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Pálení čarodějnic. Poslední dubnový den patří zejména na vesnicích tradiční akci pálení čarodějnic. Lidé po zimě rádi vyjdou ven na 
zpravidla první společenskou akci roku. Foto: TSu

Aktuálně:
165 MAS podalo do konce
března rozvojovou
strategii CLLD/LEADER

V první výzvě podaly MAS celkem 165 žá-
dostí o podporu strategie. Z celkového po-
čtu 180 MAS ji nepodalo 15 MAS (cca 8 %). 
Nejvíce žádostí bylo podáno v březnu – 126 
žádostí, což představuje 76,3 % procent. 
V prosinci 2015 a lednu 2016 podalo strate-
gii po 5 MAS, v únoru jich bylo dalších 29. 
Během posledních 3 březnových dní bylo 
podáno dohromady 76 žádostí, což je 46 % 
z celkového počtu 165. V pěti krajích podaly 
žádost všechny MAS, jsou to kraje Karlovar-
ský, Královéhradecký, Pardubický, Olomouc-
ký a Zlínský. Více informací na str. 3

Rozhovor:
Tři otázky pro krajské
předsedy SPOV –
karlovarský a královéhradecký

Čím je krajský Spolek přínosem pro ven-
kov ve vašem kraji? Co by se mohlo u vás 
ve venkovském regionu změnit k lepšímu 
a jak by tomu mohl napomoci Spolek? 
3. Co aktuálně připravujete?

Snažíme se iniciovat aktivity především 
pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večer-
ka, předseda SPOV Karlovarského kraje.

Je třeba připravovat obyvatelům venkova 
dobré podmínky pro život, říká Dušan Šustr, 
předseda SPOV Královéhradeckého kraje 
a starosta obce Nepolisy.

 Více informací na straně 7

TÉMA:
Auto z půjčovny nikdo
nemyje, zaznělo několikrát
na semináři o půdě a vodě

Seminář věnovaný ochraně půdy, pozem-
kovým úpravám a finančním nástrojům uspo-
řádali v úterý 5. dubna v Senátu Spolek pro 
obnovu venkova ČR ve spolupráci se Stálou 
komisí Senátu pro rozvoj venkova a Státním 
pozemkovým úřadem. Seminář zaštítil místo-
předseda Senátu Přemysl Sobotka. „Podporu-
ji taková odborná setkání, protože po brutál-
ní kolektivizaci zemědělství za komunistů a při 
současné politice dotovat pouze velké země-
dělské podniky chybí našemu zemědělství ně-
co jako obyčejný selský rozum,“ uvedl Přemy-
sl Sobotka. Více informací na straně 4
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LeaderFEST 2016 JESENÍKY
aneb setkání Leaderù evropských zemí
8. – 10. èervna 2016
v lázeòském mìsteèku Karlova Studánka, Moravskoslezský kraj, Èeská republika

POZVÁNKA

Pøijeïte 8. - 10. èervna 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúèastnìte se tradièního

setkání zástupcù Místních akèních skupin spoleènì s významnými aktéry rozvoje venkova

z evropských zemí pracujících metodou LEADER. 

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradiènì bohatý program s možností výmìny 

zkušeností, množstvím pøíkladù dobré praxe z domácího i zahranièního prostøedí a prostor budeme 

vìnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 – 2020. 

LeaderFEST… setkání všech, kteøí mají rádi venkov a myslí to s jeho rozvojem vážnì.
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STØEDA 8. 6. 2016

ÈTVRTEK 9. 6. 2016

zahájení LeaderFESTU 2016 JESENÍKY,

  Doprovodný program:

PÁTEK 10. 6. 2016

ubytování vzdálenìjších úèastníkù od 14:00,

 instalace výstav, posterù, stánkù,

možnost prohlídky obce a jeho památek, využití wellness programu, procházka na nejvyšší 

horu Jeseníkù - Pradìd,

veèeøe a veèerní neoficiální setkání.

10:00 - 19:00

oficiální 

jarmark tradièních øemesel a produktù - Regionální znaèky v Moravskoslezském kraji 

  ( Jeseníky, Opavské Slezsko, Moravské Kravaøsko, Beskydy, Górolsko Swoboda)

  a Olomouckém kraji (Haná, Moravská Brána),

kulturní vystoupení - ukázky venkovské kultury evropských národù (hudba, tanec, divadlo),

podveèerní pøehlídka prezentací místních akèních skupin,

procházka do zajímavých míst v blízkém okolí, 

spoleèenský veèer, 

celodenní blok krátkých prezentací a workshopù na téma Program LEADER - pøíklady dobré 

praxe, plánované projekty spolupráce na období 2014 - 2020,

semináø s tématem lesnictví a chránìná území.

pøehlídka produkce malých místních pivovarù,

možnost vyzkoušení nordicwalking, elektrokol, kolobìžek,

ochutnávka specialit „Jak šmakuje Moravskoslezsko”.

10:00 - 14:00

celodenní blok krátkých prezentací a workshopù na téma: Program LEADER 2014+,

diskuze o závìrech LeaderFESTU 2016 JESENÍKY, 

rozlouèení s úèastníky.

více informací a aktuální dìní okolo LeaderFESTU 2016 JESENÍKY sledujte na

www.leaderfest.cz/  a také na Facebooku  www.facebook.com/leaderfest
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Obsah (číslo 5/2016)
Téma str. 2–3
• 165 MAS podalo do konce března na MMR 

místní rozvojovou strategii CLLD/LEADER
Z činnosti sPOV str. 4–6
• Auto z půjčovny nikdo nemyje, zaznělo několi-

krát a semináři o půdě a vodě. Odborníci na po-
zvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy

• Spolek v dubnu debatoval o službách na venkově, 
RUD i semináři o rodině

Tři otázky pro krajské předsedy sPOV str. 7
•  Snažíme se iniciovat aktivity především pro peri-

ferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, předseda 
SPOV Karlovarského kraje

• Je třeba připravovat obyvatelům venkova dobré 
podmínky pro život, říká Dušan Šustr, starosta ob-
ce Nepolisy a předseda SPOV Královéhradeckého 
kraje

Z činnosti Ns Mas str. 8–13
• Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT 

k MAPům vzdělávání a zkoumal systém hodno-
cení strategií CLLD

• NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci 
s Fórem cestovního ruchu

• Pravidla pro implementaci CLLD v Programu roz-
voje venkova a zapojení MAS do OP Zaměstnanost

• aktuálně o venkovu str. 14–21
• Na veletrh zemědělské techniky Techagro v Brně 

přišlo 110 tisíc lidí
• Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uve-

řejněn ve sbírce
• Obce poštu žádají o změnu: provozovat pošty 

všude nechtějí 
• Stát by měl víc podpořit cestovní ruch, nelze na 

něj čerpat evropské dotace
• Města a obce požadují sjednocení kontrol sa-

mospráv
• I v roce 2016 klesá počet OSVČ v hlavní činnos-

ti, za 7 let jich ubylo přes 115 tisíc
akce v regionech str. 22–29
• Karel IV. i sluníčko. Jarní Floru Olomouc vidělo 

přes 60 tisíc platících návštěvníků
• V Humpolci se podnikání daří. Stal se Městem 

pro byznys 2015
• První ročník soutěže TouristPropag má své vítě-

ze v deseti kategoriích
• Vydáváte zpravodaj obce či regionu? Přihlaste 

se do 20. května do soutěže!
Dotační programy str. 30–35
• Obce získají z programu Podpora obnovy a roz-

voje venkova 2016 více než 360 milionů
• 112 projektů na podporu bydlení získá více než 

461 milionů korun
• Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. 

Na sociální podniky a památky
• O podporu na zvýšení dostupnosti mateřských 

škol je v IROP velký zájem
• Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. 

Zájem dvojnásobně překonal alokaci
• Program na podporu česko-slovenského příhra-

ničí otevírá brány žadatelům
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V první výzvě podaly MAS celkem 165 žádostí o podporu strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD/LEADER). Z celkové-
ho počtu 180 MAS ji nepodalo 15 MAS (cca 8 %). Nejvíce žádostí 
bylo podáno v březnu – 126 žádostí ze 165, což představuje 76,3 % 
procent. V prosinci 2015 a lednu 2016 podalo strategii po 5 MAS, 
v únoru jich bylo dalších 29. Během posledních 3 březnových dní by-
lo podáno dohromady 76 žádostí, což je 46 % z celkového počtu 165. 
V pěti krajích podaly žádost všechny MAS, jsou to kraje Karlovarský, 
Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Nejvíce MAS ne-
podalo žádost o podporu SCLLD v Jihomoravském kraji (4 z 18, tj. 
22 %). Jak MAS v jednotlivých krajích podávaly žádosti o podporu, 
znázorňuje další graf. Z celkového počtu 165 podaných žádostí 
o podporu SCLLD je v současné chvíli (14. 4. 2016) jen 8 SCLLD ve 
fázi věcného hodnocení, z toho 2 žádosti prošly kontrolou formál-
ních náležitostí a přijatelností bez požadavků na přepracování. U zby-
lých 157 žádostí se ještě kontrolují formální náležitosti. NS MAS

165 MAS podalo do konce března na MMR
místní rozvojovou strategii CLLD/LEADER
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1. Přehled podaných žádostí o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 

V první výzvě bylo podáno celkem 165 žádostí o podporu strategie, žádost tedy z celkového 
počtu 180 MAS nepodalo 15 MAS (cca 8 %). 
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4. Přehled počtu podaných strategií ve dnech 29. - 31. 3. 2016 

Na předchozím grafu lze pozorovat, v kolik hodin byly v posledních dnech v březnu strategie 
podávány. Nejvíce strategií (celkem sedm) bylo podáno 30. 3. 2016 před koncem pracovní 
doby mezi 15. a 16. hodinou. 
 
 

5. Přehled počtu podaných strategií v jednotlivých krajích 

Nejvíce MAS nepodalo žádost o podporu SCLLD v Jihomoravském kraji (4 z 18, tj. 22 %). 
Celkem v 5 krajích podaly žádost všechny MAS, jsou to kraje Karlovarský, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a Zlínský.  
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Seminář věnovaný ochraně půdy, pozemkovým úpravám a fi-
nančním nástrojům uspořádali v úterý 5. dubna v Senátu Spolek 
pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro 
rozvoj venkova a Státním pozemkovým úřadem. Seminář zaštítil 
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

„Podporuji taková odborná setkání, protože po brutální kolek-
tivizaci zemědělství za komunistů a při současné politice dotovat 
pouze velké zemědělské podniky chybí našemu zemědělství něco 
jako obyčejný selský rozum,“ uvedl Přemysl Sobotka.

Účastníci semináře se shodli, že ohrožení půdy vodní a větrnou 
erozí v naší zemi neustále roste. To zvyšuje rizika sucha na straně jed-
né a povodní na straně druhé. Seminář představil celou řadu opatře-
ní na zvýšení ochrany půdy v ČR, od komplexních pozemkových 
úprav až po dotační programy ministerstev zemědělství a životního 
prostředí. „Pouze dotační programy ale nepomohou. Nejdůležitější je 
změna způsobu zemědělského hospodaření a tedy i změna součas-
né zemědělské politiky,“ tvrdí senátorka Veronika Vrecionová, která 
seminář moderovala. Optimální formou ochrany půdy je podle ní hos-
podaření na rodinných farmách. „Jejich přirozeným strategickým zá-
jmem je předat obdělávanou půdu ve stejném a pokud možno lep-
ším stavu následujícím generacím sedláků. Proto se i bez existence zá-
konů, vyhlášek, nejrůznějších povinností a evidencí o tento majetek 
odpovědně starají. Ze stejného důvodu není v zájmu rodinných far-
mářů ani prodej obhospodařované půdy, což v praxi znamená systé-
movou ochranu půdního fondu,“ zdůraznila senátorka Vrecionová.

Vlastníci a pronájem půdy
Ačkoliv se seminář nesl v duchu koncepčních argumentů, jak 

ochránit v naší zemi stále málo ceněnou půdu, vodu a krajinu, nej-
častější hláškou, o kterou se opřelo hned několik řečníků, byla o au-
tu z půjčovny, které nikdo nemyje. Metafora byla namířena zejmé-
na na vlastníky půdy, kteří pronajímají půdu zemědělcům a ti o ni 
špatně pečují. Proto je třeba řešit problémy vodní i větrné eroze, po-
tenciál akumulace vody v zemědělské půdě či ochranná opatření, 
jež povedou ke zvýšení kvality půdy.

Na semináři promluvili zástupci ministerstev zemědělství a život-
ního prostředí Pavel Sekáč a Jiří Klápště zejména o finančních ná-

Auto z půjčovny nikdo nemyje, zaznělo
několikrát na semináři o půdě a vodě

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  4Z

Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi i významu vlastnictví půdy

strojích pro ochranu půdy a pozemkové úpravy, stávající stav po-
zemkových úprav i výhledy a zdroje financování představila Svatava 
Maradová a František Pavlík. V dalším bloku věnovanému ochraně 
půdy v praxi zaujal posluchače Jiří Hladík z Výzkumného ústavu me-
liorace a ochrany půdy s příspěvkem o aktuálním ohrožení pozem-
ků v ČR, Petr Kubala ze Svazu vodního hospodářství s prezentací 
o ochraně půdy v ochranných pásmech vod, záplavových zónách 
a Jan Pešout, soukromý zemědělec, který přednášel o praktických 
poznatcích z realizace pozemkových úprav z pohledu hospodařících 
subjektů a dopadu úvah do projekce společných zařízení.

jak na problém eroze půdy?
Půda v Česku udrží 5,04 miliardy metrů krychlových vody, tedy 

přes pět bilionů litrů. Mohla by udržet o 3,4 miliardy metrů krych-
lových více, je však ničená erozí a utužováním. Uvedl to na semi-
náři Jiří Hladík z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Při 
správném zapracování organické hmoty zpět do půdy by se situa-
ce mohla zlepšit už během jednoho roku, dodal.

„Do roku by mohla zadržet o miliardu kubíků více, pak už to 
jde pomalu,“ řekl Hladík. Do tří let by tak mohla půda v ČR udržet 
až 6,5 miliardy metrů krychlových vody, do deseti let až 7,1 miliar-
dy metrů krychlových.
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Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  5Z
Absorpční kapacita půdy pomáhá při ochraně před povodněmi, 

současně se díky vodě v krajině předchází potenciálnímu suchu. 
Podle údajů ministerstva zemědělství je vodní erozí v ČR ohroženo 
až 67 procent zemědělské půdy, v nejohroženějších kategoriích je 
35 procent území. Podle poslední obdobné zprávy z roku 2012 by-
lo vodní erozí ohroženo 50 procent zemědělské půdy. V Česku je 
zemědělská půda na 54 procentech výměry země.

„Ztráta půdy je v měřítkách délky lidského života neobnovitel-
ná a obtížně vyčíslitelná, bereme-li v úvahu, že dvou- až třícenti-
metrová vrstva půdy vzniká za příznivých podmínek průměrně 100 
až 1000 let,“ napsalo již dříve ministerstvo.

Ministerstvo zemědělství plánuje několik protierozních opatře-
ní. Například chce, aby zemědělci více měnili pěstované plodiny. 
Chce také tvrději postupovat vůči zemědělcům, u jejichž půdy se 
opakovaně zjistí růst eroze.

Zemědělci, pokud pobírají dotace, protierozní opatření musí udr-
žovat. Například nesmí pěstovat na nejvíce ohrožených územích 
erozně nevhodné plodiny, jako jsou kukuřice, brambory, řepa či só-
ja. Na opatření proti suchu a erozi se také chce nyní v rámci kom-
plexních pozemkových úprav více zaměřit Státní pozemkový úřad.

Kvůli loňskému velkému suchu schválila vláda možnost kompen-
zací pro zemědělce. Měli by dostat maximálně 600 milionů korun.

podpora malých Vlastníků
Ke slovu se dostal také soukromý zemědělec Jan Pešout. 

K vlastnictví půdy a bonmotu o nemytém autu řekl, že nikdo ne-
myje pronajaté auto, pokud mu ho nepronajal soused. „Zřejmě te-
dy chybí dohled a kontrola nad pronajatou půdou,“ řekl s tím, že 
je třeba hledat způsob jak podpořit i malé vlastníky, kteří by moh-
li hospodařit na malých výměrách. „Před 50 lety fungovala ochra-
na půdy přirozeně a bez pozemkových úprav a dotací. Komplexní 
pozemkové úpravy vyžadují spoustu času – důležitá bude hlavně 
komunikace s vlastníky, aby chápali svou roli,“ dodal. 

Alfou a omegou celého semináře byla změna obhospodařování 
zemědělské půdy, retence vody a zadržování vody v krajině. Na zá-
věr promluvil agrární analytik Petr Havel. „Důležitá je změna přístu-
pu ke krajině. Zemědělců je mnohem méně než vlastníků půdy a za-
nedbává se komunikace s nimi. Osvěta by se měla týkat vlastníků, 
kteří mohou ovlivnit ochranu půdy a mají odpovědnost vůči svému 
majetku. Nejdůležitější je zpřístupnit cesty k pozemkům vlastníků. 
Dát do pořádku evidenci vlastníků pozemků a pozemkové držby. 
Změna hospodaření se zemědělskou půdou musí souviset se změ-
nou zemědělské politiky. Celá Evropa ví, že je třeba preferovat hos-
podaření na rodinných farmách, které je daleko efektivnější,“ řekl 
například. V závěru padla v diskusi řada názorů od posluchačů. Řeč-
níci se shodli zejména v tom, že nejsou zemědělci velcí a malí, ale 
slušní a neslušní. Zpracovala Marie Šuláková

Zdroj: www.senat.cz, www.ihned.cz

Prezentace ze semináře „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanč-
ní nástroje“ 5. dubna 2016:
Stav a perspektivy pozemkových úprav
Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ)
Činnost SPÚ v ochraně půdy
Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ) 
Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace 
v zemědělské praxi
Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství) 
Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy
Ing. Jiří Klápště (ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP)
Půda a voda v krajině
Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (ředitel VÚMOP)
Voda je všude – co s ní?
RNDr. Petr Kubala (ředitel SVH) 
Praktické zkušenosti z pohledu vlastníka/hospodařících subjektů 
Ing. Jan Pešout (ASZ) 
Zvukový záznam ze semináře - mp3, 123 MB ke stažení

http://www.senat.cz
http://www.ihned.cz
http://www.spov.org/data/files/1-maradova-spu-5-4--senat.pdf
http://www.spov.org/data/files/2-pavlik-spu-5-4--senat-1.pdf
http://www.spov.org/data/files/3-sekac-mze-5-4--senat.pdf
http://www.spov.org/data/files/3-sekac-mze-5-4--senat.pdf
http://www.spov.org/data/files/4-klapste-mzp-5-4--senat.pdf
http://www.spov.org/data/files/5-hladik-vumop-5-4--senat-mensi.pptx
http://www.spov.org/data/files/6-kubala-svh-5-4--senat-mensi.ppt
http://www.spov.org/data/files/7-pesout-5-4--senat.pdf
http://www.spov.org/data/files/05042016090121-denon3.mp3
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Dubnová schůze Spolku se konala 5. 4., bezprostředně po 
skončení semináře věnovaného ochraně půdy. Několik dalších ak-
tuálních témat pak probrali představitelé SPOV ve Frýdlantském sa-
lonku Senátu PČR v Praze. 

smlouVa o spolupráci se 
sVazem spotřebních družsteV

K podpisu Smlouvy o partnerství a spolupráci se Svazem čes-
kých a moravských spotřebních družstev došlo ráno, před zaháje-
ním semináře o půdě. Informoval o tom předseda Spolku Eduard 
Kavala. Smlouvu podepsali kromě Kavaly předseda svazu Pavel 
Březina a jeho místopředseda Ladislav Kravák. Dohodli se, že bu-
dou společně prosazovat modernizaci a rozvoj venkova v oblasti 
obchodní obslužnosti a struktury služeb a také změnu rozpočto-
vého určení daní ve prospěch obcí, zejména do 2 tisíc obyvatel, 
k vytvoření finančních zdrojů pro zlepšení infrastruktury venkova.

Kavala uvedl, že krajské spolky by se měly nyní na spolupráci se 
skupinou COOP více zaměřit. Nejde totiž jen o záchrany poštov-
ních, ale i dalších služeb.

problém s poštami
Sdělil rovněž, že v dalším týdnu se v Praze uskuteční setkání se 

zástupci SMS a SMO, následovat má pak jednání s Českou poštou. 
Eduard Kavala vyjádřil zklamání z komunikace s Českou poštou, 
která se SPOV nekonzultovala projekt Pošta Partner. Cílem tohoto 
projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty pro-
vozované třetí osobou. Česká pošta má v současnosti celkem 3 217 
provozoven. V letošním roce Česká pošta, s.p., plánuje uzavřít 200 
smluv o provozování Pošty Partner. „Mrzí mě, jak uvádí informaci, 
že vše proběhlo v komunikaci se Spolkem,“ dodal Kavala.

přípraVy 8. ročníku VýstaVy 
má Vlast cestami proměn Vrcholí

Slavnostní zahájení výstavy se chystá na staroslavném Vyšehradě 
v sobotu 21. května. Jedním z gestorů je tradičně také Spolek pro 
obnovu venkova. Hlavním partnerem letošního ročníku je Zlínský 
kraj, dalšími jsou kraje Hlavní město Praha, Jihomoravský, Karlovar-
ský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, 
Středočeský, Ústecký. Návštěvníky čekají zajímavé proměny, bohatý 
kulturní program, stánky s regionálními výrobky a občerstvení.

memorandum k rud už dostal ministr financí 
Poslední březnový den předali představitelé Spolku pro obnovu 

venkova (SPOV), Sdružení místních samospráv (SMS) a Svazu měst 
a obcí (SMO) ministru financí Andreji Babišovi společné memoran-
dum, v němž požadují významné posílení daňových příjmů všech 
obcí. A to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje 
a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktu-
ře obcí. Představitelé organizací podepsali memorandum na kraj-
ském setkání SMO pro Jihomoravský kraj v Brně.

V memorandu organizací hájících zájmy samospráv ČR mimo ji-
né stojí: „Požadujeme významné posílení daňových příjmů všech 
obcí, a to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje 
a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktu-
ře obcí.“

Andrej Babiš kromě jiného potvrdil, že od roku 2017 dojde 
k pětiprocentnímu zvýšení příspěvku na výkon státní správy a stej-
ná valorizace by se měla uskutečnit i v dalších letech. Rovněž se 
začne připravovat účelový příspěvek na veřejné opatrovnictví. De-
batovalo se i o dalších otázkách ohledně rozpočtového určení da-
ní, včetně podílu samospráv na DPH.

podpora rud od asociace krajů
Kavala dále informoval o tom, že Asociace krajů ČR přichází 

s podporou zákonodárné iniciativy, která má zajistit zvýšení roz-

počtového určení daní pro obce, a to se souhlasem krajského za-
stupitelstva. Autorem iniciativy je Pardubický kraj. Návrh legislativ-
ní iniciativy bude dál odeslán k projednání Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky.

Legislativní iniciativa navrhuje zvýšit podíl obcí na celostátním hru-
bém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %, a to od 1. ledna 
2018. Tato iniciativa má napravit stav, kdy byl od roku 2012 obcím 
snížen jejich podíl na celostátním hrubém výnosu DPH. Ve vztahu ke 
krajům již došlo k určitému dorovnání, avšak vůči obcím existuje ješ-
tě jistý dluh. Zákonodárná iniciativa Pardubického kraje představuje 
racionální způsob, jak danou situaci narovnat.

„S panem hejtmanem jsme se již dohodli, že tuto jejich inicia-
tivu podpoříme. Pokud se ale ukáže jako planá, máme své memo-
randum, které zase podpoří Asociace krajů,“ dodal Kavala.

seminář na téma rodina 
už má témata i přednášející 

Místopředseda SPOV Jan Florian představil přítomným návrh 
programu semináře k tématu Rodina. Má se konat 7. června na 
půdě Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Florian vyjmenoval sedm 
témat i odborníky, kteří by je v jednotlivých vstupech prezentova-
li. Témata se vztahují k programu obnovy rodiny, týkají se manžel-
ství a jeho významu, etické výchovy ve školách, manželských spo-
rů, rovněž rodinného poradenství či sociálně vyloučených skupin.

Eduard Kavala považuje připravený koncept za vyvážený vzhle-
dem k současným trendům a spolu s ostatními představiteli Spol-
ku vyjádřili navrženému programu podporu. 

Zápis zpracovala Marie Šuláková

Spolek v dubnu debatoval o službách na venkově, RUD i semináři o rodině

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  6Z

Více informací: Smlouva o partnerství a spolupráci se Svazem čes-
kých a moravských spotřebních družstev

http://www.spov.org/o-spolku/partnerske-dohody/smlouva-o-partnerstvi-a-spolupraci-se-svazem-ceskych-a-moravskych-spotrebnich-druzstev.aspx
http://www.spov.org/o-spolku/partnerske-dohody/smlouva-o-partnerstvi-a-spolupraci-se-svazem-ceskych-a-moravskych-spotrebnich-druzstev.aspx
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Je třeba připravovat obyvatelům venkova 
dobré podmínky pro život, říká Dušan 
Šustr, starosta obce Nepolisy a předseda 
SPOV Královéhradeckého kraje

1.  Čím je krajský Spolek pro obnovu venkova přínosem pro 
venkov ve vašem kraji?
V posledních letech se v Královéhradeckém kraji spolu s kolegy 

snažíme především uhájit a posílit pozici krajského Programu ob-
novy venkova. Tento dotační titul je totiž jedinečnou příležitostí 
i pro ty nejmenší obce, jak snadno, bez větších administrativních 
úkonů, usilovat o finanční podporu investičních i neinvestičních zá-
měrů. Zmiňovaný program prošel v posledních dvou letech určitou 
obměnou, když byly dotační výzvy více zacíleny dle zjištěných po-
třeb samosprávných celků. Důraz je tak kladen na investice do míst-
ních komunikací, stezek pro pěší a cyklisty a dále do budov občan-
ské vybavenosti – obecních domů, škol a školek, autobusových če-
káren, zázemí spolků apod. Pro letošní rok se snad i díky několika 
osobním jednáním s představiteli Královéhradeckého kraje podaři-
lo dojednat navýšení alokace v programu na 40 milionů korun. Pří-
nos Spolku tak lze spatřovat především v tom, že chceme a může-
me být jedním společným silným hlasem členských samospráv při 
jednáních s krajskou samosprávou a dalšími partnery z regionu.

2.  Co by se případně ještě mohlo u vás ve venkovském re-
gionu změnit k lepšímu a jak by tomu mohl napomoci 
právě Váš Spolek?
Z hlediska zabezpečení kvalitního a udržitelného rozvoje ven-

kovského prostoru, nejen v našem kraji, je třeba připravovat oby-
vatelům našich obcí dobré podmínky pro život. Nejedná se přitom 
jen o přípravy nových lokalit pro bydlení a případnou vhodnou 
a přiměřenou průmyslovou a zemědělskou výrobu, ale i o budová-
ní a péči o stávající budovy občanské vybavenosti a odpovídající 
technickou infrastrukturu v obcích. K tomu musíme mít nejen do-
statek finančních prostředků, ale také dostatek prostoru a pocho-
pení ze strany zákonů a všemožných vyhlášek, které mnohdy nad 
míru nezbytně nutnou komplikují přípravy projektů určených pro 
veřejnost. Samosprávy a občané venkova dokazují, že umí zlepšo-
vat životní podmínky ve svých obcích. Je však potřeba, aby jim stát 
nestavěl do cesty zbytečné příkopy a bariéry.

3.  Co aktuálně připravujete nebo na čem právě pracujete s va-
šimi krajskými kolegy?
Letos se opět zaměříme na krajské kolo soutěže Vesnice roku 

2016. Dále připravujeme ve spolupráci s Krajským úřadem Králo-
véhradeckého kraje seminář pro zástupce obcí na vybraná téma-
ta, se kterými se starostky a starostové dostávají dnes a denně do 
kontaktu. Pokusíme se rovněž oslovit politická uskupení, která za-
bojují o hlasy voličů v podzimních volbách do krajského zastupitel-
stva tak, abychom nabídli vhodné členy do vybraných výborů.

Připravila Marie Šuláková

Snažíme se iniciovat aktivity především
pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, 
předseda SPOV Karlovarského kraje

1.  Čím je krajský Spolek pro obnovu venkova přínosem pro 
venkov ve vašem kraji?
Spolek Karlovarského kraje je rovnocenným partnerem ostatním 

územním partnerům, státním a samosprávným orgánům kraje v otáz-
kách regionálního rozvoje a rozvoje venkova našeho kraje. Pravidel-
ně se snažíme realizovat co nejlepší pravidla pro POV kraje a lobuje-
me o výši rozpočtového příspěvku na POV z rozpočtu u krajských 
úředníků i zastupitelů. Jsme členy Regionální stálé konference Karlo-
varského kraje a podílíme se na přípravě Krajského akčního plánu. 
V poslední době jsme například  pomáhali při plánech na realizaci 
Místních akčních plánů vzdělávání. Velice radostnou každoroční akcí 
je pak i spoluorganizace a vyhodnocování soutěže Vesnice roku.

 
2.  Co by se případně ještě mohlo u vás ve venkovském re-

gionu změnit k lepšímu a jak by tomu mohl napomoci 
právě Váš Spolek?
Nejde o nic převratného. Jsme příznivci konzervativního, ale 

dlouhodobého přístupu. Například proces, který jsme před více 
než 10 lety odstartovali, tedy řešení vztahu Vojenského újezdu 
Hradiště (vojenský prostor Doupov) s okolními obcemi. Vyřešení 
několika stovek problémů vztahu vojáků a „civilů“ trvalo dlouho, 
ale v loňském roce, změnou zákona, došlo ke zmenšení území vo-
jenského újezdu ve prospěch obcí. Několik tisíc hektarů vojensky 
nevyužitelného území „šlo do civilu“ a od 1. 1. 2016 máme dvě 
nově vzniklé venkovské obce – Bražec a Doupovské Hradiště. Ne-
dávno zde byly první komunální volby a obce začínají fungovat.

Zlepšovat je potřeba prakticky vše a Spolek se snaží být iniciá-
torem aktivit především pro periferní oblasti Karlovarského kraje. 
Pomohli jsme zde založit místní akční skupiny. Od jejich činnosti si 
pak slibujeme konkrétní a praktické dopady.

 
3.  Co aktuálně připravujete nebo na čem právě pracujete 

s vašimi krajskými kolegy?
V současné době jsme v kontaktu s Karlovarským krajem a kraj-

skou Komunální odpadovou společností a.s. a snažíme se společně 
připravit obce pro podmínky připravované novým zákonem o odpa-
dech. Byli jsme organizátory několika setkání na krajské úrovni a sna-
žíme se o kvalitativní změnu při nakládání s komunálním odpadem. 
Moderní technologie, inovativní přístupy a například i fungování so-
ciálních komunitních podniků v této oblasti mohou přinést zaměst-
nanost i do odlehlých periferií Karlovarského venkova.

Tři otázky pro krajské předsedy SPOV

V nové rubrice Tři otázky pro krajské předsedy SPOV vám v příš-
tích číslech našeho zpravodaje představíme postupně všechny kraj-
ské Spolky a jejich aktuální činnost. Prostřednictvím tří otázek je 
uvedou jejich krajští předsedové.
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Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům
vzdělávání, zkoumal systém hodnocení strategií CLLD

Usnesení z jednání výboru NS MAS, Praha, 12. dubna 
2016, Národní institut pro další vzdělávání

Výbor NS MAS
schvaluje:

–  dohodu o spolupráci s Fórem cestovního ruchu a pověřuje 
předsedu NS MAS jejím podpisem

–  jednací řád výboru se zahrnutím pozměňovacích návrhů tak, jak 
byly projednány s okamžitou platností od schválení 12. 4. 2016

–  úhradu členského příspěvku ELARD ve výši 6 000 EUR
–  pověřit Floriana zpracováním cenové nabídky na zajištění semi-

nářů a workshopů pro MZe, při kterých poskytne sekretariát 
NS MAS součinnost a zároveň dojde ke kombinaci projekto-
vých a režijních nákladů

–  KS NS MAS Středočeského kraje jako pobočný spolek NS MAS
–  systém mailingu tajemnice a jeho zapracování do směrnic NS 

MAS (neplatící členové nebudou mít po datu splatnosti faktur 
členských příspěvků NS MAS přístup do zalogované části webu 
NS MAS)

–  Místní akční skupinu Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. jako člena 
NS MAS ke dni 4. 4. 2016

–  podporu Slovenské sítě MAS, jejich úsilí a doufá ve spravedlivé 
jednání při výběru jejich SCLLD

neschvaluje:
–  limit hrubé mzdy 33 000 Kč pro zaměstnance NS MAS
–  horní limit hrubé mzdy 42 000 Kč pro tajemnici a horní limit 

hrubé mzdy 33 000 Kč pro ostatní zaměstnance s tím, že před-
seda bude mít možnost udělit zaměstnancům 20% limitem po-
hyblivé složky 1 krát ročně a limity na osobní výdaje

dává za úkol:
členům Výboru

–  vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 
členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti

–  předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru ná-
hradníkům pro zastupování ve Výboru

–  oslovit ministerstvo průmyslu ohledně problematiky OP PIK
–  sestavit rozpočet NS MAS, kdy budou odděleny příjmy a výda-

je jednotlivých projektů od režijního rozpočtu
–  stanovit limity na mzdové a osobní náklady pro zaměstnance 

NS MAS

analytikovi
–  oslovit MAS, aby zkontrolovaly aktuálnost dat v databázi na 

webu NS MAS

ostatním
–  vytvořit přehledný souhrn aktivit se zahraničními zeměmi VF

MAS řeší MAPy. Mapa České republiky podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) znázorňuje zapojení MAS do 
MAP vzdělávání. Stav je k 11. dubnu 2016. Zdroj: NS MAS
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OP VVV – MAP vzdělávání

Předsedkyně PS Vzdělávání Markéta Pošíková informovala, že 
žádosti MAP v OP VVV procházejí hodnotící komisí a dochází v růz-
né výši ke krácení rozpočtů projektů. PS Vzdělávání vytvořila do-
tazník společně s analytikem NS MAS, který byl rozeslán MAS. Dá-
le Jan Libosvár vytvořil analýzu výstupů 4 hodnotících komisí.

PS také vytvořila dopis pro ŘO OP VVV, jehož přílohou budou 
analýzy Libosvára a konkrétní příklady. Dopis bude určen vedoucí 
odboru ředitelce Šmíd Winterové a jeho obsahem je poskytnutí 
zpětné vazby k hodnocení projektů Místních akčních plánů vzdě-
lávání.

Pošíková informovala, že spíše radí MAS odvolávat se k rozhod-
nutí komisí dle názoru ředitelky Šmíd Winterové, než stahovat pů-
vodní žádosti a podávat znovu žádosti nové.

František Kopecký (OlK) navrhl doplnit do dopisu problém s ne-
možností opravit formální chyby, než je to postoupeno do výběro-
vé komise. Pošíková vysvětlila, že OP VpK to takto mělo vždy, vy-
škrtávání je dle nich již procesem hodnocení.

Makovička s dopisem souhlasí a jako závěr konkrétních problé-
mů vidí, že nejsou zajištěny rovné podmínky ke všem žadatelům, 
doporučuje tuto skutečnost do dopisu doplnit. Pošmurný navrhl 
doplnit ke grafům textové komentáře.

Dopis bude zaslán na MŠMT k rukám ředitelky Šmíd Winterové.

Stav strategií MAS podaných na MMR

Ředitel odboru regionální politiky MMR David Koppitz předsta-
vil aktuální situaci v hodnocení SCLLD.

K 31. 3. 2016 bylo podáno 165 SCLLD a 13 městských strategií. 
Připravuje se další výzva na podání, která bude otevřena na konci 
dubna na dobu 3 měsíců, a bude určena i pro ty MAS, které budou 
opravovat své strategie. Ve věcném hodnocení je nyní cca 10 SCLLD.

V hodnocení je cca 20 SCLLD po termínu, k prodlení došlo z ka-
pacitních a technických problémů a Koppitz se za to za MMR 
omlouvá. Technické problémy jsou spojeny s MS 2014+ v rámci hod-
nocení SCLLD. Většina odchylek a nedostatků je již odstraněna.

Kdo hodnotí?
Kapacitní problémy jsou spojeny s rozsahem a objemem hodnoce-

ní. Interní tým MMR byl navýšen a momentálně má 27 hodnotitelů.
Dále pracuje interní tým, který SCLLD přiřazuje a je zároveň ar-

bitrem. Pokud se hodnotitelé neshodují, zasílá SCLLD zpět a sou-
časně dává zprávy ŘO – jedná se o 10 osob.

Aktuálně jsou hodnotitelé schopni projít 7–10 SCLLD denně a dle 
výpočtů vychází 12–15 hodin na 1 SCLLD. Usiluje se o krácení těch-
to lhůt, aby byly v souladu se lhůtami v MPIN.

Celý proces hodnocení by měl být završen na přelomu léta a pod-
zimu (nejlépe v červnu). Srpen a září se dotknou těch, kteří budou 
podávat SCLLD na poslední chvíli. Nebudou se dále otvírat otázky 
souladu analýz s návrhy opatření, ale spíše kontrola, co je náplní 
strategií a jestli je to v souladu s programy.

V ý b ě r  t é m a t  z  j e d n á n íV Předseda NS MAS Pošmurný informoval, že 29. 4. 2016 se bu-
de konat NSK, kde bude tato problematika opět řešena a vyzval 
krajské zástupce ke sběru dotazů ze svého území.

Koppitz nabídl strukturovanější debatu s MMR. Technické dota-
zy mohou být směřovány na Johanu Benešovou v rámci MS 2014+. 
Andrea Daňková bude řešit metodickou pomoc.

Nejčastější nedostatky
Koppitz dále informoval, že 90 % SCLLD se vrací zpět k pře-

pracování a vyjmenoval nejčastější chyby: nedodržení finančního 
plánu dle MPIN, nedostatky ve SWOT analýzách, absence někte-
rých náležitostí jako např. etického kodexu hodnotitelů včetně za-
mezení střetu zájmů, informace průběžné evaluace – povinnost 
předkládat zprávu o plnění SCLLD, popis integrovaných a inova-
tivních rysů SCLLD, funkční odkaz na důkazy o zapojení komuni-
ty, informování žadatelů o vyhlášení výzev MAS, opatření řízení 
rizik atd.

IROP a PRV připravují semináře a workshopy pro MAS v rámci 
vyhlašování výzev a hodnocení, které se budou konat pravděpo-
dobně v květnu až červnu.

Milan Oliva se dotazoval na nedostatky v SCLLD, jestli jde spí-
še o staré nebo nové MAS, jestli to má vliv na kvalitu SCLLD. 
Koppitz takovou statistiku nemá, není to prioritní ukazatel.

Zuzana Guthová se dotazovala na termíny, když první schvalová-
ní bude v červnu, tudíž výzvy se budou vyhlašovat v září. Koppitz vy-
světlil, že to závisí na tom, jak rychle jsou schopny MAS zapracovat 
připomínky, a také na rychlosti ŘO. Koppitz aktuálně není schopen 
říct, kdy přesně budou výzvy, předpokládá, že všechno úsilí MMR bu-
de směřovat k umožnění přípravy a konzultace výzev co nejdříve. Po 
měsíci může opět shrnout situaci a predikovat aktuální termíny.

Gustav Charouzek se dotazoval na výzvu k SC 4.2 Zlepšení ří-
dících a administrativních schopností MAS, kde je možné žádost 
a způsobilé výdaje konzultovat.

Pošmurný informoval, že konzultace má na starosti Oldřich 
Hnátek (e-mail: hnatek@crr.cz) centrála CRR v Praze. Florian dopl-
nil, že pokud nejsou podle MAS odpovědi z CRR v souladu, tak se 
mohou obrátit na PS LEADER, která odpovědi ověří.

Procedura hodnocení
Místopředseda Jan Florian poděkoval za všechny konzultace tý-

kající se podávání SCLLD. Navrhl pro urychlení hodnocení SCLLD 
v rámci porovnávání finančních tabulek říct, která je závazná, jest-
li ta v MS2014+ nebo příloha. Dufková doplnila, že stejný případ 
při porovnání dvou dokumentů je u hodnocení indikátorů.

Olga Ondráčková požaduje konkrétnější připomínky při hodno-
cení ze strany MMR, často přichází od posuzovatelů pouze obec-
né formulace, nejasné pro žadatele, co konkrétně mají upravit.

Florian se ptal, jak se budou řešit opravy, zda to bude formou 
změnového režimu.

Koppitz reagoval, že přepracováním SCLLD posílá MAS SCLLD 
novou, která se vrací stejným hodnotitelům.

Makovička upozornil, že dle jeho dosavadních zkušeností bu-
dou různé pohledy hodnotitelů, tak aby si připravili na MMR jed-
notný a efektivní způsob řešení.

Radoslav Hanačík informoval, že při vracení strategií k dopra-
cování jsou předmětem i doporučení, což by se nemělo dít.

Hana Dufková se dotazovala na druhé kolo výzev a její průběh. 
Pošmurný vysvětlil, že když bude MAS vyzvána k doplnění SCLLD, 
tak ji může znovu podat pouze v otevřené výzvě, a to několikrát.

Koppitz doplnil, že další výzva po dubnové (3 měsíce) v roce 2016 
už nebude. Vysvětlil, že se bude jednat už o jednotlivce, a že je sna-
ha SCLLD realizovat.

Anna Čarková poděkovala za všechny informace. Upozornila 
na to, že MAS Kyjovské Slovácko také odevzdala SCLLD na po-
slední chvíli, protože stále reflektovali průběžně zveřejňované ak-
tualizované dokumenty, které do strategie postupně zapracováva-
li, a současně museli zajišťovat chod kanceláře.

mailto:hnatek@crr.cz
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SCLLD se hodnotí postupně podle data podání
Koppitz informoval, že strategie se hodnotí dle harmonogra-

mu, jak jsou postupně zaregistrovány do MS 2014+.
Jana Kuthanová se dotazovala k Místním akčním plánům vzdě-

lávání, zda není snahou MMR Dohodu o investicích vyjmout z MAP, 
ve snaze umožnit možnost rychlejší čerpání z IROP, s tím, že doho-
da by se vytvořila jako samostatný dokument např. v rámci ORP.

Koppitz reagoval, že IROP usiluje o to, aby se začaly co nejdří-
ve vyhlašovat výzvy a začalo se realizovat, aby se všechno urychli-
lo a zjednodušilo. Více nedokázal odpovědět a dotaz bude zaslán 
na kompetentní osobu – ředitele odboru řízení operačních progra-
mů Rostislava Mazala. Pošmurný doplnil, že NS MAS dává infor-
mace o MAP směrem k IROP.

Projekty NS MAS 2016

Předseda Pošmurný informoval, že NS MAS podala projekt Pre-
zentace ČR v zahraničí na MZe, který nebyl schválen. Projekt MMR 
byl schválen s rozpočtem 560 tisíc korun dotace, zatím však není 
písemné vyhodnocení rozhodnutí. Projekt OPTP se průběžně při-
pravuje.

Zprávy o činnosti za uplynulé období 

zpráVa předsedy pošmurného
6. 4. Jednání – náměstek Semorád, MMR Praha
Projednáván byl proces hodnocení strategií, MS 2014+, zpož-

ďování termínů a zintenzivnění aktivity ze strany MMR, návaznost 
výběru strategií na financování z IROP 4.2 a následná vazba na pl-
nění indikátorů k 31. 10. 2018. Výsledkem bylo potvrzení účasti 
ředitele Koppitze na jednání Výboru NS MAS 12. 4. 2016.

6.4. Schůzka CENIA Praha
Řešeny možnosti vzájemné spolupráce, úprava a soulad kritérií 

Místní agendy 21 a také možnost jmenování zástupce NS MAS 
v pracovní skupině Místní agendy 21.

17. 3. VH NS MAS Havlíčkův Brod
Pošmurný znovu všem poděkoval za průběh jednání. Kuthano-

vá zhodnotila pozitivně také účast MAS. Florian také poděkoval, 
a to jak sekretariátu, tak také pořadatelům.

Pošmurný informoval, že by se měl výbor zamyslet nad termíny 
valných hromad ve vztahu ke schvalování rozpočtu. Nyní se rozpo-
čet schvaluje 3 měsíce po začátku roku v termínu, kdy už se platí vý-
daje NS MAS. Listopadová VH by měla schvalovat rozpočet pro nad-
cházející rok. Jarní VH by měla schvalovat výsledky hospodaření.

Pošmurný dále informoval o připravovaném „memorandu 
o krajině“. Florian se dotazoval, jestli by k dohodě o krajině ne-
mělo být přizváno i MŽP a AOPK. Pošmurný reagoval, že se jed-
ná o postojích ke krajině ze strany ministerstva zemědělství. Ne-
ní to deklarace o krajině, ale spolupráce MZe a NS MAS o roz-
voji krajiny na venkově. Krist doplnil, že se jedná o návaznost 
na výsledek jednání, které proběhlo před půl rokem na MZe.

zpráVa místopředsedy krista
8. 3. Setkání PS Program a vize Slaný
Krist informoval, že zápis z jednání bude rozeslán všem MAS. 

Bylo navrženo 6 strategických cílů – směrem ven se jedná o upev-
nění pozice MAS a NS MAS. Dovnitř se jedná o kvalitu MAS, lepší 
a větší spolupráce, prezentace servisu NS MAS. Další jednání PS 
bude po výboru v květnu v Olomouckém kraji.

10. 3. Konference Odpovědné veřejné zakázky Brno
Výsledky konference, které se zúčastnil místopředseda Jiří Krist, 

budou zveřejněny zde. MAS mohou použít tyto závěry jako inspi-
raci pro zájemce o veřejné zakázky v území (například tipy na do-
plnění stanovení parametrů ekonomické výhodnosti nabídky).

16. 3. Závěrečná konference k projektu Resilience Havl. Brod
Konference se účastnila norská velvyslankyně a zástupci minister-

stev. Na závěr byla schválena resoluce přílohy č. 5 k Integrovanému 
záchrannému systému v IROP k podpoře SDH ohledně změkčení 
pravidel pro metodu LEADER, kterou naleznete na webu NS MAS 
na záložce projekty a také na odkaze zde.

31. 3. Rada Vlády pro NNO v Praha
Za NS MAS byli nominováni tři zástupci jako náhradnicí Rady 

Vlády pro NNO s doporučením Jitky Doubnerové (MAS Frýdlant-
sko), kdy Rada vlády si vybrala z kandidátů náhradníka Jana Balca-
ra (MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.).

OPŽP
V současné době došlo k jasnému sdělení ze strany MŽP 

o rozvolnění indikátorů pro MAS, které jsou v CHKO a měly při-
dělenou alokaci na výsadbu. MAS byla informace hromadně za-
slána (rozvolnění se týká využití výsadeb striktně v území CHKO 
dané vybrané MAS – pouze není nutné, aby výsadby probíhaly 
na LPIS, mohou kdekoli na území CHKO v MAS, ale MAS musí 
splnit „rozvolněné indikátory“). 

Do dalšího období je snaha o rozvolnění. 20. 4 bude jednání 
s MŽP o akceptaci malých úprav. Mělo by se počkat, co se nevy-
čerpá do roku 2018 a po tomto roce nabídnout nevyčerpané alo-
kace MAS mimo CHKO a NP za předpokladu, že to bude 1 pro-
jekt celkově podaný krajským sdružením MAS za kraj.

zpráVa místopředsedy floriana
Proběhly semináře k šablonám pořádané MŠMT a NS MAS, kde by-

la informace o animaci 4.2. Na posledním semináři byl zástupce CRR.
Přijede turecká delegace, která chce v ČR strávit týden. Pomo-

ci s tureckou delegací mají zájem MAS Moravská cesta, MAS Hor-
ní Pomoraví, MAS Region Haná a MAS Sdružení Splav. 

Vedení NS MAS společně s PS Mezinárodní spolupráce konzul-
tovalo společně podporu neziskové organizace AGORA, kdy se ře-
šil stejný mezinárodní projekt i minulý rok.

Připravují se semináře a workshopy pro MAS na přípravu výzev. 
Předpokládají se 2 zástupci za MAS. Obsahem budou základní in-
formace, administrace, vyhlašování výzev a režijní výdaje. 

zpráVa prezidenta elard sršně
V rámci ELARD byla řešena situace na Slovensku a v dalších ev-

ropských zemích v rámci hodnocení výběru strategií MAS. Dále se 
řeší stanovy a výše členských příspěvků na úrovni ELARD, kdy NS 
MAS může navrhnout způsob výpočtu.

Informoval, že 20. 4. bude MV při DG Regio a vyzval členy vý-
boru k návrhům, co má za ČR prezentovat. Sršeň vysvětlil, že se 
snaží nastavit férovější členské příspěvky pro EU země. Makovička 
navrhl prosazovat na mezinárodní úrovni, aby se CLLD dostala do 
zákonných norem EU.

Sršeň informoval, že nyní probíhá exkurze Gruzínců (zástupci 
gruzínského ministerstva zemědělství, zástupci LAG Kazbegi, zá-
stupci jiné MAS) v rámci projektu LAG Kazbegi s organizací Člo-
věk v tísni. V rámci exkurze návštěva MZe, ASZ a MAS. Člověk v tís-

http://www.ekoporadna.cz/domains/ekoporadna.cz/index.php/14-aktuality/94-konference-feo-brezen2016
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/N�vrh-rezoluce.pdf
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ni oslovil Sršně, že by rád spolupracoval na dalším projektu v Gru-
zii pro MAS v jiném regionu.

Dále informoval o možnosti cesty zástupce MAS do Štrasburku 
10. – 12. květen (akci organizuje SMS). 

Na závěr informoval, že SMS ČR podalo projekt, jehož cílem je vy-
budovat systém, kdy v každém kraji budou 2 lidi, kteří budou podpo-
rovat vytvoření společných projektů obcí, osvětu pro starosty, seminá-
ře, sběr dat a vyhodnocení, k čemu se hodí mikroregion nebo MAS.

členů řídících / monitoroVacích Výborů op
• IROP 

Předpokládá se vydání aktualizovaného harmonogramu výzev. 
Výzvy pro MAS budou v termínech: 25. 5. Plánovací dokumentace, 
30. 5. Doprava, 26. 7. Sociální služby a památky, 15.8. Sociální pod-
nikání. 4. 11. Vzdělávání a 22.11. Integrovaný záchranný systém.
• PRV

Na webu MZe a SZIF jsou k dispozici 3 dokumenty, a to Pravi-
dla MAS pro administraci, Pravidla 19.2.1. pro příjemce a Pravidla 
19.3.1. pro projekty spolupráce. Informace o pravidlech spolu 
s komentáři PS LEADER budou zaslány tajemnicí NS MAS.
• OP ŽP

Je snaha o maximální rozvolnění stávajících opatření a maxima-
lizace požadavků pro nadcházející roky. Jsou snahy s MAS Český 
sever o vyřešení kofinancování v OP ŽP tím, že na křídlatku bude 
100 % dotace a na výsadbu 75 %. Krist s tím nesouhlasí, protože 
MAS to mají ve SCLLD zapracováno jinak. Pošmurný doplnil, že 
MŽP nemůže změnit poměry mezi vlastním financováním a dota-
cí. Pokud bude někde vyšší dotace, tak ji někde musím sebrat.
• OP Z

Byla zveřejněna příručka Pravidla zapojení do OPZ při imple-
mentaci strategií CLLD.

MPSV připravuje dva semináře 19. 5. a 31. 5. v Praze a 11. 5. 
v Olomouci. Obsahem bude seznámení s obsahovou a procesní 
stránkou výzvy a poté budou tematické semináře v červnu a září 
v Praze a Olomouci na aktivity podporované v rámci zaměstnanos-
ti a typové projekty.

zástupců ps skupin
– PS Mezinárodní spolupráce

Gustav Charouzek informoval, že v podkladech byl zaslán pře-
hled možnosti čerpání finančních prostředků z projektu Gruzie.
– PS Stanovy

František Kopecký informoval, že další schůzka PS bude kon-
cem dubna nebo začátkem května.

Ondráčková se dotazovala na stanovy pobočného spolku. Ko-
pecký informoval, že stanovy pro pobočné spolky budou vycházet 
ze Stanov NS MAS. Výbor bude schvalovat vzor Stanov a pobočný 
spolek je bude moci přijmout. Nyní se KS řídí dle platných Stanov 
NS MAS. Spolky, které již mají právní subjektivitu, by měly počkat 
na nové Stanovy. Krajská sdružení, která si odsouhlasila přijetí kro-
ků pro zavedení IČ, musí souhlasit se současnými stanovami NS 
MAS a požádat výbor o schválení pobočného spolku.

členů Výboru – zpráVy z kraje směrem k ns mas, nsk
– KS NS MAS Středočeského kraje

Václav Pošmurný informoval že KS NS MAS Středočeského kra-
je na krajské valné hromadě schválila pobočný spolek a žádá vý-
bor o schválení pobočného spolku.
– KS NS MAS Královehradeckého kraje

Jana Kuthanová informovala, že v rámci RSK v Královehradec-
kém kraji byla prezentována jasná, krátká a stručná prezentace 
SCLLD. Při KS MAS KHK byla založena platforma na MAP, kde jsou 
všichni zpracovatelé MAP z ORP KHK. Na závěr informovala, že dvě 
MAS mají kontrolu z finančního úřadu na OPTP.
– KS NS MAS Jihomoravského kraje

Anna Čarková informovala, že už také proběhla RSK Jihomo-
ravského kraje a prezentace SCLLD. Dále budou pořádat na plat-

formě krajského úřadu dne 25. 4. 2016 den názvem „MAS včera, 
dnes a zítra“, kde se budou prezentovat všechny MAS a budou při-
zváni politici, aktéři venkova a starostové.
– KS NS MAS Libereckého kraje

Zemanová informovala, že v rámci RSK Libereckého kraje pre-
zentovala Jitka Doubnerová z MAS Frýdlantsko a hejtman se do-
tazoval, co bude s finančními prostředky vyčleněnými na MAS pro 
rok 2016, když výzvy nebudou vyhlášeny. Florian vysvětlil, že fi-
nanční prostředky nejsou stanoveny vždy přesně na rok, ale na ob-
dobí na celou strategii.
– Dopis MAS Jablunkovsko, z. s.

Krist informoval, že MAS Jablunkovsko, z. s. dochází finanční 
prostředky a usilují o dohodu s Českou spořitelnou. MAS už dosta-
la úvěr, ale nižší než plánovali. Proběhla diskuze, ze které vyplynu-
lo, že KS nemají zprávy, že by MAS nedostávaly úvěry. Česká spo-
řitelna přistupuje ke každému žadateli individuálně a pravděpodob-
ně MAS neprošla finanční jistotou. MAS by si měla zkusit jinou 
banku. Pošmurný si i přesto sejde se zástupci České spořitelny.

Podpora Slovenské sítě MAS (NSS MAS)

Místopředseda Jiří Krist informoval, že slovenská národní sít spo-
lupracuje s novou slovenskou ministryní. Proběhla diskuze nad si-
tuací na Slovensku v rámci hodnocení výběru strategií MAS. Výbor 
NS MAS schvaluje podporu slovenské sítě MAS, jejich úsilí a doufá 
ve spravedlivé jednání při výběru jejich SCLLD.

Ze zápisu VF vybral TSu
Další jednání Výboru bude v úterý 10. května 2016 v Olomouci.

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/c1dd0517-a5fc-
4498-8afe-79468805d32a/CLLD_metodicke-stanovis-
ko_28-07-2015_MPIN_final-uprava_ORP.pdf?ext=.pdf
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NS MAS uzavřela memorandum
o spolupráci s Fórem cestovního ruchu

Na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem bylo v pátek 22. dubna 
2016 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Fórem cestovní-
ho ruchu a NS MAS předsedou Fora Viliamem Sivekem, za NS MAS 
memorandum podepsal předseda Václav Pošmurný. Fórum cestov-
ního ruchu (www.forumcr.cz) je nezávislou komunikační platfor-
mou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ru-
chu, a to jak směrem do odvětví tak vně.

Podpis Memoranda o spolupráci mezi Fórem cestovního ruchu 
a NS MAS NS MAS

Jak se postavily MAS k řešení 
Místních akčních plánů vzdělávání

Ze 170 oslovených MAS odpovědělo na dotazník 132 MAS, te-
dy zhruba 78 % dotázaných. Ze 132 odpovědÍ realizuje místní akč-
ní plány 112 místních akčních skupin, což představuje 85 % MAS.

Nejčastěji (v 80 % případů) realizují MAS místní akční plány jako 
žadatel, Z 11% jako partner bez finančního plnění, z 9 % jako part-
ner s finančním plněním a z 9 % jinou formou zapojení do realizace.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.  

3. Role MAS v realizaci místních akčních plánů 

Nejčastěji (v 80 % případů) realizují MAS místní akční plány jako žadatel. Z 11 % MAP realizují 
jako partner bez finančního plnění, z 9 % jako partner s finančním plněním a z 9 % jinou formou 
zapojení do realizace. 
  

 
 
 
 

4. Kdy MAS zahájily nebo plánují zahájit realizaci MAP 

Následující graf ukazuje, kolik MAS má v plánu v jakém měsíci začít s realizací místních akčních 
plánů. Realizace většiny MAP by měla dle plánu začít do konce školního roku 2015/2016. Do 
konce června 2016 se tedy plánuje začít s realizací 105 místních akčních plánů. 
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V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍ AKTUÁLNĚ PODANÁ ŽÁDOST 
MAP

Realizace většiny MAP by měla dle plánu začít do konce školní-
ho roku 2015/2016. Do konce června 2016 se plánuje začít s rea-
lizací 105 místních akčních plánů.

Dle odpovědí z formulářů bylo podáno 109 žádostí o MAP. Z to-
hoto počtu prošlo formálními náležitostmi i přijatelností na první 
pokus 79 žádostí (72 %) a 30 žádostí bylo vyřazeno (28 %). Nej-
častějšími důvody, proč byla žádost vyřazena, byly chybějící aktivi-
ty Řízení projektu, špatně vymezené území, problémy s dokládá-
ním obratu u nových MAS, chybějící povinná aktivita.

Graf znázorňuje, v jakých fázích se nachází aktuálně podané žá-
dosti MAP. Na výsledek kontroly přijatelnosti čeká 12 % podaných žá-
dostí. Hodnotící komisí prošlo celkem 74 %, z toho ve 44 % případů 
komise navrhla krácení rozpočtu. MAS u 33 % žádostí s krácením 
souhlasí, v 11 % nesouhlasí a odvolává se (8 %) nebo odvolání ještě 
zvažuje (3 %). Ve 4 % není možné žádost doplnit z důvodu nefunkč-
ního systému IS KP14+. 4 % žádostí čeká na Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace.

http://www.forumcr.cz/
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/podpis-memoranda-o-spolupraci-mezi-forem-cestovniho-ruchu-a-ns-mas/
http://nsmascr.cz/aktuality/2016/podpis-memoranda-o-spolupraci-mezi-forem-cestovniho-ruchu-a-ns-mas/
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http://eagri.cz/public/web/file/454526/Pravidla_19._3._1_Pripra-
va_a_provadeni_cinnosti_spoluprace_mistni_akcni_skupiny.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Pod-
pora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vede-
neho_mistniho_rozvoje.pdf

Na webu MMR http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/
Tema/CLLD byla zveřejněna schválená Kritéria pro závěreč-
né ověření způsobilosti SC 4.1.

Pravidla zapojení MAS
do OP Zaměstnanost

Ke stažení je nová příručka, která byla 7. dubna 2016 zveřejně-
na v sekci Aktuality na adrese http://www.esfcr.cz. Příručka podrob-
něji stanovuje postupy MAS při implementaci vlastních strategií 
CLLD stanovené v Metodickém pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a Obecné a Specific-
ké části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zahrnuje te-
matické okruhy představující pravidla pro: realizaci strategie CLLD, 
hodnocení a výběr projektů, komunikaci MAS s ŘO, semináře pro 
žadatele a příjemce, uchování dokumentů, sankce za porušení po-
vinností MAS a přílohy vztahující se k výzvě MAS a etickému kode-
xu osoby podílející se na hodnocení či výběru. NS MAS

Pravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost zveřejněna

Mezi nejčastější důvody, proč MAS nesouhlasí s krácením a od-
volávají se, se řadí tyto:

Výrazné zkrácení pracovních pozic, které vedou k nemožnosti 
provést plánované klíčové aktivity.

Nesoulad mezi hodnocením hodnotitelů a jejich doporučením 
na krácení rozpočtu, které Výběrová komise vyslyšela. Hodnotite-
lé hodnotili kladně rozpočet v souladu s 3E, nízkou nákladovost 
projektu, malý realizační tým se subtilními úvazky (doslovný výraz 
jednoho z hodnotitelů) považovali dokonce za riziko projektu, aby 
ve finále byly tyto subtilní úvazky ještě zkráceny.

Rozdílné finanční ohodnocení stejných pozic specialista tvorby 
strategie na zhruba stejně velká území a počet škol (stejně velká 
náplň práce).

Vyšší krácení rozpočtu oproti jiným stejně velkým ORP, navíc 
druhý hodnotitel považoval rozpočet za adekvátní a krácení nena-
vrhoval.

Nesouhlas s krácením sazeb za hodinu, protože nejsou odpoví-
dající sazbám obvyklým v daném místě.

Zdroj: NS MAS

Pravidla pro implementaci CLLD 
v Programu rozvoje venkova

Dne 7. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Marian Jurečka pra-
vidla týkající se implementace komunitně vedeného místního roz-
voje v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

1) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční sku-
piny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020

2) Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje

3) Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce 
místní akční skupiny

Projekty mohou předkládat místní akční skupiny (dále jen „MAS“), 
jejichž strategie byly vybrány k podpoře z PRV, a koneční žadatelé 
z území těchto MAS od 1. 9. 2016. Výběr strategií koordinuje Mini-
sterstvo pro místní rozvoj.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro MAS, jejichž stra-
tegie budou schváleny v rámci PRV, upravují způsob komunikace 
mezi MAS, Státním zemědělským intervenčním fondem a s žada-
teli. Pravidla stanoví základní povinnosti MAS a upravují postupy 
pro vyhlašování výzev, příjem žádostí konečných žadatelů, kontro-
ly projektů, provádění změn v projektech konečných žadatelů, ar-
chivaci, monitoring a hodnocení.

Pravidla 19.2.1 „Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje“ jsou určena zejména ko-
nečným žadatelům z území MAS. Pravidla obsahují obecné pod-
mínky, ve kterých je popsán způsob administrace a realizace pro-
jektů, společné podmínky pro jednotlivé aktivity, které obsahují zá-
kladní podmínky pro způsobilost projektů a způsob jejich 
prokazování a dále specifické podmínky pro aktivity dle jednotli-
vých článků, resp. Fichí obsažených ve strategiích MAS.

Pravidla 19.3.1 „Příprava a provádění činností spolupráce MAS“ 
jsou určena místním akčním skupinám, jejichž strategie byly schvá-
leny k podpoře z PRV. Týkají se realizace projektů spolupráce mezi 
MAS a dalšími partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na in-
ternetové adrese MZe www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Pro-
gram rozvoje venkova ČR na období 2014 – Opatření – M19 Pod-
pora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně ve-
dený místní rozvoj) a rovněž na stránkách SZIF www.szif.cz v sekci 
Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Přílohy:
http://eagri.cz/public/web/file/454522/Opatreni_19_Podpora_
mistniho_rozvoje_na_zaklade_iniciativy_LEADER__CLLD___ko-
munitne_vedeny_mistni_rozvoj_.pdf

Výzva pro MAS na podporu strategií CLLD v OPZ
http://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
Číslo výzvy: 047
Výzva platí od: 29. duben 2016 v 04:00 do: 31. prosinec 2021 
v 12:00 
Investiční priorita: 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
Typ výzvy: otevřená výzva
Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 
realizace programů ESF – sociální začleňování 
Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného 
programového rámce OPZ příslušné SCLLD, projekty soutěží v rám-
ci příslušné integrované strategie. 
Soubory ke stažení:
• Text výzvy č. 047 OPZ 
• Přílohy č. 1 - 12 
Semináře: 
Olomouc 11. 5. 2016, Praha 19. 5. 2016, Praha 31. 5. 2016

http://eagri.cz/public/web/file/454526/Pravidla_19._3._1_Priprava_a_provadeni_cinnosti_spoluprace_mistni_akcni_skupiny.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454526/Pravidla_19._3._1_Priprava_a_provadeni_cinnosti_spoluprace_mistni_akcni_skupiny.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
http://www.esfcr.cz/
http://www.spov.org/priprava-obdobi-2014-/pravidla-zapojeni-mas-do-op-zamestnanost-zverejnena.aspx
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/454522/Opatreni_19_Podpora_mistniho_rozvoje_na_zaklade_iniciativy_LEADER__CLLD___komunitne_vedeny_mistni_rozvoj_.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454522/Opatreni_19_Podpora_mistniho_rozvoje_na_zaklade_iniciativy_LEADER__CLLD___komunitne_vedeny_mistni_rozvoj_.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/454522/Opatreni_19_Podpora_mistniho_rozvoje_na_zaklade_iniciativy_LEADER__CLLD___komunitne_vedeny_mistni_rozvoj_.pdf
http://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
http://www.esfcr.cz/file/10038/
http://www.esfcr.cz/file/10039/
http://www.esfcr.cz/seminare-k-vyzve-c-47-pro-mas-na-podporu-strategii-komunitne
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Na veletrh zemědělské techniky 
Techagro v Brně přišlo 110 tisíc lidí

Veletrh zemědělské techniky Techagro, který se konal v dubnu na 
brněnském výstavišti spolu s třemi doprovodnými veletrhy, navštívi-
lo 110.000 lidí. Vystavovatelé si pochvalovali, že se zvýšil podíl od-
borné veřejnosti. O pronájem výstavních ploch byl letos rekordní zá-
jem. Pořádající Veletrhy Brno proto dokonce umístili na volnou plo-
chu dočasnou montovanou halu, uvedl mluvčí veletrhů Jiří Palupa.

Počet vystavovatelů se letos dostal až na téměř 800, zájem pro-
jevily firmy ze 40 zemí. „Tento veletrh je přehlídkou toho nejlepší-
ho, co Česká republika může nabídnout nejen střední Evropě, ale 
i celému světu v oblasti zemědělské techniky a technologií. Zároveň 
si zde mohli čeští zemědělci vybrat z toho, co jim nabízí Evropa,“ 
uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hlavním tématem letošního veletrhu, který se koná jednou za 
dva roky, byly technologie, které dokážou zemědělcům ušetřit čas 
a energii. Po volných plochách například jezdily traktory dálkově 
ovládané pomocí navigačního systému. Mnozí další vystavovatelé 
demonstrovali, že inovace a technologické novinky nepatří jen do 
průmyslu, ale i do zemědělství.

Pozitivně ministr vnímá posílení proexportních aktivit a to, že 
se podařilo zajistit účastníky z Moldávie, Běloruska, Ázerbájdžá-
nu a z afrických zemí. „Je to totiž možnost, jak rozšířit potenci-
ální okruh obchodních partnerů. Početné skupiny vystavovatelů 
přijely z Maďarska či z Itálie, poprvé se účastní i zástupci z Kore-
je. České firmy tak tady v Brně mají mnoho příležitostí získat kon-
takty,“ uvedl ministr Jurečka.

Podle viceprezidenta agrární komory Bohumila Belady se na ve-
letrhu ukázalo, že ač situace některých zemědělců je po loňském 
suchu a v souvislosti s nízkými výkupními cenami mléka a vepřo-
vého složitá, chtějí nadále investovat a rozjíždět nové projekty.

Výstaviště, na němž nezbyla jediná volná plocha k pronájmu, 
patřilo i veletrhu lesnictví a myslivosti Silva Regina, veletrhu Bioma-
sa a veterinářskému veletrhu Animal Vetex. MZe

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  1 4A

Nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek uveřejněn ve sbírce

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 
29. dubna publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 
1. října 2016. Jde o zcela novou moderní normu, která dává ze-
jména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také ví-
ce odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo 
prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací.

„Úspěšně jsme dokončili jeden z nejdůležitějších zákonů této 
vlády. Česká republika tak dostává moderní a flexibilní právní nor-
mu pro veřejné zakázky. Určitě nečekáme, že se prostředí veřej-
ných zakázek bude kultivovat ze dne na den, ale nový zákon dává 
právě pro zlepšení prostředí veřejných zakázek velký prostor,“ 
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména:
•  nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrét-

ním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
•  možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadá-

vacího řízení
• flexibilita podlimitního režimu
• odstranění zbytečné administrativy
• posílení odpovědnosti zadavatele
•  regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního pro-

cesu
•  podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních uka-

zatelů 
•  zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblas-

tech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodno-
ty kumulativně po odečtení méně prací)

• zjednodušení formulářů pro uveřejňování 
• zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS

Zdroj: MMR
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Plzně. „Funguje v trojroli – jako poradce, zprostředkující subjekt, 
posuzující správnost projektových žádostí a také jako nositel, kte-
rý sám žádá o evropské peníze na vlastní projekty. Ostatně loni 
byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Bylo to náročné 
období, kde jsme se však mnoho naučili a naše město zviditelni-
li,“ uvedl Zrzavecký.

„Žijete ve 2. nejúspěšnějším kraji v Evropě, nedávno jsme do-
stali ocenění ve francouzském Cannes,“ připomněl Ivo Grüner, ná-
městek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvo-
je, fondů EU, informatiky a dodal: „V žebříčku se hodnotila práce 
všech, tedy představitelů veřejné správy i podnikatelů. Posuzovala 
se také zaměstnanost a regionální rozvoj. Za umístění tak patří po-
děkování i starostkám a starostům, společně Plzeňský kraj dobře 
rozvíjíme. Letos se o to budeme samozřejmě také snažit. Proto 
jsme nedávno rozdělili 100 milionů korun na rozvoj venkova. Dal-
ší dotace budou moci čerpat i hasiči v nejmenších obcích, a to na 
vozidla a zbrojnice. Peníze pro dobrovolné hasiče uvolnilo minis-
terstvo vnitra, zbytek dodal kraj.“

ubýVají služby občanům
Venkov přitom trápí nejen nedostatek peněz, ale také dříve zmi-

ňovaný fakt, že ubývají služby občanům. Ve výsledku to vede k vy-
lidňování vesnic. Malé obce tak na krajském setkání pro Plzeňský 
kraj apelovaly na stát, aby na venkov nezapomněl a výrazně mu 
pomohl. Jednou z cest je projekt Pošta Partner, realizovaný Českou 
poštou. Jeho podstatou jsou franšízové poštovní služby v místní 
provozovně, například v obchodě. Pokud by ne vše probíhalo po 
dohodě s obcí, mohou se starostky a starostové obrátit na Svaz 
měst a obcí ČR. Nebo přímo na Ministerstvo vnitra, pod které Čes-
ká pošta spadá a jehož zástupci se všech letošních krajských setká-
ní účastní. SMO

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  1 5A
Obce poštu žádají o změnu: 
provozovat pošty všude nechtějí

Legislativní nejistota, nedostatek informací i obtížná jednání, to 
vše řeší obce, které se dostávají do hledáčku České pošty, která se 
snaží předat své pobočky jiným provozovatelům.

Přitom odměna za provoz poštovní franšízy pokryje stěží polo-
vinu nákladů. Zbytek je třeba doplatit. I proto se v pondělí 4. dub-
na sešli starostové ze Sdružení místních samospráv, kteří s uvede-
nou problematikou mají osobní zkušenost, a to s cílem získat in-
formace a stanovit další postup sdružení s 1100 členskými obcemi 
v celé ČR.

„Obce nechtějí přijímat tak závažné rozhodnutí, jako je převze-
tí pošty do vlastní režie v době, kdy není vyjasněno, jakou hustotu 
sítě poboček bude muset Česká pošta provozovat. Klíčová vyhláš-
ka totiž zatím nebyla vydána a starostové si nemají kde ověřit, zda 
v jejich obci může pošta bez náhrady skončit či ne,“ uvádí předse-
da SMS ČR Stanislav Polčák. Klíčovou vyhlášku má vydat Český te-
lekomunikační úřad, avšak zatím se tak nestalo. Legislativní pro-
ces běží již půl roku a zatím bez jasného výsledku. Předmětná vy-
hláška měla být vydána k 1. lednu.

I v tomto nejistém období však Česká pošta oslovuje obce s žá-
dostí o převod pošty do režie obce. Jak uvádí Jiří Nekolný, staros-
ta středočeské obce Višňová, „nabídka pokrývá asi polovinu reál-
ných nákladů, které nám s provozováním pošty vzniknou. Obec 
tak pošta zatíží 110 tisíc korun ročně, což je výrazný dopad do roz-
počtu obce.“ Starostka z Řisut, které již provozují poštu Partner od 
září 2015, jeho obavy o dopad na rozpočet obce potvrzuje. „Ná-
klady, které z provozu pošty naši obec tíží, jsou vysoké a my se 
chceme obrátit na Českou poštu, aby zvýšila svůj podíl na provo-
zu této pošty. Současné podmínky po prověření v praxi pokládá-
me za poněkud jednostranné.“

Obecně starostové vyčítají projektu pošta Partner, že obsahuje 
jednostranné podmínky, nízké doplatky ze strany České pošty na 
nákladech takové pošty, vysoké míře odpovědnosti a sankcí ve 
smlouvách s Českou poštou, neřešení situace záskoku v případě 
nemocnosti pracovníků pošty Partner ve smlouvě s Českou poštou.

„Sdružení místních samospráv proto vyzvalo vládu dopisem, 
aby projekt pošta Partner, který byl vzat vládou na vědomí v dub-
nu 2015, prošel revizí podle poznatků a požadavků zástupců míst-
ní samosprávy“, uzavřel předseda pracovní skupiny SMS pro veřej-
nou správu – sekci poštovních služeb Jan Sedláček.

Zdroj: SMS
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sdruzeni-obci-kritizuje-pod-

minky-projektu-ceske-posty/1334107
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/posta-nam-za-fransizy-

-nabizi-malo-zastupci-obci-vyzvali-vlad/r~330b7b98fa6211e-
58a4d0025900fea04/

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/problem-ceske-posty-ob-
ce-se-bouri-proti-prevodu-pobocek_378439.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1744852-obce-se-
-pustily-do-ceske-posty-na-nektere-pobocky-pry-museji-doplacet

SMO v Plzeňském kraji:
Nezapomínejme na venkov

Nejen o situaci v malých obcích se mluvilo během krajského se-
tkání Svazu měst a obcí pro Plzeňský kraj. Zaznělo, že venkov má 
obavy z vylidňování kvůli omezování služeb, které státní i soukro-
mé organizace v místě nabízejí. Týká se to katastrálních a finanč-
ních úřadů, dopravních spojů, ale také České pošty.

Snahou města Plzeň i Plzeňského kraje mimo jiné je rozhýbat 
dopravu. Primátor Plzně Martin Zrzavecký upozornil na možnost 
116 obcí Plzeňského kraje čerpat evropské peníze z nástroje ITI 
prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sdruzeni-obci-kritizuje-podminky-projektu-ceske-posty/1334107
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sdruzeni-obci-kritizuje-podminky-projektu-ceske-posty/1334107
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/posta-nam-za-fransizy-nabizi-malo-zastupci-obci-vyzvali-vlad/r~330b7b98fa6211e58a4d0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/posta-nam-za-fransizy-nabizi-malo-zastupci-obci-vyzvali-vlad/r~330b7b98fa6211e58a4d0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/posta-nam-za-fransizy-nabizi-malo-zastupci-obci-vyzvali-vlad/r~330b7b98fa6211e58a4d0025900fea04/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/problem-ceske-posty-obce-se-bouri-proti-prevodu-pobocek_378439.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/problem-ceske-posty-obce-se-bouri-proti-prevodu-pobocek_378439.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1744852-obce-se-pustily-do-ceske-posty-na-nektere-pobocky-pry-museji-doplacet
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1744852-obce-se-pustily-do-ceske-posty-na-nektere-pobocky-pry-museji-doplacet
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Stát by měl víc podpořit cestovní ruch, 
nelze na něj čerpat evropské dotace

Cestovní ruch. O tom mimo jiné debatovali starostky a staros-
tové Karlovarského kraje na krajském setkání Svazu měst a obcí. 
Zazněla řada informací především z oblasti legislativy, která se ne-
ustále mění, samosprávám přibývají povinnosti, s kterými se však 
nenesou kompetence ani potřebné finanční prostředky.

„Velkým tématem v našem kraji je cestovní ruch a evropské do-
tace. Smutné je, že z Evropské unie nelze na tuto oblast čerpat v ak-
tuálním programovém období ani korunu, proto intenzivně jedná-
me s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby se posílily národní zdroje. 
A také řešily místní poplatky tak, aby z nich měla větší prospěch mís-
ta, kde se vybírají. Rovněž je třeba jasně stanovit pravidla pro ces-
tovní ruch, ideálně formou diskutovaného zákona o cestovním ru-
chu,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evropské zále-
žitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. „Pro Karlovarský 
kraj je cestovní ruch moc důležitý. Proto vznikla krajská destinační 
agentura, aby aktivně a efektivním způsobem dokázala přilákat do 
regionu ještě více návštěvníků a představila turistům jeho atraktivi-
ty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a dodává: 
„Musí samozřejmě velmi úzce spolupracovat s městy a obcemi s cí-
lem: maximálně udržet návštěvníka v našem kraji.“ SMO

tiž znamenalo výpadek finančních prostředků v řádu milionů ko-
run. Složitá je také situace, co se týče příspěvku na přenesenou pů-
sobnost. Poté, co se řadu let vůbec nezvyšoval, od letošního No-
vého roku došlo k valorizaci o 1 % a pro rok 2017 se jedná o 5 %.

Financování samospráv je nicméně třeba změnit systémově, 
proto vzniklo Memorandum organizací hájících zájmy samo-
správ ČR. Na Krajském setkání pro Jihomoravský kraj ho podepsa-
li předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl, 
předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a před-
seda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala. 

Memorandum poslední březnový den předal František Lukl mi-
nistru financí s tím, že: „Andrej Babiš mimo jiné potvrdil, že od ro-
ku 2017 dojde k pětiprocentnímu zvýšení příspěvku na výkon stat-
ni správy a stejná valorizace by se měla uskutečnit i v dalších le-
tech. Rovněž se začne připravovat účelový příspěvek na veřejné 
opatrovnictví. Debatovali jsme a debatovat nadále budeme i další 
otázky ohledně rozpočtového určení daní, včetně podílu samo-
správ na DPH.“

zóny pro podnikání
V Brně se starostky a starostové zajímali také o poplatky za vy-

nětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. V tomto směru 
platí, že Svaz měst a obcí ČR nepolevuje své aktivity a dál usiluje 
o to, aby se neplatilo za pozemky pro veřejně prospěšné stavby.

Svaz také jedná s Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest ohledně podpory průmyslových zón. Nejen v Jihomo-
ravském kraji často chybí místa, kde by mohly působit nové firmy 
a přinést tak do dané oblasti pracovní příležitosti i rozvíjet ji jako 
takovou. I to je důvod, proč Svaz měst a obcí ČR poskytl záštitu 
vzdělávacím kurzům Investment Academy, které CzechInvest po-
řádá. Mají za cíl seznámit starosty a úředníky obecních, městských 
a regionálních samospráv s přípravou podnikatelského a investič-
ního prostředí tak, aby nabídka municipalit byla kompatibilní s po-
třebami investorů. SMO

Samosprávy požadují posílit 
daňové příjmy: SMO, SMS 
a SPOV podepsaly memorandum

Svaz měst a obcí ČR (SMO) spolu se Sdružením místním samo-
správ ČR (SMS) a Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV) poža-
dují významné posílení daňových příjmů všech obcí. A to v reži-
mu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje a postupnou 
eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktuře obcí. Před-
stavitelé těchto organizací proto na krajském setkání SMO pro Ji-
homoravský kraj podepsali memorandum, které předseda Svazu 
měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl předal ministru finan-
cí Andreji Babišovi.

Starostové a starostky vítají, že se podařilo prosadit navýšení 
podílu samospráv na DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD) 
na úroveň před důchodovou reformou, tedy na 21,4 %. Obávají 
se však zrušení motivačních prvků na dani z příjmu fyzických osob, 
které stát zamýšlí od ledna 2017. Pro mnoho měst a obcí by to to-
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SMO v Olomouckém kraji: sociální 
bydlení, doprava i cestovní ruch

Kraje a obce jedno tělo jsou, napsal Svaz měst a obcí po kraj-
ském setkání v Olomouckém kraji. Řešilo se zejména financování, 
sociální bydlení, evropské dotace, cestovní ruch, odpady či veřejné 
opatrovnictví. Bez spolupráce, komunikace a zpětné vazby se při-
tom aktuální problémy řešit nedají.

Představitele magistrátů a radnic Olomouckého kraje přivítala 
členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Kunína Dag-
mar Novosadová. Ve Svazu se zaměřuje zejména na bydlení, aktu-
álně přitom nejen na Moravě rezonuje bydlení sociální. Dagmar No-
vosadová říká: „Jako starostové, jejichž úkolem je starat se o obča-
ny, bychom měli myslet na všechny obyvatele a přiznat si, že dnes 
často debatované sociální bydlení se z 85 % týká seniorů. Podle do-
stupných informací je v řadě samospráv věkový průměr 60 let a lep-
ší už to nebude. Proto vítáme, že stát chce začít pracovat s údaji 
o věkovém složení obyvatelstva v jednotlivých obcích. Naprosto zá-
sadní, co se týče zákona o sociálním bydlení, který připravuje Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí, je přitom zajištění dostatku peněz.“

V Olomouckém kraji rovněž opravují silnice, které si letos vyžá-
dají velkou část rozpočtu. Vznikl proto krajský materiál o prioritách 
ve správě místních komunikací. Pomoci mohou částečně i evrop-
ské dotace, je však třeba skutečně rozjet čerpání a tam, kde nebu-
de možné peníze z EU využít, výpadek nahradit národními zdroji. 

„Pro Olomouc je jedním z klíčových témat cestovní ruch. Byli by-
chom rádi, kdyby vznikl zákon o cestovním ruchu, který by v dané ob-
lasti stanovil jasná pravidla,“ uvedl primátor statutárního města Olo-
mouc Antonín Staněk a dodává: „Máme celou řadu projektů na pod-
poru cestovního ruchu, například Olomouc region Card.“ SMO

Starostové v Moravskoslezském kraji: 
Potřebujeme adresnější podporu státu

Stát by měl Moravskoslezskému kraji adresněji pomáhat. Zo-
hlednit jeho specifika, jako je vysoká nezaměstnanost na jedné 
straně, na druhé straně nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 
sociálně vyloučené lokality a plánovaná povinnost samospráv za-
jistit sociální bydlení, i když obce na to nemají peníze ani potřeb-
ný bytový fond. Problémem je také mnoho budov ve špatném sta-
vu a časté změny zákonů. I to zaznělo na krajském setkání Svazu 
měst a obcí pro Moravskoslezský kraj.

Kraj se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností a nedo-
statkem kvalifikovaných pracovních sil. Proto v něm od letošního 
dubna Úřad práce ČR pilotně zavedl nový dotační titul, kdy dlou-
hodobě nezaměstnaní lidé, kteří cestují za prací, mohou čerpat 
„příspěvek na dojiždění“. Pro kraj je také důležité, aby bylo na co 
lákat zahraniční investory, pomoci mohou vzdělávací kurzy pro zá-
stupce samospráv nazvané „Investment Academy“.

„Společně s obcemi se krajům podařil prosadit národní pro-
gram na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách,“ říká 
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a dodává: „Od 
roku 2017 by na něj měl navázat další dotační titul financovaný 
z rozpočtu ČR, který se zaměří na regeneraci brownfieldů. Důle-
žité také je, aby bylo dostatek financí na rozvoj venkova, z kraj-
ského rozpočtu chceme na tuto oblast poskytnout stejnou část-
ku, co loni. Obcím bychom chtěli pomáhat také s čerpáním evrop-
ských dotací, zhruba v polovině letošního roku plánujeme vyhlásit 
program na kofinancování projektů obcí do 3 000 obyvatel s alo-
kací 20 milionů korun.“

SMO
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Úzká vazba mezi starosty 
a kraji pomáhá rozvíjet území

Poslední krajské setkání Svazu měst a obcí roku 2016 se kona-
lo v Otrokovicích ve Zlínském kraji. Debatovalo se mimo jiné o od-
padech či poplatcích za vynětí pozemků ze zemědělského půdní-
ho fondu. Zaznělo také, že rozvoji území velmi pomáhá úzká vaz-
ba mezi představiteli municipalit a kraji.

V Otrokovicích představitele samospráv přivítal tamní místosta-
rosta Jiří Veselý. Pochlubil se tím, že město nedávno získalo 3. mís-
to v soutěži Zlatý web – za kvalitní webové stránky. Výsledky byly 
slavnostně vyhlášeny na konferenci Internet ve státní správě (ISSS) 
v Hradci Králové.

Vystoupil také radní Zlínského kraje a někdejší místopředseda 
Svazu Ladislav Kryštof. Posteskl si, že některé kraje snižují peníze 
na knihovny. Zlínského se to ale netýká, knihovny podporuje ve 
stejné výši jako dřív. A že jsou to dobře investované peníze, potvr-
zuje mimo jiné fakt, že se Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně stala absolutním vítězem letošního ročníku soutěže Biblio-
web. Získala také zvláštní cenu Blind Friendly za nejlepší bezbarié-
rový web knihovny. Upoutala porotu i v kategorii Sympatie porot-
ců. Sedmnáctý ročník soutěže o nejlepší webovou prezentaci 
knihovny zorganizoval Svaz knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR (SKIP) pod záštitou Asociace krajů České republiky.

Více informací o krajských setkáních: http://www.smocr.cz/cz/
nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setka-

ni-2016.aspx.

Rozšíření pravomocí NKÚ nedávno schválila Poslanecká sně-
movna. Pokud právní předpis spolu s nezbytnou novelou Ústavy 
projde Senátem, začne NKÚ kontrolovat kromě státních úřadů ta-
ké územní samosprávu, tedy kraje a obce.

„Není možné, aby obce kontrolovaly různé instituce, aby na je-
den projekt přišly tři subjekty a každý ho zkontroloval od začátku 
do konce,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova 
František Lukl a dodává: „Samosprávy se kontrolám nebrání, říka-
jí ale, že je třeba kontrolní činnost sjednotit a nastavit tak, aby zá-
věry byly závazné i pro další subjekty.“

Doplňuje ho místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta 
Velkého Oseku Pavel Drahovzal: „Stát si bohužel vůbec neuvědo-
muje, co kontrola znamená třeba pro malé obce. Prakticky zablo-
kuje jejich činnost na několik dnů, malé obecní úřady totiž mají vel-
mi malý aparát, neuvolnění starostové jsou na veškerou agendu 
často sami, či mají pouze účetní na částečný úvazek.

Pokud novela zákona o NKÚ projde, bude se úřad zabývat na-
příklad i hospodařením obecních příspěvkových organizací, svaz-
ků obcí, části médií veřejné služby (kromě ČTK) nebo společností, 
ve kterých má stát, kraj či obec nadpoloviční podíl. Pod dohledem 
NKÚ budou i regionální rady regionů soudržnosti. Zatím NKÚ mů-
že dohlížet na hospodaření se státním majetkem a plnění státního 
rozpočtu. S většími pravomocemi se má zvýšit i počet pracovníků 
dané organizace. Zdroj: SMO

Konference „Podpora seniorů 
na úrovni obcí a měst“

V úterý 24. května 2016 se koná konference „Podpora seniorů 
na úrovni obcí a měst“. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR ve spoluprá-
ci s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE a společností 
Microsoft. Akce, na které vystoupí zástupci samospráv, minister-
stev, státních a neziskových organizací a dalších subjektů, věnují-
cích se seniorům, se uskuteční na pražské Brumlovce (Microsoft, 
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4-Michle /Brumlovka/). 

Konference se zaměří zejména na podporu aktivního života se-
niorů, bydlení starších občanů a život seniorů v domácím prostře-
dí. Cílem akce je přispět k pochopení této velmi početné skupiny 
obyvatel. Podle České správy sociálního zabezpečení ke konci led-
na 2015 žilo v České republice 2 376 883 starobních důchodců, 
z toho nejvíc – 279 288 – v Moravskoslezském kraji. V řadě měs-
ta a obcí je tak v současné době věkový průměr 60 let a lepší už 
to nebude.

Součástí konference bude také výstava fotografa Václava Jed-
ličky, která podporuje myšlenku, že všichni chceme žít doma – 
tam, kde to známe a máme rádi – ve svém bytě, domě, ve své ko-
munitě, obci či městě.

„Devět lidí z deseti si přeje dožít doma. Devět lidí z deseti umí-
rá v ústavech. Změňme to.“  Zdroj: SMO 
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Města a obce požadují 
sjednocení kontrol samospráv

Magistráty a radnice v současné době kontroluje celá řada subjek-
tů. Často docházejí k různým kontrolním závěrům, které navíc nejsou 
vzájemně kompatibilní a mnohdy ani správné, jak ukazují soudy. Dal-
ší subjekt má přibýt – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Města a obce se 
kontrolám nebrání, říkají ale: „Udělejme v kontrolách pořádek“.

http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx
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Konference pro municipality a banky

Ve středu 8. června 2016 se v kongresovém centru ČNB usku-
teční Konference pro municipality a banky. Nabídne praktické po-
hledy na finanční služby nabízené samosprávám. Představeny bu-
dou také zkušenosti obcí, které modernizovaly v nedávné době své 
služby a efektivně a úsporně využívají nové bankovní služby.

Akce je určena představitelům samosprávy – starostům, mís-
tostarostům, radním, tajemníkům, vedoucím odborů aj. Koná se 
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, náměst-
kyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jany Vildumetzové a před-
sedy Svazu měst a obcí Františka Lukla.

Podrobnější informace včetně programu, řečníků a registračního 
formuláře najdete na: http://bankyaobce.cz/. Zdroj: SMO

Evropský týden udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podru-
hé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná 
se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného roz-
voje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu 
premiér Bohuslav Sobotka.

Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny 
státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, na-
dace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky a jednot-
liví občané a občanky. Zapojit se mohou projekty, které se tema-
ticky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už 
sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě 
komerční aktivitou.

Idea celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představe-
na ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na za-
sedání Rady pro životní prostředí EU dne 28. října 2014. Jejím cílem 
bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou 
iniciativu i v dalších částech Evropy. V roce 2015 se ETUR zúčastnilo 
29 zemí, ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí. Díky 
92 akcím v České republice jsme v minu-
lém roce byli nejúspěšnější z nově pořáda-
jících zemí.

Více se můžete dozvědět na webu 
www.tydenudrzitelnosti.cz

Přihlaste se do nové soutěže
„Architekt obci“ 
a zlepšete tak veřejný prostor

Vůbec poprvé se koná soutěž „Architekt obci“. Vyhlašuje ji Svaz 
měst a obcí ČR a časopis Moderní obec. Akce má za cíl upozornit 
na nutnost spolupráce mezi obcemi a architekty, potřebu najít spo-
lečnou řeč a společně rozvíjet veřejný prostor. Městské a obecní 
budovy by totiž měly udávat trend v architektuře, být klenotem 
v dané oblasti, který se stane vzorem a inspirací pro ostatní. Do 
soutěže „Architekt obci“, která je se koná v rámci soutěže „Archi-
tekt roku“, se mohou samosprávy přihlásit do 20. května 2016. 
Cenu obdrží tandem obec – architekt, protože právě o dobré spo-
lupráci mezi nimi je tvorba veřejného prostoru.

„Městské a obecní budovy by rozhodně měly – stejně jako v mi-
nulosti – přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na kte-
rý se rádi dívají místní i turisté,“ říká předseda Svazu měst a obcí 
ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Architekti pracující 

pro samosprávy by tak měli splňovat dva základní požadavky: 
umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provoz-
ní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby 
byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly ur-
bánního charakteru. Jednoduše: aby budovy, zastávky, parky 
apod. navrhovali či renovovali neotřele, prakticky, ohleduplně a za 
rozumné peníze. Věřím, že právě takové nápadité profesionály bu-
deme v nové soutěži „Architekt obci“ hodnotit.“

Celorepubliková soutěž „Architekt obci“ bude udělena za dlou-
hodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro 
kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Koná 
v rámci soutěže „Architekt roku“, pořádané společností ABF, kte-
rá má za cíl podporovat kvalitu a odbornou i občanskou angažo-
vanost na poli architektury v České republice. Výsledky se vyhlásí 
na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Soutěž je tříkolová. První kolo se uskuteční na facebooku Svazu 
měst a obcí, kde bude moci široká veřejnost „lajkovat“ své favori-
ty a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu, 
tzv. „klikaře“. Ve druhém kole odborná porota vybere další 3 fina-
listy. Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 
Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec vyberou vítěze. 

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, v jehož portfoliu 
je i časopis Moderní obec, k soutěži „Architekt obci“ poznamenává:  
„Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit postavení a úlohu architektů ob-
cí, o níž se v posledních letech začalo vcelku hojně diskutovat, a to jak 
mezi architekty, tak na úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se pro-
střednictvím této soutěže podařilo přiblížit zkušenosti těch sídel, je-
jichž architekti jsou odborně silné a výrazné osobnosti, které umí 
skloubit architekturu historickou i současnou, vzhled i funkčnost a pro 
svoji vizi dalšího rozvoje města dovedou získat zastupitelstvo i veřej-
nost. Těším se na to, že tyto příklady „moderních obcí“ pak budeme 
moci představit také v našem časopise Moderní obec.“

Zdroj a více informací: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/
tiskove-zpravy/prihlaste-se-do-souteze-architekt-obci-a-zlepsete-

-tak-verejny-prostor.aspx
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Zemědělec roku 2016

Jako již každoročně bude i pro tento rok vyhlášen Zemědělec ro-
ku. V tomto roce však na kritériích výběru a i na kategoriích spolupra-
coval mimo jiných i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní at-
mosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní 
zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-or-
ganizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí 
v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, 
který umožňuje průkazně porovnat výsledky hospodaření podniku 
s daňovou evidencí i účetnictvím. Významným přínosem pro účast-
níka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěží-
cími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou 
vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kate-
goriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních sou-
těžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku in-
formováni dopisem do vlastních rukou.

Soutěž Zemědělec roku se vyhlašuje ve třech hlavních kate-
goriích:
Zemědělec roku – smíšená výroba
Zemědělec roku – pěstitel
Zemědělec roku – chovatel

Další vyhlášené kategorie:
Zemědělec roku v kraji

Speciální kategorie:
Zemědělec roku v oblastech horská LFA
Mladý farmář roku
Farmářka roku
Malá farma do 100 ha
Zemědělec roku s potravinářskou výrobou
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku Zdroj: ČMSZP

Novým ředitelem ÚZEI je Štěpán Kala

Ústav zemědělské ekonomiky a informací má nového ředitele 
Štěpána Kalu. Do funkce ho uvedl ministr zemědělství Marian Ju-
rečka. Štěpán Kala střídá dosavadní ředitelku Michaelu Šolcovou. 
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., dosud působil jako odborný asistent 
na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity 
(marketingové řízení, logistika, prognostika a plánování, provozní 
řízení). Je odborníkem v oblasti provozního managementu, pro-
cesního řízení a marketingu. Vystudoval Provozně ekonomickou 
fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde také získal dok-
torát. Studoval rovněž v zahraničí, například na Scottish Agricultu-
ral College v Aberdeenu ve Skotsku, na Wageningen Agricultural 
University v Nizozemsku, na University College v Corku v Irsku a na 
University of Arkansas v USA. Zdroj: MZe

MZe připravuje novelu, která 
vyjme farmářské trhy z EET

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o elektronic-
ké evidenci tržeb (EET), díky které by se tato chystaná povinnost ne-
vztahovala na farmářské trhy. Uvedl to ministr zemědělství Marian 
Jurečka (KDU-ČSL). Farmářské trhy se v posledních letech těší ros-
toucí popularitě. Jejich organizátoři se ale obávají, že chystaná EET 
sníží nabídku kvalitních výpěstků a regionálních potravin ve stán-
cích, protože prodejce odradí složitý a nákladný systém administra-
ce tržeb. Podle ministerstva financí ale EET prodej farmářských pro-
duktů výrazně nezkomplikuje.

„Připravujeme návrh novely zákona o EET, kde by právě bylo pa-
matováno na vyjmutí farmářských trhů, tedy prodejů od farmářů 
na těchto tržištích, které by nespadaly pod EET,“ uvedl Jurečka. 
KDU-ČSL podle Jurečky chtěla výjimku pro farmářské trhy dohod-
nout už při schvalování zákona o EET. „Byli jsme tehdy koaličními 
partnery požádáni, abychom respektovali původní dohodu z vlády 
a už do toho ve sněmovně nebo v Senátu nevstupovali. Musím říct, 
že v Senátu byla velká ambice to změnit a přímo pro farmářské tr-
hy vyjednat výjimku. Nakonec byla učiněna gentlemanská doho-
da, ať zákon necháme projít a připravíme novelu,“ uvedl Jurečka.

Mluvčí MF Kateřina Vaidišová řekla, že farmáři, kteří prodávají 
vlastní produkci, budou tržby elektronicky evidovat nejdříve od úno-
ra 2018. „Trh tedy bude mít dostatek času na přípravu vhodných ře-
šení pro tento typ prodeje. V případech, kdy na farmářských trzích 
lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z pod-
nikání, příslušné tržby evidenci podléhat nebudou,“ uvedla.

Zdroj: MZe / ZS

Na kompenzace pro zemědělce 
za sucho vláda vyčlenila 600 milionů

Vláda schválila kompenzace pro zemědělce za loňské rekordní 
sucho 600 milionů korun. Podpora by měla směřovat především na 
citlivé komodity a na malé zemědělce. Ministr zemědělství Marian 
Jurečka uvedl, že polovina z 600 milionů půjde z vládní rozpočtové 
rezervy a dalších 300 milionů musí nalézt v rozpočtu svého resortu.

Ministerstvo zemědělství požadovalo z vládní rozpočtové rezervy 
1,24 miliardy. Nakonec ministr financí Andrej Babiš souhlasil s uvol-
něním 300 milionů korun. 

Škody zemědělců ministerstvo vyčíslilo na 2,9 miliardy korun. 
Jurečka na předchozím jednání kabinetu řekl, že pokud kabinet 
neschválí plnou podporu, bude se snažit zbytek peněz najít v roz-
počtu ministerstva.

Ministerstvo předpokládá, že by mohlo dostat více než 7000 žá-
dostí o kompenzace. U malých zemědělských podniků do výměry 
89 hektarů se sazba náhrady znásobí dvěma, u podniků do 500 ha 
koeficientem 1,5. Pokud žádosti o kompenzace překročí vyhraze-
ných 600 milionů korun, budou sazby krácené u největších podni-
ků nad 500 ha.

Zemědělský svaz ČR s uvolněnou částkou spokojen není. „Je to 
málo,“ řekl předseda svazu Martin Pýcha. Podle Pýchy je ale tako-
véto znevýhodnění velkých podniků proti smyslu náhrady. „Minis-
terstvo upřednostňuje ty, kteří rozsah živočišné výroby a citlivých 
komodit nemají tak velký,“ uvedl.

Podle předkládaného materiálu by měly peníze dostat podniky, 
kterým sucho snížilo úrodu alespoň o 30 procent proti průměru za 
předcházející tři roky. Mimořádná podpora pro ně by měla činit de-
set procent jejich průměrných nákladů. Pokud by zemědělci dolo-
žili, že sucho poškodilo úrodu o více než 40 procent, mohli by zís-
kat až pětinu průměrných nákladů.

Podpora se bude krátit, pokud zemědělci nepředloží doklady 
o pojištění alespoň poloviny plochy. Největší obnosy by měli získat 
pěstitelé kukuřice, brambor, chmelu, cukrové řepy a pícnin s vaz-
bou na živočišnou výrobu. Zdroj: ZS
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Ministerstvo chce proti erozi 
chránit většinu zemědělské půdy

Do roku 2030 by mělo být v ochranném režimu proti erozi až 
60 procent české zemědělské půdy. Počítá s tím ministerstvo ze-
mědělství ve své strategii, kterou by měla v květnu schválit vláda. 
V současnosti je chráněno necelých 11 procent půdy. Plocha v re-
žimu ochrany se bude zvyšovat přibližně o deset procent každé 
čtyři roky, řekl vedoucí ministerského oddělení ochrany půdy Jiří 
Chocholouš.

Zemědělci, aby na standardy ochrany dosáhli, nesmí například 
na silně ohrožené půdě pěstovat erozně nebezpečné plodiny ja-
ko jsou kukuřice, brambory, řepa, slunečnice, čirok, sója a bob se-
tý, uvádí v podmínkách ministerstvo. Porosty obilnin a řepky mů-
žou být zakládané jenom s použitím technologií chránících půdu. 
Tyto technologie se nemusí u obilnin používat, pokud jsou pěsto-
vané s podsevem jetelovin nebo například travních směsí. Minis-
terstvo provozuje tzv. protierozní kalkulačku, ve které si mohou 
zemědělci zjistit, jaké vhodné plodiny by měli na svých polích pěs-
tovat, aby podmínky dodrželi. Ministerstvo například chce, aby 
zemědělci více měnili pěstované plodiny. Chce také tvrději postu-
povat vůči zemědělcům, u jejichž půdy se opakovaně zjistí růst 
eroze.

Podle dřívějšího vyjádření ředitele Výzkumného ústavu meliora-
cí a ochrany půdy Jiřího Hladíka udrží půda v Česku 5,04 miliardy 
metrů krychlových vody. Mohla by udržet o 3,4 miliardy metrů 
krychlových více, je však ničená erozí a utužováním. Při správném 
zapravování organické hmoty zpět do půdy by se situace mohla 
zlepšit už během jednoho roku, dodal.

Podle údajů ministerstva zemědělství je vodní erozí v ČR ohro-
ženo až 60 procent zemědělské půdy, v ohrožených až nejohrože-
nějších kategoriích je přibližně 35 procent území. V Česku je ze-
mědělská půda na 54 procentech výměry země. „Ztráta půdy je 
v měřítcích délky lidského života neobnovitelná a obtížně vyčísli-
telná, bereme-li v úvahu, že dvou až třícentimetrová vrstva půdy 
vzniká za příznivých podmínek průměrně 100 až 1000 let,“ napsa-
lo již dříve ministerstvo. Zdroj: VÚMOP / MZe

Díky zájmu o biopotraviny 
se zvýšil obrat na 3,2 miliardy

Přes dvě miliardy korun utratili lidé v ČR v roce 2014 za biopo-
traviny. V porovnání s rokem 2013 je to nárůst o 3,9 %. Podle 
Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2014 dosáhl celkový 
obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu přibližně 
3,2 miliardy korun. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává 
pod hranicí 200 korun, podíl biopotravin na celkové spotřebě po-
travin a nápojů je na úrovni 0,72 %. Zprávu vypracoval Ústav ze-
mědělské ekonomiky a informací.

Nejvíce biopotravin, za 825 milionů korun, nakoupili čeští spo-
třebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech, hy-
permarketech a drogistických řetězcích (40,9 %) a v prodejnách 
zdravé výživy a biopotravin (24,8 %, za 500 milionů korun). Trva-
le roste podíl biopotravin i v gastronomických zařízeních a provo-
zovnách veřejného stravování (2,9 %).

„Opět vzrostl podíl přímého prodeje jak ze dvora, tak od výrob-
ců a distributorů, a to o více než deset procent. Například v roce 
2012 činil nárůst 5,9 procenta. Souvisí to se stále větším zájmem li-
dí o takzvané faremní produkty, které jsou často v biokvalitě. A prá-
vě projekty, jako Poznej svého farmáře, Farmářské slavnosti nebo 
pravidelným zářijovým Měsícem biopotravin a ekologického země-
dělství, napomáhá k propagaci biopotravin také ministerstvo země-
dělství,“ řekl ministr Marian Jurečka. Zdroj: MZe:

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2014 (ÚZEI). Zpráva bio

I v roce 2016 klesá počet OSVČ 
v hlavní činnosti, za 7 let 
jich ubylo přes 115 tisíc

Ani v roce 2016 se zatím nezměnil trend předchozích let a po-
čet OSVČ v hlavní činnosti klesá již šestým rokem po sobě. Oproti 
konci roku 2016 jich ubylo dalších 6 tisíc a za posledních 7 let se 
jejich počet dokonce snížil o více než 115 tisíc. Vyplývá to z aktu-
álních údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytla Česká správa so-
ciálního zabezpečení (ČSSZ) a které čtvrtletně vyhodnocuje Asoci-
ace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 

Ke konci března 2016 evidovala ČSSZ celkem 572 126 OSVČ 
hlavních, což je o 6 tisíc méně než k poslednímu prosinci roku 
2015. Co se týká meziročních statistik, jde o pokles o necelých 5 ti-
síc. K 31. březnu roku 2015 totiž podnikalo 576 911 OSVČ. Opro-
ti předchozím rokům sice nejde o tak výrazný pokles, trend snižo-
vání počtu OSVČ se však stále nezastavil. Za posledních 7 let se tak 
počet OSVČ snížil o více než 115 tisíc. Ke konci března 2009 evi-
dovala ČSSZ 687 743 OSVČ hlavních.

Zatímco počet OSVČ hlavních poklesl, množství OSVČ vedlej-
ších se v roce 2016 opět zvýšilo. Za první tři měsíce letošního roku 
šlo sice jen o nepatrný nárůst na 397 723 OSVČ vedlejších, opro-
ti loňskému březnu ale jejich počet stoupl o více než 10 tisíc. Ješ-
tě v březnu 2009 přitom ČSSZ evidovala jen 251 894 OSVČ ved-
lejších. „Za 7 let jich tak přibylo přes polovinu (skoro 146 tisíc). 
Vzhledem k tomu, že v druhém čtvrtletí roku se vždy počet OSVČ 
zvýší, dá se očekávat, že ke konci června překročí počet OSVČ ve-
dlejších poprvé v historii ČR hranici 400 tisíc,“ upozorňuje Daniel 
Morávek, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz.

Podle Karla Havlíčka, předsedy představenstva Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků je alarmující, že dlouhodobě 
ubývají živnostníci na hlavní činnost. Nedostatek živnostníků se již 
projevuje v drobných službách na venkově, kde je nižší kupní síla. 
„Musíme vytvořit motivaci pouštět se do samostatného podniká-
ní. Zásadně zjednodušit pravidla a nebál bych se ani nulové daně 
z příjmů pro OSVČ do obratu půl milionu korun za rok. Stejně nic 
velkého neodvedou, ale tím, že si platí sociální, zdravotní, nejsou 
na pracovním úřadě a že vykonávají třeba v obci nějakou drobnou 
službu, tak jsou jednoznačně přínosem“, vysvětlil Havlíček.

Zdroj: AMSP ČR

Zprávy z Ministerstva 
zemědělství 04/2016

•  Mezi producenty a zpracovatele mléka 
přerozdělíme 850 milionů

•  Rekordní sucho: pěstitelé dostanou 
600 milionů

•  Zemědělec roku: Vyhrál jsem díky 
zdravému selskému rozumu

Ke stažení: http://eagri.cz/public/web/file/455855/Zpravy_z_
MZe_04_2016.pdf
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Karel IV. i sluníčko. Jarní Floru
Olomouc vidělo přes 60 tisíc
platících návštěvníků

Tři dny krásného jarního počasí, ale především zdařilá ústřední 
expozice věnovaná oblíbenému vladaři českých dějin Karlu IV. To 
vše stálo za úspěchem již 37. ročníku jarní etapy mezinárodní kvě-
tinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc 2016. Bě-
hem čtyř výstavnických dní prošlo přes pokladny olomouckého vý-
staviště více než šedesát tisíc platících návštěvníků. Vloni jich bylo 
po finálním sčítání necelých 67 tisíc.

„Byl jsem opravdu překvapen, co se dá z květin vytvořit, a čepice 
dolů těm, kteří se na výzdobě v áčku podíleli. Moc se nám to líbilo,“ 
chválil především hlavní expozici největší květinové výstavy u nás Ja-
romír Vaněk z Mezic, který se na Floru vypravil s manželkou.

Mezi těmi, kteří od 21. do 24. dubna zavítali na olomoucké vý-
staviště, nechyběla ani řada vzácných hostů včetně těch zahranič-
ních. Tříčlenná delegace z čínského města Kunming se dokonce 
sešla se zástupci oborových pěstitelských svazů a jednala s nimi na 
půdě výstaviště o možné obchodní spolupráci. Na slavnostním ve-
čeru při zahájení jarní Flory se vedle hostů z Číny objevit také se-
kretář velvyslanectví Malajsie.

Právě čtvrteční slavnostní večer byl vyhrazen především udělová-
ní cen pro ty, kdo se o podobu jarní etapy olomoucké květinové vý-
stavy zasloužili. Ocenění si mimo jiných odnesli vystavovatelé z Pol-
ska či Holandska, ale třeba také z nedalekého Šternberka. Nejvíce 
cen však posbírala autorka projektu hlavní expozice inspirované 
Karlem IV. Jarmila Pejpalová. Dostalo se ale třeba i na realizátory 
systému třídění odpadů v areálu výstaviště během velkých květino-
vých výstav, díky nimž je nyní Flora zase o něco „zelenější“.

Letošní jarní etapa výstavy a veletrhu Flora Olomouc nesla pod-
titul Karel IV. – Otec vlasti, což byl také název hlavní expozice v nej-
větším pavilonu A. K vidění zde byly rovněž přehlídky Českého za-
hrádkářského svazu či Svazu květinářů a floristů ČR. Pavilon E pa-

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

třil expozici Posezení v zahradě představující různé slohy a styly 
v zahradní architektuře. Součástí první z květinových Flor v roce byl 
opět i veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní za-
hradnické trhy. Zdroj: www.svazkvetinaruafloristu.cz

V Humpolci se podnikání daří.
Stal se Městem pro byznys 2015

Nízká nezaměstnanost, vysoký podíl studentů a učňů v odbor-
ném vzdělávání a velmi dobré hospodaření radnice. Hlavní důvo-
dy, které dělají z Humpolce nejlepší město pro podnikatele v Čes-
ké republice. Druhá skončila Dobruška. Bronz bere loňský vítěz, 
Nová Paka.

Humpolec je dlouhodobě nejlepším místem pro podnikání. Do-
kazují to jeho pravidelná vítězství v rámci kraje a velmi dobře si ve-
de každoročně také v celorepublikovém srovnání. Vítězem se stal 
v roce 2008, 2013 a také letos! Za zmínku jistě stojí také čtyři dru-
há místa. Humpolecká radnice i nadále pokračuje v nastaveném 
trendu a podnikatelům dopřává ty nejlepší podmínky. Humpolec-
ká radnice nadprůměrně dobře hospodaří. Náklady na dluhovou 
službu jsou na nízké úrovni a v ukazeteli iRatingu skončil Humpo-
lec z 205 měst na velmi dobrém 16. místě. Také nastavení místních 
poplatků, které se týkají podnikaní, je na nízké úrovni. V neposled-
ní řadě těží podnikatelé a město z velmi dobré polohy. Umístění 
u hlavní dálniční tepny D1 na půl cesty mezi Prahou a Brnem je ví-
ce než výhodné.

Druhá Dobruška zlepšila podmínky pro podnikání a stejně ja-
ko v krajském srovnání potvrdila, že jde podnikatelům naproti. Po-
zitivní je hlavně to, že Dobruška dosáhla velmi dobrých výsledků 
jak v kritériích spadajících do oblasti podnikatelského prostředí, 
kde jí patří 3. místo v republice, tak v kritériích z oblasti Přístup 
veřejné správy, kde se zařadila na místo 5. Dobré umístění podtr-
hují především příznivé ceny stavebních pozemků a nízká dlouho-

http://www.svazkvetinaruafloristu.cz
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dobá nezaměstnanost (6. místo v ČR). Velmi dobře si Dobruška 
vede také v kritériích kapitálových výdajů, výdajích na dluhovou 
službu a v ukazateli iRatingu (7. místo v ČR). V neposlední řadě 
má Dobruška velký rozsah úředních hodin a úspěch slavila i v tes-
tu elektronické komunikace.

Nová Paka, která loni žebříčku kralovala, skončila letos třetí. Se-
stup z nejvyšší příčky však nutně neznamená, že se podnikatelům 
v Nové Pace nedaří. Vysoký iRating, velký objem čerpaných dota-
cí z Evropské unie a velmi rychlé zvyšování počtu podnikatelů a fi-
rem. Nová Paka uspěla především v oblasti Přístupu veřejné sprá-
vy, kde skončila na 8. místě v rámci všech hodnocených měst. Po-
litika města v oblasti nastavování podnikatelských poplatků, 
především lázeňského či rekreačního, poplatku z ubytovací kapa-
city nebo ze vstupného patří v rámci České republiky k těm přízni-
vějším a také daň z nemovitosti pro podnikatele nastavila radnice 
na nejnižší možnou úroveň.

Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys se hodnotí 205 ob-
cí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města 
Prahy. Jednotlivá města se hodnotila na základě tvrdých dat. Cel-
kem jsou města hodnocena na základě 34 kritérií rozdělených do 
dvou oblastí. Obě oblasti obsahují 17 kritérií a je jim přidělena vá-
ha 50%. První oblast se týká podnikatelského prostředí a obsahu-
je data, jako jsou například podíl středních a velkých firem v míst-
ním podnikatelském prostředí, dlouhodobá nezaměstnanost či 
konkurence na pracovním trhu. Druhou oblastí je přístup veřejné 
zprávy, kde nalezneme mimo jiné hodnocení na základě úspěšnos-
ti získávání dotací, hospodaření radnice – iRatingu nebo na zákla-
dě výše daně z nemovitostí pro podnikatele.

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 3A
První ročník soutěže TouristPropag
má své vítěze v deseti kategoriích

Na slavnostním galavečeru výstavy Regiony ČR na Výstavišti v Lysé 
nad Labem byli 22. dubna vyhlášeni první vítězové soutěžní přehlídky 
tištěných turisticko-propagačních materiálů ToutistPropag. Organizá-
torem soutěže je obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí. Part-
nery jsou Asociace turistických informačních center, Středočeský kraj, 
Výstaviště Lysá nad Labem, Fórum cestovního ruchu a časopis Kam po 
Česku. Soutěžící mohli zasílat své matriály v rámci deseti kategorií. Ví-
těze vybírala šestičlenná odborná porota a neměla to lehké, protože 
se sešlo celkem 185 produktů. Vybíralo se systémem bodování ve šká-
le 1–5, kdy 5 bodů bylo nejvyšší ohodnocení.

Kromě tří oceněných v každé kategorii byly uděleny také zvlášt-
ní ceny: cena Výstaviště Lysá nad Labem pro město Milovice, cena 
náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčič-
ky pro město Slaný a cena Zlatého pruhu Polabí o.p.s. pro společ-
nost SP Praha.

Cenu veřejnosti obdržela společnost SP Praha s katalogem lod-
ních výletů. Motivací k hlasování pro návštěvníky bylo roční před-

Celkové pořadí –
Město pro byznys 2015

Pořadí –
Podnikatelské prostředí

Pořadí –
Přístup veřejné zprávy

Humpolec 1 8
Dobruška 2 4
Nová Paka 5 7
Pardubice 12 2

Litovel 8 6
Pelhřimov 9 5

Třinec 14 3
Šumperk 15 1

Nové Město nad Metují 3 15
Pacov 4 13

Jindřichův Hradec 6 12
Lanškroun 10 11
Kroměříž 11 10

Písek 13 9
Jihlava 7 14

KaTEGORIE 1. MÍsTO 2. MÍsTO 3. MÍsTO
ZPRAVODAJE 
MĚST A OBCÍ

Posázaví o.p.s. Městský úřad Kolín Obecní úřad Píšť

TIŠTĚNÉ 
KATALOGY 
CESTOVNÍCH 
KANCELÁŘÍ

SP Praha s.r.o. ATIS a.s. cestovní 
kancelář

neuděleno

NÁSTĚNNÉ 
KALENDÁŘE, 
STOLNÍ A 
KAPESNÍ

Město 
Hodonín

Město Slaný – 
Infocentrum Pod 
Velvarskou branou

České dedictví 
UNESCO

SLEVOVÉ 
KARTY

Toulava z.s. V Jeseníkách z.s. Jeseníky, sdružení 
cestovního ruchu

TURISTICKÉ 
NOVINY

Krkonoše, 
svatek obcí 
a měst

Priessnitzovy léčebné 
lázně a.s.

Toulava z.s., 
Královéhradecký 
kraj

PUBLIKACE 
(knihy)

Město Ústí 
nad Labem

Centrum cestovního 
ruchu Litoměřice p.o.

Turistické informační 
centrum Trutnov

PR 
MATERIÁLY

Město 
Olomouc

Posázaví o.p.s. Pražská informační 
služba

PROPAGAČNÍ 
LETÁK

Turistické 
informační 
centru Kolín

Beskydské 
informační centrum 
p.o.

Zlatý pruh Polabí 
o.p.s.

TRHACÍ 
MAPY

Turistické 
informační 
centru Kuks

Krkonoše, svatek 
obcí a měst

Královéhradecký 
kraj

TURISTICKÝ 
PRŮVODCE

Městký úřad 
Kolín

SE.S.TA z.s.
– zámek Žďár

Město Veselí n. L. 
Zlatý pruh Polabí 
o.p.s.
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Vydáváte zpravodaj obce či regionu?
Přihlaste se do 20. května do soutěže!
Ceny se budou udílet již popáté

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také 
třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabo-
jovat v celostátní soutěži, kterou již popáté vyhlásila Katedra 
politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. květ-
na 2016 (viz bod 5 níže). Více na www.unives.upol.cz. 

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

vyhlašují
při příležitosti státního svátku ČR

Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
5. ročník soutěže

„O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2015“

Pravidla soutěže:
1.  Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípa-

dě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně 
zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvo-
dů, místních akčních skupin či mikroregionů.

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

částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce)
c)  O nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregio-

nu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce
  Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější/nejoriginálnější 

pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele 
upozornit.

3. Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2015.
4.  O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kte-

rou jmenují vyhlašovatelé soutěže. Porota není po vyhlášení 
soutěže schopna z kapacitních důvodů připomínkovat kaž-
dý zaslaný zpravodaj.

5.  Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou růz-
ných čísel zpravodaje na adresu Unives/KPES FF, Univerzita Pa-
lackého, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 20. květ-
na 2016.

6.  Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2016 v rámci Dnů 
lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se koná 
pod záštitou poslance Miroslava Kalouska.

Zdroj: UPOL

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 4A
Díky dětem má akce
„Ukliďme Pošembeří“ nové logo! 

Region Pošembeří organizuje každý rok dobrovolnickou akci za-
měřenou na úklid odpadků z volné přírody. Samozřejmou snahou 
je akci stále zviditelňovat a vtáhnout do ní více lidí. Také proto Re-
gion Pošembeří uspořádal výtvarnou soutěž pro děti s cílem vytvo-
řit logo této akce.  Do soutěže se zapojilo 17 mateřských a základ-
ních škol z regionu, celkem bylo zasláno 319 výtvarných návrhů. 

Soutěž byla rozdělena na 5 soutěžních kategorií:
– Kolektiv MŠ
– Kolektiv ZŠ
– Jednotlivci MŠ
– Jednotlivci ZŠ 1. Stupeň
– Jednotlivci ZŠ 2. stupeň. 

Dodatečně byla vytvořená kategorie „BEZE-
JMENNÉ“ pro výtvory, u kterých nebyl znám au-
tor návrhu a nám bylo líto díla nevystavit. Hlaso-
vání probíhalo veřejně na webových stránkách 
Regionu Pošembeří. 

Co čekalo na vítěze? Obdrželi diplom a poukázku na nákup vý-
tvarných potřeb dle vlastního výběru. Samotné předání cen se ko-
nalo v kanceláři Regionu Pošembeří. 

Absolutním vítězem se stala Mateřská školka v Liblicích. Ceny 
za ocenění, která školka získala rovnou tři, jsme předali osobně. 
Školka získala cenu za druhé a třetí místo v kategorii „Kolektiv 
MŠ“ a zároveň byl jeden z návrhů vybrán a použit jako nové logo 
pro akci „Ukliďme Pošembeří 2016“. 

Výtvarná soutěž se tak stala prostředkem, jak se děti i veřejnost 
mohly seznámit s dobrovolnickou akcí „Ukliďme Pošembeří“. Paní 
učitelka Marcela Ložková z MŠ v Liblicích uvedla: „Účast v této sou-
těži byla pro naše děti příjemnou výzvou, podpořila u nich zdravou 
soutěživost, spolupráci mezi sebou a zabrat dostala i jejich fanta-
zie. Děti díky výhře zjistily, že společná snaha může být příjemně 
odměněna. Za vyhrané poukazy jsme pořídili výtvarný materiál, kte-
rý se v jarním období velmi hodí a navíc jsme se tímto zapojili do 
akce „Ukliďme Pošembeří“, kterou s radostí podporujeme.“ 

Gabriela Mannová, Region Pošembeří

platné turistického dvouměsíčníku Kam po Česku, poukaz na plav-
bu obytnou lodí po Labi. 

Ředitel o.p.s. Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč věří, že první roč-
ník odstartoval novou tradici soutěžní přehlídky v oblasti propa-
gačních materiálů zaměřených na cestovní ruch. „Doufám, že sna-
ha vydavatelů zvítězit v této celorepublikové soutěži, pomůže ke 
zkvalitnění letáků po obsahové i vizuální stránce a našim turistům 
se tak ve výsledku dostane kvalitnější služba, jednoduše výmluv-
nější leták,“ řekl a dodal, že i TouristPropag se musí poučit z ne-
dostatků, které první ročník nesl, a stát se prestižní přehlídkou tiš-
těných turisticko-propagačních materiálů s prestižní cenou.

Zdroj: Zlatý pruh Polabí o.p.s.
www.polabi.com 

http://www.unives.upol.cz/
http://www.polabi.com/
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MAS Horní Pomoraví slavila deset
let péče o rozvoj regionu. Vede také
značku JESENÍKY originální produkt

Deset let existence má za sebou Místní akční skupina (MAS) Hor-
ní Pomoraví. Obecně prospěšná společnost vznikla nejen jako admi-
nistrátor evropských dotací především programu LEADER, ale i jako 
organizace starající se o všestranný rozvoj života na svém území. Za 
desetiletí rozdělila 65 miliónů korun mezi 170 projektů. Území MAS 
Horní Pomoraví pokrývá 46 obcí od Zábřežska po Staroměstsko.

 „Za tu dobu MAS realizovala nebo se podílela na mnoha ma-
lých projektech, má za sebou větší počiny a také projekty spolu-
práce společně s dalšími partnery,“ objasnila ředitelka MAS Hor-
ní Pomoraví Anna Bartošová. Podporu díky této obecně prospěš-
né společnosti získali podnikatelé, zemědělci, drobní živnostníci, 
obce, vzdělávací zařízení i instituce pro mimoškolní vzdělávání, 
ale i církevní organizace. „Projektů bylo opravdu hodně. Mezi 
nejzajímavější se řadí zřízení regionálního muzea v obci Hrabová 
v suterénu modlitebny Českobratrské církve evangelické. Nákla-
dy na vybudování muzea činily 995 tisíc korun, dotace předsta-
vovala 752 tisíc korun,“ uvedla ředitelka.

Jednou z výrazných aktivit je koordinace regionální značky 
JESENÍKY originální produkt® na území, které přesahuje region 
MAS Horní Pomoraví, a to od Dolní Moravy až po Osloblažsko. 
Jeden projekt spolupráce se zaměřil na podporu komunitního 
života v obcích prostřednictvím amatérského divadla.

Za dobu své existence se MAS Horní Pomoraví věnovala řadě po-
činů, které nesouvisely s dotacemi. Mezi pravidelné akce, na kterých 
se podílí, je benefiční společenský večer Domova Paprsek v Olšanech 
vždy v listopadu.

Desáté narozeniny oslavila obecně prospěšná společnost v sobo-
tu 23. dubna v zahradě Katolického domu v Zábřehu, kde předsta-
vila některé projekty, například elektrokola nebo divadelní projekt.

Nechyběl jarmark regionální značky. Místní gastronomii okoře-
nila soutěž čtyř týmů ve vaření nejlepšího kotlíkového guláše. Nej-
více porotě zachutnal guláš Charity Zábřeh. Sobotní odpoledne si 
užili děti i dospělí. Vyvrcholením se stal horkovzdušný balón. 

Zdroj: ARZ
Více o aktivitách MAS Horní Pomoraví na www.hornipomoravi.eu

Značku „HANÁ regionální produkt®

získali další výrobci i nové služby

Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ regionál-
ní produkt®“ dalším zájemcům. Výrobků se značkou Haná bude od 
nynějška již 79. Certifikovaných služeb bude šest.
 Dubnová certifikace:
–  Jarmila Bednářová, Laškov – Produkty z česneku
–  Zlata Mádrová – Zlatá farma, Kralice na Hané – Mléčné výrobky 

ze Zlaté farmy
–  Levandulový statek – Lukáš Drlík, Bezděkov – Bezděkovská le-

vandule
–  Lenka Zlámalová – Herba Lena s.r.o., Prostějov – Sirupy
–  Green Tree Food s.r.o., Prostějov – Cibulády

 Obnovení certifikátů výrobců:
–  Hospodářské družstvo Určice – družstvo – Jablka
–  Lenka Glosová – Čokoládovna Přerov – Čokoláda
–  Leoš Letocha, Ph.D., Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné far-

my Letocha
–  Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal
–  Václav Osička, Červenka – Mléčné výrobky z Doubravského Dvora
–  Stanislava Zapletalová – Poplužní Dvůr – Bochořské sváteční okur-

ky a Hanácká bonboniéra
–  Uzeniny Zajíček, Prostějov – Zajíčkova klobása a Zajíčkova tlačenka
–  Marta Musilová, BA, Olomouc – Šaty na míru
–  Marta Vaníčková, Olomouc – Přírodní mýdla z Hané

 Nová služba:
–  Monika Dolečková – Restaurace Záložna, Příkazy

Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku z Ha-
né, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zviditel-
nění místní produkce. Julie Zendulková,

koordinátorka „Haná regionální produkt®“
www.moravska-cesta.cz; www.regionalni-znacky.cz/hana
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Na Vysočině mají dotační titul
Prodejny regionálních produktů 2016

V rámci Fondu Vysočina byl vyhlášen dotač-
ní titul Prodejny regionálních produktů 2016. 
Program podporuje malé podnikatelské sub-
jekty zaměřujících se na prodej regionálních 
produktů, které jsou nebo se stanou součástí 
Sítě regionálních prodejen. 

Stručně o výzvě:
•  Určeno pro: regionální producenti, kteří chtějí rozšířit či nově ote-

vřít podnikovou prodejnu – prodejnu svých produktů, prodejny 
zdravé výživy, potravin, dárkových předmětů, prodejů ze dvora,

•  Na co je možné získat finance: na novou prodejnu, rozšíření stá-
vajících prostor, modernizaci vybavení. Např.: stavební náklady 
(rozšíření prodejny, úprava prodejních ploch apod.), dále na ná-
kup vybavení (váhy, chladničky, vitríny, prodejní pulty, regály atd).

•  Podíl příjemce: 50 % celkových nákladů. Minimální výše finanč-
ních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč (cel-
kové náklady projektu tedy 60 000 Kč) maximální výše příspěv-
ku je 150 000 Kč (celkové náklady 30 000 Kč).

•  Časový harmonogram realizace projektu: Projekt bude zahájen 
po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozdě-
ji do 31. 8. 2017.

•  Podání žádosti o dotaci: na Krajský úřad Kraje Vysočina do 20. 5. 
2016 

•  Další podmínky: Podpořená prodejna se musí nést statut „Pro-
dejna regionálních produktů“ Přesné znění výzvy najdete na 
stránkách Kraje Vysočina. Zdroj: ARZ

Regionální značky na druhém
Garden Food Festivalu v Olomouci

Druhý ročník festivalu dobrého jídla a pití pod širým nebem se le-
tos uskuteční 14. – 15. května ve Smetanových sadech v Olomouci. 
Na šest desítek restaurací, výrobců delikates, netradičních pokrmů, 
regionálních specialit či zdravé výživy včetně vinařů, malých pivovarů, 
klasických pivních značek a prémiových destilátů se již připravuje na 
akci. „Kladné ohlasy na první ročník Garden Food Festivalu potvrdily, 
že naše základní myšlenka – tedy představit široké veřejnosti moder-
ní trendy vaření, kvalitní restaurace, společně s nabídkou regionálních 
produktů hned vedle zahraničních specialit – si nachází na střední 
Moravě své příznivce,“ řekl jeden z pořadatelů akce Pavel Vysloužil.

Právě regionální produkty oceněné certifikáty (např. KlasA, re-
gionální značka z Hané či Jeseníků) budou ve speciální sekci (nyní 
se seznam přihlášených blíží třem desítkám) festivalu a představí 
se i na pódiu. To nabídne po oba dny divákům program od rána 
až do večera. Festival pamatuje také na děti. Kromě jídla, které re-
prezentují například vybrané sladkosti, zdravé svačinky či ovocné 
menu, je pro nejmenší připraven program v dětské zóně, který le-
tos připravuje olomoucké interaktivní centrum popularizace vědy 
Pevnost poznání. Zdroj: MC / ARZ

Více informací zde: http://www.gardenfoodfestival.cz/

Debatní setkání „Vzdělávání
dětí a mládeže v architektuře“

Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s platformou Ar-
chitekti ve škole, Nadací Proměny Karla Komárka a spolkem Pěs-
tuj Prostor srdečně zvou na další setkání z debatního cyklu OTTA. 
Naváže na mezioborovou diskusi „Architektura ve vzdělávání“, 
která se konala před dvěma lety v Plzni v Domě hudby.

Téma akce, která se uskuteční 26. května 2016 od 14 h v sídle 
České komory architektů (Josefská 34/6, Praha 1), zní „Vzdělává-
ní dětí a mládeže v architektuře“.

Diskuse je určena všem, kteří se tématu vzdělávání dětí a mlá-
deže věnují. Architektům, pedagogům, starostům a starostkám, 
politikům, zástupcům neziskových organizací i široké veřejnosti.

Další informace najdete v dokumentu:
Pozvánka OTTA_26_5_2016 (290 kB)

Odstartoval 15. ročník soutěže
Cesty městy 

Nadace Partnerství vyhlásila ke dni 4. dubna 2016 patnáctý 
ročník soutěže Cesty městy. Při příležitosti 15. ročníku soutěže 
vyhlašované Nadací Partnerství byla spuštěna webová platfor-
ma pro chytrá dopravní řešení. Slavnostní vyhlášení letos pro-
běhne 20. září při příležitosti Evropského týdne mobility v pro-
storech areálu generálního partnera platformy Cesty městy Ško-
da Auto a.s.

V soutěži Cesty městy oceňuje odborná komise chytrá do-
pravní řešení, která pomáhají zklidňovat dopravu v českých měs-
tech. Díky nim totiž mohou obyvatelé měst vyrazit do ulic s po-
citem větší bezpečnosti. Města a obce mohou svá řešení přihla-
šovat do 31. května 2016.

Kontakt:
Petr Šmíd, projektový manažer Nadace Partnerství,

petr.smid@nap.cz, www.nadacepartnerstvi.cz 

Ve Vsetíně bude první Semínkovna
ve Zlínském kraji, lidé si půjčí semínka

Ve vsetínské Základní škole Rokytnice vznikne první takzvaná 
Semínkovna ve Zlínském kraji. Informovala o tom mluvčí vsetínské 
radnice Adéla Kousalová. Semínkovna funguje na podobném prin-
cipu jako veřejná knihovna, lidé si zdarma vezmou osivo a po skliz-
ni jej přinesou zpět a nabídnou dalším. Myšlenka vznikla ve Fran-
cii, v České republice již funguje několik Semínkoven.

Iniciativa podporuje svobodné sdílení osiva, semínkaření a pří-
rodní zahradničení. „Myšlenka vznikla jako reakce na vzrůstající 
podíl geneticky unifikovaného a často hybridního osiva, které 
produkuje semenářský průmysl,“ uvedl zástupce ředitele rokyt-
nické školy Hynek Hromada. Mezi komerčně nabízenými produk-
ty podle něj pomalu mizí původní odrůdy hospodářsky využíva-
ných rostlin, které si lidé v daném regionu množili semínky po ce-
lá staletí.

„Ve Zlínském kraji zatím Semínkovna chybí. A my již několik 
let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zele-
ninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin 
a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku,“ uvedl Hroma-
da. Velkou část škola množí z vlastního osiva. „Těšíme se, že nám 
dobrovolníci věnují semena dalších zajímavých tradičních rostlin, 
abychom mohli naši nabídku rozšířit. Objevujme společně dobře 
adaptované místní odrůdy a sdílejme je,“ uvedl Hromada.

Zdroj: Ekolist.cz
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MÁ VLAST 

Slavnostní setkání krajů v Praze na Vyšehradě
spojené se zahájením 8. ročníku 

národní putovní výstavy

Královská a knížecí akropole 
Sobota 21. 5. 2016 v 11 hodin

POZVÁNKA

MÁ VLAST 
CESTAMI PROMĚNCESTAMI PROMĚN

Pocta autorům proměn – Ing. arch. Josef Pleskot

Setkání srdcí – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Pocta stromům a křest brožury Poselství stromů – 
PhDr. Marie Hrušková, Mgr. Václav Větvička

Společná výsadba potomka památného stromu, 
hrušně z Dobrotic. Certifikát pro účastníky.

Spirituál kvintet, Randál, Cimbálová muzika Kunovjané, 
Zvonky dobré naděje a další.

Moderují Marie Tomsová, Jana Kubitová, Jiří Holoubek

PROGRAM PRO CELOU RODINU

Památky Vyšehradu přístupné  za symbolické vstupné, 
tradičně bude zpřístupněn Slavín s odborným výkladem 

Mgr. Václava Potočka

Procházky Vyšehradem s odbornými průvodci

Občerstvení – regionální značky, speciality krajů, vaří 
starostové

Prezentace středních odborných učilišť

… A PŘEKVAPENÍ!

www.cestamipromen.czwww.cestamipromen.cz

pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 
a s podporou Pardubického kraje

Celostátní přehlídka polních 
pokusů odrůd zemědělských plodin, 
ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

generální partner výstavy

9.–10. června 2016 
čtvrtek a pátek, Nabočany (Chrudim)

Výstavu pojistila:

Pořadatel:

Partneři akce:

farma
Karel Kopista

Agrární 
komora 
Chrudim

VÚRV

160 pokusů 

oc
hrana a výživa rostlin

Seminář ÚKZÚZ
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t650 odrůd 

polních plodin

Předvádění strojů

Te
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ka precizního zemědělstvíM
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 precizního zemědělství

Polní seminář

Technika v technologii precizního zemědělství
předvádění strojů: rozmetadla minerálních hnojiv – postřikovače – aplikátory kejdy

Program Stravenky u vystavovatelů
ČTVRTEK 9. června 2016
900  otevření akce

930 slavnostní zahájení

 za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky

900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  

900–1600  fi remní představování odrůd

1000–1050 seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů

1100–1150  seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty 

ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů

1200–1230 seminář  současné možnosti precizního zemědělství 

1230–1350 technika v technologii precizního zemědělství 

1400–1600 prezentace Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030

1600 polní grilování před tribunou

1700 ukončení akce

PÁTEK 10. ČERVNA 2016
900  otevření akce

900–1000  bezplatná snídaně u tribuny (káva, čaj, koláčky)  

900–1530  fi remní představování odrůd

1000–1050 seminář SPZO s následnou prohlídkou pokusů

1100–1150  seminář ÚKZÚZ: Alternativní zdroje živin a organické hmoty 

ve výživě rostlin s následnou prohlídkou pokusů

1200–1230  seminář současné možnosti precizního zemědělství 

1230–1350 technika v technologii precizního zemědělství 

1530 ukončení akce

www.nasepole.cz

ÚKZÚZ
• doporučené odrůdy SDO obilnin a brambor 

•  komentované prohlídky pokusů a odborný seminář 

na téma:  Alternativní zdroje živin a organické 

hmoty ve výživě rostlin 

(digestáty, komposty, živočišné moučky, popele)

• ukázka vybraných polních druhů zeleniny

• plodiny pro greening

SZIF
• aktuální informace o dotačních titulech
• poradenství pro podávání žádostí o dotace

Celostátní síť pro venkov
• podpory rozvoje venkova

VÚRV, v. v. i .  – poradenské dny
• historické odrůdy obilnin z genové banky
• přehlídka minoritních obilnin
• ukázky rezistentních plevelů

VÚP Troubsko
• Český čmelák –  chov a využití 

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin – polní den
• přehlídka hybridních a liniových odrůd řepky ozimé

Výstava historické zemědělské techniky
• Národní zemědělské muzeum – Čáslav

ČTPEZ – ekologické zemědělství

VÚZT, v. v. i .  – poradenské dny

Polní snídani před tribunou podáváme 
od 9 00 do 10 00

Současné možnosti precizního zemědělství
polní seminář a ukázky technologie

• sběr dat
• variabilní setí
• variabilní hnojení doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

 Ve čtvrtek 9. 6. od 16 00 zveme návštěvníky 
na polní grilování 

před tribunou

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

9.–10. června 2016 čtvrtek a pátek, Nabočany

Minivýstava ovcí a koz

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd 
zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin 
a výstava zemědělské techniky

seminář SPZO, seminář ÚKZÚZ a  prezentace Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030
se konají v seminárním stanu na středu výstavní plochy

seminář ÚKZÚZ a prezentace Strategie ministerstva zemědělství do roku 2030
minárním stanu na středu výstavní plochy

um 
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Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně 
městského intravilánu není ideální. Především monofunkční 
a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit 
postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny 
souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje 
sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality 
a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už 
městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci 
více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem 
kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti. A právě 
územní plán je základním nástrojem k zachování a tvorbě 
takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. 

 územní plánování, městská krajina 
 systémy sídelní zeleně 
 kvalita městské krajiny a dotační tituly 

V programu konference přijali mj. účast: 

Pavla Melková, ředitelka sekce Detailu města, IPR PRAHA 

Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR 

Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Petr Palička, Penta Investments

Klára Salzmann, členka představenstva ČKA

Zd
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j: 
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en
ěk

 S
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er

2. 6. 2016 | NTK V PRAZE

Kulturní krajina: 
proměny_tvorba_ochrana 

www.krizovatkyarchitektury.cz

NTM V PRAZE

Leoš Anderle, Sekyra Group

 
 
 
 

 
Obec Tvarožná Lhota, Spolek obnovy venkova ČR 

a MAS Strážnicko 
pořádají setkání, spojené se seminářem a exkursí  
pro zástupce obcí a odbornou veřejnost s názvem: 

 

„Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého 
životního stylu v obcích“ 

 
 

Místo konání:   Společenský dům obce Tvarožná Lhota 

Termín:    čtvrtek 26. 5. 2016     

Program:   9.00 hod. – 17.00 hod. 

9.00 – 9.20  registrace  účastníků  ve Společenském domě obce, prohlídka Obecního úřadu a okolí  

9.20 – 12.30  odborný seminář  ve velkém sále Společenského domu Tv. Lhota, uvítání,   

 9.30 –  Tvorba KoPU a Územních studií krajiny - ing. Michal Pochop, VUMOP,  

 9.50 -  Realizace KoPU a krajinné prvky - Mgr. Antonín Okénka, obec Nová Lhota,  

 10.15 - Zeleň pro klimatickou změnu, program Milion stromů - Mgr. Vít Hrdoušek, MAS Strážnicko 

 10.30 – přestávka na občerstvení, tvarohové, oskerušové 

 10. 50  - Zdravá obec, zdravý kraj – zástupce JMK,   

 11.00 -  Participace veřejnosti na lokální úrovni - Milan Štefanec, Nesehnutí 

 11.20 - Otevřená data (Open Data) a jejich využití ve veřejné správě - Kristina Studená 

 11.40 – Program obnovy venkova, soutěž Vesnice roku 2016 – RNDr. Iveta Macurová, JMK 

 12.00  - Rodina, základ života na venkově-  Ing. arch Jan Florian, SPOV  

12.30 - oběd v místním stylu 

13.30 -  exkurse – stylové Oskerušové muzeum, pumptrack Lučina, salaš Travičná, krajinné výsadby  

15.00 -  exkurse - obec Kozojídky (Oranžová stuha VR 2015), úřad peče patenty…; živá sklepní ulička, 

17.00 odjezd domů 

Mapa místa:   viz mapy.cz,  

Kontaktní osoba: Mgr.Vít Hrdoušek, MAS Strážnicko; email hrdousek.v@straznicko.cz, 

Přihláška:   Svou účast s uvedením jména  a adresy organizace potvrďte do 20.5 na email kontaktní osoby  

Poplatek :   500 Kč, uhradte na učet MAS Strážnicko č.ú: 35-4626210227/0100 do 20.5.2016, doklad vám 
bude vystaven na místě akce. 

 
 
 

Na setkání se těší organizátoři. 

Rozmanitá krajina České republiky jako společný výtvor člověka a přírody se skládá z drobné mozaiky přírodních a 
kulturních prvků. Změny klimatu a my, lidé, měníme její tvář. Větru dešti sice neporučíme, ale vhodným hospodaře-
ním v krajině se můžeme probíhajícím změnám lépe přizpůsobit. Krajina jsme my a je tedy v zájmu nás všech, co se 

s ní děje a jak se v ní hospodaří. 

Jsme přesvědčeni, že úloha krajiny ve společnosti je stále více oslabována. Jak přimět vlastníky a uživatele půdy, aby 
ji obhospodařovali udržitelným způsobem a s ohledem na jemné zrno krajinné mozaiky? A jak přimět politiky, aby 
krajině jako veřejnému prostoru věnovali stejnou pozornost jako jiným veřejným zájmům? Za tímto účelem vznikla 

mezioborová Platforma pro udržitelné hospodaření v krajině. 

Máme mnoho nástrojů (politických, legislativních, ekonomických a technických), které se bez koordinace míjí účin-
kem. Cílem semináře je ukázat cestu, kterou by se další výzkum, ochrana, správa a využívání krajiny měly ubírat.

čtvrtek 19. května 2016, 9:00-12:30 hod.
Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze

KRAJINA – VĚC VEŘEJNÁ
NAŠE ZODPOVĚDNOST

si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR & BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, v. v. i.

Foto: J. Brůna

A jaké máme další plány?

Přinášíme návrhy, jak uzdravit naši krajinu. Pokud nestihnete květnový seminář, pak si prohlédněte náš plán, jak naložit  
s krajinou kolem Průhonického parku, který veřejnosti představíme v Průhonickém parku 18. června v rámci Vědeckého 
treku a 3. září v rámci hudebního festivalu A-fest. Chystáme také putovní výstavu po vybraných městech v celé republi-
ce (Tábor, České Budějovice, Průhonice, Praha – na Veletrhu vědy, Brno, Olomouc) a těšit se můžete na popularizační 
brožuru v rámci edice Academia „Strategie AV21“ na téma aktuálního stavu výzkumu a ochrany krajiny v ČR.

Nezapomeňte si také zakoupit sborník z předchozích seminářů Povodně a sucho: krajina jako základ řešení.                                        

PROGRAM
Moderátor prof. Ing. Josef Fanta, CSc. 

KRAJINA JAKO ZDROJ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB

9:00–9:05  MUDr. Radim Šrám, DrSc. (předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR)
   Přivítání

9:05–9:20  Ing. akad. arch. Martin Stránský (CENELC.cz, o. p. s., Centrum Evropské sítě pro implementaci EÚK v ČR)
   Evropská úmluva o krajině v současnosti a budoucnosti

9:20–9:35  Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. (institut Glopolis)
   České lesnictví: ekosystémové služby v realitě trhů a veřejné politiky

9:35–9:50  RNDr. Petr Kubala (Povodí Vltavy, s. p.)
   Dopady sucha na povodí Vltavy a možnosti řešení

9:50–10:05  prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
   Krajina a produkce potravin v zemědělství

10:05–10:15  Diskuse

10:15–10:30  Přestávka

KRAJINA JAKO VĚC VEŘEJNÁ

10:30–10:45  Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně, výherce soutěže Adaptační opatření roku 2015)
   Ekoagropodnikání na Hodonínsku – příklad udržitelného hospodaření

10:45–11:00  Ing. Jan Pešout (Svaz vlastníků půdy ČR)
   Rodinné hospodaření jako součást krajiny

11:00–11:15  Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.)
   Pozemkové úpravy a jak k nim přistupovat

11:15–11:30  Ing. Pavel Sekáč (Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe)
   Nástroje dotační politiky pro zemědělce hospodařící udržitelným způsobem

11:30–11:45  Ing. Jiří Klápště (Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, MŽP)
   Strategie přizpůsobení se změně klimatu - aktuální stav implementace

ZÁVĚR

11:45–12:30  prof. Ing. Josef Fanta, CSc. & RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
   Představení Platformy pro udržitelné hospodaření v krajině a diskuse nad politikami a koordinací 

   Po skončení semináře čeká na zúčastněné drobné pohoštění při příležitosti vernisáže výstavy „Jak uchovat naši   
   krajinu pro další generace“.

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc. 
předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

Vyřizuje: Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 775 269 169

Svou účast potvrďte prosím na: petrik@ibot.cas.cz

Foto: J. Brůna
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čtvrtek 19. 5. 2016   
 
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště
16:00 JÁÁÁNOŠÍÍK (pásmo filmů)   Z 
kolekce krátkých filmů z dílny slavného Radošínského divadla
17:30 ŠUMNÉ STOPY: Slovinsko a Slovensko (film )   V 
projekce filmů a beseda s režisérem Radovanem Lipusem
20:00 RODINNÝ FILM (film a beseda)   V 
mezinárodně úspěšný nový film a beseda s tvůrčí delegací

pátek 20. 5. 2016 
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště   V 
18:00 SLOVENKA NA KVADRÁT (divadlo)  
slavnostní zahájení a divadelní hra s Lucií ŠIPOSOVOU o národní identitě
CENTRUM SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE MZM UH  Z  
19:00 POKLADY Z BOJNÉ (zahájení krátkodobé výstavy) 
zahájení unikátní výstavy vzácných nálezů z Bojné (jen do 27. 5. 2016)
20:30 FENOMÉN TRIGLAV (přednáška a beseda)
Počátky kultury a víry ve Slovinsku -  přednáška Andreje Pleterskeho 
21:15 FENOMÉN BOJNÁ (přednáška a beseda)  
Počátky kultury a víry na Slovensku- slovenských archeologů Matěje 
Ruttkaye a Karola Piety (SAV Nitra) s besedou L.Galušky 
KNIHOVNA B.BUCHLOVANA Uherské Hradiště   Z 
19:00 SLOVINSKÉ A SLOVENSKÉ POHÁDKY (čtení)  
čtení pro nejmenší v rámci Muzejní noci SM Uherské Hradiště
SMETANOVY SADY Uherské Hradiště   Z 
20:00 KONCERT Z LJUTOMERU (Slovinsko)
koncertní vystoupení pěveckého sboru gymnázia F.Miklošiče 
z Ljutomeru (SLO) v rámci slavnostního zahájení Muzejní noci 

 Z    zdarma   D   dobrovolné vstupné  V  vstupné

sobota 21. 5. 2016 
 
STOJANOVO GYMNÁZIUM  Velehrad   Z 
10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (slavnostní zahájení)
10:00 VZPOMÍNKY NA SOČSKOU FRONTU (vernisáž)
výstava připomíná místo největšího počtu padlých českých vojáků 
10:30 JANUZ PUHAR - FOTOGRAFIE NA SKLE (vernisáž) 
slovinský kněz, fotograf a vynálezce technologie fotografie na skle
11:00 - 18:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKA 
nových prostor Stojanova gymnázia a Martyrionu (každou hodinu)
ŽIVÁ VODA Modrá   Z 
16:30 SLOVINSKO - EVROPA V MALÉM (vernisáž) 
fotoklub Antona Ažbe nabídne krásy Slovinska ve fotografii 
CENTRUM SLOVÁCKÝCH TRADIC Modrá   Z 
14:15, 14:50, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 
PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ  
mimořádná setkání s významnými osobnostmi (D.Prelovšek, A.Pleterski, 
M.Ruttkay, J.Mičo, V.Merunka, ...) i ochutnávky speciálních vín 
ARCHEOSKANZEN Modrá   V 
10:00 – 23:00 ŘEMESLNÝ JARMARK
jarmark mistrů tradičních lidových řemesel ze Slovácka,Slovenska a 
Slovinska, vystoupení FS Modřánek, Pampeliška z Rožnova, 
Osvětimánek a dílničky pro děti VELKOMORAVANÉ
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ STARÉ TRTY  
slavnostní vysazení „potomka“ nejstarší vinné hlavy na světě z Mariboru
14:00 – 16:00 LIDOVÁ HUDBA (přehlídka)
FS CHOTÁR (Terchová), POĹANA (Brno), LJUTOMER (Slovinsko) ...
15:00 – 20:00 CESTY VÍNA (košt)
tradiční mezinárodní degustace vín – letos i ze Slovinska a Slovenska 
17:00 – 19:30 WORLD-MUSIC (přehlídka)
BANDA + Zuzana Homolová, NEBESKÁ MUZIKA (Terchová)
20:00 – 23:00 ZBOJNICKÁ VATRA (zábava)
závěrečný Slovenský večer s lidovou hudbou, národními specialitami, 
vínem a setkání s hosty a účinkujícími 
KOSTEL SV.DUCHA Staré Město  Z  
18:00  JOŽE PLEČNIK – mistr sakrální architektury 
zahájení výstavy výstavních panelů a dřevěných modelů staveb

neděle 22. 5. 2016 
 
HORA SV.KLIMENTA Osvětimany   Z 
9:30 – 12:00  PUTOVÁNÍ NA KLIMENTKA 
putování z Osvětiman na Horu sv.Klimenta s komentovanou prohlídkou
HOSPODA NA SRUBU Osvětimany   V 
11:00 – 16:00 SLAVNOST HALUŠEK (ochutnávka, zábava)
vaření a ochutnávka slovenských specialit a koncert slovenské world-
music skupiny BUCHAJTRAMKA
BAZILIKA Velehrad   D 
15:00 – 17:00 HUDEBNÍ SETKÁNÍ (sborový zpěv)
bohoslužba a koncert tří sborů z Velehradu, Trenčína a Ljutomeru
SÁL KARDINÁLA ŠPIDLÍKA  Velehrad   V 
17:30 OBRAZY STARÉHO SVETA (film) 
legendární slovenský film a setkání s režisérem Dušanem Hanákem
TURISTICKÉ CENTRUM Velehrad   V 
20:00 – 23:00 SLOVINSKÝ VEČER (společenský večer)
komponovaný večer s divadlem, hudbou i ochutnávkou specialit 
20:00 VLNY (divadlo)
sedm žen v jedné ve strhujícím podání slovinské herečky Nataši Burger
21:30 ANDRÁŽ POLIČ + HAMLET EXPRESS (koncert)
world-music koncert Andráže Poliče s hudebními přáteli z Ljublaně

pondělí 23. 5. 2016 
KOSTEL SV.DUCHA Staré Město   D 
9:30  HUDEBNÍ SETKÁNÍ (sborový zpěv)
koncert pěveckých sborů z Velehradu a Ljutomeru a prohlídka výstavy
KINO HVĚZDA Uherské Hradiště   V 
17:30  RUŽOVÉ SNY (film)
speciální projekce k 40. výročí premiéry s režisérem Dušanem Hanákem

úterý 24. 5. 2016
KLUB KULTURY Uherské Hradiště   V 
19:00  MANŽELSKÁ VRAŽDĚNÍ (divadlo)
divadelní představení Jaroslava Duška a Nataši Burger

                www.dny-slovanske-kultury.cz

      19. - 24. května 201619. - 24. května 2016
    Slovinsko a Slovensko    Slovinsko a Slovensko

ⱆ UH.HRADIŠTĚ ⰿ MODRÁ ⰲ VELEHRAD ⱁ OSVĚTIMANY ⱄ STARÉ MĚSTO
filmy, divadla, koncerty, výstavy, ochutnávky, přednášky, besedy, putování, jarmark, společenská setkání

ZÁŠTITY:  prezident ČR Miloš Zeman, velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss, předseda Senátu parlamentu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Jan
Hamáček, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg, předseda výboru pro zahraniční věci a bezpečnost Senátu František Bublan,

člen výboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Vítězslav Jandák  POŽEHNÁNÍ: primas český Dominik kardinál Duka, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon (pravoslavný arcibiskup Olomoucko-Brněnský)

ORGANIZACE  ZÁŠTITY                                             FINANČNÍ PODPORA                                       POŘÁDAJÍCÍCÍ MĚSTA    PROPAGACE                                                     SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 9A
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Obce získají z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2016 více než 360 milionů

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní roz-
voj více než 360 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit 
obnovu a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyva-
tel venkova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v sou-
ladu s místními tradicemi.

„Obdrželi jsme 2 336 žádostí o dotace v objemu přes 1,1 mili-
ardy korun. Hodnotitelská komise mi následně doporučila ke schvá-
lení a k podpisu 750 žádostí v celkové výši přes 360 milionů korun. 
Každoročně vysoký počet podaných žádostí jasně ukazuje na správ-
né zaměření programu a naši schopnost reagovat na potřeby ven-
kova,“ řekla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

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

Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Dotační titul č. 1 –  Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 –  Podpora zapojení dětí a mládeže do komunit-

ního života v obci
Dotační titul č. 3 –  Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 

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

v obci
Dotační titul č. 5 –  Podpora obnovy místních komunikací

Seznam vyhodnocených žádostí naleznete zde. 
Zdroj: MMR

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 0D

112 projektů na podporu bydlení
získá více než 461 milionů korun

Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování 
z programu Podpora bydlení 2016. Celkem bylo schváleno 112 ak-
cí za 461,7 milionů korun. Více jak polovina z částky půjde na ko-
munitní bydlení pro seniory a na pečovatelské a vstupní byty. 

„Schválené projekty pomohou k lepší dostupnosti bydlení těm, 
kteří nemají vždy jednoduchou cestu na pořízení vlastního bydle-
ní. Nabízíme tak částečně klíč ke šťastnému životu, jehož je poho-
dlné bydlení součástí,“ uvedla ministryně.

V rámci Regenerace sídlišť bude podpořeno 25 akcí v celkovém 
objemu 93,5 milionu korun, na pořízení podporovaných bytů by-
lo schváleno 52 akcí za 342,7 milionů. V objemu 4,2 milionu bu-
de podpořena výměna olověných rozvodů u 18 akcí. Nově v letoš-
ním roce MMR podpoří 21,8 miliony i 17 žádostí na výstavbu vý-
tahů a bezbariérových přístupů v bytových domech.

Mimo akce určené k financování ministryně Šlechtová schválila 
i akce náhradní a zamítla akce, které nesplnily podmínky programu.

Seznam vyhodnocených projektů naleznete zde.
Zdroj: MMR

Ministryně schválila 166 milionů
na podporu neziskových organizací

Nestátní neziskové organizace v České republice, které pro svo-
ji činnost těžko shánějí finanční prostředky se dočkají podpory ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj. Sdružení nájemníků ČR, Ná-
rodní síť Zdravých měst, Pražská organizace vozíčkářů, Sdružení 
přátel konta Bariéry. Tyto a další organizace se mohou těšit na fi-
nanční podporu v letošním roce. Ministryně Karla Šlechtová roz-
dělí mezi 51 organizací více než 166 milionů Kč.

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2016.aspx
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prVní smlouVa iti s městem brno
V IROP bylo dosaženo posunu také v oblasti Integrovaných 

územních investic (ITI). Dne 30. března 2016 byla uzavřena první 
veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem se statutárním městem Brno, které 
bude plnit funkci zprostředkujícího subjektu ITI Brněnské metro-
politní oblasti. Více informací o této strategii naleznete na adrese 
https://www.brno.cz/iti/    

informace a doporučení pro žadatele
Aktuálně je možné v IROP předkládat žádosti o podporu ve 23 ote-

vřených výzvách. Veškeré informace k vyhlášeným výzvám naleznete 
na www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

Seznam plánovaných výzev je zveřejněn na www.strukturalni-
-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty (ve složce „Harmonogram 
výzev“). Zdroj: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje všem žadatelům v IROP 
před podáním žádosti o podporu konzultovat projekt s příslušný-
mi krajskými pobočkami Centra pro regionální rozvoj ČR. Veške-
ré kontakty jsou k dispozici na stránkách www.crr.cz/cs/kontakty/
kontakty-irop/

Střediska integrovaného záchranného
systému získají přes 1 miliardu korun

Modernější vzdělávací a výcviková střediska, která pomohou zá-
chranným složkám v jejich práci a při řešení mimořádných událostí. 
To je cílem výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. 
Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun.

Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a vý-
cvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného 
systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí 
a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událos-
tí.  V této výzvě budou podporovány stavby, stavební úpravy, poříze-
ní technologií, technického a technologického vybavení, výukového 
softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávají-
cích vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 15. dubna 2016 
do 31. prosince 2018.

Bližší informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde.  MMR

„Z počtu podaných žádostí je zřejmé, že s počtem neziskových 
organizací v České republice roste i poptávka po národních dota-
cích. Ty úspěšné směřují na konkrétní projekty v regionech a tyto 
aktivity se snažím podporovat. Vítám zároveň společnou diskuzi o 
systémovějším zapojení neziskového sektoru do rozvojových akti-
vit,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

MMR zaevidovalo celkem 101 žádostí o dotaci na podporu 
NNO s celkovým požadavkem přes 283 milionů korun.

Nestátní neziskové organizace mohly předkládat projekty za-
měřené na oblast regionální politiky, cestovního ruchu, bytové po-
litiky, stavebního řádu a územní soudržnosti.

Seznam schválených žádostí je uveřejněn zde
Zdroj: MMR

Žadatelé podali již přes 360 projektů
do IROP. Na sociální podniky a památky

Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo ke konci března 366 před-
ložených žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operač-
ním programu (IROP) s celkovým finančním objemem téměř 9 mi-
liard korun. Počet žádostí bude rapidně narůstat. 

Většinu žádostí o podporu podali žadatelé ve dvou ukončených 
kolových výzvách na podporu sociálního podnikání, které se těšily 
zájmu nad očekávání. V rámci obou výzev bylo předloženo 178 žá-
dostí za téměř 630 milionů korun. Jedná se o projekty zaměřené 
zejména na zpracování dřeva, stavební práce a provoz kaváren, 
zpracování ovoce a zeleniny, textilní činnost nebo zpracování plas-
tových materiálů. Aktuálně probíhá hodnocení předložených pro-
jektů a následovat bude schválení projektů a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.

Dalších 63 žádostí s objemem výdajů téměř 4,4 miliardy korun 
bylo předloženo v kolové výzvě na podporu revitalizace kulturních 
památek, která byla ukončena dne 31. března 2016.

I v tomto případě byl zájem žadatelů vysoký a finanční částka 
určená na podporu projektů v této výzvě byla překročena téměř 
o 1 miliardu korun.

Ke konci března byla ukončena výzva na deinstitucionalizaci so-
ciálních služeb za účelem začleňování sociálně vyloučených osob. 
Žadatelé podali celkem 8 žádostí v celkovém objemu 273 milionů 
korun.
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I R O PI

https://www.brno.cz/iti/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS
http://www.mmr.cz/getmedia/d8a145e5-3e7c-4592-a0f8-2d4bd0c3d595/2016-Seznam-zadosti-NNO-schvalenych-k-poskytnuti-dotace.pdf?ext=.pdf
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O podporu na zvýšení dostupnosti
mateřských škol je v IROP velký zájem

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí o podpo-
ru ve dvou výzvách týkajících se infrastruktury pro předškolní vzdě-
lávání, jež byly vyhlášeny v prosinci loňského roku. Téměř tři miliar-
dy korun půjdou do mateřských škol, dětských skupin, lesních ško-
lek, mateřských center či jeslí.

„Takto velký zájem ukazuje na správně zaměřené výzvy. Podpo-
rovány jsou oblasti, kde mohou dotace maximálně pomoci a projek-
ty budou přínosem svému okolí. Financovány budou stavby a sta-
vební práce spojené s výstavbou mateřských škol, ale i úpravy stá-
vajících zařízení včetně pořízení vybavení, budování bezbariérových 
opatření a nákupu pomůcek,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

Za více než čtyři měsíce trvání 14. a 15. výzvy obdrželo MMR 
celkem 240 žádostí s požadavkem na dotace přes tři miliardy ko-
run. Žadatelé projevili velký zájem zejména ve výzvě na podporu 
infrastruktury pro předškolní vzdělávání v území se sociálně vylou-
čenými lokalitami s celkovou alokací přes 1,7 miliardy korun. V té-
to výzvě bylo podáno 180 žádostí za téměř 2,7 miliardy korun, což 
přesahuje její alokaci o miliardu korun.

V druhé výzvě zaměřené na podporu infrastruktury pro před-
školní vzdělávání mimo sociálně vyloučené lokality bylo předlože-
no celkem 60 žádostí v objemu jedné miliardy korun.

Zdroj: MMR 

Evropský dům v Hradci Králové
poskytne kvalitní podporu žadatelům

Ministryně Karla Šlechtová se zúčastnila slavnostního otevření 
Evropského domu v Hradci Králové. Ten bude sloužit jako kvalitní 
informační a konzultační místo pro žadatele a příjemce evrop-
ských strukturálních a investičních fondů. Každému se zde dosta-
ne odpovědi, jak postupovat a co pro získání evropských dotací 
učinit.

„S myšlenkou vzniku Evropských domů v každém z krajů Čes-
ké republiky jsme přišli již v roce 2014 a jsem velice ráda, že se Krá-
lovéhradeckému kraji povedlo tuto ideu uskutečnit a že jej dnes 
můžeme slavnostně otevřít. Je to ukázka toho, že dobré myšlenky 
nás vedou ke správnému cíli,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

Hlavní myšlenkou Evropských domů je najít společné místo v jed-
notlivých krajích, které se stane vstupní branou pro žadatele a pří-
jemce fondů EU, média a širokou veřejnost v období let 2014–2020.

MMR

Aktualizovaný harmonogram
výzev IROP v roce 2016

Řídicí orgán IROP vydává  aktualizovaný Harmonogram výzev 
pro IROP na rok 2016 s platností od 1. 4. 2016.

V harmonogramu došlo ke změnám zejména s ohledem na ad-
ministraci vyhlašování výzev a následného hodnocení projektů, 
s ohledem na absorpční kapacitu a také v souvislosti s posunem vý-
zev pro integrované nástroje.

U výzev v prioritní ose 2 zaměřených na oblast školství a oblast 
sociální došlo k přepočtu alokace, kdy 70 % alokace  (místo původ-
ních 60 %) směřuje do výzev určených pro správní obvody obcí 
s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.

Změny oproti verzi harmonogramu 2016 vydaného 27. 10. 2015 
jsou barevně označeny.

Podrobný harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 je zveřej-
něn zde. 

ZPRAVODAJ

IROP
ČTVRTLETNÍK INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

1 / 2016

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Řídicí orgán IROP se ve spolupráci s dalšími odbornými subjek-
ty snaží na každý rok prezentovat ucelený přehled plánovaných 
výzev, aby potencionální žadatelé o podporu byli předem infor-
mováni, které výzvy se chystají a mohli s dostatečným předstihem 
připravovat své projektové záměry. Harmonogram uvádí, ve kte-
rých tématech budou vyhlašovány výzvy v jednotlivých měsících 
roku 2016. Aktuální harmonogramy jsou umístěny na webových 
stránkách. Podle názvů se Vám některé výzvy mohou zdát obdob-
né jako například Sociální bydlení a Sociální bydlení (SVL) nebo 
Sociální podnikání a Sociální podnikání (ITI) nebo (IPRÚ). Rozdíly 
tkví v prvním případě v územním zaměření výzev, kdy některé vý-
zvy jsou určené pro území, na kterém se nacházejí sociálně vylou-
čené lokality. V druhém případě je rozdíl v tom, jestli je výzva vy-
hlášená pro integrované nástroje ITI nebo IPRÚ.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/Dokumenty/Harmonogram-vyzev/Harmonogram-vyzev-2016-k-1-4-2016
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Výzva Téma IROP Celková alokace Vyhlášení

20  doprava Nízkoemisní a bezemisní vozidla  1,12 mld. Kč  VYHLÁŠENO

21  kultura Muzea  2,49 mld. Kč  VYHLÁŠENO

22  doprava Telematika pro veřejnou dopravu  0,20 mld. Kč  VYHLÁŠENO

23  eGovernment Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1,65 mld. Kč  VYHLÁŠENO

24  doprava Výstavba a modernizace přestupních terminálů  1,28 mld. Kč  VYHLÁŠENO

25  kultura  Knihovny  1,10 mld. Kč  VYHLÁŠENO

26  eGovernment  eGovernment I.  2,30 mld. Kč  VYHLÁŠENO

27 IZS  Vzdělávací a výcviková střediska IZS  1,02 mld. Kč  VYHLÁŠENO

28  eGovernment  Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.  1,03 mld. Kč  4/2016

29  sociální integrace  Rozvoj sociálních služeb  0,32 mld. Kč  4/2016

30  sociální integrace  Rozvoj sociálních služeb (SVL)  0,74 mld. Kč  4/2016

31  zdravotnictví  Zvýšení kvality návazné péče  3,60 mld. Kč  5/2016

32  silnice  Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI)  4,59 mld. Kč  5/2016

33  silnice  Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IPRÚ)  1,53 mld. Kč  5/2016

34  vzdělávání  Infrastruktura SOŠ a VOŠ 0,46 mld. Kč  5/2016

35  vzdělávání  Infrastruktura SOŠ a VOŠ (SVL) 1,08 mld. Kč  5/2016

36  kultura  Kulturní dědictví (ITI) 2,89 mld. Kč  5/2016

37  kultura  Kulturní dědictví (IPRÚ) 1,93 mld. Kč  5/2016

38  CLLD  Dokumenty územního rozvoje 0,10 mld. Kč  5/2016

39  sociální integrace  Sociální bydlení 0,32 mld. Kč  5/2016

40  sociální integrace  Sociální bydlení (SVL)  0,75 mld. Kč  5/2016

41  CLLD  Dopravní obslužnost  1,7 mld. Kč  5/2016

42  sociální integrace  Rozvoj infrastruktury komunitních center  0,04 mld. Kč  6/2016

43  sociální integrace  Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) 0,99 mld. Kč  6/2016

44  IZS  Stanice IZS 2,09 mld. Kč  6/2016

45  vzdělávání  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) 1,05 mld. Kč  6/2016

46  vzdělávání  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) 0,30 mld. Kč  6/2016

47  doprava  Dopravní obslužnost (ITI) 4,17 mld. Kč  6/2016

48  doprava  Dopravní obslužnost (IPRÚ) 1,79 mld. Kč  6/2016

49  sociální integrace  Sociální infrastruktura (ITI) 2,21 mld. Kč  6/2016

50  sociální integrace  Sociální infrastruktura (IPRÚ) 1,69 mld. Kč  6/2016

51  vzdělávání  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  0,18 mld. Kč  7/2016

52  vzdělávání  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 0,42 mld. Kč  7/2016

53  sociální integrace  Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) 1,53 mld. Kč  7/2016

54  CLLD  Sociální infrastruktura 2,00 mld. Kč  7/2016

55  CLLD Kulturní dědictví 0,45 mld. Kč  7/2016

56  kultura Revitalizace vybraných památek II. 1,82 mld. Kč  8/2016

57  sociální podnikání Sociální podnikání II 0,06 mld. Kč  8/2016

58  sociální podnikání Sociální podnikání pro SVL II 0,14 mld. Kč  8/2016

59  CLLD Komunitně vedený místní rozvoj – sociální podnikání 1,00 mld. Kč  8/2016

60  vzdělávání Infrastruktura základních škol 0,65 mld. Kč  8/2016

61  vzdělávání Infrastruktura základních škol (SVL) 1,51 mld. Kč  8/2016

62  zdravotnictví Deinstitucionalizace psychiatrické péče 2,35 mld. Kč  9/2016

63  sociální podnikání Sociální podnikání (ITI) 0,20 mld. Kč  9/2016

64  sociální podnikání Sociální podnikání (IPRÚ) 0,13 mld. Kč  9/2016

65  vzdělávání Regionální vzdělávání (ITI) 3,15 mld. Kč  9/2016

66  vzdělávání Regionální vzdělávání (IPRÚ) 0,89 mld. Kč  9/2016

67  CLLD Vzdělávání 2,00 mld. Kč  11/2016

68  CLLD Řešení rizik 0,50 mld. Kč  11/2016

69  zateplování Zateplování – finanční nástroj 6,37 mld. Kč  12/2016
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Stovkám obcí a měst klesnou
díky OPŽP účty za energie

Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí o pod-
poru v 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. 
Ta byla zaměřena na projekty energetických úspor a lepší využití ob-
novitelných zdrojů energie u veřejných budov. O dotaci se hlásí 650 
žadatelů, kteří si řekli o téměř 1,9 miliardy korun. Fond všechny do-
šlé žádosti vyhodnotí do konce června.

Příjem žádostí se zaměřením na projekty, které pomohou výraz-
ně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách, probíhal 1. pro-
since 2015 do 15. dubna 2016 a o dotaci si mohly požádat zejmé-
na obce a města a další majitelé veřejných budov na území celé 
České republiky.

„Celkem jsme obdrželi 650 žádostí o dotaci s celkovými nákla-
dy přesahujícími 7 miliard korun,“ uvedl ředitel Státního fondu ži-
votního prostředí ČR Petr Valdman. „Projekty vyhodnotíme do kon-
ce června, příjemci už nyní mohou zahajovat kroky k zadávacímu 
řízení tak, aby mohla být co nejdříve po schválení projektu zaháje-
na realizace a faktické čerpání prostředků EU,“ doplnil Valdman.

Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodové-
ho pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci 
opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost bu-
dovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou 
také projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pro-
jekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užit-
kové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání ob-
novitelných zdrojů energie. „Při posuzování došlých žádostí budou 
pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR posuzovat ze-
jména konečné snížení spotřeby energie v budově, odhadované 
roční snížení emisí skleníkových plynů nebo i tuhých znečišťujících 
látek,“ shrnuje Petr Valdman hlavní kritéria, podle kterých se bu-
dou projekty hodnotit.

Žadatelé, kteří podali svou žádost v rámci 19. výzvy, mohou 
současně čerpat zvýhodněný úvěr z Národního programu Životní 
prostředí, konkrétně z 8. výzvy. Na tyto úvěry SFŽP vyčlenil půl mi-
liardy korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto procent cel-
kových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o něj 
mohou až do konce roku 2016. Zdroj: SFŽP

Na zlepšení ovzduší nových 2,7 mld.
z OPŽP. Zájem žadatelů dvojnásobně
překonal vymezené prostředky

Dalších 2,7 miliardy korun z evropských fondů půjde do zlep-
šování kvality ovzduší v České republice. Dotaci získá 56 projek-
tů přihlášených v 8. výzvě Operačního programu Životní prostře-
dí 2014–2020, jejichž cílem je snížit množství emisí pocházejících 
z průmyslu a zemědělství.

Příjem žádostí se zaměřením na zlepšování kvality ovzduší v lid-
ských sídlech probíhal od 14. srpna do 16. prosince 2015. Státní 
fond životního prostředí ČR přijal celkem 240 řádně zaregistrova-
ných žádostí s rekordním požadavkem dotace z evropských pro-
středků v objemu 5,5 miliardy korun.

Ředitel SFŽP Petr Valdman k rekordnímu zájmu žadatelů uvádí: 
„Administraci žádostí jsme nastavili tak, abychom i při takto vel-
kém počtu přijatých žádostí stihli všechny vyhodnotit včas a dodr-
žet tak termíny, které jsme žadatelům slíbili. U projektů, které by-
ly schváleny, mohou úspěšní žadatelé finalizovat svá zadávací říze-
ní, aby mohli co nejdříve zahájit jejich realizaci.“

Finanční podpora konkrétně poputuje na náhradu, rekonstruk-
ci nebo pořízení dodatečných zařízení na spalovací a ostatní staci-
onární zdroje znečišťování, s cílem snížit emise tuhých látek, oxidů 

síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek. Vybrá-
ny byly takové projekty, které nejlépe splnily hlavní sledované indi-
kátory, zejména snížení množství emisí jemných prachových částic 
PM10 a PM2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství. Většina fi-
nančních prostředků tak poputuje zejména průmyslovým podni-
kům. Po realizaci vybraných 56 projektů by mělo dojít k ročnímu 
snížení emisí TZL o 963 tun, SO2 o 2 249 tun a NOx o 396 tun. 

Přehled schválených projektů (pdf) Zdroj: MŽP

287,5 milionu korun pro krajinu
a na její schopnost zadržovat vodu

Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, 
a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a ob-
dobí sucha v letních měsících na straně druhé. Na podporu této 
funkce krajiny vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřed-
nictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR výzvu, jejíž alokace 
z evropských fondů ve výši 287,5 milionu korun je určena primár-
ně právě na opatření k zadržování vody v krajině. 

„V době narůstajících extrémů počasí způsobených klimatickou 
změnou nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský ex-
trémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsled-
ně chránit, a vláda již v červencovém materiálu z roku 2015 schválila 
souhrn opatření na ochranu vodních zdrojů. Toto je tedy další z našich 
investic do vzniku a obnovy mokřadů, obnovy krajinných prvků pro 
udržení vody v krajině či investic do systémů hospodaření s dešťovou 
vodou, které musíme realizovat,“ potvrzuje ministr Richard Brabec. 

Mezi taková opatření zdaleka nepatří jen vodní prvky, jako ma-
lé vodní nádrže, tůně či mokřady, revitalizace a realizace přírodě 
blízkých koryt vodních toků nebo obnova korytotvorných procesů. 
Velice důležitou roli hraje i tzv. vegetační pokryv, tedy realizace trav-
ních pásů, průlehů, zakládání a obnova mezí a remízů, vytváření 
krajinné mozaiky, zlepšení stavu lesních porostů nebo zakládání 
a obnova územních systémů ekologické stability, biocenter a bio-
koridorů. Na tato a řadu dalších opatření je určeno 80 % celkové 
alokace z této výzvy, tedy konkrétně 230 milionů korun. Výzva je 
pro příjem žádostí otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016. 

„Doufám, že žadatelé mají v zásobě dostatek dobrých nápadů, 
aby se evropské peníze skutečně využily tak, aby pomohly naší pří-
rodě a krajině. Zkušenosti z minulého programového období uka-
zují, že to jde,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR. 

Plánované záměry jednotlivých projektů doporučujeme konzulto-
vat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny 
na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro 
své dotazy mohou žadatelé též využít e-mailovou schránku dotazy-
-PO4@nature.cz. Způsobilými žadateli jsou zejména obce, kraje, stát-
ní podniky, neziskové organizace a pouze fyzické osoby podnikající. 
Veškerá dokumentace k výzvám z OPŽP 2014–2020 je zveřejněna na 
stránkách SFŽP ČR. Zdroj: MŽP

Zajímavé projekty shrnuje sborník z Konference Vybrané pro-
blémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím ev-
ropských a národních dotačních programů. Najdete jej na: strán-
kách AOPK ČR.
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SZIF začal přijímat žádosti pro
lesnicko-environmentální opatření

Od 22. dubna mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci na Les-
nicko-environmentální opatření, které spadají do Programu rozvoje 
venkova 2007–2013 a 2014–2020. Pro staré období se jedná o plat-
by v rámci Natury 2000 v lesích a lesnicko-environmentální platby. 
V novém období PRV jde o dvě podopatření v rámci M15 Lesnicko-
-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, a to Zachování 
porostního typu hospodářského souboru nebo Ochrana a reproduk-
ce genofondu lesních dřevin. Příjem žádostí končí 16. května 2016. 

Veškeré podrobné informace jsou k dispozici v příručkách a ma-
nuálech, které jsou ke stažení na stránkách www.szif.cz (sekce 
PRV 20007–2013 / Osa II. / 2. / Ke stažení; PRV 2014–2020/Opat-
ření / M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochra-
na lesů / Ke stažení). Zdroj: SZIF

Prodloužení termínu příjmu
žádostí pro 2. kolo PRV

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství dochází k prodlou-
žení termínu pro 2. kolo příjmu žádostí o jeden týden pro všechny 
operace. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu far-
máře v termínu od 3. května 2016 od 8:00 do 23. května 2016 do 
13:00. Podstatné skutečnosti k jednotlivým operacím zůstávají 
v platnosti. Zdroj: MZe 

Zástupci zemí V4 zhodnotili
první rok implementace EU fondů

Do Prahy se na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj sjeli zá-
stupci Slovenska, Maďarska a Polska, aby zhodnotili a sdíleli své 
zkušenosti z rozběhu čerpání evropských fondů v novém progra-
movém období 2014–2020. Akce se uskutečnila v rámci českého 
předsednictví zemím Visegrádské skupiny.

„Evropské fondy se dlouhodobě potýkají s mnoha administrativ-
ními bariérami, kohezní politika se každé programové období stává 
složitější a nepřehlednější. Naší snahou bylo nastavit systém tak, aby 
se sjednotily procesy napříč programy, abychom dokázali průběžně 
vyhodnocovat přínosy, které kohezní politika pro ČR má, a zároveň 
abychom respektovali evropskou legislativu. Sdílení zkušeností, jak 
se s nastavením a rozběhem nového programového období vypořá-
dali naši partneři v jiných zemích, nám může pomoci v předcházení 
či alespoň nalezení řešení pro složité situace, které se vždy objeví,“ 
uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.

V rámci programu zástupci jednotlivých zemí diskutovali o hlavních 
výzvách, se kterými se setkali v prvním roce implementace. Jednotlivé 
příspěvky byly věnovány stavu čerpání z evropských fondů, monitoro-
vacímu systému, publicitě evropských fondů i tzv. auditu designace. 
V diskuzi se potvrdilo, že členské státy se potýkají s obdobnými výzva-
mi, jako je například potřeba efektivního strategického řízení a pláno-
vání nebo nedostatek času na zpracování evropských pravidel do ná-
rodní legislativy nebo národních pravidel čerpání evropských prostřed-
ků. Nejen v České republice tak řeší požadavky evropské komise 
s termínem přijetí nového zákona o veřejných zakázkách.

(Audit designace: Nařízení Evropské komise určuje, že před tím, 
než členský stát zašle v novém programovém období první souhrn-
nou žádost o proplacení prostředků z evropských fondů, musí pro-
jít auditem všechny řídicí orgány i Platební a certifikační orgán. Tzv. 
audit designace se zaměřuje na správnost nastavení systému říze-
ní a kontroly. Jelikož se moment prvních žádostí blíží, je téma au-
ditu velmi aktuální.) MMR

Ministryně Šlechtová popřála Slovensku
úspěšné předsednictví v čele EU

Od zkušeností s čerpáním a proplácením evropských dotací, 
spolupráce zemí Visegrádské skupiny, až po nedávno vyhlášené vý-
zvy ze společného přeshraničního programu spolupráce. Diskuse 
mezi ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou a slovenskou 
ministryní zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ga-
brielou Matečnou se dotýkala široké škály témat.

„Udržování dobrých sousedských vztahů se Slovenskou repub-
likou patří dlouhodobě k hlavním prioritám české zahraniční poli-
tiky. Především intenzivní vzájemná komunikace a koordinace se 
projevuje ve shodě a porozumění v důležitých oblastech. Nabídla 
jsem ministryni Matečné pomoc při blížícím se převzetí předsed-
nictví v Radě EU, kterého se ujme Slovenská republika ve druhé po-
lovině letošního roku, neboť s touto rolí již máme zkušenosti, “ 
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jednání, během kterého se probírala především přeshraniční 
spolupráce a priority obou zemí v oblasti Evropské unie, se zúčast-
nili také náměstek ministryně pro řízení sekce evropských progra-
mů Zdeněk Semorád a náměstkyně pro řízení sekce Národního or-
gánu pro koordinaci Olga Letáčková. Obě ministryně také jednaly 
o často zmiňované situaci v oblasti zastaveného proplácení zreali-
zovaných projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Slovenská republika – Česká republika z programového 
období 2007–2013, jejíž řešení Karla Šlechtová po slovenské stra-
ně několikrát urgovala. Ministryni Šlechtové se dostalo ze sloven-
ské strany ujištění, že do tří týdnů bude situace vyřešena a čeští pří-
jemci tak obdrží finanční prostředky za zrealizované aktivity.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán programu pře-
shraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká re-
publika ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova 
Slovenské republiky, coby řídicím orgánem, vyhlásilo výzvy k předklá-
dání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek na reali-
zaci projektů v novém programovém období. Zdroj: MMR

Program podpory česko-slovenského
příhraničí otevírá brány žadatelům

Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spo-
lupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zeměděl-
ství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žá-
dostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu 
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozi-
ci na celé programové období je přes 90,1 mil. EUR.

MMR jako národní orgán programu INTERREG V-A SR-ČR ve spo-
lupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova, coby řídicím 
orgánem, vyhlásilo výzvy k předkládání projektových žádostí o ne-
návratný finanční příspěvek na realizaci projektů. Jedná se o výzvy:

1. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 4) –  Ochrana 
a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémo-
vých služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruk-
tur s alokací 2 704 000 EUR a s datem ukončení k 31. 8. 2016,

2. Rozvoj místních iniciativ (investiční priorita 5) – Podpora práv-
ní a administrativní spolupráce  a spolupráce mezi občany a in-
stitucemi s alokací 4 506 942 EUR a s datem ukončení k 25. 7. 2016,

3. Využívání inovačního potenciálu (investiční priorita 1) – Přípra-
va a vykonávání  společných vzdělávacích, odborných vzdě-
lávacích a školících programů s alokací 2 974 000 EUR a s datem 
ukončení k 25. 7. 2016 a

4. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 3) – Zachování, 
ochrana, podpora  a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
s alokací 14 332 000 EUR a s datem ukončení k 31. 8. 2016.

Zdroj: MMR
Celé texty výzev včetně realizační dokumentace nutné pro 

podání žádosti je možné získat na http://www.sk-cz.eu.
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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

REDaKTORKa
Marie Šuláková
751 25 Veselíčko 196
tel. 773 299 817
marie.sulakova@seznam.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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