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Nové vedení NS MAS. Novým předsedou Národní sítě MAS ČR byl 16. března 2017 zvolen na valné hromadě v moravských Hranicích Jiří Krist z MAS 
Opavsko (vpravo), který vystřídal Václava Pošmurného z MAS Posázaví. Foto: TSu

) Aktuálně

Do 23. ročníku soutěže 
Vesnice roku 2017 se mohou 
obce přihlásit do 28. dubna
Jarní Den malých obcí byl tradičně ve znamení zahájení 

nového, již 23. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu ob-
novy venkova. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnické-
ho charakteru, které mají maximálně 7,5 tisíce obyvatel a kte-
ré mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se 
rozvojem obce. Před uzávěrkou se uskuteční 5 seminářů v ob-
cích Konstantinovy lázně, Rudník, Sebranice, Kozojídky a Ka-
šava. Příjem přihlášek končí 28. dubna. Vyhlášení výsledků ce-
lostátního kola soutěže se uskuteční v Luhačovicích 16. září.

 Více informací na str. 2

) Regiony

Rok venkova: Malý venkov vymírá, 
podnikání v obcích zvoní hrana 
Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, 

zatímco ve větších obcích populace roste. Více jak 2,5 tisíce ob-
cí je navíc zařazeno do kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde 
selhává základní živnostenská obslužnost. Devět z deseti pod-
nikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví převažuje obchod, 
drobné profese, odborné služby a zemědělská činnost. Asoci-
ace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
předkládá Analýzu venkova a klíčových odvětví a společně 
s  partnery navrhuje mimořádná opatření. Cílem je zkoncent-
rovat nástroje podpory podnikání v obcích s cílem udržet pod-
nikatelský ruch venkova.  Více informací na str. 25

) témA

Obce a města mají šanci 
na zvýšení rozpočtového určení daní. 
Oslovte své poslance!
Pokud se ze stovek „zaparkovaných“ legislativních návrhů 

podaří dále projednat ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně 
změnu rozpočtového určení daní pro obce, je potřeba nasa-
dit všechny síly, aby to dobře dopadlo. Každý starosta by měl 
informovat zákonodárce, že změnit RUD ve prospěch obcí je 
pro náš stát klíčové. Toto jednoduché sdělení zaznívalo na Dni 
malých obcí 7. března v Praze i na semináři SPOV ve stejný 
den ve sněmovně. Den na to prošel návrh zvýšení RUD o cca 
8 miliard korun také rozpočtovým výborem sněmovny. Aby 
se vše stihlo a obce od 1. 1. 2018 dostaly prostředky z DPH, 
nesmí se proces schvalování zadrhnout na pozměňovacích 
návrzích a dalších komplikacích. Více informací na str. 4
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Jarní Den malých obcí byl tradičně ve znamení zahájení nového 
ročníku oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venko-
va. Obce z celé České republiky mohou již po třiadvacáté soutěžit 
o titul Vesnice roku.

„Našim hlavním úkolem jako jednoho z vyhlašovatelů a organizá-
torů soutěže je podpořit ty hodnoty venkova a jeho obyvatel, které 
jsou základem pro trvalou atraktivitu bydlení, ale hlavně života na 
venkově. Cením si všech starostek a starostů, kteří ve svých vesnicích 
udržují bohatý společenský a kulturní život, jehož nedílnou součástí 
jsou nejrůznější spolky. Těším se na další inspirativní ročník této soutě-
že a věřím, že každá obec v naší zemi má co nabídnout,” uvedla mini-
stryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, kte-
ré mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní 
strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obno-
vy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Orga-
nizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a celostátní. Všech-
ny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do ce-
lostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla 
udělena Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole). V rámci celostát-
ního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: kon-
cepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, 
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inže-
nýrské sítě a úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní 
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a infor-
mační technologie obce.

Podmínky nového ročníku podepsal ministr zemědělství Mari-
an Jurečka, náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semo-
rád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecio-
nová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Motivační semináře: termíny a místa konání od 9.00 do 13.00:
30. března, čtvrtek    Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj; Tichá 164, 

Kulturní dům (účast potvrdit do 27. 3. 2017)
31. března, pátek    Rudník, Královéhradecký kraj; Rudník 4, Areál 

MZ Liberec (účast potvrdit do 27. 3. 2017)
6. dubna, čtvrtek    Sebranice, Pardubický kraj; Sebranice 30, Kultur-

ní dům (účast potvrdit do 3. 4. 2017)
7. dubna, pátek  Kozojídky, Jihomoravský kraj; Kozojídky 100, 

budova OÚ (účast potvrdit do 3. 4. 2017)
13. dubna, čtvrtek  Kašava, Zlínský kraj; Kašava 160, Orlovna (účast 

potvrdit do 10. 4. 2017) 

Na 47. Dni malých obcí byl vyhlášen 
23. ročník soutěže Vesnice roku 2017

Veronika Vrecionová (SPOV), Zdeněk Semorád (MMR), Pavel Drahovzal 
(SMO), Josef Tabery (MZe) podepsali pravidla soutěže Vesnice roku 2017

Motivační semináře pořádají vyhlašovatelé soutěže ve spolupráci 
s jednotlivými obcemi. V případě zájmu pošlete e-mailem potvrzení 
účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché (Miroslava.Ticha@mmr.cz).

Harmonogram soutěže:
7. 3.   podepsání podmínek a vyhlášení 23. ročníku 

soutěže
7. 3. – 28. 4. příjem přihlášek
9. 5. – 30. 6. hodnocení krajských kol 
1. 7. – 23. 8.  slavnostní vyhlášení a předávání ocenění kraj-

ských kol
3. – 9. 9.  hodnocení celostátního kola
4. – 8. 9.    hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy 

ČR roku 2017
28. 8. – 1. 9.  hodnocení celostátního kola Zelené stuhy ČR 

roku 2017
16. 9.   vyhlášení výsledků celostátního kola soutě-

že v Luhačovicích
25. 9.   setkání vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 

2017 v Senátu PČR
30. 9.   slavnostní předávání ocenění celostátního kola 

ve vítězné vesnici

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 7. března 
do 28. dubna 2017 do 16 hodin. MMR/SPOV
)  Více informací: http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-

-prihlasku 

http://www.spov.org
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Den malých obcí: Podpora RUD, IROP a hrozba finanční (ne)zodpovědnosti
V úterý 7. března v Praze (na snímcích) a ve čtvrtek 9. března v Prostějově se konala odborná konference určená starostkám, staros-

tům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří měli možnost setkat se zde s představiteli ministerstev, SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR a získat 
aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Na DMO ta-
ké zástupci MMR. MZe, SPOV a SMO podepsali podmínky soutěže Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova.

Radní středočeského kraje Věslav Michalik v úvodu představil zcela nový princip fondu obnovy venkova, který počítá s tím, že pro ka-
ždou obec bude vyčleněna částka dle počtu obyvatel na 4 roky a obce si mohou kdykoliv za pomoci dotace kraje projekt realizovat.

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád rekapituloval dosavadní kroky v IROPu, který bude rozdělovat 144 miliard ko-
run a již bylo vyhlášeno 58 výzev. Informoval, že na silnice II. a III. třídy podaly kraje projekty pouze za 4,6 miliardy, přestože je k dispozici 
v rámci vyhlášené výzvy 10 miliard. Uvedl také, že ve výzvě na modernizaci základních škol došlo k „brutálnímu“ přetlaku žádostí.

Poté vystoupili zástupci SMO Stanislav Polčák, SPOV Veronika Vrecionová a SMO Pavel Drahovzal. Všichni hovořili o významu podpo-
ry RUD ze strany obcí a nutností oslovit poslance v krajích. „O peníze je třeba bojovat,“ zdůraznil například Drahovzal, který kritizoval zá-
kon o rozpočtové odpovědnosti, jež zhorší postavení samospráv, zejména hrozbami správních deliktů a statisícovými pokutami.

Na DMO vystoupila řada dalších hostů. Některé prezentace lze stáhnout zde: 
) http://www.denmalychobci.cz/prezentace.asp TSu
 
 Prezentace z 47. DMO ke stažení
) Integrovaný regionální operační program – možnosti čerpání pro obce, Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně
) Výzvy v rámci IROP a možnosti obcí, Ing. Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova; Ing. Rostislav Mazal, ředitel ŘO IROP
) Program rozvoje venkova na období 2014–2020, Ing. Josef Tabery, ředitel odboru ŘO PRV
) Financování municipalit, Josef Molík, Senior marketingový manažer sektoru
) Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.
) Operační program životní prostředí 2014–2020, Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU; Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
) Výsledky kontrol samostatné působnosti obcí a poznatky z činnosti, Ing. Marie Kostruhová, řed. odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
) Financování a hospodaření obcí a krajů, Ing. Miroslav Matej, Ph.D., řed. odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
) Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova, Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže
) Národní dotační programy, Ing. Milena Brožová, vedoucí oddělení podpory venkova
)  Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017, Ing. Karla Rucká, zá-

stupkyně ředitele odboru Financování územních rozpočtů a programové financování

A k t u á l n í  i n f o r m a c e  S P O V  /  N S  M A S  3)

http://www.denmalychobci.cz/prezentace.asp
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mmr_semorad.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mmr_brozova.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mzem_tabery.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/kb_molik.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/triada_lechner.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mzp_michna.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mv_kostruhova.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mf_matej.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mmr_ticha.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mmr_brozova2.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/47/mf_rucka.pdf
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Seminář RUD ve sněmovně: 
Obce mají šanci na zvýšení rozpočtového určení daní

Pokud se ze stovek „zaparkovaných“ legislativních návrhů podaří dále projednat ve 2. čtení v Po-
slanecké sněmovně změnu rozpočtového určení daní pro obce, je potřeba nasadit všechny síly, aby 
to dobře dopadlo. Každý starosta by měl informovat zákonodárce, že změnit RUD ve prospěch ob-
cí je pro náš stát klíčové. Toto jednoduché sdělení zaznívalo na Dni malých obcí 7. března v Praze 
i na semináři SPOV ve stejný den ve sněmovně. Den na to prošel návrh zvýšení RUD o cca 8 miliard 
korun také rozpočtovým výborem sněmovny. Aby se vše stihlo a obce od 1. 1. 2018 dostaly pro-
středky z DPH, nesmí se proces schvalování zadrhnout na pozměňovacích návrzích a dalších kom-
plikacích.

Jak na 23,58%?
Na semináři Spolku pro obnovu venkova v Poslanecké sněmovně vystoupili zástupci poslaneckých 

klubů ze sněmovny i Senátu a také gestoři RUD ze Spolku pro obnovu venkova, Svazu města a obcí 
(Karel Reichrt) a Sdružení místních samospráv (Stanislav Polčák).

Veronika Vrecionová uvedla, že je potřeba podpořit návrh Libereckého kraje, který navrhuje pou-
ze procentní zvýšení RUD ze současných 21,4 na 23,58 %, takže jde o nejmenšího možného jmenova-
tele všech tří návrhů. Spolupořadatel akce senátor Radko Martínek (ČSSD) uvedl, že jeho strana návrh 
podpoří. Podobně reagovali i zástupci dalších přítomných stran.

Poslanec Vladislav Vilímec (ODS) připomněl svůj návrh, podle kterého by se mělo RUD zvýšit obcím ze 
ZŠ a MŠ, a to ze 7 na 9%. „Když se tato změna neudělá teď, tak se neudělá nikdy,“ řekl. Ostatní řečníci sice 
většinově nebyli zásadně proti, ovšem poukazovali na komplikaci a přesvědčovali se navzájem o průchod-
nosti minimální varianty RUD.

Rovněž předseda SMS Polčák zdůraznil, že nyní je „jedinečná šance na zvýšení“, což by znamenalo 8 až 
9 miliard korun navíc pro všechny obce bez rozdílu velikosti, tedy přibližně 600 Kč na 1 obyvatele obce.

Senátor Větrovský (ANO) uvedl, že například jen do Jihočeského kraje by šlo obcím o 650 milionů 
ročně navíc.

Krájení většího melounu?  
Nejdřív je třeba větší meloun

Náměstek ministra financí Petr Pavelek uvedl, že je škoda, že se navrhuje prosté navýšení bez ře-
šení otázky hazardu, které navrhlo ministerstvo financí. Připomněl také, že obce v roce 2016 ušetřily 
na 30 miliard korun. Tuto okolnost však zejména zástupci obcí komentovali tím, že se šetří na spolu-
financování evropských projektů. 

Pavelek ještě otevřel kartu 4 velkých měst, kterým by z předpokládaných 8,5 miliard připuto-
valo celých 3,4 miliardy. I když je rozdíl v systému přerozdělování daní mezi velkými městy a ma-
lými vesnicemi na jednoho obyvatele stále diskriminační, přítomní tuto okolnost zcela odmítli 
v současné chvíli řešit. „Tady platí pravidlo přej a bude ti přáno,“ reagoval Polčák na posílení čtyř 
velkých měst.

Senátor Radko Martínek (ČSSD) zase zdůraznil, že finanční polštář z evropských dotací pomalu kon-
čí a je třeba větší finanční samostatnost obcí. Polčák uvedl, že po schůzce s ministrem financí Babišem 

je ve hře nový dotační titul pro ty nejmenší obce, kterých se plánované zvýšení příliš nedotkne. V ČR 
je 450 obcí do 100 obyvatel a to by znamenalo roční zvýšení jen o 50 tisíc korun.

Jednotně…
Karel Reichrt ze Svazu města a obcí konstatoval, že venkov je dlouhodobě podfinancovaný. „Dota-

ce z EU jdou někam, kam jsme nechtěli. Na venkově je potřeba zejména dobudovat infrastrukturu. 
Obce uvítají každou korunu ve prospěch občanů,“ řekl.

Vystoupili i další starostové, kteří zmínili například problém s rozlehlostí některých vesnic a nut-
nosti pečovat o více místních komunikací, ale všechny tyto momenty nyní upozadili ve prospěch jed-
noty. „Parlament by měl vyslyšet jednoznačnou shodu profesních organizací samospráv – SMO, SMS 
a SPOV,“ uvedl Stanislav Rampas ze Spolku.

„Pokud by se podíl samospráv na DPH zvýšil, města a obce by ročně na jednoho obyvatele dosta-
ly navíc cca 800 korun. Změna RUD je správnou cestou, jak k nim dostat více finančních prostředků. 
Jsme rádi, že se daná věc dostala na program Sněmovny, je to skoro zázrak, který by při podpoře zá-
konodárců mohl platit od roku 2018,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodal: „Víc peněz 
do území by pomohlo všem, zvlášť v situaci, kdy stát přidává úkoly, nikoliv peníze.“  TSu

Z prezentace MF ČR na DMO
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Veronika Vrecionová a Radko Martínek

Náměstek ministra financí Petr Pavelek Poslanci Jaroslav Větrovský a Vladislav Vilímec Starostové v hledišti v čele s Eduardem Kavalou

Stanislav Polčák a Karel Reichert
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) názoR

Asi se všichni shodneme, že český venkov dlouhodobě trpí řadou problémů. Dle mého názoru se 
situace v posledních pár letech spíše zhoršuje i vinnou řady nových zákonů, vyhlášek, obcím jsou uklá-
dány nové povinnosti či evidence, které život lidem na venkově komplikují.

Proto velice vítám, že po letech klesající obslužnosti venkova a kvality života zejména na malých 
obcích obecně se v naší zemi začíná konečně diskutovat o tom, jak „zachránit“ venkov. Svou roli ne-
pochybně hrají blížící se parlamentní volby – na venkově žije přibližně třetina obyvatel naší země, což 
je vítaný voličský potenciál pro každého. Proto se nyní politici a státní úředníci předhánějí v projek-
tech, jak tuto skupinu občanů získat na svou stranu.

Většina navrhovaných opatření má však fakticky podobu dotačních úplatků, jejichž důsledkem by byly 
v praxi nové nespravedlnosti, nové křivdy, nové evidence a především zvýšení závislosti obcí a jejich před-
stavitelů na rozhodování úředníků z centra, ať již to jsou ministerstva nebo státní orgány. Pokud chce při-
tom stát skutečně zachovat a rozvíjet život na venkově a v malých a středních obcích, je jediným možným 
řešením zcela opačný přístup – decentralizace a rozšíření možností obcí rozhodovat se na základě konkrét-
ní místní situace. Základní podmínkou k tomu je posílení daňových příjmů obcí a příjmů obcí vůbec.

První krok k tomu je možné učinit novelou zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), 
a to navýšením podílu obcí na dani z přidané hodnoty na úroveň 23,58 procenta, oproti současnému po-
dílu 20,83 procenta (respektive 21,4 procenta, což je navržené, ale dosud neúčinné opatření). Takový ná-
vrh již podalo zastupitelstvo Libereckého kraje a je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. Spolu se 
Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR se pokoušíme podpořit jeho přijetí. Pokud 
by byl s navrhovanou účinností od ledna 2018 přijat, mohly by se rozpočty obcí zvýšit celkově o zhruba 7 miliard korun. Osobně jsem moc ráda, že k návrhu jsou zatím vstřícné všechny rozhodující politické stra-

ny a že i vedení Spolku pro obnovu venkova je v tomto směru jednotné. Ocenit bych proto chtěla i po-
stoj předchozího předsedy Eduarda Kavaly, který pozice Spolku hájil a hájí již velice dlouho.

Jen novela RUD ale dlouhodobě k posílení příjmů obcí nestačí. Celospolečensky žádoucí a dlou-
hodobé řešení spočívá především v podpoře drobného a středního podnikání v obcích, o němž sice 
všichni mluví, ale realita je opačná. Z venkova stále odplývají peníze prostřednictvím velkých firem, 
které tam nesídlí, ale pouze podnikají, a malé a střední obce z těchto aktivit nic nemají. Modelovým 
příkladem je zemědělství, kam každoročně směřuje více a více peněz, které jsou primárně určeny pro 
podnikání na venkově, ve skutečnosti jsou ale jejich příjemci takzvaní „zemědělci z Václaváku“, půso-
bící například v hlavním městě. Velké průmyslové zemědělské podniky nepřináší do obcí ani nová pra-
covní místa, naopak zaměstnanost v nich s rozvojem zemědělské techniky, technologií a zaměřením 
na jednoduchou rostlinnou produkci klesá.

K zachování důstojného života v obcích, a především malých obcích, které jsou v současné době 
nejvíce ohroženy, je nutné udržet v nich alespoň základní infrastrukturu, což jsou zejména místní re-
staurace, prodejny potravin a školní zařízení. Stejně jako je každý člověk identickým jedincem s jedi-
nečnými vlastnostmi, genetickou či imunitní výbavou, jsou i jednotlivé obce naprosto identickými cel-
ky, jejichž problémy nelze řešit centrálním univerzálním receptem.

Místní „genius loci“ tak mohou rozvíjet jen místní komunity a musí mít také kompetenci a prostřed-
ky k tomu, aby se rozhodly, v čem spočívají lokální priority a jak je naplňovat. Pro někoho může být 
prioritou malý obchod, pro jiného restaurace, pro dalšího školka, pro někoho všechno najednou ne-
bo třeba kombinace některého z uvedených příkladů s další aktivitou. Proto jsou plošné dotace roz-
dělované úředníky z centra kontraproduktivní. Nechme tedy obcím více peněz a nechme je také roz-
hodovat, jak s nimi naloží. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV

Výzvou doby je řešit  příjmy obcí, ale ne novými dotacemi

V. Vrecionová a František Janda, Svaz vlastníků půdy ČR

V. Vrecionová a Jan Miller, Asociace soukromého zemědělství ČR
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Národní síť MAS ČR má nové vedení: předsedou je Jiří Krist z Opavska
Místní akční skupiny z celé republiky se sjely ve čtvrtek 16. března do moravských Hranic, kde se 

uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS). Na pro-
gramu byly hlavně volby do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem  bylo zaregistrováno 
151 mandátů, což představuje necelých 90 % členské základny.

Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování MAS Opavsko zastoupe-
ná Ing. Jiřím Kristem, který se stal novým předsedou NS MAS pro následující období 2017–2019. Novým 
sídlem zastřešující národní organizace se stává Hradec nad Moravicí. V prvním kole, které se uskutečnilo 
tajnou volbou, získal Krist 81 hlasů a dosavadní předseda NS MAS Václav Pošmurný 60 hlasů. Ten se 
vzápětí vzdal kandidatury ve 2. kole, neboť zde by musela opět rozhodovat dvoutřetinová většina.

Místopředsednictví obhájila MAS Český Západ prostřednictvím Jana Floriana. Nově byly zvoleny 
MAS Hradecký venkov zastoupená starostkou Janou Kuthanovou a MAS Horní Pomoraví – podnika-
tel František Winter, který byl předsedou NS MAS do roku 2015.

Mimo jiné se jednalo také o návrhu na vyloučení jednoho z členů, MAS Karlštejnsko, a to za poru-
šení zásad soužití ve spolku, poškozování dobrého jména či významu poslání NS MAS. Účastníci valné 
hromady svým hlasování člena vyloučili. Počet členů NS MAS se tak snížil na 167 ze 179 existujících.

Průběh jednání včetně úvodních slov hostů z řad ministerstva pro místní rozvoj, města Hranice, Olo-
mouckého kraje a zástupců partnerských organizací se dozvíte v zápise z jednání, který bude zveřejněn.

NS MAS ČR je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby  - místní akční sku-
piny, které pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje metodou LEADER ve prospěch venko-
va. Hlavním posláním je sdružovat MAS, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi působícími na ven-
kově a hájit společné zájmy členů vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat transparentní, 
rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS. VF, TSu

Rozpočet rok 2017:
Příjmy: 7 438 926 Kč
výdaje: 7 386 126 Kč.

Přebytek z roku 2016:
- přesunout z účtu rezervní fond do rozpočtu NS MAS 2016 ve výši 37 439,60 Kč v rámci 10% spo-
luúčasti na projektu Norské fondy, 239 519,82 Kč v rámci 30% spoluúčasti na projektu MMR a 
71 199 Kč na vypořádání projektu Zelená úsporám.

Profil Jiřího Krista
Má 52 let, je ženatý, s manželkou Janou má dvě dospělé děti – syna Ondru a dceru Kateřinu. Ro-
dem je z Rychvaldu na Karvinsku. Více než 30 let žije v obci Mokré Lazce u Opavy. Studoval Gym-
názium v Orlové, poté Vysoké učení technické v Brně – je stavební inženýr. Stavařinou se živil do 
r. 1998, od té doby působí jako konzultant regionálního rozvoje, především v tématech venkov, 
životní prostředí a zemědělství. Byl členem obecního zastupitelstva, poté krajským zastupitelem 
Moravskoslezského kraje, nyní jako zástupce neziskového sektoru působí v některých vládních 
výborech (pro udržitelný rozvoj, pro neziskové organizace) a v řadě nevládních organizací (SPOV, 
Národní síť zdravých měst, Klastr sociálních podniků a inovací, Geopark Jeseníky aj). V roce 2006 
s kolegy zakládal MAS Opavsko, kde od roku 2007 působí jako předseda.

) z pRezentAce nového předsedy Jiřího kRistA 

Proč kandiduji?
Chci v Národní síti MAS víc lidskosti, porozumění a spolupráce – a myslím, že se to nevylučuje s pro-

fesionalitou a efektivitou. Chci méně byrokracie a strojní disciplíny – a nemyslím, že by to znamenalo 
chaos a nepořádek. Chci více prostoru pro kreativitu a sebeuplatnění každého člověka, aby nás prá-
ce v MASkách zase bavila. Možná jsem naivní, ale chci být raději naivní idealista, než metodu LEADER 
zabíjející, chladný byrokrat. Hodnoty, na kterých MASky a jejich Národní síť vyrostly, stojí za to, aby by-
ly zachovány.

Prakticky navrhuji jednoduché stanovy, štíhlou, levnou kancelář, rozhodující roli Valné hromady 
a Výboru, složeného ze zástupců všech krajů. Předseda jako spojující a reprezentující element, a po-
kud bude zájem na větší profesionalizaci, pak zvýšení úlohy tajemníka NS MAS. Funkci předsedy po-
kládám za vhodně slučitelnou s prací ve vlastní MAS, a to pro zachování kontaktu s denní praxí v MAS-
kách, nepředpokládám tedy plně uvolněného předsedu. Jiří Krist, MAS Opavsko

Nový předseda NS MAS Jiří Krist
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Václav Pošmurný, Jiří Krist, Jan Florian

Eduard Kavala (SPOV)

František Winter – nový místopředseda

Starosta Hranic Jiří Kudláček

Radim Sršeň (SMS)

Hlasování

Dagmar Novosadová (SMO)

Andrea Daňková, Brožová (MMR)

Pohled do sálu
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) nový výboR ns mAs:

Kraj Člen výboru

(zkráceno)

Zástupce člena E-mail Telefon

Předseda:

Moravskoslezský Opavsko Ing. Jiří Krist krist@masopavsko.cz 724 790 088

Místopředsedové:

Královéhradecký Hradecký venkov Jana Kuthanová kuthanova@horineves.cz 724 186 825

Plzeňský Český Západ Jan Dražský Florian j.florian@nsmascr.cz 774 499 396

Olomoucký Horní Pomoraví Ing. František Winter f.winter@atlas.cz 602 533 707

Další členové výboru:

Středočeský Posázaví Václav Pošmurný predseda@nsmascr.cz 604 890 190

Jihočeský Třeboňsko Bc. Tomáš Novák novak@mas-trebonsko.cz 774 742 095

Jihomoravský Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek hrdousek.v@straznicko.cz 724 162 265

Karlovarský Sokolovsko Ing. Miroslav Makovička m.makovicka@email.cz 603 322 411

Liberecký Frýdlantsko Romana Zemanová masif@seznam.cz 724 209 706

Pardubický Holicko Ing. Michaela Kovářová michaela.kovarova@holicko.cz 775 302 057

Ústecký Český sever Ing. Eva Hamplová e.hamplova@seznam.cz 724 785 656

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

Zlínský Hornolidečska Aleš Lahoda lahoda@mashornolidecska.cz 604 628 026

) nová kontRolní komise ns mAs:

Kraj Člen výboru

(zkráceno)

Zástupce člena E-mail Telefon

Karlovarský MAS Vladař Jan Fronc vladar@vladar.cz 353 399 708

Královéhradecký Mezi Úpou a Metují Jiří Kmoníček jiri.kmonicek@vilacerych.cz 607 966 379

Moravskoslezský Hrubý Jeseník JUDr. Dušan Blažek mashj@seznam.cz 605 476 656

Olomoucký Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková miloslava.hruskova@moravska-
-cesta.cz

777 562 205

Pardubický Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko

Miroslava Šejnohová mirka.sejnohova@seznam.cz 725 762 948

Plzeňský Aktivios Ing. Petr Brandl pbrandl@volny.cz 721 747 966

Středočeský Přemyslovské střední 
Čechy

Jaroslava Saifrtová jaroslava.saifrtova@centrum.cz 606 605 202

mailto:krist@masopavsko.cz
mailto:kuthanova@horineves.cz
mailto:j.florian@nsmascr.cz
mailto:f.winter@atlas.cz
mailto:predseda@nsmascr.cz
mailto:novak@mas-trebonsko.cz
mailto:hrdousek.v@straznicko.cz
mailto:m.makovicka@email.cz
mailto:masif@seznam.cz
mailto:michaela.kovarova@holicko.cz
mailto:e.hamplova@seznam.cz
mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
mailto:lahoda@mashornolidecska.cz
mailto:vladar@vladar.cz
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) z výRoční zpRávy 2016

Rozčarování ze zpoždění nových operačních programů
… Rok 2016 měl být u našich členů rokem plné realizace 

strategií komunitně vedeného místního rozvoje, ovšem byl jen 
rokem rozčarování a zklamání nad celkovým zpožděním no-
vých operačních programů. S ohledem na financování činnosti 
členů se podařilo ze strany NS MAS zajistit financování animač-
ních a administrativních aktivit ještě před schválením finální 
verze jejich strategií.

Rok 2016 byl v rámci základních činností organizace rokem na-
stavování procesů v oblasti toku informací směrem k členům statu-
tárního orgánu, prvních kroků v zajištění přehlednosti informová-
ní členů a otevřenosti rozpočtu společnosti. Nepodařilo se úplně 
do detailu zajistit kompletní, a především přehledný tok informací 
o veškeré problematice vyjednávané ze strany NS MAS u řídících 
orgánů operačních programů.

Jako velmi dobré lze hodnotit aktivity pracovních skupin 
(PS). PS Vzdělávání připravila projekt na vzdělávání manažerů 
MAS, který byl technicky a obsahově na vysoké úrovni a je za-
řazen v zásobníku projektů, PS LEADER velmi intenzivně spolu-
pracovala s řídícími orgány relevantních operačních programů 
a s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě metodik 
a  pravidel pro MAS, PS Program a vize připravila Strategii NS 
MAS do roku 2030.

Rok 2016 přinesl členům roz-
čarování z nejasností kolem prá-
ce Výboru NS MAS a také ze 
značných problémů v zastupo-
vání zájmů jednotlivých členů 
s  ohledem na hájení zájmů de-
mokratické většiny. Na základě 
požadavků členů byly v závěru 
roku 2016 učiněny změny v sys-
tému jednání Výboru, který se 
opět stává orgánem pracujícím 
na vizi a směřování organizace 
a  pouští funkci pouhého distri-
butora informaci v oblasti CLLD.

Všem, kteří dlouhodobě pracu-
jí bez ohledu na své ocenění, patří 
obrovský dík za nasazení a  víru 
v dobrou věc.

Václav Pošmurný
za Posázaví o.p.s. 
– předseda NS MAS, 2015–2017

NS MAS ČR je silnou, sebevědomou a respektovanou organizací 
prezentující názory venkova na nejvyšších úrovních v rámci České re-
publiky i Evropské unie. Je významným partnerem subjektů, které se 
věnují rozvoji venkova na celorepublikové i  evropské úrovni a daří se 

jí iniciovat také aktivity kolem republikového i Evropského venkov-
ského parlamentu. V následujícím roce ji čeká redefinování směřová-
ní činností na základě očekávání členské základny, nastavení systému 
shromažďování názorů, jejich sumarizace a následná prezentace.

Mapa členů MAS k 1. 3. 2017:
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celkový stAv hodnocení stRAtegií mAs ve 2. polovině Roku 2016:
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A) Vyjednávání zapojení MAS do dotačních programů
•	 	Prosazení	 financování	režijních	nákladů	(SC	4.2.	 IROP)	po	prv-

ním věcném hodnocení
•	 	Zajištění	 povinných	 konzultací	 při	 opravách	 strategií	 v	 rámci	

hodnocení SCLLD u relevantních řídích orgánů
•	 	Prosazení	prodloužení	lhůty	pro	předkládání	SCLLD	ve	2.	výzvě	

o půl roku
•	 	Zajištění	možnosti	připomínkování	pravidel	národního	progra-

mu MZe Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 
a prosazení jeho změn i v době po vyhlášení programu
Z projektu OP TP se podařilo zajistit finanční prostředky na úhra-

du odměn pro ty členy/zaměstnance MAS, kteří se nadstandardně 
věnují prosazování společných zájmů v rámci pracovních skupin 
nebo v týmech řídících výborů operačních programů.

B) Garance vztahů s partnery na úrovni ministerstev a střeš-
ních organizací
•	 	Rozšíření povědomí o MAS v rámci partnerů ve venkovském 

prostoru (setkání územních partnerů = Asociace krajů, SMO ČR, 
SMS ČR, univerzity, média), nová spolupráce – Státní pozemko-
vý úřad, Lesy ČR a Správy povodí řek, Nadace Via, univerzity, 
Svaz venkovské turistiky, Fórum cestovního ruchu atd.

•	 	Memorandum	o	krajině	(MZe,	Lesy	ČR,	Správy	povodí,	Státní	po-
zemkový úřad) a rozvoj pilotních projektů

•	 	Spolupráce	se	Svazem	venkovské	turistiky	při	nastavování	pra-
videl k Agroturistice v součinnosti s MZe
NS MAS je vnímána jako organizace, která se „stará“ o venkov, je 

velmi dobře připravena na jednání, je vnímána ze strany partnerů 
jako „tým odborníků“, který má vysokou schopnost rychle reagovat 
na vznikající situace.

C) Řízení chodu kanceláře, role zaměstnavatele
•	 	Podařilo	se	nastavit	profesionálnější	fungování	organizace	

(vznik nových podpůrných dokumentů, revize starých)
•	 	Pracuje	se	na	zkvalitňování	řízení	akcí	–	viz	nastavování	Leader-

Festu, manuály pro akce
•	 	Profesionálnější	 spolupráce	 s	 řídícími	 orgány	 a	 servis	 pro	 ně	

(např. tvorba a následná registrace na semináře, vedení prezen-
cí, řízení seminářů)

•	 	Rozvoj	spolupráce	s	médii	–	reportáže	v	České	televizi,	tiskové	
zprávy ve spolupráci s ministerstvy
Daří se získávat finanční prostředky z dotačních programů, ze 

kterých jsou mimo hlavní aktivity sanovány také provozní náklady 
NS MAS (např. z OP TP 7 mil. Kč na 3 roky = hradí náklady na tajem-
nici a analytika – 50 %) = malý tlak na navyšování členských pří-
spěvků.

Zhodnocení činnosti NS MAS od 
předsedy Václava Pošmurného 
v roce 2016

Hlavní aktivity:
•	 PRV	–	revize	Pravidel	19.2.1.,	19.3.1.
•	 IROP	–	připomínkování	Specifických	pravidel	IROP	4.1	a	Výzev	ŘO
•	 OPZ	–	připomínkování	Výzvy	č.	47	a	související	dokumentace
•	 OPŽP	–	připomínkování	Výzvy	č.
•	 účast	na	jednání	Platformy	CLLD
•	 připomínkování	funkcionalit	CSSF
•	 účast	na	diskusi	o	změnách	Strategií	CLLD
•	 formuláře	pro	hlášení	změn	v	povinných	orgánech	MAS
•	 připomínkování	MPIN

Informování MAS o aktualitách:
•	 2.	kolo	workshopů	k	Výzvám	MAS	v	PRV	a	IROP
•	 prezentace	se	shrnutím	aktualit:
  17. 3. Havlíčkův Brod – VH NS MAS
  10. 6. Karlova Studánka – LEADERfest
  23. 11. Dvůr Králové – VH NS MAS

Sběr podnětů od MAS
•	 	zlepšení	realizace	CLLD	v jednotlivých	OP/PRV		https://goo.gl/

forms/OIU6ae75xDWGroK93
•	 	IROP	 4.2	 –	 režijní	 náklady	 https://goo.gl/forms/tvuSuw1jIG-

pu10KQ2

Školení CSSF
•	 	ve	spolupráci	s	MMR-ORP	připraveno	19	školitelů	z	řad	MAS	pro	

odborná školení Vyhlašování výzev a Hodnocení projektů v 
CSSF, z toho 7 školitelů i pro Úvodní školení

•	 od	počátku	roku	2017	uspořádáno	přes	20	školení
•	 	termíny	pro	přihlašování	na	http://nsmascr.cz/prehled-termi-

nu-cssf/
•	 koordinátor	Ing.	Jan	Libosvár,	analytik@nsmascr.cz

Ze zprávy místopředsedy NS MAS 
Jana Floriana

Plán kulatých stolů NS MAS k CLLD
•	 	otevřená	 setkání	 pro	 zástupce	 členských	MAS	 a	 jejich	 členy/

partnery
•	 	záměr	setkání:
	 •	 	shromáždit	podněty	pro	jednání	o	úpravách	prováděcích	

pravidel, metodik, příruček apod.
	 •	 	shromáždit	podněty	pro	jednání	o	změnách	v	programo-

vých dokumentech (věcné zamření programů apod.) 
s ohledem na aktuální potřeby území MAS

	 •	 	sdílení	 praktických	 zkušeností	 s	 přípravou	Výzev	MAS	
a  nastavením souvisejících procesů (interní postupy, 
preferenční kritéria)

	 •		 	prostor	 pro	 diskusi	 o	 souvisejících	 problémech,	 námě-
tech, stížnostech, trápeních apod. 

	 •	 	doplnit	pracovní	skupiny	o	aktivní	zájemce	o	práci	na	při-
pomínkování dokumentů a přípravě podkladů pro jedná-
ní s ŘO

•	 půldenní	či	celodenní	setkání	v	Praze	cca	2x	ročně	v	Praze

Uvažované termíny prvních kulatých stolů:
•	 IROP	–	PO	3.	4.	nebo	PO	10.	4.
•	 PRV	–	PO	3.	4.	nebo	PO	10.	4.	
•	 Projekty	spolupráce	–	ÚT	4.	4.	
•	 OPŽP	–	ÚT	18.	4.	nebo	ST	19.	4.	
•	 OPZ	–	předpoklad	duben/květen	
•	 OP	VVV	–	ST	10.	5.,	NIDV	Praha	od	10	hodin	

A) elARd – Aktivity 2016

FORMOVÁNÍ POLITIK NA EU ÚROVNI
WORKSHOP OPENDAYS 2016
•	 	Soubor	 workshopů	 a	 konferencí	 prezentující	 postoje	 evrop-

ských regionů a měst v Bruselu
•	 	ELARD	vybrán	k	realizaci	workshopu	na	téma	„CLLD:	zkušenosti	

a výzvy“. 

Z prezentace Radima Sršně 
k mezinárodní spolupráci
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https://goo.gl/forms/OIU6ae75xDWGroK93
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Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 219 • 3/2017

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 3)

•	 	200	účastníků	–	zástupců	Evropské	komise	a	institucí	EU,	evrop-
ských organizací, řídících orgánů, platebních agentur, zástupců 
krajů, měst, obcí a MAS. 

•	 Prosazování	CLLD	pomocí	příkladů	dobré	praxe	z	ČR,	PT	a	SE.
•	 Osvěta	CLLD	a	prohlubování	dialogu	s	Komisí.

DEKLARACE Z TARTU 2016
•	 	Iniciována v reakci na situaci na začátku programování 2014–2020.
•	 	Shrnuje	poznatky	a	stanoviska	lokálních	aktérů	z MAS,	obsahu-

je řadu jimi utvořených doporučení na zlepšení.
•	 	Je	používána	na	EU	úrovni	k lobování	za	nastavení	efektivněj-

ších podmínek po roce 2020.
	 •	 	Posílení	role	LEADER/CLLD	a	přístupu	zdola	nahoru	v po-

litikách EU.
	 •	 	Dialog	s Komisí	a	ŘO - založený na vzájemné důvěře a  uzná-

ní zkušeností MAS.
	 •	 	Posílení	místních	komunit - osvěta a „znovunalezení“ prin-

cipů LEADER.
	 •	 	Vyvážený	legislativní	rámec – zamezit deformaci LEADER 

pod tíhou byrokracie. 
	 •	 	Implementace	lokálních	Strategií – flexibilita v realizaci ak-

tivit tak, jak žádá území, ne řídící orgán. 
	 •	 	Animační	 schopnosti,	 tvorba	kapacit	MAS – lépe využít 

potenciál a zkušenosti MAS.
	 •	 	Jednoduchá	a	harmonizovaná	pravidla – dodržování lhůt, 

průvodci, fungující IT. 

ŠÍŘENÍ PRINCIPŮ LEADER/CLLD
SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI
•	 	ELARD	spolu	s Člověkem	v tísni	naváže	na	současný	pilotní	pro-

jekt programu ENPARD v Gruzii Asistence při vytváření národní 
sítě MAS a dalšímu rozvoji metody LEADER v Gruzii

EVROPSKY VENKOSVSKÝ PARLAMENT
•	 	Spoluorganizace	druhého	Evropského	venkovského	parlamen-

tu. Listopad 2017 Nizozemí.
•	 	V  rámci	dvouletého	přípravného	cyklu	probíhá	 formulace	ná-

rodních pozic a diskuze na 6 tematických platformách, z nichž 
jedna je věnována CLLD.

POSILOVÁNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY
•	 	Sítě	z Německa,	Rakouska	a	Polska	se	staly	během	roku	2016	pl-

nohodnotnými členy asociace. 

PROPAGACE ELARD, LEADER a CLLD
•	 	Nová edice zpravodaje, příprava spuštění nových webových stránek. 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ELARD
•	 	Šetření	 zaměřené	 na	 vnitřní	 fungování	 sítí	 a	 nastavení	 CLLD	

v jednotlivých státech.
•	 	Dokončena reforma modelu výpočtu členských příspěvků – nová 

pravidla s revidovanou verzí stanov vešly v platnost v únoru 2017.
•	 		Členský	příspěvek	NS	MAS	ČR	klesl	ze	6	000	EUR	na	3 000	EUR
•	 	Celkový	příjem	ELARDu	z členských	příspěvků	byl	naopak	navý-

šen o 50%.   
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b) pRAcovní skupinA mezináRodní spolupRáce Aktivity 2016
•	 	Prezentace	NS	MAS	a	účast	na	mezinárodní	úrovni	–	Cork,	Open	Days,	OECD,	pracovní	skupiny	při	

DG Agri a Regio, Konference Estonsko
•	 	Zastupování	v	ELARD,	PREPARE,	přípravě	ERP
•	 	Příprava	karet	spolupráce	ze	všech	zemí	EU	pro	MAS	ČR,	školení	na	spolupráci	na	téma	projektů	

spolupráce
•	 	Seminář	se	slovinskými	MAS	v	ČR	a	výměnný	výjezd	do	Slovinska,	květen	2017
•	 	Spolupráce	s	MZe,	MMR,	ČvT,	NAEP,	CSV,	velvyslanci,	europoslanci,	zástupci	EK	na	prosazování	me-

tody LEADER

Projekt Gruzie 2016   
•	 	Byla	vytvořena	strategie	MAS	Kazbegi.	Vyhlášena	1	výzva	MAS.	Vybráno	25	projektů	z	52	žádostí.
•	 	Typy	projektů:	Kemp,	kavárna	v	4000	m.	n.	m.,	cestující	občerstvení,	penzion	a	rybník,	skleníky,	ve-

terinární stanice, jatka, lodě na řeku, autoservis, turistické cesty, vlastivědné muzeum, dětské hřiš-
tě, vybavení horské služby, sportovního oddílu, vytvoření parku ze smetiště, turistické informační 
cedule, značení ulic atp.

•	 		Propagace	cestovního	ruchu,	zavádění	regionální	značky.
•	 	Konference,	propagační	videa,	reportáž	v	Objektivu	na	ČT.
•	 Zvýšení	kompetencí	pracovníků	MAS.

Plán aktivit PS MS v roce 2017

Dlouhodobé činnosti PS MS
•	 	zastupování	NS	MAS	v	ELARD,	PREPARE,	ERP,	propagace	českého	Leaderu,	účast	na	CLLD	Subgroup,	

pracovní skupiny DG Agri, DG Regio, realizace projektu LAG Kazbegi.

Vzdělávací a síťovací akce pro MAS 
•  4. 4. Praha: Den Spolupráce MAS, akce vzdělávací na projekty spolupráce PRV, ale i komunitární, 

dále na síťování v rámci projektů spolupráce ČR a také sběr inspirace k projektům spolupráce.
•	 	31.	5.	–	1.	6.	Spolupráce	na	mezinárodním	setkání	v	rámci	LeaderFestu, setkání s rakouskými 

a polskými MAS (celodenní program pro zahraniční účastníky a společné akce s českými MAS, které 
budou mít zájem, domlouvání konkrétní spolupráce).

•	 	přelom	září/říjen:	Československé	setkání	ke	spolupráci	MAS, Velké Karlovice (síťovací 2 den-
ní akce pro české a slovenské MAS, aby navázali partnerství a připravovali spolupráci) 

Doporučujeme účast:
•	 	na	OECD	LEED	konferenci,	Praha	6.	–	7.	4.	
•	 	Linc	Lucembursko	9.	–	11.	5.	(akce	zaměřena	na	síťování	a	spolupráci)
•	 	LAG	Summer	Festival	Chorvatsko,	počátek	července	(získávání	kontaktů,	síťování	a	domlouvání	

i  konkrétních kroků ke spolupráce, prezentace českého CLLD)
•	 	Open	Days	Brusel	(každoroční	konference,	kde	se	řeší	regionální	rozvoj	i	CLLD),	počátek	října

Exkurze pro MAS:
•	 	setkání,	spolupráce	v	rámci	CLLD,	Estonsko	18.	–	22.	4.	(příklady	dobré	praxe	+	možnosti	síťování	

s estonskými MAS), zájemci o Estonsko byli osloveni

•	 	exkurze	Slovinsko	18.	–	20.	5.	(exkurze	zaměřená	na	projekty	spolupráce)
•	 	setkání	s	MAS	Balkán	(Makedonie,	Srbsko)	proběhlo	v	únoru	pro	zájemce	o	tyto	země,	byli	osloveni
•	 	síťovací	výjezd	Finsko	(zajišťování	partnerství	a	kontaktů	pro	zájemce	o	spolupráci),	proběhne	na	

podzim
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pRoces schvAlování stRAtegií mAs:

týden 11 10 9 8 7

Podáno v 1. výzvě celkem: 165 165 165 165 165
Počet	žádostí	u	hodnotitelů	–	FN	a	P: 0 0 0 0 0
Počet	žádostí	u	žadatelů	–	FN	a	P: 0 0 0 0 0
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	kontroly	FN	a	P: 15 15 15 15 15
Odeslané	žádosti	do	fáze	věcného	hodnocení: 150 150 150 150 150
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	věcného	hodnocení: 4 3 3 3 3
Staženo žadatelem 3 3 3 3 3
Vráceno	do	2.	kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 119 113 107 103 99
Vráceno	do	3.	kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 68 68 66 63 60
Splnění	podmínek	věcného	hodnocení: 63 62 57 47 47
Vydání akceptačních dopisů 49 36 33 24 21
Podáno v 2. výzvě	(příjem	žádostí	do	31.	12.	2016) 36 36 36 36 36
Počet	žádostí	u	hodnotitelů	–	FN	a	P: 2 4 1 3 7
Počet	žádostí	u	žadatelů	–	FN	a	P: 4 4 7 7 3
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	kontroly	FN	a	P: 2 2 2 2 2
Odeslané	žádosti	do	fáze	věcného	hodnocení: 28 26 26 24 24
Vráceno	do	2.	Kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 1 1 1 1 1
Vráceno	do	3.	Kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 1 1 0 0 0

Zdroj: http://nsmascr.cz/aktuality/2017/prubeh-hodnoceni-sclld-11-tyden-2017/

Seznam č. 4 schválených SCLLD v únoru a březnu 2017:

logo web Název strategie

48. MAS Šumavsko, z.s. ŽIVÉ A ŠŤASTNÉ ŠUMAVSKO

49. MAS Uničovsko, o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS 
Uničovsko 2014–2020

50. MAS Znojemské vinařství, 
z.s.

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Znojemské 
vinařství, z.s. pro programové 
období 2014–2020

51. MAS Sdružení Růže z.s. Strategie MAS Sdružení Růže – 
Region trojího zisku

52. MAS Rozkvět, z.s. Rozvojová strategie MAS Rozkvět 
2014–2020 (SCLLD)

53. OSLAVKA o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje

54. MAS Skutečsko, Košum-
bersko a Chrastecko z.s.

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje 2014–2020 
(2023) – Chráníme svůj životní 
prostor

55. MAS Mohelnicko, z.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS 
Mohelnicko 2014–2020

56. MAS Radbuza, z.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Radbuza, z.s.

57. Místní akční skupina 
Hlučínsko z.s.

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území 
Místní akční skupiny Hlučínsko na 
období 2014–2020 

58. MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. Strategie komunitně vedeného 
rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“ pro 
období 2014–2020

59. Místní akční skupina 
Svitava z. s.

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje Místní akční 
skupiny Svitava z. s.

60. Brdy – Vltava o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území místní akční 
skupiny Brdy – Vltava 2014–2020

61. MAS Český sever, z.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Český sever

62. MAS MORAVSKÁ BRÁNA, 
z.s.

Společně v pohybu

Zdroj: NS MAS: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/
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Celkový stav hodnocení strategií CLLD
podle jednotlivých krajů, stav k 10. 3. 2017

Kraj Počet 
MAS

Žádostí 1. vlna 2. vlna 3.	vlna schvá-
leno

% kraje ukon-
čeno

Středočeský 27 38 15 4 1 7 26% 11
Pardubický 13 13 0 3 1 9 69% 0
Královéhradecký 15 15 2 4 3 6 40% 0
Liberecký 6 7 2 0 2 2 33% 1
Ústecký 8 9 2 3 1 2 25% 1
Karlovarský 5 6 2 0 0 3 60% 1
Plzeňský 9 9 2 4 0 3 33% 0
Jihočeský 17 17 5 7 0 4 24% 1
Jihomoravský 18 18 4 4 3 6 33% 1
Olomoucký 16 18 3 5 1 7 44% 2
Moravskoslezský 12 13 2 4 0 6 50% 1
Zlínský 18 21 5 11 1 1 6% 3
Vysočina 16 17 7 2 1 6 38% 1
Celkem 180 201 51 51 14 62 34% 23

Z prezentace A. Daňkové, MMR na výboru NS MAS, 15. 3. 2017
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) dokumenty

Komentář SMS ČR 
k hodnocení strategií MAS

Předsednictvo SMS ČR vyjádřilo znepokojení nad dlouhodobý-
mi průtahy a zpožděním schvalování strategií MAS, které z hledis-
ka svých cílů představují perspektivu udržitelného rozvoje venko-
va 2014–2020.

Místní akční skupiny jsou neziskové organizace, které byly zalo-
ženy zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací za účelem 
rozvoje svého venkovského území. Místní akční skupiny pracují na 
základě metody LEADER/CLLD. Tato metoda je založena na principu 
„bottom-up“, tedy ze zdola nahoru. Základem metody je důraz na 
definování potřeb a priorit v území na základě požadavků jeho oby-
vatel a subjektů, které, v něm působí. V současné době je téměř ce-
lé venkovské území ČR pokryto 180 místními akčními skupinami.

V rámci programového období 2007–2013 podpořily místní akční 
skupiny necelých 10 tisíc projektů za 4,7 miliardy Kč. Pro programové 
období 2014 – 2020 je alokováno 14,5 miliardy Kč ze 4 programů ESIF 
na projekty v jejich území. Přestože je již rok 2017 a programové ob-
dobí trvá čtvrtým rokem, projekt doposud nebyl podpořen ani jeden. 
Pár šťastlivcům z řad MAS se nyní podařilo otevřít první výzvy. 

Důvodem tohoto zpoždění a ohrožení čerpání finančních pro-
středků přes místní akční skupiny, ale i ohrožení samotné existen-
ce některých místních akčních skupin způsobil komplikovaný pro-
ces hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje, 
které jednotlivé místní akční skupiny pečlivě zpracovávaly.

Stav schvalování strategií CLLD byl k 10. březnu tohoto roku 62 tj. 
zhruba jen 1/3 ze všech podaných strategií. Proces hodnocení a schva-
lování strategií trpí vysokou mírou administrativní náročnosti, která je 
jedním z faktorů zásadního nedodržování termínů v procesu celého 
hodnocení. V praxi toto znamená, že jednotlivé fáze a kola hodnoce-
ní trvají podstatně déle, než stanovuje metodický pokyn MMR.

V důsledku toho venkovští aktéři, především obce či malý a střed-
ní podnikatelé stále čekají na první výzvy v územích svých místních 
akčních skupin a samotné místní akční skupiny musí řešit svůj chod 
z  jiných zdrojů, jako jsou příspěvky od členů, hlavně od obcí nebo 
i půjčky (nezištná pomoc soukromých osob či obcí). Důvodem je, že 
prostředky na chod místních akčních skupin související s implemen-
tací programů ESIF lze čerpat až po tom, co jednotlivé strategie CLLD 
projdou prvním kolem věcného hodnocení.

Předsednictvo SMS ČR tento stav řešilo na svém řádném jedná-
ní již na sklonku minulého roku, je jím velmi znepokojeno a zauja-
lo k němu stanovisko: Předsednictvo SMS ČR poukazuje na trvalé 
a  dlouhodobé zpoždění při schvalování strategií MAS ze strany 
MMR. Několikaleté zpoždění a průtahy při hodnocení strategií jed-
notlivých MAS vede k ekonomickému kolapsu MAS a tím k zásad-
nímu ohrožení čerpání prostředků programového období 2014 - 
2020 na venkově. Zachování silně redukovaných týmů MAS dnes 
leží plně na bedrech obcí, které obvykle poskytují jednotlivým MAS 
půjčky. Upozorňujeme, že způsob hodnocení projektů SCLLD ze 
strany MMR je nepružný a způsobuje dlouhodobé prodlevy. Žádá-
me o změnu této praxe.

Je nutné si uvědomit, že pro malé obce je mnohdy čerpání fi-
nančních prostředků EU přes místní akční skupiny jediným způso-
bem, jak při svém rozvoji využít programy ESIF a proto je nutné na-
stavit veškeré procesy co nejefektivněji při maximální míře funkč-
nosti a koordinovanosti všech postupů.

V neposlední řadě poznamenejme, že samotný model, kdy MAS 
nemůže ve svých strategiích nastavit podmínky pro čerpání pod-
por na všechny klíčové potřeby v  území, ale jen na jejich velmi 
omezené spektrum, je v rámci zemí EU bezprecedentní. Strategie 
totiž má vždy vznikat zdola nahoru, přičemž každé území má svůj 
„recept rozvoje“ přirozeně jinde.  

Přes všechny popsané těžkosti SMS ČR dlouhodobě podporuje 
spolupráci obcí a participaci obcí v MAS. Bylo by kardinální chybou, 
kdybychom nyní proces zpožděného startu nového programovacího 
období 2014–2020 takto paralyzovali a neumožnili místním akčním 
skupinám podpořit z evropských prostředků alespoň nejdůležitější 
investice v prostředí venkova. Vyzýváme proto MMR k rychlému za-
vršení tohoto procesu v souladu s potřebami rozvoje našich regionů.
)  https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1303-komentar-sms-cr-k-

-hodnoceni-strategii-mistnich-akcnich-skupi

Ministerstvo zemědělství neví, jaký přínos 
měly projekty na rozvoj venkova za 4 miliardy 
korun. V novém programovém období je navíc 
čerpání peněz z EU ve zpoždění.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze z dotací EU a státního 
rozpočtu poskytovány v programovém období 2007–2013 v rámci 
„Programu rozvoje venkova“ prostřednictvím iniciativy LAEDER. Ta 
měla za cíl zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech pro-
střednictvím zapojení místních subjektů. Kontroloři se zaměřili ne-

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1303-komentar-sms-cr-k-hodnoceni-strategii-mistnich-akcnich-skupi
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jen na to, jak Ministerstvo zemědělství (MZe) tuto část programu ří-
dilo. Prověřili také výběr projektů, administraci a přidělování dota-
cí žadatelům ze strany Státního zemědělského intervenčního 
fondu a místních akčních skupin (MAS), které působily v konkrét-
ních oblastech ČR. Podle kontrolorů byla administrace projektů du-
plicitní a zdlouhavá. Ministerstvo dostatečně neřídilo a nevyhod-
nocovalo, jestli a jaký přínos měly projekty konečných příjemců. Na 
rozvoj venkova prostřednictvím iniciativy LEADER přitom putova-
ly téměř 4 miliardy korun.

Kontroloři prověřili také to, jak je nastaveno rozdělování peněz 
v programovém období 2014–2020, a zjistili závažné problémy. 
Kvůli ještě složitějšímu a náročnějšímu systému rozdělování dota-
cí, než předchozí období, se zpozdil začátek čerpání peněz z EU. Za 
první tři roky aktuálního programového období se tak na komunit-
ně vedený místní rozvoj nevyčerpaly žádné peníze z EU. Podle NKÚ 
existuje riziko, že se do konce období nestihnou všechny přiděle-
né prostředky vyčerpat.

Podpora rozvoje venkovských regionů má pomoci projektům, 
které vycházejí z potřeb místních obyvatel a podnikatelů. Proto jsou 
do strategického plánování, administrace a výběru projektů finan-
covaných z dotací zapojeny MAS. V jejich rámci partnersky spolu-
pracují místní subjekty z veřejné i soukromé sféry. V programovém 
období 2007–2013 MZe podpořilo 112 MAS, které pokrývaly přibliž-
ně 2/3 území ČR. Mezi jednotlivými MAS existovaly velké rozdíly 
v počtu podpořených projektů i v objemu čerpaných peněz. Projek-
tů konečných příjemců bylo v rámci jedné MAS od 27 do 97 a přidě-
lené dotace se pohybovaly od přibližně 12 do 89 milionů korun.

Podle kontrolorů MZe nestanovilo optimální podmínky pro čer-
pání dotací. Ministerstvo také neposkytlo MAS informace, kolik pe-
něz maximálně mohou během programového období 2007–2013 
rozdělit. MAS pak jen obtížně nastavovaly cíle, kterých chtěly do-
sáhnout. Cíle MAS často nebyly konkrétní, měřitelné ani reálné. Ně-
které z nich nebyly naplněny a jiné byly naopak překročeny až 
o stovky procent. MAS také chybovaly v hodnocení projektů. MZe 
zároveň podpořené projekty dostatečně nesledovalo. Nemělo tak 
dostatek informací, aby vyhodnotilo, jestli podpořené projekty 
opravdu naplňují místní potřeby.

V probíhajícím programovém období 2014–2020 už sice MAS 
prošly standardizací, ta ale byla jen formální a ke zlepšení práce 
MAS nepomohla. Navíc je velmi složitý a zdlouhavý proces schva-
lování strategií. Na rozdíl od předchozího programového období 
totiž musí MAS slaďovat priority a cíle podle podmínek až čtyř do-
tačních programů. NKÚ

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke zprávě 
NKÚ týkající se kontrolní akce zaměřené na 
Program rozvoje venkova – metodu LEADER

Ministerstvo zemědělství (MZe) je odpovědné za nakládání s fi-
nančními prostředky z Evropské unie, proto také nastavilo odpoví-
dající administrativní postupy. Ty podle ohlasů rozhodně nevedly 
k nepřiměřenému zatěžování žadatelů, ani místních akčních sku-
pin, což potvrdila svým závěrem nejen Evropská komise, ale v do-
tazníkovém šetření i samotné místní akční skupiny. 

Ministerstvo zemědělství se k nálezům NKÚ staví rezervovaně, 
a to na základě skutečnosti, že v posledních letech ze 17 kontrol 
NKÚ, které byly na MZe provedeny, pouze v 6 případech následně 
Finanční úřad konstatoval určitou míru porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvo sice nestanovilo pro místní akční skupiny (MAS) 
povinné ukazatele pro realizaci jejich projektů, to ovšem v žádném 
případě neznamená, že MZe nevyhodnotilo dostatečné přínosy 
projektů za zhruba 4 miliardy korun. MAS povinně každý rok zpra-
covaly zprávy o realizaci projektů podle svých Strategických plánů 
LEADER, které vždy předložily k  posouzení i hodnotitelům Progra-
mu rozvoje venkova (PRV) 2007–2013. Nedílnou součástí hospoda-
ření místních akčních skupin jsou i každoroční účetní závěrky pro-
váděné auditory. Ministerstvo je přesvědčeno, že prostředky byly 
vynaloženy účelně a odpovídajícím způsobem.

Rozdíly v počtu podpořených projektů i v množství peněz čer-
paných jednotlivými MAS vyplývají z rozdělení podpor dle počtu 
obyvatel daného regionu.

Samo NKÚ při kontrole provedlo šetření na základě dotazníku 
MAS, ze kterého vyplývá celková spokojenost příjemců podpor s tím, 
jak MZe a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) PRV 2007–2013 
administrativně nastavily.

„Obecným problémem v České republice je nerovnováha mezi po-
žadavky venkova a nabídkou možných projektů z dotačních progra-
mů. MZe se v období 2007–2013 podařilo rozvinout program LEADER 
a podpořit zvyšování kvality MAS. Odspodu jsme vnímali a vnímáme 
velkou ochotu MZe i SZIF dohodnout se při nastavování pravidel, což 
je základní podmínkou pro aplikaci metody LEADER. Ministerstvo si 
tak neusurpuje více moci, než je nutné. Toto se od MZe úspěšně učí 
i další ministerstva. Velmi nás tíží velké zpoždění možnosti realizace 
projektů LEADER v tomto plánovacím období – do dnešního dne je 
schváleno pouze 56 strategií MAS ze 178. Celkově je celý proces zatí-
žen nefunkčností přenosu informací prostřednictvím nového softwa-
ru a vysokou administrativní náročností. Přesto české MAS patří mezi 
šest států EU, kde je možnost celoplošně využít více fondů,“ řekl Vác-
lav Pošmurný, předseda Národní sítě místních akčních skupin.

Velkou příležitostí pro nové programové období je tzv. multi-
fondovost, tedy rozšíření podpory pro MAS i do ostatních ESI fon-
dů administrovaných jinými resorty (MMR, MŽP atd.), přes které je 
možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní roz-
voj (CLLD). S tímto konceptem neměla zatím ČR zkušenost, ale MZe 
je odpovědné za schvalování kvalitních strategií. Daní za tuto mož-
nost rozšířeného čerpání evropských prostředků u více resortů je 
poněkud zdlouhavější proces, kdy musí dojít k  sladění postupů 
v rámci jednotlivých EU fondů (doposud bylo čerpání vázáno pou-
ze na resort zemědělství).

Nastavení povinných standardů pro fungování MAS bylo důle-
žité, aby se zabránilo neefektivnímu vynakládání finančních pro-
středků EU a českého státního rozpočtu. Proces standardizace roz-
hodně nebyl pouze formální.  Ministerstvo zemědělství kontrolo-
valo MAS prostřednictvím SZIF v pěti oblastech: územní působnost, 
místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionaliza-
ce MAS. Důležité bylo zejména zhodnocení finančního zdraví a per-
sonální a majetkové propojenosti, a to s ohledem na zamezení stře-
tu zájmu, přičemž přístup Ministerstva a SZIF kladně hodnotila Ev-
ropská komise, která ho prověřila auditním šetřením. Zásadní 
podmínky standardizace vyplývající z Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady bude MZe prověřovat i nadále. Standardizace pro 
místní akční skupiny je sjednocení postupů pro jejich ustanovení, 
řízení a finanční správu.

Součástí života většiny obcí v ČR jsou místní akční skupiny pra-
cující na základě metody LEADER, což je iniciativa propojující aktivi-
ty rozvíjející venkovskou ekonomiku. Jejím hlavním cílem je inten-
zivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel 
jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Principy metody LEADER 
vyplývající z nařízení o podpoře venkova Evropského zemědělské-
ho fondu pro rozvoj venkova jsou pro rozvoj venkovských oblastí 
zvlášť vhodnou metodou, protože vychází přímo z potřeb daného 
území. Metodu LEADER využívají MAS, jejichž hlavním úkolem je ak-
tivizace místních obyvatel, budování partnerství, sjednocování lidí 
a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit oby-
vatel venkova. Prostřednictvím MAS tak dostává šanci zapojit se do 
problematiky jednotlivých oblastí veřejnost, a to především formou 
převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se  příslušných ven-
kovských oblastí. Pro metodu LEADER je typické zejména řízení zdo-
la nahoru, tedy přístup, který zohledňuje potřeby na nejnižší územ-
ní úrovni. Na základě těchto faktů je evidentní, že metoda LEADER 
je specifickým, efektivním nástrojem pro rozvoj venkovských oblas-
tí. Pro tuto metodu podpory venkova je tudíž centralizovaný systém 
řízení nemožný. MZe
)  http://nsmascr.cz/ostatni/2017/vyjadreni-mze-ke-zprave-nku-

-ke-kontrole-prv-metody-leader/
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Schvaluje:
–  navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit v rámci hospodaření 

s Rezervním fondem jeho využití na pokrytí schodku ročního 
rozpočtu NS MAS, který je 150 158,42 Kč a to přesunutím z účtu 
rezervní fond do rozpočtu NS MAS 2016 částku 37 439,60 Kč 
v rámci 10 % spoluúčasti na projektu Norské fondy, 239 519,82 Kč 
v rámci 30 % spoluúčasti na projektu MMR a 71 199,– Kč na vy-
pořádání projektu Zelená úsporám

–  navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit návrh členských pří-
spěvků ve výši 10 000 Kč se splatností 30. 6. 2017

–  navrhuje Valné hromadě NS MAS 2017 schválit rozpočet NS MAS 
ve výši příjmů 7 438 926 Kč a výdajů 7 386 126 Kč

–  navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit doplnění části Stanov 
NS MAS o:

  1. Pro území krajů, kde neexistují pobočné spolky, je členství 
v NS MAS přímé.

  2. Pro území krajů, kde neexistují pobočné spolky, probíhá vol-
ba do Výboru mezi členy NS MAS se sídlem na území daného 
kraje formou zápisu a prezenční listiny.

  3. KS nominuje členy a náhradníky Výboru a VH volí členy a ná-
hradníky Výboru.

–  svolává Valnou hromadu NS MAS na 16. 3. 2017 od 10:00 do Hra-
nic v Olomouckém kraji

–  schvaluje podklady k jednání Valné hromady a jejich rozeslání 
členské základně týden před konání VH NS MAS v Hranicích 
v Olomouckém kraji

–  obsahovou část Výroční zprávy 2016
–  požadavek na přesun významné části alokace v rámci přímých 

výzev IROP ze SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru 
bydlení a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů, kde 
nedochází k čerpání prostředků do SC 2.4 Zvýšení kvality a do-
stupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
s  ohledem na vysokou absorpční kapacitu a potřebu rozvoje 
školství ve venkovském prostoru

–  navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit vyloučení člena MAS 
Karlštejnsko z.ú. na základě bodu Stanov § 3 odst. 5

–  nominace Ing. Jiřího Krista jako hlavního zástupce a koordiná-
tora do Pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního roz-
voje ČR, Ing. Kateřiny Boukalové do Pracovní skupiny Venkov, 
Gustava Charouzka do Pracovní skupiny Regiony

–  nominaci Romany Zemanové jako zástupce NS MAS při disku-
zích ke Společné zemědělské politice po roce 2020

–  navázání bližší spolupráce a poskytnutí loga NS MAS v projektu 
Nahá vesnice

–  převzetí a odkoupení domény leaderfest.cz a leaderfest.eu do 
své správy od RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

– zřízení KS NS MAS Zlínského kraje jako pobočného spolku

Neschvaluje:
–  udělat online přenos z jednání VH v Hranicích v Olomouckém 

kraji za cenu 15 000 Kč

Bere na vědomí:
– ukončení členství MAS Lužnicko o.p.s. k 31. prosinci 2016

Dává za úkol:
–  zaslat požadavek na přesun alokace na MMR viz usnesení 10/21
–  obeslat kraje s žádostí o doplnění změny zástupce v rámci ob-

sazování komory pro CLLD v rámci NSK VF

Usnesení a úkoly zjednání Výboru NS MAS z 15. ůnora v Soběslavi

Jednání výboru NS MAS v Hranicích

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 8)

CLLD informatorium
NS MAS letos začala vydávat specializované CLLD informatorium, 

ve kterém informuje o  po-
drobnostech administrace ko-
munitně vedeného místního 
rozvoje:

) Občasník CLLD informa-
torium 1/2017.

) Občasník  CLLD informa-
torium 2/2017.

Schválené náklady na činnost MAS,
stav v březnu 2017:

http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/01/CLLD-informatorium-2017-01.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/01/CLLD-informatorium-2017-01.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/03/CLLD-informatorium-2017-02-superfinal.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/03/CLLD-informatorium-2017-02-superfinal.pdf
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Návrh PS Vize a výboru schválila VH NS MAS ČR 16. 3. 2017 v Hranicích

Vize NS MAS 2030 
Národní síť MAS ČR působí na principech metody LEADER, jež je pev-
ně zakotvena v myšlenkovém a legislativním prostředí České republi-
ky. Národní síť MAS dosahuje vysoké kvality své činnosti, přičemž sta-
ví na vzdělaných a informovaných členech i pracovnících, propoje-
ných funkčním systémem vzájemné podpory a pomoci MAS. Národní 
síť MAS šíří do svého okolí informace o přínosech metody Leader 
a upevňuje partnerství v rozvoji venkova se všemi, kteří mají shodné 
cíle a hodnoty tak, aby se zvyšovala kvalita života obyvatel venkova.

Strategický cíl 1.
STABILIZOVAT METODU LEADER

Dosáhnout zakotvení principů metody Leader v legislativě Čes-
ké republiky i v běžné praxi české společnosti, totéž docílit na 
úrovni Evropské unie 

1.  Využívat metodu Leader v strategických dokumentech s dopadem 
na regionální rozvoj, včetně sektorových dokumentů a programů, 
od fáze metodické přípravy, přes tvorbu až po implementaci 

2.  Ukotvit metodu Leader v legislativě ČR i EU (především v regio-
nálním rozvoji, vzdělávání, podpoře podnikání, sociální oblasti, 
životním prostředí, kultuře, příhraničních vztazích) jako plno-
hodnotný a standardní přístup k rozvoji společnosti a území 

3.  Zakomponovat metodu Leader do každodenní praxe demokra-
tické společnosti, od osnov vzdělávání na základních a střed-
ních školách přes techniky dobrého vládnutí ve veřejné správě 
až po metody řízení národního i regionálního hospodářství

Indikátor: 
A. Vznik Úřadu vlády pro venkov nebo Ministerstva venkova 

Strategický cíl 2.
DOSÁHNOUT	VYSOKÉ	KVALITY	V	ČINNOSTI	MAS	

Vytvořit a zdokonalovat systém objektivního hodnocení kvality 
v činnosti MAS, využívat metodu vzájemného srovnávání práce 
MAS a využít příklady kvalitně fungujících MAS pro prezentaci 
přínosů metody Leader

Opatření: 
1.  Vytvořit, případně převzít systém hodnocení kvality, nejlépe 

dobrovolný a postavený na vzájemném srovnávání 

2.  Sledování příkladů dobré praxe v kvalitě práce MAS v ČR i zahra-
ničí, prezentace úspěchů ve zvyšování kvality v Leaderu 

Indikátor: 
B. Podíl MAS zapojených do systému hodnocení kvality 

Strategický cíl 3.
PRŮBĚŽNÉ	VZDĚLÁVÁNÍ	PRACOVNÍKŮ	A	ČLENŮ	ORGÁNŮ	MAS	

je pro NS MAS hlavním nástrojem pro dosahování cílů strategie 
svého rozvoje, a to jak ve formě formálního, tak neformálního 
vzdělávání 

Opatření: 
1.  Formální vzdělávání (akreditované kurzy, zařazení oblasti Lead-

ru / MAS / komunitního rozvoje do stávajících studijních oborů, 
specializace či studijní obor VŠ, odborné praxe) pro pracovníky 
a  členy orgánů MAS či NS MAS 

2.  Neformální vzdělávání (workshopy, kurzy, stáže, exkurze, …) 
pro stávající i budoucí pracovníky a členy orgánů MAS či NS MAS 
a pracovníky dalších organizací a institucí, které řeší oblast regi-
onálního rozvoje / venkova (kraje, ministerstva) 

3.  Vytvoření systému hodnocení – akreditace vzdělávání, tvorba 
individuálních vzdělávacích programů i projektů NS MAS

Indikátory: 
C. Podíl manažerů a členů orgánů MAS a NS MAS zapojených do vzdě-
lávání 
D. Počet individuálních vzdělávacích plánů 

Strategický cíl 4.
EXISTENCE	FUNKČNÍHO	SYSTÉMU	PODPORY	MAS	

Hlavní činností NS MAS je podpora svým členským MAS v těch ob-
lastech, kde je to efektivnější než akce jednotlivých MAS 

Opatření: 
1.  Poskytování právní, ekonomické, organizační a další podpory 

při rozvoji MAS 
2. Podpora MAS při řešení problémů 
3.  Vytvořit a provozovat efektivní a otevřený systém sdílení infor-

mací k rozvoji MAS, oboustranný, horizontální i vertikální, s růz-
nými cestami a úrovněmi včetně krajských

Indikátor: 
E. Stabilizace počtu členů NS MAS nad 90% existujících MAS 

Strategie rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2030
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Strategický	cíl	5.
ZVÝŠIT	POVĚDOMÍ	O	METODĚ	LEADER	V	CELÉ	SPOLEČNOSTI

Propagovat, prezentovat a objasňovat principy metody Leader 
a její přínos rozvoji společnosti při použití srozumitelných, efek-
tivních a kreativních nástrojů

Opatření: 
1.  Učinit se před okolím srozumitelní, mít jasnou tvář – být LEADER 

nebo Lídr? 
2.  Využívat účinné nástroje prezentace, pozitivní, moderní, efek-

tivní nástroje 
3.  Mít jednotný styl – vizuální, komunikační, filosofický, mít společ-

nou tvář, ale současně neztratit originalitu jednotlivých MAS – 
tedy stavět na shodném základě, ale nechat možnost kreativity 

Indikátor: 
F. Podíl veřejnosti (laické, odborné), která má povědomí, co je to Leader 
(průzkumy, monitoring médií) 

Strategický cíl 6.
UPEVNĚNÍ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

Zachovat stávající a hledat další partnery NS MAS pro dosažení 
společných cílů v rozvoji venkova, najít shodu na společné filoso-
fii pro tento rozvoj a realizovat praktické aktivity pro zlepšení 
kvality života na venkově 

Opatření: 
1. Zajišťovat zázemí funkčního partnerství pro venkov 
2.  Vytvořit či potvrdit ve spolupráci s partnery základy hodnoto-

vých principů a filosofie venkova podle motta „Dáváme venko-
vu smysl“ 

3.  Propojení filosofie venkova s praktickými aktivitami rozvoje 
venkova ve funkčním systému 

Indikátor: 
G. Mít dlouhodobou a funkční filosofii, kodex, úmluvu pro venkov 
(např.: chránit, pečovat, rozvíjet venkovské oblasti, tedy území s pře-
vládajícím venkovským charakterem)
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Senátoři a zástupci samospráv 
chtějí zrušit část zákona 
o rozpočtové odpovědnosti. 
Obrátili se na Ústavní soud

Protiústavní, diskriminační a ochromující investice obcí a krajů. 
Takový je podle tří čtvrtin senátorů a zástupců samospráv zákon 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zasahuje do Ústavou ga-
rantovaného práva územně samosprávných celků samostatně hos-
podařit s vlastním rozpočtem. Většina představitelů horní komory 
Parlamentu se spolu se Svazem měst a obcí a Sdružením místních 
samospráv obrátila na Ústavní soud. Spornou část zákona o roz-
počtové odpovědnosti požadují zrušit.

„Zákon o rozpočtové odpovědnosti jinak nahlíží na stát a jinak 
na obce a kraje. Pokud by začal fungovat, existenčně by to ohrozi-
lo stovky obcí,“ řekl senátor Miloš Vystrčil a dodává: „Pro napadení 
zákona u Ústavního soudu je třeba podpis alespoň 17 senátorů 
z celkem 81. Stížnost zatím podepsalo 60 zástupců horní komory 
Parlamentu, což je historicky největší počet.“

Zákon o rozpočtové odpovědnosti zjednodušeně řečeno říká, 
že při překročení veřejného dluhu o více než 55 % HDP, obce a kra-
je budou muset schvalovat jen vyrovnaný nebo přebytkový rozpo-
čet. Tedy nebudou si moci vzít půjčku. Pro malé obce s malým roz-
počtem však téměř každá větší investiční akce znamená zadlužit se. 
Povinnosti státu či státních organizací právní předpis ale nijak ne-
stanovuje, i když je zřejmé, že samosprávy v globálu hospodaří lé-
pe než stát. Takové opatření by v praxi obcím znesnadnilo napří-
klad výstavbu bytů či kanalizace. Norma navíc říká, že při zadluže-
nosti vyšší než 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky, bude 
městům a obcím pozastavena výplata 5 % ze sdílených daní. To vše 
by ve výsledku zastavilo rozvoj území a ochromilo život samospráv.

„Děkujeme Senátu, že funguje jako legislativní pojistka a doufá-
me, že Ústavní soud projedná stížnost dříve než za rok, což je statis-
tický průměr,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek 
a dodává: „Logika zákona je skutečně špatná a velmi vrchnostenská. 
Zjednodušeně říká, že pokud já, stát, budu špatně hospodařit, po-
trestám všechny obce.“

Návrh na zrušení částí zákona sepsal expert na ústavní právo 
Karlovy univerzity Aleš Gerloch. Podle něj by ho měl Ústavní soud 
projednat přednostně tak, aby se obce a kraje měly čas připravit na 
případnou účinnost právního předpisu.

Zadluženost nad 60 % průměrných příjmů za poslední čtyři ka-
lendářní roky v roce 2015 podle Ministerstva financí vykázalo zhru-
ba 7 % tuzemských samospráv. I proto nesystémový zákon o roz-
počtové odpovědnosti Senát loni zamítl, Sněmovna ho však pře-
hlasovala.
)  http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.ph-

p?id=325

obsahuje novinky, které přinesou nové evropské směrnice, je proto 
logické, počkat na schválení směrnic a až poté připravit a schválit 
nový zákon.“

Obce nesouhlasí se zbytečným citelným zdražováním, které ná-
vrh zákona z dílny MŽP přináší, ale také s tím, aby takto navýšené 
ekologické daně byly centrálně přerozdělovány a vyváděny mimo 
odpadové hospodářství obcí. Pro navrhované navýšení poplatků 
není ve většině obcí reálný prostor. Kritizují rovněž další administ-
rativní zatížení obcí a přehnanou přísnost návrhu, kvůli kterému 
by podmínky v ČR byly paradoxně přísnější, než příslušná evrop-
ská legislativa. Obce se plně ztotožňují s potřebou plnit stanove-
né evropské cíle, ale není zřejmé, proč by ČR měla mít cíle přísněj-
ší než EU.

Pokud návrh zákona nebude v tomto volebním období schvá-
len, což se po nedávném vyjádření ministra Brabce jeví jako prav-
děpodobné, obce apelují na stát, aby jakýkoli budoucí zákon ob-
sahoval pokud možno méně administrativních povinností a aby 
nebyl postaven na potřebě zvýšení nákladů za odpadové služby. 

SMS
)  https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1283-pres-800-obci-po-

depsalo-petici-proti-zakonu-o-odpadech

Novela rozpočtových pravidel 
zprůhlední poskytování dotací 
ze státního rozpočtu

Vláda ve středu 22. března 2017 schválila návrh novely zákona 
o rozpočtových pravidlech, kterou ministerstvo financí reaguje mi-
mo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval 
vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci 
úpravy procesu poskytování dotací.

Ministerstvo financí vychází mimo jiné vstříc požadavkům po-
skytovatelů dotací. Úprava přináší větší právní jistotu poskytovate-
lům a řídícím orgánům, ale také transparentnější proces z hlediska 
žadatelů o dotace a návratné finanční výpomocí ze státního roz-
počtu, snižuje korupční potenciál a usnadňuje řídícím orgánům 
čerpání evropských prostředků oproti stavu s uplatněním správní-
ho řádu v celého jeho rozsahu. Zdroj: MF
)  http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/no-

vela-rozpoctovych-pravidel-zpruhledni-poskytovani-dotaci-ze-
-statniho-rozpoctu.aspx

Přes 800 obcí podepsalo petici 
proti zákonu o odpadech

Více než 800 měst a obcí podepsalo petici proti návrhu zákona 
o odpadech, který připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Obcím se nelíbí zejména navrhované razantní navýšení po-
platků a nákladů na odpadové hospodářství, které by se promít-
lo do rozpočtu obcí a peněženek občanů. Petice upozorňuje také 
na nesoulad navrhované normy s připravovanou evropskou legis-
lativou.

„Fakt, že petici podepsalo takové množství obcí, pouze potvrzu-
je problematičnost současného návrhu zákona o  odpadech. Vadí 
nám, že současný návrh dostatečně nezohledňuje evropské recyk-
lační cíle a neobsahuje adekvátní studii, která by realisticky vyčíslila 
dopad normy na občany a obce. Více než 800 obcí si přeje zákon, 
který je nezatíží zbytečně velkými náklady a další zbytečnou byro-
kracií,“ řekl Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv 
ČR. V krátké době navíc proběhne v Evropském parlamentu hlaso-
vání o zcela nových odpadových směrnicích, které bude třeba za-
pracovat do české legislativy, doplňuje. „Aktuální návrh zákona ne-

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=325
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=325
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1283-pres-800-obci-podepsalo-petici-proti-zakonu-o-odpadech
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1283-pres-800-obci-podepsalo-petici-proti-zakonu-o-odpadech
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/novela-rozpoctovych-pravidel-zpruhledni-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/novela-rozpoctovych-pravidel-zpruhledni-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/novela-rozpoctovych-pravidel-zpruhledni-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu.aspx
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Zabraňme vylidňování! 
Stát by měl cíleně podporovat služby v území

„Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“. Tak se jmenoval první ze série spo-
lečných seminářů Senátu a Svazu měst a obcí, který se konal 15. března v horní komoře Parlamentu. 
Zúčastnilo se ho na sedmdesát starostek a starostů z celé republiky. Na akci konané pod hlavičkou vý-
boru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR mimo jiné zaznělo, že zájmem 
zákonodárců i samospráv je zachovat mapu venkova živoucí a živou. Stát by měl služby v území cíle-
ně podporovat, finanční motivací i promyšleným systémem vzdělávání řešit ztrátové obchody, pošty, 
banky či chybějící lékaře. Kromě peněz je důležité i snížení administrativy.

Podle Českého statistického úřadu nejvíc obyvatel v letech 2011 až 2015 přibylo ve Středočeském 
kraji (53,2 tisíc), Praze (23,2 tisíc), v Plzeňském a Jihomoravském kraji (oba 7 tisíc). Nejvyšší úbytky mi-
grací naopak byly zaznamenány v Moravskoslezském (–14,0 tisíc), Karlovarském kraji (–4,4 tisíc) a v kra-
ji Vysočina (–3,2 tisíc). Lidé se stěhují tam, kde mají šanci nalézt zaměstnání. Roli mimo jiné hrají život-
ní prostředí, náklady a komfort, resp. služby, které s danou oblastí souvisí.

Obchody, hospody
„Pro samosprávy je nepřijatelné, aby provozovaly obchody, hospody či dotovaly lékaře a jiné služ-

by. Měl by to řešit stát a věřím, že k tomu, aby se toho chopil, přispěje i tento seminář,“ řekl předseda 
Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. „Podle dostupných údajů za posledních dvacet 
let bylo v Česku zavřeno zhruba šest tisíc malých prodejen a samoobsluh, což je třetina původního 
počtu. Zatímco v roce 1995 v Česku fungovalo 19 700 malých prodejen a samoobsluh, do roku 2014 
jejich počet klesl na 13 900. Složitá je i také situace s lékaři, průběžně se města a obce zabývají také 
projektem Pošta Partner. Stát by se k tomu neměl stavět zády,“ dodal Lukl.

Pošta partner
Projekt Pošta Partner má za cíl převést část kamenných poboček na Pošty Partner, což jsou pošty 

provozované třetí osobou. V cílovém stavu (v roce 2025) chce mít Česká pošta přibližně 700 vlastních 
provozoven a kolem 2 500 pošt Partner. K 1. únoru 2017 fungovalo celkem 273 pošt Partner. Loni Čes-
ká pošta na smluvní partnery převedla 149 provozoven.

Lékaři
Složitá je také situace s lékaři. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) to v roce 

2013 vypadalo takto: na 10 000 obyvatel bylo 37 lékařů, což znamená cca 271 obyvatel na jednoho 
lékaře. Průměrný věk všeobecných lékařů byl 54 let, lékařům pro děti a dorost bylo průměrně dokon-
ce 56 let. Lékařů, kteří odchází do důchodů, bylo víc než těch, co úspěšně absolvují medicínu a všech-
ny atestace. Zvyšoval se také průměrný věk lékařů, nejvyšší byl u dorostových a dětských, následova-
li všeobecní lékaři a zubaři. Na 10 tisíc obyvatel připadalo v posledních letech zhruba 7 zubařů, což 
znamenalo, že jeden zubař se měl starat o 1 416 lidí. 31 % z nich však bylo více než 60 let. Podle Mini-
sterstva zdravotnictví v roce 2015 lékařů meziročně přibylo, bylo jich 41 292, což je o 561 víc než v ro-
ce 2014. Trvaly však velké rozdíly mezi regiony, jak ve vytížení lékařů, tak v odměňování.

Města a obce proto volají po změně. Spolu s kraji jednají s ministry zdravotnictví, školství a finan-
cí. Shodují se v tom, že je třeba adresná státní podpora služeb na venkově a v menších městech a ta-
ké systematické a státem podporované vzdělávání v profesích, které trh práce potřebuje. Stát by měl 
v dané věci co nejdříve konat, dát více peněz na rozvoj samospráv a snížit administrativu. SMO
)  http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/stat-by-mel-cilene-podporovat-sluzby-v-uzemi.aspx

Prezentace přednášejících
)  Demografický	vývoj	–	migrace	v České	republice – Marek Rojíček, místopředseda Českého statis-

tického úřadu

)  Problematika obchodní obslužnosti venkova – Pavel Březina, předseda Svazu českých a morav-
ských spotřebních družstev

)  Dostupnost poštovních služeb – Hanuš Thein, ředitel úseku řízení pobočkové sítě, Česká pošta

)  Podpora	venkova	na	národní	úrovni	z pohledu	MMR ČR – Klára Dostálová, náměstkyně ministryně 
pro místní rozvoj

)  Zajištění systému sociálních služeb v území – David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, so-
ciální práce a sociálního bydlení, MPSV

)  Jak zajistit dostupnost lékařských a lékárenských služeb v území – Helena Rögnerová, ředitel-
ka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZd ČR

)  Dostupnost služeb veřejné správy – David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordina-
ce veřejné správy, MV ČR

http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/stat-by-mel-cilene-podporovat-sluzby-v-uzemi.aspx
http://smocr.cz/cz/nase-akce/jine/prezentace-ze-seminare-zabranme-vylidnovani-uzemi-aneb-jak-zajistit-jeho-obsluznost.aspx
http://smocr.cz/data/fileBank/ef7e6100-a957-4227-81fa-37f5ca75319a.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/aa48f65b-6c3c-457e-bfdb-7c86bdf6953b.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/5b5bf61b-5377-43b8-abe7-cd5a8a06f2d4.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/725cb881-00d4-4524-bfa6-6ec77d3721f4.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/89033bb2-25a8-4a0a-829c-b7475bcd2c97.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/7c3491cd-8943-42b9-9afa-e06a73719be6.pdf
http://smocr.cz/data/fileBank/4dddf463-cf1f-45a6-b28d-7dad54f8b8d5.pdf
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Metodické příklady k EET
pomohou nejen
městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evi-
dence tržeb (EET), vydalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Fi-
nanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjek-
tů, které s EET souvisí. 

„Je velký rozdíl mezi hlavní činností spolků a jejich drobnou ne-
podnikatelskou činností,“ říká ministr financí Andrej Babiš a dodá-
vá: „Zjednodušeně: nepodnikatelské činnosti spolků se vedení EET 
netýká. Konkrétně: když například hasiči jednou za rok pořádají 
ples, EET vést nemusí. Pokud by je však organizovaly jednou týdně, 
situace by byla jiná.“

Konkrétní modelové příklady budou k dispozici na www.etrzby.cz. 
Ministerstvo financí i Finanční správa vyhotovily už na 40 000 posou-
zení k EET a odpověděly na tisíce dotazů.

Tzv. „převlečené“ spolky bude Ministerstvo financí a Finanční 
správa potírat, aby činnost skutečných obecně prospěšných orga-
nizací nedegradovaly a nepoškozovaly jejich dobré jméno. Pro stát 
i samosprávy je zásadní podpora spolkové činnosti jako služby ob-
čanům, kterou lidé chtějí a potřebují, a která vede k tomu, že mají 
lepší vztah k místu, kde žijí.
)  http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/metodicke-

-priklady-ministerstva-financi-k-elektronicke-evidenci-trzeb-
-pomohou-nejen-mestum-a-obcim.aspx

EET a komisní prodej u obcí
Ministerstvo financí vydalo další informace ke komisnímu prode-

ji v infocentrech obcí. Některé obce chtějí v důsledku spuštění dru-
hé fáze elektronické evidence tržeb, do které spadá i komisní pro-
dej, zrušit prodej výrobků zejména místních zemědělců, řemeslní-
ků, chráněných dílen nebo například publikace místních spolků. 
Aby ke zrušení nemuselo dojít, ministerstvo doporučuje, aby infor-
mační centrum zboží nejprve nakoupilo (s možnou úhradou ceny 
na bankovní účet podnikatele) a následně jej prodávalo turistům. 
Potom by šlo o tržbu, která by evidenci tržeb nepodléhala.

Pokud však obecní informační centrum provozuje komisní pro-
dej, tedy prodává zboží svým jménem na cizí účet, mohou tržby 
z tohoto prodeje podléhat evidenci. Jde totiž o příjmy třetí osoby, 
a je nutné posoudit, zda by tato třetí osoba dané tržby musela evi-
dovat, pokud by zboží prodávala napřímo sama. 

Pokud informační centrum prodává v komisním prodeji výrob-
ky či publikace místních spolků či jiných veřejně prospěšných po-
platníků, posuzuje se povinnost evidovat tržby obdobně jako by 
prodával přímo veřejně prospěšný poplatník. Pokud jde tedy o pří-
jem z hlavní (neziskové) činnosti takového poplatníka, pak infor-
mační centrum tuto tržbu evidovat nemusí.

Pokud je podnikatelská činnost výše zmíněného spolku či jiné-
ho veřejně prospěšného poplatníka, jehož zboží je prodáváno, 
pouze drobná (metodicky definováno jako příjmy z podnikání do 
175 tisíc Kč ročně nebo do 5 % celkových příjmů), pak tržba za pro-
dej zboží evidenci nepodléhá, ať už ji přijme informační centrum 
jako komisionář nebo přímo daný spolek.

Příklady jsou zveřejněny na těchto stránkách.  SMO
)  http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-a-ko-

misni-prodej-u-obci.aspx

Agrární komora ČR si zvolila 
nové vedení. Prezidentem je 
Zdeněk Jandejsek

Na XXV. sněmu Agrární ko-
mory ČR, který se v Olomouci 
16. března konal jako volební, 
byl na nadcházející volební ob-
dobí do pozice prezidenta AK 
ČR zvolen Ing. Zdeněk Jandej-
sek, CSc., který získal podporu 
většiny delegátů. Dále bylo na 
základě výsledků primárních 
voleb zvoleno nové představenstvo (28 členů) a přímou volbou 
pak jedenáctičlenná dozorčí rada Agrární komory ČR.

Novými viceprezidenty se stali za Sněmovnu všeobecnou Jan 
Kubiš za Prahu, Leoš Říha za Pardubický kraj a Václav Hlaváček za 
Jihomoravský kraj. Viceprezidenty za Sněmovny společenstev jsou 
Bohumil Belada za společenstva zájmová ostatní, Vladimír Veselý 
za Lesnicko-dřevařskou komoru ČR a Martin Pýcha za Zemědělský 
svaz ČR.

Viceprezidenti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, tedy Jo-
sef Kubiš a Bohumil Belada, se zároveň stali předsedy uvedených 
sněmoven. Předsedou dozorčí rady je i pro další období zvolen Pa-
vel Veselý. Volební období orgánů AK ČR je tříleté.

Jak ve svém vystoupení uvedl Marian Jurečka, ministr zeměděl-
ství: „Spolupráce s Agrární komorou si velice cením a děkuji za veš-
kerou věcnou diskuzi, kterou jsme za poslední roky na všech úrov-
ních a v klidné atmosféře absolvovali. Společně se nám podařilo 
pozdvihnout úroveň zemědělství a venkova a zaměřit cílené pro-
gramy na pomoc a rozvoj například odvětví živočišné výroby, citli-
vých komodit, či venkova. Dokázali jsme reagovat na sucho, mra-
zy, či propad cen a proto věřím, že nastavený směr rozvoje sektoru 
je správný. Zásadní význam pak má diskuze k novému rámci spo-
lečné zemědělské politiky, která musí být především spravedlivá, 
rovná a pružná.“ Zároveň dodal, že je připraven ke spolupráci s  no-
vým vedením komory.

Jmenovité složení nového vedení, představenstva a dozorčí rady AK 
ČR, usnesení XXV. sněmu a další aktuální informace jsou k dispozici zde: 
http://www.akcr.cz/usneseni-xxv-snemu-agrarni-komory-ceske-re-
publiky-konaneho-dne-16-brezna-2017-v-olomouci.php AgK

http://www.etrzby.cz
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/metodicke-priklady-ministerstva-financi-k-elektronicke-evidenci-trzeb-pomohou-nejen-mestum-a-obcim.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/metodicke-priklady-ministerstva-financi-k-elektronicke-evidenci-trzeb-pomohou-nejen-mestum-a-obcim.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/metodicke-priklady-ministerstva-financi-k-elektronicke-evidenci-trzeb-pomohou-nejen-mestum-a-obcim.aspx
http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty
http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-a-komisni-prodej-u-obci.aspx
http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-a-komisni-prodej-u-obci.aspx
http://www.akcr.cz/usneseni-xxv-snemu-agrarni-komory-ceske-republiky-konaneho-dne-16-brezna-2017-v-olomouci.php
http://www.akcr.cz/usneseni-xxv-snemu-agrarni-komory-ceske-republiky-konaneho-dne-16-brezna-2017-v-olomouci.php
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Agrární komora
Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 
2 regionálních a 12 krajských komor je 2 761, zemědělských 
organizací je 2 367. Z toho je 1 211 soukromě hospodařících 
rolníků. V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských sva-
zů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů 
někdy vzájemně překrývá.

Výběr z usnesení:
Priority na národní úrovni
1.  Zvýšit kofinancování investičních programů PRV z národ-

ních zdrojů, a to až na 50 %.
2.  Prosadit schválení zákona o prodeji zemědělské půdy 

k omezení spekulativních nákupů.
3.  Důsledně kontrolovat dodržování zákona o významné 

tržní síle. Zvýšit podíl českých potravin v tuzemském 
maloobchodu na minimálně 75 %.

4.  Ustavit tzv. Marketingový fond na propagaci tuzemské ze-
mědělské a potravinářské produkce.

5.  Podpořit vznik Fondu těžkopojistitelných rizik za rovných 
podmínek pro zúčastněné subjekty.

6.  Rozšířit na zemědělských odborných školách výuku od-
borných předmětů a posílit rozsah praxe.

7.  Navýšit finanční alokaci pro PGRLF na nejméně 2 miliardy 
ročně.

Zdeněk Jandejsek (62 let) 
působí v zemědělství 39 let, od roku 1991 jako ředitel Rabbit 
Trhový Štěpánov, společnosti zabývající se zpracováním kuře-
cího a králičího masa s vlastní maloobchodní sítí, skladováním 
a dalším prodejem. Ve všech podnicích holdingu  RABBIT  CZ a.s. 
pracuje cca 1 700 zaměstnanců a v posledních letech bylo do-
sahováno obratu 6,94 mld. Kč, konsolidované výnosy se pohy-
bují kolem 4,5 mld. Kč.
Členem představenstva AgK je od roku 2015, působí jako 
předseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podni-
ků, od roku 2016 je poradce ministra zemědělství. Je členem 
Zemědělského svazu ČR a Potravinářské komory ČR.

Asociace soukromého zemědělství:
Jde ještě zachránit český venkov?

Asociace soukromého zemědělství představila 14. března svou 
vizi vývoje venkova takového, který je stabilní součástí státu, příro-
dy i společnosti. Tento cíl má být naplněn skrze desatero, které shr-
nuje změny ve vnímání venkova a tamních podnikatelů.

Podle ASZ žádná politická strana dosud nevytvořila ucelenou 
a  jasnou představu o podobě našeho zemědělství a venkova, se 
kterou bychom se mohli jako soukromí sedláci – podnikatelé a ob-
čané identifikovat a která by také byla dlouhodobě životaschopná. 
„Místo toho se neustále točíme v kruhu nekonečných dohadů o do-
tacích a podporách, které však nevytvářejí podmínky pro elimina-
ci a předcházení problémům, ale často je naopak přímo generují. 
K   tomu přistupuje naprosto neúnosný objem byrokracie a vše-
možných regulací, a ve výsledku tak tento systém vytváří za nás ne-
svobodné vazaly státu a z venkova socialistický skanzen. Jako svo-
bodní občané a sedláci, kteří na venkově nejen podnikají, ale pře-
devším žijí se svými rodinami, jsme proto vytvořili jasnou 
a komplexní představu o tom, jak by český venkov měl a  mohl vy-
padat,“ říká čestný předseda  ASZ Stanislav Němec. ASZ
) Tisková zpráva – lze ještě zachránit český venkov? (pdf )
) http://www.rokvenkova.cz/?p=592

) Výběr z dokumentu

DESATERO ASZ
Klíčové pojmy pro veřejnost, které ASZ ČR dokáže věcně diskutovat, 
a kterými se také liší od ostatních organizací: Svoboda – hrdost – od-
povědnost – zkušenost – kontinuita - vlastnictví – podnikání – sedlák 
– rodinná farma – venkov

Idea pro veřejnost:
Soudobý český i moravský venkov potřebuje spíše více svobody a hr-

dosti, než líbivou, ale krátkozrakou politiku založenou na špatně nasta-
veném pumpování dotací a na falešném ochranářství. Je třeba trvat na 
tom, že vysoká úroveň důvěry ve vlastní občany-podnikatele je nezbytná 
a respekt k selskému rozumu je skutečnou cestou ke snížení všudypřítom-
ného státního dohledu a dnešní byrokracie neudržitelných rozměrů.

  1. Rodinné farmy – páteř českého zemědělství
  2. Svobodný sedlák – odpovědný občan
  3. Stát jako servis – úspěšný podnikatel
  4. Drobné a střední podniky – doména venkova
		5.	 Rodinné	farmy	–	předpoklad	generační	kontinuity
  6. Dotace nejsou sociální dávky ani podpora produkce
  7. Méně zákonů a byrokracie – větší prostor pro podnikání
  8. I my jsme Evropská unie
  9. Zemědělské podnikání musí stát na více nohou
10. Sedlák – moderní podnikatel s hlubokými kořeny

Je třeba neustále pracovat na tom, aby široká veřejnost pocho-
pila, že sedlák či farmář není žádný přežitek či rarita, že to není sed-
řený podivín žijící zaostalým způsobem v polorozpadlém statku, 
ale že český selský stav je znovuvzkříšená komunita moderních li-
dí, která je schopna výrazně obohatit celou českou společnost.

http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/03/TZ-14-3-2017.pdf
http://www.rokvenkova.cz/?p=592
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Jurečka: Farmáři mají mít šanci 
dát cenovou nabídku na odkup polí

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, aby farmáři získávali informace o prodeji polí, kte-
rá mají v pronájmu, a mohli tak podat nabídku na odkup. Mělo by to podle ministra zlepšit pozici farmá-
řů vůči investorům a developerům, kteří pole pořizují spekulativně, a na půdě pak nehospodaří. „Farmá-
ři nyní často ani nemají možnost předložit cenovou nabídku,“ řekl Jurečka na sněmu Agrární komory.

„Jsme připraveni s kolegy v rámci pracovní skupiny (na ministerstvu zemědělství) připravovat ta-
kové řešení, aby v České republice nebyl stav, kdy přijde jednoduše zahraniční investor, nebo i český 
investor-developer, který vůbec nemá zájem na zemědělské půdě hospodařit a vlastně jenom dělá 
úložku peněz,“ uvedl Jurečka. 

Zemědělci si podle Jurečky stěžují, že by půdu rádi koupili i za vyšší cenu než investor, avšak vůbec 
nedostali možnost předložit majiteli pozemku cenovou nabídku. Investoři podle Jurečky často využí-
vají neinformovanosti majitele pole a půdu spekulativně nakupují, aby výhledově zhodnotili vložené 
peníze.

Jurečka připomněl, že čeští farmáři hospodaří zejména na pronajaté půdě, která tvoří 70 procent ob-
hospodařovaných ploch. „Je to (půda) klíčová komodita. Pokud ji ztratí, tak nemají budoucnost,“ dodal.

Podle Zemědělského svazu cena zemědělské půdy v ČR stoupá, k čemuž přispívají i nákupy inves-
torů, kteří chtějí vydělat na jejím dalším růstu. Například loni v prvním pololetí půda podle svazu pod-
ražila o pětinu a v roce 2015 o 16 procent. „Česká republika je jedna z mála zemí v EU, která nemá vů-
bec žádnou regulaci obchodování s půdou,“ upozornil předseda svazu Martin Pýcha. ASZ
)  http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/rostlinna-vyroba-puda/jurecka-farmari-maji-mit-sanci-dat-

-cenovou-nabidku-na-odkup-poli.html

Standardy ubytování na venkově
Svaz venkovské turistiky a agroturistiky (SVTA), partner Roku venkova 2017, vydal v letošním roce 

dva nové standardy s cílem zlepšit orientaci hostů, tedy zlepšit ochranu spotřebitele, cestovních kan-
celáří a agentur, zvýšit transparentnost trhu ubytování v soukromí, služeb agroturistiky a venkovské 
turistiky a v neposlední řadě zkvalitnit služby ve výše zmíněných oblastech cestovního ruchu.

Nový standard ubytování v soukromí (s názvem Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukro-
mí) sestavil SVTA za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Fóra cestovního ruchu. Klasifikace plat-
ná od 18. 1. 2017 se stala technickým předpokladem kvality Českého systému kvality služeb. Pro úče-
ly klasifikace je ubytování v soukromí specifikováno jako přechodné krátkodobé turistické ubytování 
v minimálně 1 a maximální ve 4 ubytovacích jednotkách. Předmětem klasifikace jsou čtyři kategorie 
– pokoj pro hosty, apartmán pro hosty, objekt pro rekreaci a  malý penzion. Zařízení může získat jed-
nu až čtyři hvězdičky ve třídách tourist, economy, standard a first class.

Kategorizaci agroturistiky a venkovské turistiky ČR sestavil SVTA za podpory Ministerstva zeměděl-
ství. Předmětem kategorizace platné od 28. 2. 2017 jsou kategorie – Dovolená na statku, Dovolená na 
venkově a Zážitky na venkově. V rámci kategorizace se neudělují třídy označující nižší či vyšší kvalitu 
služeb. Zařízení buď podmínky jednotlivých kategorií splňuje a pak je udělen certifikát a značka, ne-
bo nesplňuje a zařízení certifikát a značku nezíská. Kategorizace je inspirována zahraničními modely 
a funguje jako nadstavba jak pro certifikaci ubytování v soukromí, tak certifikaci penzionů, hotelů či 
kempů, kterou provádějí odpovídající profesní sdružení. Zdroj: Rok venkova
) Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR 2017-2023
) Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 1812017

Mobilní aplikaci Kozel Ovozel se daří 
V polovině prosince loňského roku spustil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) mobilní apli-

kaci pro školáky Kozel Ovozel. Jedná se o hru s průvodcem kozlem Ovozelem, který se snaží dětem 
netradiční cestou představit svět ovoce a zeleniny a směrovat je k jejich vyšší konzumaci. Aplikace, 
která „žije“ teprve tři měsíce, sklízí své první úspěchy. Například druhé místo ve vzdělávacích hrách na 
Google Play nebo páté umístění mezi mobilními aplikacemi na AppParade. 

Mobilní aplikace Kozel Ovozel je součástí projektu Ovoce a ze-
lenina do škol, který se snaží dětem vštípit zdravé stravovacích 
návyky, bojovat proti dětské obezitě a zvýšit spotřebu ovoce 
a zeleniny. Celkem je v ČR zapojeno téměř 4 tisíce škol a více než 
půl milionu žáků. Ovoce a zeleninu dostávají školáci zcela zdarma. 

Prostřednictvím aplikace mohou žáci hravou formou odpoví-
dat na kvízové otázky, vysazovat stromy v kozlíkově zahrádce a zís-
kávat za odměnu různé odznaky. Čím více správně zodpověze-
ných otázek, tím více vysazených stromů a zároveň i více nově na-
bytých vědomostí. MZe
) Více informací najdete zároveň na www.ovocedoskol.szif.cz.

http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/rostlinna-vyroba-puda/jurecka-farmari-maji-mit-sanci-dat-cenovou-nabidku-na-odkup-poli.html
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/rostlinna-vyroba-puda/jurecka-farmari-maji-mit-sanci-dat-cenovou-nabidku-na-odkup-poli.html
http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Kategorizace-za��zen�-agroturistiky-a-venkovsk�-turistiky-�R-2017-2023.pdf
http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Ofici�ln�-jednotn�-klasifikace-ubytov�n�-v-soukrom�-1812017.pdf
http://www.ovocedoskol.szif.cz
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Malý venkov vymírá, podnikání v obcích zvoní hrana
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
pořádá kampaň Rok venkova

Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, zatímco ve větších obcích populace roste. 
Více jak 2,5 tisíce obcí je navíc zařazeno do kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde selhává základní živ-
nostenská obslužnost. Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví převažuje obchod, 
drobné profese, odborné služby a zemědělská činnost. Asociace malých a středních podniků a  živnost-
níků ČR (AMSP ČR) předkládá Analýzu venkova a klíčových odvětví a společně s Ministerstvem země-
dělství a profesními partnery navrhuje mimořádná opatření pro podporu podnikání v obcích. 

Rozvinutí obcí
Více jak 40 profesních a zájmových organizací sdružila AMSP ČR na platformě Roku venkova 2017, která si 

klade za cíl zkoncentrovat nástroje podpory podnikání v obcích s cílem udržet podnikatelský ruch venkova. 
Z analýzy, kterou vydala AMSP ČR, vyplývá, že počet obyvatel na venkově roste a celkově v obcích 

do 2 tisíc obyvatel žije 27 %. Zatímco ale populace u obcí s více jak 500 obyvatel přibývá, u vesnic men-
ších naopak klesá. Podle kritérií, založených na ekonomickém potenciálu, poloze a dynamice vývoje 
obcí, je navíc z celkem 5566 všech obcí 2546 zařazeno do kategorie tzv. nízkého stupně rozvinutí, což 
činí 46 % ze všech našich vesnic. Z celkem 3454 obcí do 500 obyvatel je potom 1849 zařazeno do ob-
cí s nízkým stupněm rozvinutí, což je dokonce více jak polovina z nich.

Analýza dále ukazuje i rozložení venkova v krajích a okresech. Z pohledu krajů je v ČR pouze jeden 
kraj převážně venkovský (Vysočina) a jeden převážně městský (hl. m. Praha), ostatní kraje jsou tzv. pře-
chodné. Z pohledu okresů je v ČR celkem 21 okresů převážně venkovských, 9 okresů převážně měst-
ských a 47 okresů přechodných. 

Podnikatelé
Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ bez zaměstnanců, 8 % potom mikrofirmy do 

9 zaměstnanců, 2 % malé firmy mezi 10-49 zaměstnanci a pouze 0,1 % firem má na venkově více jak 
50 zaměstnanců. Pětina ze všech firem na venkově jsou podnikatelé v oblasti obchodu a drobných 
služeb, 14 % drobné průmyslové aktivity, po 10 procentech drží firmy z profesních oborů, stavebnic-
tví, ubytování a sociálních služeb. Podnikatelé v zemědělství jsou na venkově zastoupeni z 5 %.

Počet firem v zemědělství za posledních 5 let stagnuje, 91 % z nich jsou OSVČ, 7 % obchodní společ-
nosti, 1 % drží zemědělská družstva. Roste ale počet podnikatelů v návazném sektoru potravinářském, 
tento růst se ale týká zejména větších obcí a menších měst. Rapidně ale ubývá na venkově počet ma-
lých samoobsluh. Z téměř 20 tisíc jich za posledních dvacet let ubyla plná třetina, a to zejména v obcích 
do 1 tisíce obyvatel, což je považováno z pohledu populace za hranici pro uživení prodejny.

V důsledku vylidňování malých obcí a dále v důsledku nižšího zájmu o řemeslné obory dochází k pod-
statnému úbytku tradičních profesí spojených s venkovem. Patrné je to zejména u absolventů staveb-
ních profesí, kdy za posledních 10 let ubylo 32 % zedníků a jen za poslední rok ubylo dalších 11 %. Ješ-
tě horší je situace u výsadní venkovské profese truhlářské, kde je úbytek za posledních 10 let dokonce 
63 % a za poslední rok 13 %. O více jak 40 % klesnul za stejnou dobu i obor automechaniků a opravářů. 

Formy podpory
V rámci Roku venkova 2017 připravuje proto AMSP ČR s profesními i resortními partnery pro obce 

v  režimu nízkého stupně rozvinutí (2546 obcí) tuto mimořádnou formu podpory podnikatelů: 
–  Doplnění podpory podnikatelů v zemědělství z PGRLF i pro podnikatele v nezemědělském sekto-

ru, a to ze zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), na stejné produktové bázi 
jako PGRLF (jedná se o záruky, dotaci úroků i jistiny a měkké úvěry). 

–  Využití strukturálních zdrojů pro urychlené zavedení internetu do všech obcí s nízkým stupněm 
rozvinutí pro využití zdarma do určitého objemu stažených dat tak, aby veškerá elektronická ko-
munikace se státem byla bezplatná. 

–  Rozšíření režimu daňových výdajových paušálů pro všechny OSVČ s obratem do 1 mil. Kč v neroz-
vinutých obcích s jednotným výdajovým paušálem ve výši 90 %. 

–  Specifická finanční podpora pro samoobsluhy v členění dle velikosti obce (500, 1000 obyvatel) a dá-
le na pojízdné prodejny. 

–  Pro obce do 500 obyvatel v kategorii nízkého stupně rozvinutí navíc podpora zaměstnaneckého 
benefitu ve výši úspory na sociálním pojištění zaměstnance. 
AMSP ČR současně v rámci Roku venkova 2017 postupně představuje rovněž odvětvově směřova-

né nástroje podpory a dále zásadní snížení administrativy pro všechny podnikatele, zejména OSVČ.
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) Řekli k Roku venkova

Ministr zemědělství Marian Jurečka:
„Rodinné podnikání je základem venkova, malí a střední podnikatelé hrají klí-

čovou roli při zaměstnávání lidí na vesnicích, zajišťují zde základní infrastruktu-
ru a obslužnost. Právě proto je chceme podporovat, aby se i lidem v těch nejmen-
ších obcích žilo dobře. Připravujeme speciální úvěry pro podnikatele, kteří reali-
zují své aktivity ve znevýhodněných obcích, nebo slevy pro zaměstnance na 
sociálním pojištění.“
Zdeněk Juračka, předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO):

„Situaci venkovských prodejen dlouhodobě sledujeme a víme, že mnohé obchody bojují o přežití. I pro-
to jsme iniciovali vznik pracovní skupiny při ministerstvu zemědělství, která připravuje komplexní materi-
ál podpory obchodní obslužnosti venkova a zachování venkovských prodejen.“ 
Eduard Kavala, starosta obce Bělotín a místopředseda Spolku pro obnovu venkova (SPOV):

„Statisticky sice obyvatel na venkově přibývá (na vině je suburbanizace) – reálně nám však lidé dlouho-
době z obcí do 500 obyvatel utíkají. Majetek venkovanů, tedy rodinné domy, je mizejícími službami reálně 
znehodnocován. Táži se, jak je například podporováno bydlení na venkově, ve stávajícím bytovém fondu? 
Od roku 1990 – vůbec. Stále řešíme městskou dopravu, ale podnikatel nechce do malé obce především pro-
to, že cestička do vsi je v zoufalém stavu a mladí utíkají z domů rodičů do měst. Aktivně načítejme síly. Poš-
ta – chceme ji? Načtěme síly s obecními úřady či venkovskými obchody. Chceme obchod? Musíme ho zre-
konstruovat, zateplit, sluncem ohřát povinnou teplou vodu – vykupme tedy obchod z veřejných peněz, 
opravme, požadujme symbolické nájemné. Ale k tomu potřebujeme navýšit rozpočtové určení daní (RUD).“ 
Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:

„Venkovskému podnikání zvoní hrana. Podporujeme kdeco, ale bohužel často ne toho, kdo pomoc sku-
tečně potřebuje. Pokud chceme udržet život na vesnicích, musíme urychleně začít ve všech ohrožených ob-
cích, což je více jak polovina celého venkova. Právě tam hrozí největší odliv obyvatel a malí podnikatelé 
tam doslova skomírají. Nebude-li v obci obchod, hospoda, malé řemeslo nebo farma, skončí v regionu jak 
běžný život, tak turistický ruch a z vesnic se stanou skanzeny. “  ASMP
) Tisková zpráva – Analýza podnikání na venkově
) Analýza podnikání v obcích
) http://www.rokvenkova.cz/?p=564
) Zpravodaj AMSPŽ: zpravodaje Rok venkova 2017.

30. 5. – 1. 6. 2017

http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/03/TZ-2017-03-02-Anal�za-podnik�n�-na-venkov�_final_WEB.pdf
http://www.rokvenkova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Anal�za-podnik�n�-v-obc�ch.pdf
http://www.rokvenkova.cz/?p=564
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/02/leden_zpravodaj.pdf
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Starostové v Pardubickém kraji: 
Dekrety na byt nejde jen tak rozdávat, 
je třeba podporovat zaměstnanost

Města a obce se shodují, že je třeba posta-
rat se o ty, kteří si sami pomoci neumí či nemo-
hou – ze zdravotních důvodů (hendikepova-
ní), kvůli vysokému věku (senioři) nebo matky 
samoživitelky. Systém automatického přidělo-
vání sociálních bytů však samosprávy dlouho-
době odmítají a zdůrazňují, že zákon o sociál-
ním bydlení nesmí zakonzervovat současný 
stav. Měl by stabilizovat situaci a vést k tomu, 
aby se lidé sami snažili se z obtížné životní eta-
py dostat, pracovat a zlepšit si život.
)  http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-

-zpravy/starostove-v-pardubickem-kraji-
-dekrety-na-byt-nejde-jen-tak-rozdavat-
-je-treba-podporovat-zamestnanost.aspx

) Krajská setkání SMO ČR

Starostové Jihomoravského kraje:  
Zabraňme vylidňování území

„S Českou poštou jsme v intenzivním kontaktu. Na nedávném jednání nám její zástupci slíbili, že by se od 
poloviny letošního roku měla snížit administrativa, která souvisí s projektem Pošta Partner,“ říká předseda 
Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Současně hledáme cestu, jak do poštov-
ních služeb zapojit i servis pro seniory, inspirovat 
se dá například v Norsku, kde pošťák bývá součas-
ně i sociální pracovník. Také se bavíme o tom, co 
dělat v případě, že v místě selže Pošta Partner. Na-
bízí se například větší spolupráce s bankami nebo 
znovuobnovení kamenné pobočky. Naprosto zá-
sadní v kontextu se zachováním služeb v území je 
však podpora státu.“
)  http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-

-zpravy/starostove-jihomoravskeho-kraje-
-zabranme-vylidnovani-uzemi.aspx

http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-pardubickem-kraji-dekrety-na-byt-nejde-jen-tak-rozdavat-je-treba-podporovat-zamestnanost.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-pardubickem-kraji-dekrety-na-byt-nejde-jen-tak-rozdavat-je-treba-podporovat-zamestnanost.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-pardubickem-kraji-dekrety-na-byt-nejde-jen-tak-rozdavat-je-treba-podporovat-zamestnanost.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-pardubickem-kraji-dekrety-na-byt-nejde-jen-tak-rozdavat-je-treba-podporovat-zamestnanost.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-jihomoravskeho-kraje-zabranme-vylidnovani-uzemi.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-jihomoravskeho-kraje-zabranme-vylidnovani-uzemi.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-jihomoravskeho-kraje-zabranme-vylidnovani-uzemi.aspx
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Liberecký kraj: 
O vyšším podílu samospráv na DPH

Poslanci se budou zabývat návrhem Libereckého kraje na zvýšení podílu na dani z přidané hodno-
ty (DPH) v rámci rozpočtového určení daní (RUD) pro města a obce. Ze stávajících 21,4 % na 23,58 %, 
tedy na úroveň slíbenou před důchodovou reformou. Pokud by se peníze samosprávám přidaly, pod-
pořilo by to rozvoj území, a zlepšilo by to život všech obyvatel ČR. 

„Pokud by se podíl samospráv na DPH zvýšil, města a obce by ročně na jednoho obyvatele dostaly navíc 
cca 800 korun. Změna RUD je správnou cestou, jak k nim dostat více finančních prostředků. Jsme rádi, že se 
daná věc dostala na program Sněmovny, je to sko-
ro zázrak, který by při podpoře zákonodárců mohl 
platit od roku 2018,“ říká hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta a dodává: „Víc peněz do území by 
pomohlo všem, zvlášť v  situaci, kdy stát přidává 
úkoly, nikoliv peníze. Aktuálně to vypadá tak, že 
z  krajských rozpočtů musíme řešit třeba zvýšení 
mezd řidičů autobusů, o kterém nám vláda jaksi za-
pomněla říct, jak to udělat a dát na to finance, 
i když to dřív slíbila.“ 
)  http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-

-zpravy/o-vyssim-podilu-samosprav-na-dph-
-ma-dnes-jednat-poslanecka-snemovna.aspx
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Starostové v Královéhradeckém kraji: 
Máme-li realizovat rozhodnutí státu, 
potřebujeme na to peníze

Města a obce zřejmě budou muset opět ne-
plánovaně financovat rozhodnutí státu. Vláda 
chce totiž zvýšit mzdy ve veřejném sektoru. 
V  rozpočtu na letošní rok s tím však samosprávy 
nepočítaly. Zákonitě se tak ptají, kde na to mají 
vzít. Podobných rozhodnutí, spojených zpravi-
dla s předvolebním obdobím, se města a obce 
velmi obávají. Je jich totiž čím dál tím víc. 
)  http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-

-zpravy/starostove-v-kralovehradeckem-kra-
ji-mame-li-realizovat-rozhodnuti-statu-potre-
bujeme-na-to-penize-a-dalsi-nastroje.aspx

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/o-vyssim-podilu-samosprav-na-dph-ma-dnes-jednat-poslanecka-snemovna.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/o-vyssim-podilu-samosprav-na-dph-ma-dnes-jednat-poslanecka-snemovna.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/o-vyssim-podilu-samosprav-na-dph-ma-dnes-jednat-poslanecka-snemovna.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-kralovehradeckem-kraji-mame-li-realizovat-rozhodnuti-statu-potrebujeme-na-to-penize-a-dalsi-nastroje.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-kralovehradeckem-kraji-mame-li-realizovat-rozhodnuti-statu-potrebujeme-na-to-penize-a-dalsi-nastroje.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-kralovehradeckem-kraji-mame-li-realizovat-rozhodnuti-statu-potrebujeme-na-to-penize-a-dalsi-nastroje.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/starostove-v-kralovehradeckem-kraji-mame-li-realizovat-rozhodnuti-statu-potrebujeme-na-to-penize-a-dalsi-nastroje.aspx
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V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na seminář 

„AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“ 
 

Délka semináře: 6 hodin teoretická část + 2 hodiny praktická část (exkurze) 
 
Termíny a místa konání seminářů: 

 
11. dubna 2017 
 Teorie: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice (okr. Přerov) 
 Exkurze: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice (okr. Přerov) 

 
24. dubna 2017 
 Teorie: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 01 Žinkovy-Březí (okr. Plzeň-jih) 
 Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 01 Žinkovy-Březí (okr. Plzeň-jih) 

 
15. května 2017 
 Teorie: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč) 
 Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, 592 53 Strážek-Meziboří (okr. Žďár nad Sázavou) 

 
 
Program semináře (totožný pro všechny 3 termíny): 
 
TEORETICKÁ ČÁST:  
09:00 Agroturistika v českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR (certifikace a 

standardizace) 
Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky) 

10:00 EET – povinnosti  
Ing. Lukáš Kozák (poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla) 

10:30 Legislativa: Potravinové právo – prodej ze dvora, exkurze a hygiena; Občanské právo – 
odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce – pracovně právní vztahy, Zákon o 
místních poplatcích 

 JUDr. Eva Hrbáčková (advokátní kancelář) 
11:30 Přestávka na kávu a občerstvení 
12:00 Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky 

Ing. Michal Burian (předseda sdružení ECEAT) 
13:00 Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014–2020 

Ing. Tomáš Klejzar (PRO-BIO regionální centrum Vysočina) 
14:00  Oběd 
PRAKTICKÁ ČÁST: 
14:30 – 16:30 Exkurze: místo konání uvedeno u jednotlivých termínů semináře 
 
Rezervace místa na seminář je možná buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY,  

dále přes e-mail info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737. Prezence účastníku: od 8:30 hod. 
                                                           

Na akci Vás srdečně zvou  
 

Ing. Květuše Hejátková                                                        Ing. Josef Tabery 
         ZERA,  z. s.                 ředitel odboru Řídicí orgán PRV  

                  Ministerstvo zemědělství  
 

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 9)

                                                                          

     

 
 

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci  

s Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS ČR, z. s. 
Vás srdečně zvou na akci 

Den spolupráce MAS 
  

dne 4. dubna 2017 od 9:00 do 13:45 hodin 
Slezská 100/7, Praha 2 – Vinohrady (přednáškový sál) 

Mapa 
 

 
Program setkání:  
 
  9:00   Registrace účastníků 
  9:30   Pravidla projektů spolupráce MAS, příklady podporovaných projektů 

národní a mezinárodní spolupráce 
10:15   Přestávka 
10:30   Síťování MAS, konkrétní záměry spolupráce 
11:00   Prezentace programu Erasmus+ a jeho součástí 
11:30   Evropa pro občany – představení programu, podmínky a příklady 

projektů      
12:00   Přestávka  
12:15   Síťování MAS, workshopy podle témat spolupráce 
12:45   Prezentace výstupů z workshopů 
13:30   Sběr podnětů od účastníků 
13:45   Ukončení akce  
 
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  
Účast na akci je bezplatná.  
Přihlásit se na akci můžete ZDE. 
 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
Gustav Charouzek       Alena Jaborová 
kralovska-stezka@centrum.cz                 alena.jaborova@gmail.com 
 

Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce 
NS MAS ČR, z. s.
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MMR schválilo podporu pro 
nestátní neziskové organizace. 
Rozděleno bude 184 milionů korun

Národní síť Zdravých měst ČR, Klub českých turistů, Sdružení ná-
jemníků České republiky či Liga vozíčkářů. Tyto a další organizace 
se mohou těšit na finanční podporu v letošním roce. Ministerstvo 
pro místní rozvoj rozdělí mezi 32 nestátních neziskových organiza-
cí více než 184 milionů korun. Největší díl, celých 140 milionů, bu-
de přidělen Horské službě ČR, o.p.s. 

Naopak podporu letos nezískaly střešní venkovské organizace 
jako je Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, 
Národní síť MAS.

„Naše dotace směřují na aktivity spojené s pestrou agendou mini-
sterstva a každoročně evidujeme velký zájem,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová. Sešlo se celkem 103 žádostí o dotaci 
s celkovým požadavkem přes 279 milionů korun. „Nemile mne pře-
kvapilo množství žádostí, které vypadlo pro nesplnění formálních kri-
térií. Je potřeba, aby i žádosti do národních programů, byly žadateli 
zpracovány pečlivě. Národní dotace sice nekontroluje audit Evropské 
komise, ale podléhají přísným kontrolám Národního kontrolního úřa-
du,“ doplnila Karla Šlechtová.

Někteří neúspěšní žadatelé však tvrdí, že měli žádosti v pořádku 
a chyby se musely stát v elektronickém systému MMR.  TSu, MMR

SMS: Žádáme ministryni Šlechtovou, 
aby doložila svá tvrzení

Podpora neziskového sektoru jen pro vyvolené? I tak se může 
zdát bizarní situace, kdy po kompletaci dotačního projektu, nahrá-
ní všech příloh a vygenerování jejich kompletního seznamu minis-
terstvo pro místní rozvoj prohlásí, že jedna z příloh chybí.

„V Otázkách Václava Moravce 19. Března ministryně Šlechtová 
prohlásila, že jsme předložili salátovou žádost, což mne jako spolu-
autora projektu pobouřilo, není to totiž pravda,“ vysvětluje staros-
ta Dolních Studének a  místopředseda Sdružení místních samo-
správ Radim Sršeň a dodává, „vše rádi doložíme.“

A jak k celé záležitosti vůbec došlo? SMS připravilo jako každý rok 
projekt na podporu starostů malých obcí. Typickým příkladem je 
právní pomoc v nouzi, ale i mnoho dalších činností. Projekt byl kvůli 
nesmyslným povinným přílohám asi desetkrát rozsáhlejší než minulý 
rok a  ještě více objemný než předminulý rok. Nad byrokratizací 
kroutí hlavou i  místopředseda Sršeň. „V éře zjednodušování, které 
doporučuje i EU, nás ministerstvo nutí odevzdávat nesmyslné doku-
menty nesouvisející s projektem. Ale budiž. V termínu jsme všechny 
přílohy nahráli a systém nám po jejich nahrání automaticky vygene-
roval jejich seznam. Jinak by nebylo možné projekt vůbec podat,“ 
uvádí dále místopředseda Sršeň. „O to víc nás šokovalo, když jsme se 
později dozvěděli, že jsme byli vyřazeni kvůli chybějící příloze. Chy-
bět měla ta příloha, jejíž nahrání máme doloženo sjetinou z minister-
ského systému,“ pozastavuje se nad situací místopředseda Sršeň. 
Standardně se navíc při případné formální chybě žadatelé vyzývají 
k doplnění. MMR nic takového neučinilo a hned vyřazovalo. Mezi vy-
řazenými se neobjevilo jen Sdružení místních samospráv, ale i další 
venkovské organizace – například Národní síť MAS či Středomorav-
ská agentura pro rozvoj venkova a další. 

SMS ČR nyní vyzývá ministryni Šlechtovou, aby doložila svá tvr-
zení z  nedělních Otázek Václava Moravce. Na MMR se sdružení 
v  nejbližší době obrátí s  výzvou k  přezkumu neudělení dotace. 
Předloží originály dokumentů, které jednoznačně dosvědčují, že 
projekt obsahoval všechny povinné náležitosti. „Máme naději, že 
vše dobře dopadne a v nejbližších dnech budeme moci zahájit po-
moc starostům malých obcí tak, jak jsme si v projektu předsevzali. 
I tak jsem zklamán z přístupu ministerstva. Celé neudělení dotace 
se totiž až nápadně kryje s dobou, kdy jsme vyjádřili opakovaně zá-
sadní nesouhlas se zaváděním povinnosti evidence tržeb pro nej-
menší podnikatele a spolky na venkově,“ dodává Stanislav Polčák, 
předseda Sdružení místních samospráv. SMS

MMR: Sdružení místních 
samospráv chce obejít 
pravidla přidělování dotací

Pravidla rozdělování podpory pro nestátní neziskové organiza-
ce (NNO) platí pro každého žadatele stejně. Úspěšní žadatelé získa-
jí z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přes 184 milionů korun. 
Sdružení místních samospráv ČR však mezi nimi není. Přestože při 
podávání žádosti udělalo formální chybu, nenárokové dotace se 
nyní všemožně domáhá. MMR však, ani přes nátlak, žádné výjimky 
či rozdíly v žadatelích dělat nehodlá. 

„Pokud by se všichni neúspěšní 
žadatelé chovali stejně jako Sdružení 
místních samospráv ČR, mohli by-
chom rovnou pravidla zrušit a rozdá-
vat dotace, jak se nám zlíbí, nebo se 
vrátit do dob losovaček. Ještě minulý 
týden jsem počítala s možností vyhlá-
šení druhého kola dotací pro neziskovky, nyní to však nevidím jako re-
álné. Např. Horská služba potřebuje daleko více zdrojů, než o jaké po-
žádala v rámci dotace pro NNO. Zbylé prostředky by tak mohly jít prá-
vě tam,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
) Seznam schválených žádostí je uveřejněn zde . 
) Pro úplnost seznam všech neúspěšných žadatelů zde . MMR

SMS: Ministryně Šlechtová svými 
hrozbami zneužívá svou moc

Ministryně Karla Šlechtová napadla Sdružení místních samospráv 
ČR, že chce obejít pravidla pro čerpání dotací a uvedla, že naše sdru-
žení udělalo při podávání žádosti udělalo formální chybu. 
)  http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tisko-

ve-zpravy/2017/Sdruzeni-mistnich-samosprav-CR-chce-obejit-
-pravidla-pridelovani-dotaci
„Protože SMS ČR neobdrželo žádnou oficiální zprávu a vysvětle-

ní od ministerstva, proč sdružení nebyla dotace poprvé po šesti le-
tech udělena, nezbývá nám, než takto veřejně požádat ministryni 
a jí řízený úřad, zda by byla tak laskavá a sdělila nám, jakou formál-
ní chybu SMS ČR při podávání udělalo?“ ptá se místopředseda sdru-
žení Radim Sršeň, který žádost za sdružení podával. Nejde však pou-
ze o SMS ČR, ale i o další nevládní organizace – Spolek pro obnovu 

http://www.mmr.cz/getmedia/48359399-320b-46c2-83ab-ef938b0546a3/2017_NNO_doporucene_web.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/76cac5c5-64d8-4c18-aac4-6f911689acf4/2017_NNO_priloha_4_nedoporucene.pdf?ext=.pdf
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Sdruzeni-mistnich-samosprav-CR-chce-obejit-pravidla-pridelovani-dotaci
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Sdruzeni-mistnich-samosprav-CR-chce-obejit-pravidla-pridelovani-dotaci
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Sdruzeni-mistnich-samosprav-CR-chce-obejit-pravidla-pridelovani-dotaci
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Europoslanec a předseda SMS Stanislav Polčák

MMR: 90 milionů eur přiděleno na 
projekty napříč Střední Evropou

Během setkání v Praze členové Monitorovacího výboru progra-
mu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE společně rozhodli o při-
dělení dotace ve výši 90 milionů eur z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se o dotace ucházeli ve dru-
hé výzvě. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU 
tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů. Po živé dis-
kusi se členové MV shodli na schválení 50 projektů, spadajících do 
prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, 
přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Celkem 83 českých projek-
tových partnerů tak bude zapojeno v 56 projektech schválených 
v  průběhu prvních dvou výzev. Většina těchto partnerů pochází 
z veřejného sektoru (kraje, RRA, města, univerzity, nadace), ale vý-
jimkou nejsou ani soukromé subjekty. 

Za zmínku stojí například projekt AIR TRITIA, kde vedoucí part-
ner z ČR (Vysoká škola báňská – TU Ostrava) povede partnery ke 
zpracování nadnárodních strategií a  rozhodovacích modelů pro 
oblast řízení kvality ovzduší.

Následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září a zůstane otevře-
na minimálně do konce roku 2017.
)  Více informací  o programu Interreg CENTRAL EUROPE nalezne-

te zde.
) Schválené projekty z 1. výzvy jsou zde. MMR

Na lepší vybavení pro hasiče 
půjde přes tři miliardy korun

Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vyba-
vení pro základní složky Integrovaného záchranného systému pře-
kročil alokaci výzvy v objemu 1,5 mld. Kč více než dvojnásobně. 
Stejně tak je obrovský zájem o podporu na zajištění adekvátní 
odolnosti stanic složek IZS, kde MMR ukončilo příjem žádostí.

V rámci 19. výzvy bylo schváleno k financování 166 projektů, při-
čemž dalších 7 projektů zařadil Řídicí orgán IROP  na seznam ná-
hradních projektů. Projekty jsou řazeny podle data a času podání. 
Dále MMR ukončilo příjem žádostí o podporu v 36. výzvě IROP „Sta-
nice integrovaného záchranného systému“.  Bylo předloženo 151 
žádostí v celkovém objemu 2,96 mld. korun.
)  http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/

Tiskove-zpravy/2017/Na-lepsi-vybaveni-i-stanice-pro-slozky-
-Integrovaneho-zachranneho-syste

venkova (SPOV) či Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS), te-
dy organizace působící rovněž ve venkovském prostoru a které by-
ly také bez udání důvodu z formálních důvodů vyřazeny. „Protože 
SMS ČR má jednoznačné důkazy, že žádost byla zcela formálně v po-
řádku, jsme přesvědčeni, že se jedná o trest za kritiku dopadů elek-
tronické evidence tržeb (EET) na venkov,“ podotýká předseda sdru-
žení Stanislav Polčák. 

SMS ČR musí zcela odmítnout hrozbu paní ministryně Šlechto-
vé, že druhé kolo dotací pro neziskový sektor „vidí jako nereálné“, 
když ještě minulý týden jej avizovala (stejně tak i v pořadu Otázky 
Václava Moravce). „Libovůle, s jakou ministryně přistupuje ke své 
funkci, a hrozby, že druhé kolo dotací nevypíše, jsou zjevným pří-
mým   o zneužívání její moci a ministerstva, které má řídit ve pro-
spěch všech občanů,“ uzavírá předseda sdružení Polčák. SMS,

MMR: Společným cílem musí být 
smysluplné využití 
prostředků fondů EU

V Praze se uskutečnilo jednání Rady pro Evropské strukturální 
a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobot-
ky a dalších ministrů. Jednání vedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová. Členové projednali aktuální otázky spojené s čer-
páním fondů EU. 

Celkem bylo od počátku programového období do 28. února 2017 
zpřístupněno žadatelům napříč všemi 10 programy 477 mld. Kč (pří-
spěvek EU) ve 454 výzvách. Tato částka představuje 78,3 % hlavní 
alokace celého období. V  případě nezahrnutí Programu rozvoje 
venkova, který se odlišuje způsobem administrace, byly vydány 
právní akty u 6 913 projektů v hodnotě 99,8 mld. Kč. Na účty pří-
jemců bylo doposud vyplaceno 31,3 mld. Kč (5,1 % hlavní alokace). 
„I přes určitý pokrok je však z pohledu Ministerstva pro místní roz-
voj potřeba zvýšit tempo čerpání. Je na řídicích orgánech, aby ze-
fektivnily především hodnocení a schvalování předložených pro-
jektů. Naším společným cílem musí být smysluplné využití dostup-
ných prostředků pro rozvoj ČR a jejích regionů,“ řekla ministryně 
Šlechtová. MMR

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/index.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/home.html
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Na-lepsi-vybaveni-i-stanice-pro-slozky-Integrovaneho-zachranneho-syste
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Téměř dvě miliardy na podporu
39 muzeí v českých regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení kolové výzvy 
z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla za-
měřená na podporu muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž 
průměrná návštěvnost za poslední tři roky překročila 30 000 návštěv-
níků. Ze 44 předložených projektů jich bylo podpořeno 39, a to 
částkou 1,646 mld. Kč. Projekty jsou zaměřené zejména na tvorbu 
nových expozic, stavební obnovu muzeí v souvislosti se zvýšením 
ochrany sbírkových fondů nebo na budování nových depozitářů.

Nejvíce podpořených projektů – 8 – bude realizováno v Jihomo-
ravském kraji. Jedná se např. o projekt Revitalizace zadního traktu 
minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária, či stavební úpra-
vy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Morav-
skoslezský kraj byl zase nejúspěšnější v celkové sumě podpořených 
projektů na území kraje – 486 mil. Kč. Příjemcem dotace se tak stal 
nejenom Moravskoslezský kraj (např. projekt Muzeum automobilů 
TATRA), ale i Muzeum Novojičínska, Slezské zemské muzeum či 
Národní zemědělské muzeum s depozitárně-expozičním objektem 
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v Dolních Vítkovicích. MMR připravuje další výzvu s názvem MU-
ZEA II, kterou plánuje vyhlásit v srpnu 2017. Předběžná alokace té-
to výzvy je 900 mil. Kč. MMR

Schváleno 120 projektů na podporu
bydlení za více než 408 milionů korun

Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování 
z programu Podpora bydlení pro rok 2017. Celkem bylo schváleno 
120 akcí za 408,5 milionů korun. Více jak polovina z částky půjde na 
komunitní domy pro seniory a na pečovatelské a vstupní byty.

V rámci Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém 
objemu 88,1 mil. Kč, na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 
41 akcí za 259,0 mil. Kč. V objemu 3,1 mil. Kč bude podpořena vý-
měna olověných rozvodů v 9 domech. Velký zájem byl v loňském 
roce nově spuštěný podprogram Bytové domy bez bariér, v jehož 
rámci MMR podpoří částkou 58,2 mil. Kč  47 projektů na výstavbu 
výtahů a bezbariérových přístupů do bytových domů.
) Seznam vyhodnocených projektů naleznete zde.  MMR

Předškolní vzdělávání bude
díky dvěma miliardám korun
dostupnější

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke konci roku 2015 hned 
dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu na 
podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke 
dni 15. 3. 2017 bylo schváleno 135 projektů, mezi něž bylo rozdě-
leno 1,9 mld. Kč. Dalších 23 projektů za cca 400 mil. Kč se nachází 
v závěrečné fázi hodnocení. Podpořeny tak budou celkově projek-
ty za více než 2 mld. Kč. 

Největší počet projektů zaznamenalo MMR od žadatelů z Jiho-
moravského a Středočeského kraje, což odpovídá demografické 
potřebnosti se vzrůstající kapacitou míst v  mateřských školách 
v oblastech velkých měst jako je Praha či Brno. V Jihomoravském 
kraji tak bylo doposud schváleno 25 projektů za 294 milionů korun 
s podpořenou kapacitou 1413 dětí, v Olomouckém kraji se jedna-
lo o 19 projektů za 279 milionů korun pro 978 dětí a ve Středočes-
kém kraji jde o 24 schválených projektů pro 937 dětí.
) Seznam schválených žádostí zde . MMR
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