – 
vaše IČ, do 20. března 2016, po připsání částky na účet Zlatého 
pruhu Polabí, o.p.s. Vám bude zaslán daňový doklad.

POZOR, před odesláním si přihlášku vytiskněte a jeden výtisk vlož-
te k propagačním materiálům a druhý si založte pro případ kontroly 
fakturace či možné reklamace!

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2016 do 17:00
Zdroj: https://www.survio.com/survey/d/Q6V7J5O8O-

1J5Q2U2U?preview=1

mailto:a.klasova@kr-olomoucky.cz
https://www.kr-olomoucky.cz/kraj-predstavuje-regionalni-vyrobce-v-nove-publikaci-aktuality-5121.html
https://www.kr-olomoucky.cz/kraj-predstavuje-regionalni-vyrobce-v-nove-publikaci-aktuality-5121.html
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Konference ODPAD ZDROJEM 2016

10. – 11. března 2016 se v Žehuni v hotelu Na Farmě uskuteční prv-
ní ročník konference ODPAD ZDROJEM 2016, kde budou představe-
ny nejúspěšnější projekty nakládání s odpadem v samosprávách. Se-
známíme Vás s inovativními řešeními, díky kterým se obcím daří snižo-
vat náklady, zapojovat obyvatele do systému separace a šetřit finance.

Jsme Institut Cirkulární Ekonomiky, nevládní organizace, která 
vznikla s cílem implementace oběhového hospodářství do praxe 
a v roce 2015 jsme se zaměřili zejména na oblast odpadového hos-
podářství na municipální úrovni. Rádi bychom představili nejlepší 
příklady dobré praxe, inovace a technologie, které skutečně fun-
gují, umožnili Vám diskutovat s odborníky v oboru a rádi bychom, 
abyste z konference ODPAD ZDROJEM 2016 odjížděli s pocitem, 
že odpadové hospodářství je oblast, kde se dají ušetřit finance, 
které můžete využít lépe.

Těšit se dále můžete na příjemné prostory hotelu Žehuň, domá-
cí kuchyň a pokrmy z vlastního chovu hovězího a vepřového do-
bytka a kvalitní večerní program.

Pro členy Sdružení místních samospráv ČR jsme připravili slevu 
ve výši 15%, tj. 2400 Kč za účast na celém programu konference. 
Slevu můžete nárokovat při registraci.

Cirkulář konference s nejdůležitějšími informacemi naleznete v pří-
loze a na webu konference: http://incien.org/odpad-zdrojem-2016/.

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 0A

poradenství a management
v oblasti životního prostředí

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY,  z ú. Cejf 37/62, 602 00 Brno,  www.incien.org, kontaktní osoba: Soňa Jonášová, +420 721 041 450, sona@incien.org, Všechna práva vyhrazena, Červenec 2015 

který se koná 10. – 11. března 2016 v Žehuni v hotelu Na Farmě

Institut cirkulární ekonomiky Vás zve na první ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2016

Snížení nákladů obcí na odpady

Finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů

Financování projektů v odpadovém hospodářství

Nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016

Příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi

Představení inovací v odpadovém hospodářství v evropském kontextu

Na co se můžete těšit?

Na netradiční konferenci, z které si odnesete návod, jak implementovat úspěšná řešení nakládání s odpady 
i ve vaší obci. 
Po celou dobu konference bude zajištěn bohatý catering. První den bude zakončen slavnostním 
společenským večerem, který bude spojený s rautem a kvalitní zábavou.
Připravujeme pro Vás bohatý program složený z prezentací od špiček v oboru, praktické ukázky úspěšných 
realizací, exkurze, workshopy na témata komunikace s občany a finanční i nefinanční motivaci k separaci 
a moderované diskuze.

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky 
setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. 
Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií 
a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou 
a oběhovým hospodářstvím. Hlavními témty konference jsou: 

Detail programu Vám bude zaslán v průběhu ledna 2016.

Důležité termíny:

Registrace se zvýhodněným vložným:  do 31. 1. 2016
Registace partnerství:          do 20. 1. 2016
Uzavření registrace pro účastníky:    do 10. 2. 2016

Důležité kontakty:

Kateřina Kolská, email: katka@incien.org; tel: +420 724 830 559
Koordinátorka konference ODPAD ZDROJEM 2016

Pavel Mohrmann, email: redaktor@incien.org
Koordinátor programu pro konferenci ODPAD ZDROJEM 2016
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1. BŘEZNA 2016 

V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU 
KOSTELNÍ 1300/44, 170 00 PRAHA 7-HOLEŠOVICE 

KONFERENCE

HODNOCENÍ ROZVOJE OBCÍ, MĚST A REGIONŮ
ZPŮSOBY HODNOCENÍ STAVU, VÝVOJE A FUNGOVÁNÍ OBCÍ, MĚST 

A REGIONŮ V ČR

Vás zve na konferenci pro zástupce veřejné správy, místních akčních skupin 
(MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací s názvem:

Realizováno v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Míst-
ní Agendy 21“ podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce koordinovaného 
Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP). Za realizaci konference je výhradně odpo-
vědná společnost CI2, o. p. s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR.

9:00 – 10:00  Prezence účastníků
10:00 – 16:00  Hlavní program
Úvodní slovo, představení tématu projektu a CI2, o. p. s. 
Josef Novák, CI2, o. p. s.

Strategický přístup, strategické řízení nebo strategické 
plánování?  
Milan Půček – Národní zemědělské muzeum

Zkušenosti s indikátory udržitelného rozvoje na úrovni 
měst a regionů ve Švýcarsku 
Jean-Blaise Trivelli, Federal Office for Spatial Development

SDGs – příležitost pro hodnocení udržitelného rozvojeměst  
Tomáš Hák – Centrum pro otázky životního prostředí UK 
v Praze

Švýcarské zkušenosti a jejich implementace ve vytváření 
strategického plánu a konkrétních projektů pro veřejný 
prostor na Praze 7 
Lenka Burgerová – MČ Praha 7

Využití indikátorů pro hodnocení životního prostředí na 
národní a regionální úrovni  
Tereza Ponocná a kol. – CENIA

Systém hodnocení MAS a jejich strategií prostřednictvím 
indikátorů a dalších nástrojů 
Jan Libosvár – Národní síť MAS

Praktické způsoby využívání indikátorů v prostředí MAS 
Pošembeří 
Miloslav Oliva – Region Pošembeří, o. p. s. 

Audity udržitelného rozvoje a MA21 v praxi obcí – krité-
ria, indikátory ad.  
Jitka Boušková, Národní síť zdravých měst

Zkušenosti s indikátory ECI 
Viktor Třebický, CI2, o. p. s.

Komplexní systém pro podporu aktivit udržitelného 
rozvoje 
Aleš Dresler – MěÚ Kopřivnice

indikátorový výsledkový systém, E-learningový portál 
Petr Pavelčík, CI2, o. p. s. 

Indikátory odpadového hospodářství v Prachaticích 
Marie Peřinková – MěÚ Prachatice

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí  
Miroslav Andrt, MěÚ Štětí

16:00 – 16:30  Ukončení konference, závěry

www.ci2.co.cz

UHLÍKOVÁ STOPA KONFERENCE A OFFSETY

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM CÍL KONFERENCE
Představení indikátorů a dalších nástrojů hodnocení udr-
žitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni.

Vyhodnocování strategických plánů prostřednictvím 
vhodných nástrojů včetně indikátorů.

Nastavení systému vyhodnocování MAS v rámci přípravy 
strategií CLLD a následné realizace.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Celková uhlíková stopa konference zahrnuje emise skleníkových plynů související s organizací a uskutečněním konferen-
ce – spotřebu energie v budově, dopravu účastníků a organizátorů, spotřebu potravin, papíru a dalších materiálů. Uhlíková 
stopa bude stanovena organizátory a následně offsetována prostřednictvím programu Sledujeme/Snižujeme CO2.

Občerstvení a ubytování:
•	 Občerstvení během konference bude hrazeno.
•	 Ubytování není hrazeno. 
Jazyk konference: 
• Česky, anglicky (překlad z anglického jazyka nebude zajištěn)
Přihlášení:  
Pro přihlášení na konferenci použijte přihlašovací on-line 
formulář na adrese: http://ci2.co.cz/cs/konference-hod-
noceni-rozvoje-obci-mest-regionu. 
Pro více informací kontaktujte: 

•	 Tereza Farkašová, CI2, o. p. s.   
e-mail: tereza.farkasova@ci2.co.cz  

 tel.: +420 776 700 379
Výstupy z konference:
•	 Sborník příspěvků z konference (pdf) 
•	 Abstrakty a prezentace z konference (pdf, tištěně na 

začátku konference) 

KONTAKTY
TEREZA FARKAŠOVÁ – organizace konference 
CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 128 00 Praha 2
e-mail: tereza.farkasova@ci2.co.cz  
tel.: +420 776 700 379 
http://www.ci2.co.cz

Změna programu vyhrazena. 

PROHLÍDKA MUZEA
Účastníci konference budou mít možnost bezplatných  
prohlídek výstavních expozic NZM Praha v den konání 
konference (1. března 2016) v době od 9:00 do 17:00. 

http://incien.org/odpad-zdrojem-2016/
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Národní dotační programy MMR ČR
přijaly tři tisíce žádostí za 2,2 miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu listopadu minulého 
roku vyhlásilo výzvy z národních programů v oblasti podpory by-
dlení, obnovy a rozvoje venkova, cestovního ruchu a podpory na 
pořízení územních plánů. Příjem žádostí byl ukončen v polovině 
ledna. Sešly se téměř tři tisíce žádostí s požadavkem přes 2,2 mi-
liardy korun.

„Samotnou mě překvapilo, kolik jsme obdrželi žádostí o podpo-
ru z našich národních programů. Beru to jako výsledek dobře od-
vedené práce, neboť je vidět, že programy jsou mířeny ke skuteč-
ným potřebám našich regionů. Efektivně a úspěšně tak doplňuje-
me oblasti, které nemohou být financovány z prostředků Evropské 
unie. Myslím, že jsme nastavili správnou cestu pro rozvoj našich 
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měst a obcí, kde tak pomáháme zvyšovat kvalitu života,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Největší zájem žadatelů zaznamenalo MMR v oblasti regionální 
podpory, kde bylo přijato 2 363 žádostí s požadavkem 1 181 657 066 
korun. Ministerstvo má do regionů připraveno 445 milionů korun. 
Téměř polovina počtu žádostí se týká nového dotačního titulu Pod-
pora obnovy místních komunikací.

Na podporu bydlení evidovali zaměstnanci ministerstva celkem 
203 žádosti s požadavkem 939 227 019 korun, což je téměř dvoj-
násobek předběžné alokace na tento program. V pozadí nezůsta-
la ani oblast cestovního ruchu s počtem 80 žádostí a podpora na 
pořízení územních plánů, kde bylo napočítáno 167 žádostí. Počet 
žádostí u obou programů převýšil určené peníze do těchto oblas-
tí o několik milionů korun.

MMR
Tabulka: TSu

Tabulka: Podané žádosti do PORV MMR 2016 dle jednotlivých dotačních titulů a krajů

kraj DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 Celkem
� žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace
Jihočeský 4 2�800�000 68 20�967�121 7 1�027�820 42 7�409�416 129 96�673�287 250 128�877�644
Jihomoravský 2 1�800�000 114 40�093�911 7 837�550 40 6�342�222 131 99�736�195 294 148�809�878
Karlovarský 6 4�400�000 20 6�473�554 1 157�500 10 2�350�845 25 17�889�682 62 31�271�581
Královéhradecký 6 3�103�057 34 10�495�152 2 132�475 25 4�447�214 35 25�166�725 102 43�344�623
Liberecký 4 2�800�000 22 7�186�971 2 363�800 15 2�876�797 33 23�855�355 76 37�082�923
Moravskoslezský 2 1�600�000 55 20�143�984 4 683�150 22 4�381�049 73 50�575�242 156 77�383�425
Olomoucký 2 2�400�000 85 30�101�773 15 2�643�770 57 10�354�700 84 59�954�896 243 105�455�139
Pardubický 4 3�700�000 40 13�828�387 1 81�800 23 4�384�935 63 44�349�955 131 66�345�077
Plzeňský 4 2�797�870 39 11�257�719 3 242�550 19 2�884�181 63 48�033�783 128 65�216�103
Středočeský 5 2�800�000 111 32�674�307 1 139�650 64 10�904�111 154 110�938�558 335 157�456�626
Ústecký 5 3�904�260 60 20�290�418 1 112�700 27 6�208�267 71 47�818�386 164 78�334�031
Vysočina 3 2�200�000 89 29�627�110 0 0 30 6�402�431 88 60�722�333 210 98�951�874
Zlínský 4 2�800�000 79 27�323�373 10 1�662�747 31 5�301�560 59 48�017�586 183 85�105�266
Celkem 51 37 105 187 816 270 463 780 54 8 085 512 405 74 247 728 1008 733 731 983 2334 1 123 634 190

Zdroj foto: SMS
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SFŽP přijal žádosti u čtyř výzev OPŽP.
O financování kanalizací a čistíren
odpadních vod byl obrovský zájem.

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí o pod-
poru ve čtyřech výzvách z Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020, jež byly vyhlášeny v říjnu loňského roku. Téměř pět 
miliard korun půjde na vodohospodářské projekty a stamiliony ko-
run získají projekty na rekultivace starých skládek. Dotaci obdrží i 
projekty na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

Za necelé tři měsíce trvání výzev (21–24) obdržel fond celkem 
521 žádostí s požadavkem na dotace EU za necelých 6,5 miliardy 
korun. Největšímu zájmu se těšila výzva s celkovou alokací 3,3 mi-
liardy korun pro projekty na výstavby a modernizace kanalizací 
a čistíren odpadních vod.

„Právě ukončená (21.) výzva na výstavbu a opravy ČOV a ka-
nalizací jasně ukázala, že přísně nastavené podmínky výzvy, které za-
jistí ekonomicky efektivní nakládání s vodami a jejich čištění, včetně 
požadavku na oddílné kanalizace pro separaci dešťové vody, nijak ža-
datele neodradily. Na projekty MŽP zároveň poskytuje půjčky až do 
výše 37% ze způsobilých výdajů projektu. Z dotací nově hradíme i vý-
daje na připojení jednotlivých nemovitostí. Tato změna významně 
usnadňuje život žadatelům, kteří díky ní snadněji naplní stanovené cí-
le svých projektů,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Zájem ze strany žadatelů byl opět rekordní. V rámci této výzvy 
jsme obdrželi celkem 195 řádně zaregistrovaných žádostí s celko-
vým objemem způsobilých výdajů ve výši takřka šest a půl miliar-
dy korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Pe-
tr Valdman. „Projekty vyhodnotíme do konce dubna, příjemci už 
nyní mohou zahajovat kroky k zadávacímu řízení tak, aby mohla 
být co nejdříve po schválení projektu zahájena realizace a faktické 
čerpání prostředků EU,“ doplnil Valdman.

Na projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika 
povodní byla zaměřena i 22. výzva s celkovou alokací ve výši 1,6 mi-
liardy korun. O podporu se v ní ucházely projekty na výstavbu a mo-
dernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně 
výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, 
a také projekty na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí 
pitné vody.

„Naším cílem je nejen zvyšovat počet obyvatel zásobovaných 
kvalitní pitnou vodou, ale i zabezpečit stabilitu dodávek pitné vody, 
a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod, ne-
jsou kvalitní vodní zdroje, anebo v nich dochází k problémům s do-
dávkou v době sucha,“ vysvětlil nastavení výzvy ministr Brabec. Fond 
v této výzvě přijal 43 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovou vý-
ši způsobilých výdajů přesahující 900 milionů korun.

Další aktuálně uzavřená 23. výzva byla zaměřena na projekty vý-
staveb a modernizace bioplynových stanic. Její celková aloka-
ce činila 300 milionů korun. V této výzvě byly přijaty čtyři řádně za-
registrované žádosti o podporu s celkovými způsobilými výdaji ve 
výši necelých 92 milionů korun. Pro srovnání v ukončeném progra-
movém období OPŽP bylo za celé období 2007 – 2015 podpořeno 
9 projektů bioplynových stanic. Podporu získají jen takové projek-
ty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně 
z 25 procent s takovými druhy odpadů, které již není možné mate-
riálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.

Odpadů se týkala i ukončená 24. výzva, která byla zaměřena na 
podporu projektů na rekultivace starých skládek. Její alokace či-
nila 359 milionů korun, přičemž fond registroval dvanáct žádostí 
o podporu s celkovou výší způsobilých výdajů 215 milionů korun.

„Operační program Životní prostředí patří k jednoznačným pre-
miantům mezi ostatními programy, aktuálně máme přijato a regis-
trováno celkem 1405 žádostí s objemem způsobilých výdajů téměř 
30 miliard korun v uzavřených výzvách. Aktuálně hodnotíme pro-
jekty, vydáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace, na konci loňské-
ho roku jsme posílali první miliony na účty příjemců,“ rekapituluje 
Brabec. MŽP

Nový program MZe/SZIF „Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova“

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový dotační program „Udržo-
vání a obnova kulturního dědictví venkova“ (UOKDV), který podpo-
ruje údržbu a obnovu kulturních prvků venkovské krajiny, význam-
ných zemědělských historických dominant, historických zemědělských 
strojů a zařízení a míst pasivního odpočinku. Žádosti je možno podat 
od 27. ledna do 15. března 2016 na regionálních odborech SZIF. 

„Program jsme připravili tak, aby pomohl udržet a obnovit stav-
by a památky, které neslouží výdělku, ale přesto obohacují život na 
venkově a patří k jeho tradicím. Peníze přidělíme například na 
opravy soch, křížových cest, historických zemědělských objektů ja-
ko jsou sýpky nebo špýchary. Z podpory si na vesnicích budou mo-
ci postavit odpočinková místa s lavičkami a podobně. Celkem jsme 
na tyto akce letos vyčlenili 400 milionů korun,“ řekl ministr země-
dělství Marian Jurečka.

Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů na výstavbu nebo 
rekonstrukci. Žádat o příspěvek mohou například soukromé oso-
by i obce, spolky, nadace, vlastníci objektů a pozemků nebo obec-
ně prospěšné společnosti.

Požádat o dotaci lze na tyto účely:
16. A.  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkov-

ské krajiny
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, 
boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, 
hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nachá-
zejících se na soukromých oplocených pozemcích.

16. B.  Údržba a obnova významných zemědělských histo-
rických dominant jedinečného charakteru
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty je-
dinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským 
účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní 
účel objektu.
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, 
sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stá-
je a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16. C.  Podpora údržby a obnovy historických zemědělských 
strojů a zařízení
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů 
a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím 
splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-
rek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

16. D.  Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního 
odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpo-
činku.

 
Žádosti o dotaci budou přijímány počínaje dnem 27. ledna 2016 

do 15. března 2016 v písemné podobě na regionálních odborech 
SZIF dle sídla právnické osoby, nebo dle adresy trvalého pobytu u 
fyzické osoby (https://www.szif.cz/cs/ro). Současné podání žádosti 
elektronicky ve formátu .pdf na elektronickou adresu DP16@szif.cz 
nejpozději v den podání písemné žádosti je bodově zvýhodněno.

V současné době je vládou schválena celková alokace na 
uvedený program 250 mil. Kč (výhledově  400 mil. Kč).

Podrobnější informace k programu jsou k dispozici pod tím-
to odkazem: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dota-
ce/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/infor-
mace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html

Úplné znění zásad, jimiž se řídí poskytování této dotace, je 
k dispozici pod tímto odkazem: http://eagri.cz/public/web/mze/
dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-
-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html

Pokud byste měli nějaké dotazy k uvedenému dotačnímu pro-
gramu, můžete se obrátit na RO SZIF, nebo garanta programu Bro-
nislavu Blažkovou z MZe na tel. 221 813 017. MZe
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Program přeshraniční spolupráce
ČR – Bavorsko se otevřel

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 navazuje na úspěšné dotační programy 
na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském 
pomezí od roku 1994. Nový program poskytne na realizaci přeshra-
ničních projektů 103,4 mil. euro z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Žádosti o podporu je možné podávat do 5. března 2016. 

Kromě tradičních projektů v oblasti přírodního a kulturního dě-
dictví, životního prostředí a vzdělávání budou nově podporovány 
projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Více než čtvrtina roz-
počtu programu bude určena na podporu přeshraniční spoluprá-
ce občanů a institucí, která je v území široce rozvinutá.

Veškeré informace a dokumenty jsou k dispozici na internetových 
stránkách programu: www.by-cz.eu/cz/

Zahájen program přeshraniční
spolupráce ČR – Rakousko

Nový program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Čes-
kou republikou je  zahájen. Pro žadatele se otevírá monitorovací sys-
tém programu. Lze již vyplňovat a překládat projektové žádosti. V Ev-
ropském fondu pro regionální rozvoj čeká téměř 100 milionů eur.

Programu bude opět podporovat široké spektrum projektů, je-
jichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné 
území. Projekty zpříjemní život na česko-rakouském příhraniční. 
Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologické-
ho rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí 
a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), roz-
voje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů 
v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spo-
lupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. 
EUR). Celkem je tak na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR 
prostředků ERDF. 

Odkaz na webové stránky programu: www.at-cz.eu 

Příprava velkých projektů z evropských
fondů s pomocí expertů JASPERS

Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo další trojstranné se-
tkání řídicích orgánů evropských fondů, expertů JASPERS a zástup-
ců Evropské komise. Cílem jednání bylo zajištění včasné přípravy 
a hladkého schvalování tzv. velkých projektů v programovém obdo-
bí 2014–2020 a posílení vzájemné spolupráce.

Na programu bylo především představení novinek v systému 
hodnocení projektů, které se budou ucházet o finanční podporu 
z evropských fondů. Experti JASPERS představili nabídku služeb, 
které mohou členské státy využít v novém období. Jednání se ta-
ké zúčastnili zástupci řídicích orgánů Operačního programu Do-
prava a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v kte-
rých je výskyt velkých projektů nejčastější a rovněž zástupci majo-
ritních příjemců Operačního programu Doprava (Ředitelství silnic 
a dálnic a Správa železniční dopravní cesty) a zástupce řídicího or-
gánu Operačního programu Životní prostředí.

„Velké projekty jsou pro nás důležitým tématem, neboť logicky 
– s ohledem na jejich velikost – budou významným způsobem 
ovlivňovat úspěšnost čerpání z našich programů. Jednání přineslo 
mnoho užitečných informací, podařilo se nám vyjasnit si důležité 
otázky týkající se současného stavu a časového harmonogramu 
předkládání velkých projektů. Vážíme si dobré spolupráce s Evrop-
skou komisí i JASPERS,“ vyjádřila se k jednání Olga Letáčková, ná-
městkyně pro řízení sekce NOK.

JASPERS představuje partnerství Evropské komise, Evropské in-
vestiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. Jedná se o nástroj technické pomoci pro dva-
náct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Posky-
tuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kva-
litních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních 
prostředků EU. Mezi tzv. velké projekty spadají projekty s celkový-
mi způsobilými náklady přesahující 50 milionů EUR. MMR

Zástupci zemí Visegrádské skupiny
jednali o budoucnosti
kohezní politiky po roce 2020

Představitelé zemí Visegrádské skupiny (V4) na pozvání minis-
terstva pro místní rozvoj jednali v Praze. Cílem setkání bylo sdílení 
postojů České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska společně 
se zástupci Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska k bu-
doucnosti evropských fondů po roce 2020. Kohezní politika je jed-
ním z klíčových témat celé Evropské unie.

„Cílem jednání bylo především dohodnout se na společném po-
stoji koalice V4+4, který by bylo možné prosazovat na celoevrop-
ské úrovni právě nyní, kdy diskuse o podobě budoucí kohezní po-
litiky v rámci Evropy začínají. Tyto debaty jsou velmi důležité i v kon-
textu na tento rok plánované revize Víceletého finančního rámce 
EU. Dále jsme se věnovali vybraným prvkům strategického řízení 
a zjednodušování evropských fondů. To jsou témata, kterým je tře-
ba se věnovat průběžně,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro ří-
zení sekce Národního orgánu pro koordinaci. MMR

Ministryně Šlechtová
a komisařka Creţu: Kohezní politika
tvoří pojítko mezi státy EU

V Praze se 26. ledna na pozvání ministryně Karly Šlechtové se-
tkala eurokomisařka Corina Creţu se zástupci zemí Visegrádské 
skupiny (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) v rozšíře-
ném složení o delegace Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slo-
vinska a za účasti zástupců Evropského parlamentu a předsedy ev-
ropského Výboru regionů. Společné prohlášení, na kterém se při 
jednání dohodli, slaďuje přístup zemí Visegradské skupiny k bu-
doucnosti kohezní politiky jakožto základní investiční politiky Ev-
ropské unie.

Na programu jednání bylo především téma budoucnosti politi-
ky soudržnosti jako celku, a jaký dopad na ni mají národní politi-
ky. Kohezní politika neboli politika soudržnosti má potenciál zmír-
nit a odstranit dlouhodobé problémy, které se vyskytují v evrop-
ských regionech.
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„Kohezní politika tvoří pojítko mezi všemi státy Evropské unie. 
Při dnešním setkání jsme podepsali dokument, ve kterém jsme se 
shodli na společném  přístupu ke kohezní politice. Je důležité, aby-
chom sjednotili naše názory a vedli otevřený dialog. Považuji za 
velký úspěch, že Česká republika dokázala uskutečnit jednání ta-
kového množství států a hlavně zajistit společné prohlášení. Poli-
tika soudržnosti má jedinečný potenciál k řešení dlouhodobých 
strukturálních problémů,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro 
místní rozvoj.

„Těší mne, že Česká republika jako předsednická země V4 ini-
ciovala vůbec první jednání na úrovni ministrů o budoucnosti ko-
hezní politiky po roce 2020. O tom, že strukturální fondy přinesly 
střední Evropě růst a pracovní místa v posledním desetiletí není po-
chyb, do budoucna bude však potřeba zohlednit měnící se potře-
by hospodářských politik jednotlivých zemí v tzv. evropském se-
mestru a jejích propojení, jakožto i větší schopnost kohezních fon-
dů flexibilně reagovat na měnící se okolnosti. Samostatnou 
kapitolou, která nesmí chybět v žádné debatě, je zásadnější zjed-
nodušení pravidel kohezní politiky. Nyní bychom ovšem měli klást 
důraz na rychlé zahájení implementace současného programové-
ho období, které rokem 2016 vstupuje do klíčové fáze a operační 
programy by se měly naplno rozjet,“ uvedla Corina Creţu, euro-
komisařka pro regionální politiku.

Markku Markkula, předseda evropského Výboru regionů, jež 
je shromážděním místních a regionálních zástupců EU, uvedl: „Ko-
hezní politika dlouhodobě prokázala svůj zásadní význam pro re-
gionální rozvoj v zemích EU. Na místní úrovni je ovšem současná 
regulace vnímána jako příliš byrokratická a složitá. Pro období po 
roce 2020 potřebujeme reformovanou kohezní politiku, založenou 
na partnerství, která bude jednodušší a bude více odpovídat na no-
vé výzvy. Proto musíme kohezní politiku učinit pružnější, více efek-
tivní a více orientovanou na výsledek.“   

Na setkání navazuje odborná konference, kde budou dílčí pozi-
ce a témata otevřeně diskutována podrobně. Probírána bude mimo 
jiné oblast strategického plánování, které hraje zásadní roli při efek-
tivním využívání veřejných financí včetně evropských fondů. Bližší in-
formace naleznete na webu www.V4.dotaceEU.cz. MMR

Nedočerpání? Méně než 10 miliard,
říká ministryně Šlechtová

Zatímco ještě na začátku roku 2015 se odhady nedočerpání za 
poslední rok pohybovaly kolem 85 miliard korun a ve druhé polo-
vině roku činily 36 miliard, dle nejnovějších údajů ministerstva pro 
místní rozvoj se aktuální odhad nedočerpání evropských dotací za 
rok 2015 pohybuje pod 10 miliard korun. 

„Pokud bych nyní měla říci svůj osobní tip, kolik se nepodaří do-
čerpat, říkám 8 miliard korun. Musím velmi ocenit úsilí všech, kte-
ří mají podíl na výrazném snížení částky, která za loňský rok zůsta-
ne nevyužita,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Mezi hlavní důvody úspěchu patří nejen pozitivní trend v řeše-
ní EIA, ale zejména naprostá koncentrace jednotlivých řídících or-
gánů na dočerpání, tedy intenzivní komunikace a pomoc žadate-
lům o dotace. Obrovský posun se podařil zejména u programů Mi-
nisterstva dopravy a také u Integrovaného operačního programu.

Kolik se nakonec skutečně nedočerpá, bude známo až v čer-
venci letošního roku.

Za celé programové období 2007–2013 se podařilo realizovat 
více než 73 tisíc projektů, které pomohly při rozvoji celé České re-
publiky a přinesly až 85 tisíc pracovních míst. MMR

52 tisíc ukončených projektů

Čtvrtletní monitorovací zpráva (ČMZ) je pravidelný výstup finanč-
ního monitoringu programů v období 2007–2013, právě byla vydá-
na zpráva za poslední čtvrtletí roku 2015.

Od počátku programového období do 6. ledna 2016 bylo podá-
no 124 000 žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 365,3 mld. Kč. 
Celkem bylo proplaceno 94,2 % z dostupných prostředků, které 
nám byly poskytnuty na programové období 2007–2013. K 6. led-
nu 2016 bylo finančně ukončeno více než 52 tisíc projektů v hod-
notě 439,7 miliard korun.

Zdroj: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/52-tisic-ukoncenych-projektu
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Jurečka: Evropská komise chce
po ČR vrátit 810 milionů korun

Evropská komise požaduje po Česku vrácení 810 milionů ko-
run kvůli nedostatečné kontrole dodržování dotačních pravidel 
mezi roky 2010 a 2013. Ministerstvo zemědělství se chystá práv-
ně bránit, řekl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Peníze už by-
ly vyplaceny zemědělcům, podle ministra je ale nebudou muset 
vracet.

Evropský audit Česku například vytkl, že inspektoři České ple-
menářské inspekce nekontrolovali, zda mají zemědělci aktualizo-
vaný stájový registr prasat, skotu, ovcí a koz, nebo jestli včas hlá-
sili přesuny zvířat. Za další chybu označili auditoři podle náměstka 

ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Pav-
la Sekáče například to, že zvířata neměla na sobě ušní známky. „To 
uhlídat je naprosto nereálné. Je možné, že zvíře ušní známku ztra-
tí,“ vysvětloval Sekáč.

Hůře než ČR podle ministerstva dopadly některé další státy EU. 
Například Itálie by měla vrátit 45 milionů eur (1,21 miliardy korun), 
Francie pak 129 milionů eur (skoro 3,5 miliardy korun).

Platby z Programu rozvoje venkova tvoří jednu z nejdůležitějších 
zemědělských dotací, na konci programovacího období jejich výše 
byla přibližně 23 miliard korun.

Ministr doufá, že se sankci podaří alespoň snížit, pokud ji evrop-
ské soudní orgány neshledají přímo nedůvodnou. Pokud by ale ČR 
musela peníze vracet, nebude je vymáhat zpátky od zemědělců, ale 
pošle tento obnos z národního rozpočtu. MZe

Plán vyhlašovaných výzev v Programu rozvoje venkova 2016

Číslo výzvy Název výzvy Plánované 
datum 
vyhlášení 
výzvy

Plánované 
datum 
zahájení 
příjmu 
žádostí 

Plánované 
datum 
ukončení 
příjmu 
žádostí

Finanční 
alokace 
plánované 
výzvy

09_16_031 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 27.4.2016 27.6.2016 31.10.2016 7 000 000

09_16_030
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném 
zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových 
procesech

1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 19 900 000

09_16_029
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 46 300 000

09_16_028 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 74 900 000

09_16_027
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 546 800 000

09_16_026 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 131 400 000
09_16_025 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 221 300 000
09_16_024 4.3.2 Lesnická infrastruktura 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 268 600 000
09_16_023 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 1 109 147 940
09_16_022 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1.8.2016 1.10.2016 15.10.2016 4 692 435 008

09_16_021
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje

27.4.2016 27.6.2016 31.10.2016 146 711 601

09_16_020
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě

2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 205 100 000

09_16_019 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 31 900 000
09_16_018 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 220 000 000
09_16_017 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 56 000 000
09_16_016 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 84 000 000
09_16_015 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 31 500 000
09_16_014 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 126 000 000
09_16_013 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 43 700 000
09_16_012 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů – záměr A 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 166 600 000
09_16_011 6.4.2 Podpora agroturistiky 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 353 100 000
09_16_010 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 693 900 000
09_16_009 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 337 500 000
09_16_008 1.2.1 Informační akce 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 38 500 000
09_16_007 1.1.1 Vzdělávací akce 2.3.2016 2.5.2016 15.5.2016 57 750 000

09_16_000
M12 Příjem žádostí na plošná opatření – Platby v rámci sítě 
Natura 2000

15.4.2016  15.5.2016 11 700 000

09_16_000
M10 Příjem žádostí na plošná opatření – Agroenvironmentálně-
klimatické opatření

15.4.2016  15.5.2016 3 250 000 000

09_16_000 M11 Příjem žádostí na plošná opatření – Ekologické zemědělství 15.4.2016  15.5.2016 1 400 000 000

09_16_000
M13 Příjem žádostí na plošná opatření – Platby pro oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními omezeními

15.4.2016  15.5.2016 2 550 000 000

09_16_000
M14 Příjem žádostí na plošná opatření – Dobré životní podmínky 
zvířat 

15.4.2016  15.5.2016 600 000 000

09_16_000
M15 Příjem žádostí na plošná opatření – Lesnicko-environmentální 
platby 

15.2.2016  15.5.2016 15 700 000

09_16_000 8.1.1 Příjem žádostí na plošná opatření – Zalesňování a zakládání lesů 20.2.2016  30.11.2016 14 000 000

Zdroj: MZe
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Kontakty na předsednictvo sPOV

Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ�Bělotín,�753�64�Bělotín�151
tel.�581�612�100,�602�514�347
Veškerou�poštu,�týkající�se�SPOV,�posílejte�
výhradně�na�adresu�spov@belotin.cz

1.místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka�PČR
Valdštejnské�náměstí�17/4,�118�01�Praha�1
tel.�602�229�394,�603�489�898�(asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz

2. místopředseda
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova�106,�537�01�Chrudim
tel.�733�607�513
ing.florian@gmail.com

výkonný tajemník
Ing. stanislav Rampas
337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313
strampas@quick.cz

Členové:
PhDr. Pavel bureš
NPÚ,�Valdštejnské�nám.�162/3, 118�01�Praha�1
tel.�724�663�562,�257�010�255,�272�770�652
bures.pavel@npu.cz

Pavel hroch
398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218
hroch20@quick.cz�

Miroslav Kovařík
OÚ�Modrá,�687�06�Modrá
tel.�572�571�180,�603�251�539
modra@uh.cz

Petr Martiňák
739�53�Horní�Tošanovice�129
tel.�608�751�120
starosta@hornitosanovice.cz�

Jiří Řezníček
751�16�Tučín�127
tel.�732�876�307
ou@tucin.cz�

Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací sPOV (§ 8 stanov sPOV):

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

Olomoucký�kraj
Jana Gerešová
788�33 Kopřivná�67
tel.�583�252�037,�607�667�032
oukoprivna@cmail.cz�

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel
533�75�Horní�Ředice�101
tel.�466�681�966
obec@horniredice.cz

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil
468�22�Koberovy�140
tel.�483�389�346,�603�980�970
starosta@koberovy.cz

Moravskoslezský�kraj
Dušan Lederer
Třanovice�250,�739�53�Třanovice
tel.�705�234�244,�556�310�126
dusled@seznam.cz

Středočeský�kraj
Viktor Liška
Ratměřice�72,�257�03�Jankov
tel.�776�580�584
spov.sk@seznam.cz

Jihomoravský�kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516�463�296,�603�816�152
starosta@olesnice.cz

Jihočeský�kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl
tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

Zlínský�kraj
Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467
tel.�571�447�945,�731�163�586
lidecko@centrum.cz

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová
332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630
salcmanova@volny.cz�

Královéhradecký�kraj
Ing. Dušan Šustr
50�363�Nepolisy�75
tel.�734�616�990,�495�497�018
starosta.nepolisy@volny.cz�

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

Karlovarský�kraj
JUDr. Radan Večerka 
SPOV�Karlovarského�kraje��
nám.�Dr.�M.�Horákové�č.�2,�360�01�Karlovy�Vary��
tel.+fax�353�223�611�
radan.vecerka@seznam.cz

REVIZNÍ KOMIsE 

Marie Cimrová
OÚ�Chodouny,�411�71�Chodouny�20
tel.�724�368�166
obec.chodouny@worldonline.cz

Kateřina Kuncová Kapková
Těšíkov�5,�785�01�Šternberk
tel.�733�327�195
KKapkova@tiscali.cz

Ing. Jana Liberdová
ŠOV�Třanovice,�o.p.s.,�739�53�Třanovice�1
tel.�777�549�286,�558�694�262
sov@tranovice.org

TaJEMNICE
Iva svobodová
SPOV�ČR,�753�64�Bělotín�151
tel.�777�258�628
SPOV.svobodova@seznam.cz,
spov@belotin.cz

REDaKTOR
Tomáš Šulák
751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142
tomas.sulak@smarv.cz

Výbor Ns Mas

Předseda
Václav Pošmurný
Středočeský�kraj
Posázaví�o.p.s.
+420�604�890�190
predseda@nsmascr.cz

Místopředsedové
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj
MAS�Opavsko
+420�724�790�088
krist@masopavsko.cz

Jan Florian
Plzeňský�kraj
MAS�Český�Západ
+420�774�499�396
j.florian@nsmascr.cz

Členové výboru
Mgr. František Kopecký
Olomoucký�kraj
MAS�Hranicko
+420�773�583�020
f.kopecky@regionhranicko.cz

RNDr. Zuzana Guthová
Jihočeský�kraj
MAS�Sdružení�Růže�z.s.
+420�724�643�050
guthova@cb.gin.cz

anna Čarková
Jihomoravský�kraj
Kyjovské�Slovácko�v�pohybu
+420�774�664�698
annacarkova@centrum.cz

Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský�kraj
MAS�Sokolovsko
+420�603�322�411
m.makovicka@email.cz

Jana Kuthanová
Královéhradecký�kraj
Hradecký�venkov
+420�724�186�825
kuthanova@horineves.cz

Romana Zemanová
Liberecký�kraj
MAS�Frýdlantsko
+420�724�209�706
romana.zemanova@quick.cz

Ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko
+420�777�111�078
ondrackova@mashlinecko.cz

hana Dufková
Ústecký�kraj
MAS�Sdružení�Západní�krušnohoří
+420�737�177�432
hana.dufkova@maskaszk.cz

Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
Královská�stezka
+420�774�489�322
kralovska-stezka@centrum.cz

aleš Lahoda
Zlínský�kraj
MAS�Hornolidečska
+420�604�628�026
lahoda@mashornolidecska.cz

Náhradníci výboru
Mgr. Miloslav Oliva
Středočeský�–�Region�Pošembeří
oliva@posemberi.cz

Mgr. Dagmar Quisková
Moravskoslezský�–�MAS�Hlučínsko
mashlucinsko@seznam.cz

Ing. Michal arnošt
Plzeňský�–�MAS�svatého�Jana�z�Nepomuku
arnost02@yahoo.co.nz

Ing. Petr hienl
Jihočeský�–�MAS�Krajina�srdce
hienl@seznam.cz

Ing. Josef smetana
Jihomoravský�–�MAS�Dolní�Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz

Ing. Ivana Jágriková
Karlovarský�–�MAS�Sokolovsko
jagrikova@mas-sokolovsko.eu

Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký�–�NAD�ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

PhDr. Jitka Doubnerová
Liberecký�–�MAS�Frýdlantsko
masif@seznam.cz

Tomáš Šulák
Olomoucký�–�MAS�–�Partnerství�Moštěnka
tomas.sulak@mas-mostenka.cz

Ing. Petr Vomáčka
Pardubický�–�MAS�Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz

Ing. bohumír Jasanský
Ústecký�–�MAS�České�středohoří
mascs@tiscali.cz

Jaroslava hájková
Vysočina�–�Havlíčkův�kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz

RNDr. Roman Kašpar
Zlínský�–�Luhačovské�Zálesí,�o.p.s.
kaspar@luhacovskezalesi.cz

Kontrolní komise
Předseda
Ing.�Jaroslav�Chmelař
MAS�Pomalší
+420�602�116�848
jarda.chmelar@volny.cz

Místopředseda
Mgr.�Galina�Čermáková
MAS�Vyhlídky
+420�724�068�686
agconsult@seznam.cz

KaNCELÁŘ
Masarykovo�náměstí�1
256�01�Benešov�
+420�583�215�610
info@nsmascr.cz

ID datové schránky:�3b27c29

Korespondenční adresa:
Hlavní�137,�788�33�Hanušovice

Tajemnice Ns Mas
bc. Veronika Foltýnová
+420�731�656�117
v.foltynova@nsmascr.cz

Analytik
Ing. Jan Libosvár
+420�731�656�119
analytik@nsmascr.cz

Externí�konzultant
Mgr. Olga Špiková
+420�602�832�880
o.spikova@nsmascr.cz
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