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Aktuálně: Jmenována nová vláda.
Obrana venkovských pošt.
Peníze EU bez centralizace.
–	Prezident Miloš Zeman na konci ledna jmenoval ministry nové vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) – ministerstvo zemědělství
bude řídit Marian Jurečka (KDU-ČSL) a místní rozvoj Věra Jourová (ANO). V obou případech lze očekávat změny.
–	Petici za záchranu venkovských pošt podepsalo na začátku ledna 75 tisíc občanů. Iniciátor akce – Sdružení místních samospráv –
chce do konce ledna docílit 100 tisíc podpisů.
Dle vyjádření představitelů nové vlády budou
pošty zachovány.
–	Neopakujte stejné chyby a pošlete více peněz
na rozvoj venkova, vyzývají starostové obcí
stát. Nejefektivnější cestou rozdělování dotací jsou místní akční skupiny – klastry podnikatelů, obcí a neziskovek. Právě ty formují rozvoj regionu a především rozdělují evropské
dotace pod veřejnou i vzájemnou kontrolou.
Zaznělo na semináři k evropským fondům
v poslanecké sněmovně.
Více informací na straně 20–27
(rubrika Aktuálně o venkovu)
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Rozhovor: Hospodářská komora
chce lépe dopravit informace
k podnikatelům na venkově
Podporovat podnikání ve venkovských oblastech a aktivně se podílet na přípravě operačních
programů. To chtějí ještě intenzivněji než dosud
Hospodářská komora České republiky spolu
s Národní sítí MAS ČR. Na brněnském veletrhu
Regiontour podepsali zástupci obou organizací
memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Za Hospodářskou komoru její
prezident Petr Kužel (více v rozhovoru), za Národní síť MAS člen výboru Václav Pošmurný.
Rozhovor začína na straně 10
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Téma: Partneři SPOV a NS MAS
prezentovali své aktivity
na Regiontouru 2014 v Brně
Na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v pavilonu „P“ na brněnském výstavišti
vystavovali společně Spolek pro obnovu venkova NS MAS. Největší veletrhy cestovního ruchu
v ČR s akcentem na regiony prezentovaly odborníkům i veřejnosti turistickou a volnočasovou nabídku všech tuzemských krajů i více než stovky
zahraničních destinací. Zúčastnilo se jich 686 vystavujících firem z 18 zemí. Během čtyř dnů si
veletrhy prohlédlo více než 27 tisíc návštěvníků.
Zahraniční návštěvníci přijeli z deseti zemí, především ze sousedního Slovenska, Polska a Itálie.
V Press centru se akreditovalo 340 novinářů.
Více informací od strany 5

Konečně světlo. Provizorní zemanovská vláda skončila a na své pozice nastoupila
na samém konci ledna klasická politická vláda. Konečně snad velmi brzy vnese více světla také do systému využití evropských dotací pro období do roku 2020, kde se už jen
v řádu několika málo týdnů očekávají finální rozhodnutí.
Foto: Libor Teichmann
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Obsah (číslo 2/2014):
Aktuální informace SPOV / NS MAS str. 3–4
• Prezident Zeman navázal na tradici a přijal starosty vítězných obcí Vesnice roku 2013
Téma
str. 5–9
• Partneři venkova SPOV a NS MAS prezentovali aktivity na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014
v Brně. Spolek pokřtil novou knihu „Tvář venkova“.
Rozhovor
str. 10–11
• Chceme lépe dopravit informace k podnikatelům
na venkově. Rozhovor s prezidentem Hospodářské
komory ČR Petrem Kuželem
Z činnosti SPOV
str. 12–16
• Spolek jednal o oživení soutěže Vesnice roku a definoval zadání pro výkonného tajemníka
• Služby na venkově? Je potřeba povzbudit v lidech
patriotismus nákupu v místních obchodech
Z činnosti NS MAS
str. 17–19
• NS MAS řešila financování servisu pro regiony
v OPTP a koncepci činnosti v rámci ELARD. Rýsují
se „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ (SCLLD)
Aktuálně o venkovu
str. 20–27
• Nová ministryně Jourová: MMR musí být efektivní, transparentní a veřejně prospěšná
• Nový ministr zemědělství Jurečka bude řešit také
nastavení zemědělských dotací
• Peníze EU rozdělujme bez centralizace a s dostatečnými prostředky, zaznělo na semináři VENKOV
2014+ ve sněmovně
• Jihočeská výzva za prosperující venkov 2014+
• SMO požaduje více peněz z evropských fondů. Individuální vůči integrovaným projektům v poměru 3:1
• Starostové posbírali již 80 000 podpisů lidí na obranu venkovských pošt. Na jejich straně stojí i kraje
• Svaz měst a obcí chce změnu volebního systému
• Změna volebního systému ano. Ale zvolna, ne radikálně!
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Pozvánka na únorovou schůzi SPOV,
která se koná 4. 2. 2014 od 9.00 hodin – v Černínském salonku (místnost č. 122)
v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce).
Program:
9.00 – 9.10
9.10 – 9.30
		
9.30 – 10.30
		
		
		

Kontrola usnesení
Novela zákona o registru smluv = další nárůst byrokracie
Pozvaný host: David Kádner (poslanec PČR)
Pozemkové úpravy – rok 2013 v zrcadle reality
Pozvaní hosté: ing. Veronika Nedvědová (SPÚ ČR)
Ing. Mojmír Procházka (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy)
Ing. Jaroslav Martének (Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové
úpravy)
10.30 – 11.30 Změny v Integrovaném systému nakládání s odpady
		
Pozvaní hosté:
		
Ing. Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)
		
Milan Kazda (starosta Kněžic – 1. energeticky soběstačné obce v ČR)
11.30 – 12.30 Využití fin. prostředků EU v období 2014 – 2020 pro potřeby venkova
		
Pozvaní hosté: RNDr. Josef Postránecký (MMR ČR)
		
Ing. Pavel Sekáč (Mze)
12.30 – 13.00 Různé
		
Podmínky soutěže Vesnice roku 2014 – definitivní stanovisko

Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Zasedání se uskuteční 11. února v Praze. Místo bude upřesněno.
Program:
–	Příprava a podklady pro valnou hromadu
–	aktivity podpůrného projektu NS MAS v rámci OPTP
– stážista v ELARD
–	zpráva z činnosti předsedy, vyjednávacího týmu, pracovních skupin a prezidenta ELARD

Akce v regionech
str. 28–31
• Na značky, na venkov! Spolupráce Asociace regionálních značek a Svazu venkovské turistiky
• Výstava Má vlast má 5P: Prestižní Putovní Přehlídka Příkladných Proměn!
• Města a obce mohou i letos porovnat kvalitu
webových stránek v soutěži o Zlatý erb
• Vyhlášení nového ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
Dotační programy
str. 32–34
• Brusel jedná s ČR o podobě operačních programů
• Názory zemědělských organizací k přesunu mezi
I. a II. Pilířem SZP
• Fond pro NNO rozdělí 205 milionů korun na aktivity občanské společnosti
Vydavatel:
Spolek pro obnovu venkova ČR
(www.spov.org)
Odpovědný redaktor:
Tomáš Šulák, tel.: 775 949 142, tomas.sulak@smarv.cz
Redakce:
Pošta: Veselíčko 196, 751 25, tel.: 773 299 817
marie.sulakova@seznam.cz / zpravodaj.spov@seznam.cz
Grafika:
Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774, info@studiomatrix.cz
Uzávěrka zpravodaje je vždy týden před koncem měsíce. Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků pro Zpravodaj
venkova 3/2014 je v pátek 28. února 2014. Distribuce
je od neděle 2. března 2014.

Mezinárodní konference „Vize evropského
venkova 2020. Krize – změny – příležitosti“
Cílem konference, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova
a obnovu vesnice společně s polskými partnery 6. – 7. března ve Wroclavi v kongresovém centru Pawlowice, je vyjasnit a prodiskutovat budoucí problémy evropských
venkovských regionů z pohledu odborníků
a zainteresovaných stran.
Vložné 85 Euro bez ubytování, 110, 150
nebo 180 Euro s ubytováním (podle kvality
hotelu). Přihlášky on-line do 17. února 2014,
pokud možno dříve – do 6. února je rezervováno ubytování.

Klíčové otázky rozvoje venkovských obcí,
které budou diskutovány:
– demografické změny,
– obchod / regionální přidané hodnoty,
– změna klimatu / energie,
–	územní plánování / rozvoj krajiny a osídlení,
–	spolupráce / síťování jako řešení splňující měnící se podmínky a postupy v různorodé Evropě.
Podrobný program najdete v pozvánce:
http://www.spov.org/data/files/einladungwroclaw.pdf
Zdroj: www.spov.org
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Prezident Zeman navázal na tradici a přijal
starosty vítězných obcí Vesnice roku 2013
Na několikaletou tradici přijetí vítězů soutěže Vesnice roku navázal také nový prezident Miloš Zeman, který své první funkční období zahájil v březnu roku 2013. Předcházejících deset let trávil ve
své staré tvrzi na Vysočině. Nejen těchto deset let, ale také bohaté osobní a pracovní zkušenosti jej pojí s venkovem.
V rámci svého pozdravu pogratuloval vítězi a nositeli titulu „Vesnice roku 2013“ Jeseníku nad Odrou, ale také ostatním oceněným
obcím. Všem přítomným starostkám a starostům poděkoval za jejich práci, která právě na venkově je pod neustálým drobnohledem.
Ocenil spolupráci na vesnicích, bez které by obce nebyly upravené,
malebné, nefungovaly by, a také by v nich neprobíhal bohatý společenský život. Obzvláště vyzdvihl sbory dobrovolných hasičů, jejichž práce a pomoc je financemi nedoceněná a jejichž aktivita je
pro společenský a spolkový život obce nepostradatelná.
Slavnostní setkání se uskutečnilo 10. ledna 2014 v oficiálních
a reprezentativních prostorách Pražského hradu. Zástupci jednotlivých obcí věnovali prezidentovi drobné dárky, které potěší nejen
duši, ale také chuťové buňky. Kniha věnovaná obcí Jámy, Čistecká
medovina, Jesenická kyselka nebo pravá Jesenická slivovice byly
dárky, ale také pozvánky do krásných koutů našeho venkova.
Za vyhlašovatele soutěže se přijetí zúčastnil ministr pro místní
rozvoj František Lukl, 1. náměstek ministra zemědělství Stanislav
Kozák, předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a předseda Spolku pro obnovu venkova, zakladatele myšlenky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, Eduard Kavala. Z rukou předsedy
Spolku prezident také převzal pár drobných darů a jeden obzvláště „vypečený“ koláč nezvyklých rozměrů.
Slavnostní setkání zakončilo neformální posezení a příslib prezidenta, že tento rok navštíví Jeseník nad Odrou, Vesnici roku 2013.
Miroslava Tichá, tajemnice soutěže, MMR
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 191 • 2/2014
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Předseda SPOV Eduard Kavala slavnostně pokřtil novou publikaci Tvář venkova 2014 za účasti předsedkyně SMS Jany Juřenčákové,
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra pro místní rozvoj Františka Lukla

Partneři venkova SPOV a NS MAS prezentovali aktivity
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014 v Brně
Spolek pokřtil novou knihu „Tvář venkova“. Síť MAS podepsala memorandum s Hospodářskou komorou
Na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v pavilonu
„P“ na brněnském výstavišti vystavovali společně Spolek pro obnovu venkova Národní síť MAS. Největší veletrhy cestovního ruchu
v ČR s akcentem na regiony prezentovaly odborníkům i veřejnosti
turistickou a volnočasovou nabídku všech tuzemských krajů i více
než stovky zahraničních destinací. Zúčastnilo se jich 686 vystavujících firem z 18 zemí. Během čtyř dnů si veletrhy prohlédlo více než
27 tisíc návštěvníků. Zahraniční návštěvníci přijeli z deseti zemí,
především ze sousedního Slovenska, Polska a Itálie. V Press centru
se akreditovalo 340 novinářů.

Memorandum o spolupráci
venkova s podnikateli
Výše uvedené naznačuje, že stánek Spolku pro obnovu venkova, Národní sítě MAS, Celostátní sítě pro venkov a Folklorního
sdružení ČR byl se svojí nabídkou odborných informací a materiálů zaměřených na rozvoj regionů pro návštěvníky zajímavým cílem.
První den výstavy podepsali zástupci NS MAS ČR a Hospodářské komory ČR memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Obsahem memoranda je zvýšení vzájemné informovanosti o členských subjektech v regionech. Navázání spolupráce

Krajové speciality na RegFoodFest
Veletrhy se zaměřily i na atraktivní téma cestování za gastronomií a krajovými specialitami. V rámci 2. ročníku festivalu RegFoodFest se pro návštěvníky veletrhu se přímo v pavilonu otevřela restaurace s kuchařskou show předních tuzemských šéfkuchařů a
nabídkou specialit z různých českých a moravských krajů, ale také
ze zahraničních kuchyní. Nabídku doplnily ochutnávky regionální
potraviny. Gastronomická sekce měla už loni velký ohlas a návštěvníci si pochvalovali, že mohou cestovat za specialitami různých zemí a regionů v prostorách jediného pavilonu.
Na RegFoodFest navázalo finále již 20. ročníku soutěže Gastro
Junior Brno – Bidvest Cup, která je zároveň Mezinárodním mistrovstvím ČR mladých kuchařů, cukrářů a číšníků. Nejlepší žáci těchto
oborů z více než 40 odborných škol po tři dny měřili své síly přímo
před zraky návštěvníků veletrhů cestovního ruchu.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 191 • 2/2014
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mezi těmito subjekty přispěje v budoucnu ke společnému cíli rozvoje venkova a podpory podnikatelů ve venkovských oblastech.
Memorandum za NS MAS podepsal Václav Pošmurný a za Hospodářskou komoru její prezident Petr Kužel. (O významu podepsané
smlouvy a dalších aktivitách zaměřených na rozvoj regionů a lidí
v nich žijících přináší rozhovor v tomto vydání Zpravodaje venkova.)
Stánek partnerů = zdroj zajímavých
informací, prostor pro setkávání
Stejně jako v předchozích ročnících, tak i v tomto roce se v prostorách připraveného stánku uskutečnila řada zajímavých setkání,
významných akcí a návštěvníci získali řadu podnětných a inspirativních materiálu zaměřených na rozvoj regionů.
V průběhu výstavy navštívili expozici senátoři, poslanci, zástupci ministerstev, krajů, obcí významných nevládních organizací. Mezi jinými je možno jmenovat například premiéra Jiří Rusnoka, ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, hejtmana Olomouckého těži Vesnice roku. Spolek jim nabízel publikace o celostátním i krajkraje Jiřího Rozbořila, náměstka ministra pro místní rozvoj Micha- ských kolech. Poskytoval informace o své činnosti a navazoval kontakty s dalšími potenciálními partnery.
la Janebu a další.
Informace Celostátní sítě pro venkov o PRV
Na informačním pultu byla připravena řada materiálů informujících o aktivitách NS MAS a CSV, o úspěšných projektech PRV,
o činnostech významných partnerů Sítě. Pro návštěvníky byla připravena brožurka „Příklady zajímavých projektů 2007–2013 – inspirace pro nové programové období“, která byla koncipována jako krátké ohlédnutí za dosud vydanými ročníky periodika Venkov.
Na jejich stránkách se mohli zájemci seznámit s projekty, které by
mohly být inspirací i pro příští programové období a byli informováni o stavu čerpání PRV ke konci roku
2013. Prezentace stánku byla doplněna videoprojekcí, která ukazovala záznamy z akcí jako je LeaderFEST či Země živitelka, nebo
představovala úspěšně realizované projekty
PRV. Návštěvníci se zajímali o přínosy realizovaných projektů podpořených z PRV a zajímali se o připravované možnosti v novém
programovém období.
Křest čtvrté Tváře venkova
Spolek pro obnovu venkova ČR na expozici pokřtil další knihu z edice „Venkovské
stavby – Tvář venkova 2014“, která jako již
tradičně představuje úspěšné obce ze soutěže Vesnice roku a seznamuje čtenáře s příkladnými stavbami našich regionů. Kmotry
publikace se stali ministr pro místní rozvoj
František Lukl a předseda Senátu Milan
Štěch. U stánku Spolku se zastavovali především ti, kteří měli zájem o informace k sou-

Střípky z pavilonu „P“:
Významný prostor v pavilonu zaujímal stánek s tématem Regionální potraviny, kde se prezentovali někteří z široké řady producentů, kteří jsou nositeli této značky.
Na některých stáncích byly návštěvníkům k dispozici informační materiály, které vznikly na území MAS a byly podpořeny z PRV.
Návštěvníci na řadě stánků jednotlivých krajů měli příležitost získat
informace o MAS daného kraje.
V pavilonu se mimo jiné prezentoval slovenský Kopaničiarsky
región – miestna akčná skupina.
Na jednom stánku prezentovali dva významní partneři CSV (Mendelova univerzita
a Regionální agrární komora JMK) zajímavý
projekt „Principy udržitelného sběru planě
rostoucích rostlin“. Projekt by měl přispět
k zlepšování ekonomické situace obyvatel
v okrajových regionech a je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Asociace regionálních značek a Svaz
venkovské turistiky představili projekt „Na
značky, na venkov!“. Základní myšlenkou
je, že questing (hledačka) je zajímavá a netradiční forma poznávání nových míst v regionu netradiční formou. Pomocí questingu je možno poznávat i jednotlivé farmy,
což je zajímavá myšlenka pro farmy provozující agroturistiku.
Zdroj: NS MAS a SPOV; foto TSu
V rámci článku využity texty BVV a CSV.
Více informací také na: http://www.bvv.cz/
go-regiontour/
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Vítězové Velké ceny cestovního ruchu 2013/2014
Posedmé byly v Brně na veletrzích GO & Regiontour 2014 oceněny výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu.
Ocenění byla předána v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní
kancelář, Nejlepší lázeňský a wellness balíček a Nejlepší golfový balíček. Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2013/2014 tradičně vyhlásily společnosti Veletrhy Brno a C.O.T. media s cílem přispět ke
zkvalitnění nabídky a služeb v cestovním ruchu České republiky.
V pěti kategoriích, které hodnotila odborná porota, splňovalo
podmínky zařazení do soutěže 100 přihlášek, o jednadvacet více
než loni. V šesté kategorii „Nejlepší cestovní kancelář“ hlasovala široká veřejnost online na webových stránkách. Do této poslední kategorie byly stejně jako v minulých ročnících zařazeny všechny cestovní kanceláře působící v domácím a výjezdovém cestovním ruchu
v České republice. Do součtu hlasování bylo započítáno 10 368
platných hlasů.
V odborné porotě zasedlo devět hodnotitelů, mezi nimi zástupci Asociace krajů České republiky, České centrály cestovního ruchu
– CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur,
Svazu léčebných lázní ČR a také zástupci organizátorů soutěže – Veletrhy Brno a vydavatelství C.O.T. media.
Kategorie „Nejlepší jednotná kampaň“
Odborná porota v této kategorii hodnotila: nápaditost produktu, využití infrastruktury cestovního ruchu, propojení několika
služeb či provozovatelů nebo oslovení cílové skupiny.
1. místo: JESENÍKY – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
za kampaň Ochutnejte Jeseníky
2. místo: OLOMOUCKÝ KRAJ
za kampaň Olomoucký kraj – vaše pohodová dovolená
3. místo: ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
za kampaň Českomoravské pomezí hraje všemi barvami
Speciální cena vydavatelství C.O.T. media
Cestovní kancelář FIRO-tour za kampaň FIRO-tour first minute
2012–2013

Kategorie „Nejlepší lázeňský a wellness balíček“
Podruhé v historii soutěže byla speciální kategorie určena pro
nabídky lázeňských zařízení se statutem léčebných lázní, a dalších zařízení v lázeňském místě, které kooperují s lázeňským zařízením. Porota hodnotila především atraktivnost nabídky, propojení několika služeb či provozovatelů (rozsah a typ wellness
a lázeňských služeb), oslovení cílové skupiny, úroveň zpracování nabídky, obchodovatelnost produktu.
1. místo: Lázně Luhačovice
za lázeňský a wellness balíček Aktivní dovolená v Luhačovicích
2. místo: Léčebné lázně Jáchymov
	za lázeňský a wellness balíček Krušné hory aktivně
– na kole, na lyžích i pěšky
3. místo: PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
za lázeňský a wellness balíček Odhalte Priessnitzovo tajemství
Kategorie „Nejlepší cestovní kancelář“
Specifickou byla opět kategorie Nejlepší cestovní kancelář – o vítězích nerozhodla odborná porota, ale široká veřejnost hlasující
online. Regulérnost hlasování byla zaručena použitím systému
hlasování se zpětným ověřováním hlasujícího prostředním e-mailového potvrzení hlasu. Každý hlasující mohl také hlasovat pouze jednou.
1. místo: Kovotour Plus
2. místo: Exim Tours
3. místo: VÍTKOVICE TOURS
Kategorie „Nejlepší turistický portál“
V kategorii Nejlepší turistický portál brala porota v potaz zejména množství a kvalitu informací, počet jazykových mutací, grafické zpracování webu a jeho uživatelskou přívětivost.
1. místo: INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY
za portál karlovyvary.cz
2. místo: KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
za portál krkonose.eu
3. místo: KARLOVARSKÝ KRAJ
za portál zivykraj.cz

Kategorie „Nejlepší golfový balíček“
1. místo: RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
za golfový balíček Golf & Spa Resort Hluboká
– balíček RELAX & GOLF
Kategorie „Nejlepší turistický produkt“
Odborná porota v této kategorii při svém hodnocení přihlížela
především k nápaditosti produktu, využití infrastruktury cestovního ruchu, propojení několika služeb či provozovatelů nebo
oslovení cílové skupiny.
1. místo: KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
za turistický produkt Krkonošské cyklobusy
2. místo: PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA
– PRAGUE CITY TOURISM
za turistický produkt Nenechte Prahu jen Pražákům
3. místo: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY
za turistický produkt Morava napoleonská
Speciální cena veletrhů Brno
LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ za turistický produkt Food Festival Resortu
Luhačovice
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Hospodářská komora ČR uzavřela memorandum o spolupráci s NS MAS

R

Chceme lépe dopravit informace
k podnikatelům na venkově
Rozhovor s prezidentem Hospodářské komory ČR Petrem Kuželem

Podporovat podnikání ve venkovských oblastech a aktivně se podílet
na přípravě operačních programů. To
chtějí ještě intenzivněji než dosud
Hospodářská komora České republiky
spolu s Národní sítí MAS ČR. Na brněnském veletrhu Regiontour podepsali zástupci obou organizací memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Za Hospodářskou
komoru její prezident Petr Kužel, za
Národní síť MAS člen výboru Václav
Pošmurný. Krátce po podpisu memoranda vznikl i následující rozhovor.
Pane prezidente, co Vás přivedlo k rozhodnutí podepsat memorandum s Národní sítí MAS?
S Národní sítí MAS ČR spolupracujeme
už dlouhodobě a dnes jsme jen završili základní etapu stvrzením podpisu – abychom
nezapomněli na některé detaily. Společně
rozjíždíme projekt na podporu malých podniků na venkově, což je pro nás oblast, kterou je podle nás nejvyšší čas řešit. Spoluprá- Prezident Hospodářské komory Petr Kužel
ce s MASkami by měla podnikatelům ve
S  podporou podnikání měly místní
venkovských regionech pomoci.
akční skupiny zkušenost v rámci ProJak konkrétně by měla tato pomoc gramu rozvoje venkova prostřednictvím podpory tzv. mikropodniků. Nyní
vypadat?
Hospodářská komora ČR je povinným při- ale podpora nepůjde z ministerstva
pomínkovým místem, tedy legislativním part- zemědělství, ale uvažuje se o tom, že
nerem vlády, což znamená, že právě HK je by mohla být poskytována z operačnítím, kdo se pravidelně vyjadřuje k nově vzni- ho programu Podnikání a inovace pro
kající legislativě. V neposlední řadě můžeme konkurenceschopnost. Je toto i Váš závyhledávat kontakty a partnery, pozice a zís- jem a podpoříte v tom podnikatele na
kávat zakázky především od firem. Rovněž venkově?
Naším zájmem je podnikatelům zprodiskutujeme o možnostech získávání informací o financování jednotlivých zakázek firem. středkovat informační tok. Oni se sami muMomentálně jednáme i o možnosti, kterou sejí rozhodnout. Přestože do každé vesnice,
praktikuje například německá a britská ko- do každé firmy vede internet, sdělují nám timora. Podnikatel zde vstoupí do systému to podnikatelé, že informace k nim neproua ten za něj generuje informaci, kde může dí tak, jak bychom potřebovali. Domníváme
získat co nejrychleji prostředky na své podni- se, že ve spolupráci s Národní sítí MAS tyto
informace k podnikatelům dopravíme mnokání, na svůj nový obchod nebo projekt.
hem lépe.

Při rozhovorech s malými řemeslníky,
především potravináři a hlavně pekaři
jsem zaznamenala povzdech, že v naší
zemi chybí cechy, jež by se za ně stavěly.
Jistě nejde o technické oblasti, spíše o firmy, které se zabývají potravinářstvím a zemědělstvím. A to je skupina, kterou v posledním roce oslovujeme. Snažíme se propojit informace jak s Agrární komorou, tak
i s našimi okresními a krajskými komorami.
Děláme maximum proto, abychom dostali
co nejvíc informačního penza pro tyto malé
firmy a našli pro ně odpovídající komunikaci a systém převedení nápadů do praxe. To
je totiž to, co malé firmy někdy zvládají hůře. Především v době, kdy máme nový občanský zákoník, či nový systém daní jsem
přesvědčen, že právě tyto firmy ocení strukturovanou informaci, jak se mají zachovat.
Zejména od letošního ledna, kdy bude kladen veliký tlak na změnu firemního a daňoJak budou podnikatelé obeznámeni vého systému, se domnívám, že toto odlehs touto informací?
čení bude podnikateli oceněno jak ze strany
Musíme podnikatelům sdělit, že tato no- NS MAS, tak i Hospodářské komory.
vá informace, stvrzená podpisem, znamená
právě ten moment, kdy oni mohou kontakStejně jako v sektoru zemědělství funtovat MASky nebo Hospodářskou komoru, guje Agrární komora, Zemědělský svaz,
a to buď přímo na centrále, nebo v jednot- který zastupuje velké firmy a Asociace
livých regionech – krajích a okresech. Právě soukromého zemědělství pro menší sedHospodářská komora totiž disponuje mno- láky, jaké je postavení Hospodářské kohočetnou sítí po celé republice.
mory mezi velkými firmami a drobnými
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řemeslníky? Koho Hospodářská komora
reprezentuje, jaké jsou další organizace
a jak spolupracujete?
Je všeobecně známo, že Hospodářská
komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v tuzemsku, máme více než 14 tisíc
členů a naše firmy vyrábí přes 60 procent
hrubého domácího produktu. Našimi členy
jsou velké firmy, střední firmy i osoby samostatně výdělečně činné včetně živnostníků.
Máme-li hovořit o venkovu, i podpis vzájemné dohody s NS MAS příznačně deklaruje vzájemnou spolupráci, protože i některé firmy, jež se zabývají zemědělstvím, jsou
podnikateli a jenom jejich oborová činnost
je, že podnikají v prvovýrobě. Jsou proto
členy jak Hospodářské, tak i Agrární komory, které vznikly z jednoho zákona. I proto
s některými potravinářskými podniky velmi
úzce spolupracujeme a snažíme se mít přehled o té velké skupině, která podniká v prvovýrobě nebo v živočišné či výrobě a potravinářství. Nám ale chybí jejich subdodavatelé v mikroregionech. To je to, nač nikdy
neumíme dosáhnout. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se spojili s MASkami, abychom tento handicap odstranili.
Dejme tomu, že žiji na venkově a chci
si založit dílnu. Když přijdu na MASku
ve svém regionu nebo na regionální
Hospodářskou komoru, pomohou mi
začít s podnikáním?
Řeknu to obráceně. Hospodářská komora se svými partnery za několik posledních

let získala pro podnikatele mnohé výhody
a to i při zřízení firmy. Jako příklad může posloužit návrh HK ČR, díky kterému můžete
od 1. ledna 2014 založit právnickou osobu
bez jakýchkoliv zdlouhavých procesů u notáře, který je ve státním systému. Připomínám, že dříve jste si museli připravit dokumenty, ty musel schválit notář, a vy jste je
pak odnesli na soud. To samé platí u fyzických osob, kde firmu na živnostenské podnikání založí během několika desítek hodin,
protože k tomu potřebují živnostenský list,
který je dnes velmi dostupný. I přes tuto
změnu si však myslíme, že do budoucna
bude muset dojít k dalším obměnám, které
sníží administrativní zátěž podnikatelů společně s nesmyslnými byrokratickými kolečky. Na druhou stranu uznáváme, že oproti
ostatním evropským zemím, je proces zakládání firem v ČR jeden z nejlepších a nejpovedenějších v celé Evropě.
Pokud by ale někdo potřeboval pomoci
nebo potřeboval další informace, může se
zeptat na MASce i na kontaktních místech
Hospodářské komory. Připomínám, že HK ČR
nabízí i Národní soustavu kvalifikací, díky které umíme, zjednodušeně řečeno, jakémukoliv podnikateli zajistit doškolení v případě, že
potřebuje ke svému oboru patřičný doklad.
Neméně dobře funguje také portál „Informační místa pro podnikatele“, díky kterému
jsme schopni podnikateli během několika
hodin zodpovědět jeho dotazy.
Rozhovor připravila Marie Šuláková,
foto: TSu

Tajemník HK Marek Kupsa:
Pod Hospodářskou komorou je 81 oborových společenstev, jinými slovy cechů.
Kamnáři, lakýrníci, atd. Je jich hodně.
Pakliže se nějaké další cechy řemeslníků
sdruží a představenstvo Hospodářské komory je schválí – což dělá průběžně – budeme jedině rádi. To jim skutečně může
v jejich odvětví pomoci. Vzhledem k tomu, že stát šetří a mění svoji strukturu,
Hospodářská komora stále hledá pozitivní kroky, tak aby mohla podnikatelům
zjednodušit jejich podnikání. Cechy, které
se pod námi sdružují, nabízejí zásadní informaci, jíž je odbornost. Odbornost považujeme za jednu z priorit pro budoucí
dekádu. Domníváme se, že si musíme nastolit pořádek v zemi sami i ve spolupráci
se státní správou a samosprávou, aby mimo jiné došlo k většímu výběru daní, a aby
bylo zcela jasné, kdo je tady odborníkem.
My říkáme: Otočíme šroubkem – a odborník musí vědět, kterým. Chceme tak eliminovat problémy vzniklé těmi, kteří podnikají v několika oborech najednou a vykonávají například elektrikářské i plynařské
profese, aniž by na to měli dostatečnou
odbornost či příslušný dokument. Takový systém totiž může fungovat pouze do
doby, než se někomu něco stane. Musíme začít mnohem více komunikovat nejen s velkými, ale především se středními
a malými firmami a nabízet jim pomocnou ruku prostřednictvím možnosti vstupu do tohoto uceleného systému.

Václav Pošmurný (NS MAS):

Předseda Hospodářské komory Petr Kužel, tajemník komory Marek Kupsa, člen výboru
NS MAS Václav Pošmurný a tajemnice NS MAS Olga Špiková po podpisu memoranda
o spolupráci mezi oběma organizacemi.

My budeme předávat informace hospodářské komoře a ona
je zase pustí mezi další podnikatele. Pro nás
je důležité předávání
informací a vzájemná
podpora, aby MASky byly komunikační
platformou pro podnikatele ve venkovském prostoru.
MAS je zde od toho, aby pomohla
podnikateli s nápady a Hospodářská komora zase s jejich realizací, s podnikáním, školením a odborností. Myslím, že
to je užitečný doplněk našich aktivit.
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Únorové jednání SPOV řešilo i termín Národní konference Venkov 2013. (Na snímku Zuzana Dvořáková z MZe, Miroslava Tichá z MMR
a předseda SPOV Eduard Kavala.)

Místopředseda SPOV Radan Večerka

Nový výkonný tajemník Stanislav Rampas

Spolek jednal o oživení soutěže Vesnice roku
a definoval zadání pro výkonného tajemníka
SPOV nemohl pominout postoj ke stavu vyjednávání nového programovacího období
Změní se podmínky soutěže Vesnice roku, jež je jednou z nejviditelnějších aktivit Spolku pro obnovu venkova? Podaří se v budoucnu zajistit zásobování malých obcí a zabránit rušení malých
prodejen? Jaká bude národní konference Venkov 2014? A co bude hlavní náplní činnosti nového výkonného tajemníka Spolku? Tyto a ještě řadu dalších otázek a témat probírali účastníci lednové
schůze Spolku pro obnovu venkova, kteří se sešli 7. 1. na půdě Senátu v Praze.
VYJEDNÁVÁNÍ 2014+

Radan Večerka: SMO memorandum o spolupráci
neodmítá, má jen problém s bodem 5
Postupovat jednotně spolu se SMS a SMO při prosazování podmínek pro venkov na období 2014–2020 je jedním z cílů Spolku
pro obnovu venkova, na kterém se jeho členové usnesli již dříve.
A také na tom, že je třeba pokračovat v podpoře Druhé zlínské výzvy a komunikovat na toto téma s ministrem MMR Luklem. Radan
Večerka se v úvodu schůze vrátil k valné hromadě a memorandu
organizací hájících zájmy venkovského prostoru a přístupu SMO.
„Ten nemá problém s bodem 1 až 4, ale poslední bod zatím schválilo jen SMS a Spolek. SMO chtěl předložit výpočet, jak se k bodu
5 došlo a projedná jej až na svém příštím jednání. Proto se svaz zatím k memorandu nepřipojil,“ uvedl a zmínil tabulku na webových

stránkách Spolku, z níž je zřejmé množství peněz, nač jsou určeny
a z jakých operačních programů pocházejí. (Podrobné informace
přinesl ZV 1/2014.)
Na vzniku tabulky se podílel i Jan Florian. Ten také řekl, že předseda SMO Bezdíček informoval o nechuti MMR dát 9,7 miliard do
integrovaných projektů kvůli riziku, že se peníze nevyčerpají. „Možná jsme nepochopili smysl integrovaných projektů. Jejich smyslem
není rozdat peníze. Ale je naděje, že jejich prostřednictvím se dají
dostat peníze tam, kde bychom je nejraději měli, tj. ke tvorbě nových pracovních míst. Podle mě se musí se SMO jednat na nejvyšší
úrovni předsedů. Totéž s Asociací krajů,“ řekl Florian.
Radan Večerka v této souvislosti zmínil i nedůvěru státním orgánům, že nevyčerpají finanční prostředky, pokud se budou čerpat jako doposud. Důkazem je podle něj poslední monitorovací
zpráva Národního orgánu pro koordinaci o čerpání podle jednotlivých OP a fondů. Ministerstvo průmyslu čerpá 35,6 procenta ze
své alokace, MMR z IOPu 23,7 procenta, z OPVK, což je školský
program, 38 procent atd. To je argumentace, na kterou nemají odpověď. „Integrované přístupy a územní dimenze jsou o tom, že se
určí konkrétní OP a v nich konkrétní čísla, kolik peněz se musí utratit, jakou metodou, v jakém území a integrovaně, tzn. podle principu partnerství,“ míní Večerka.
„Naše připomínky k dohodě o partnerství budou brány v potaz.
Teď musíme dotáhnout do konce memorandum, konkrétně jeho
bod 5, aby síla venkovských organizací byla jednotná,“ dodal.
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Jan Tomiczek (MSK)

Zdeněk Peša (JMK)

JAK DÁL VE VESNICI ROKU

Pavel Hroch: Podmínky soutěže Vesnice roku
by se měly změnit
Návrhy na změnu pravidel soutěže Vesnice roku byly dalším tématem, jež vyvolalo debatu mezi diskutujícími. Desítku návrhů již
pro rok 2014 předložil Pavel Hroch:
1. Pravidla a podmínky soutěže vyhlašují a určují zástupci vyhlašovatelů, nikoli úředníci či tajemník soutěže a měli by se po
skončení ročníku zabývat případnými podněty a zkušenostmi
z ročníku uplynulého pro ročník následný.
2. Celostátní komisi řídí výbor složený ze zástupců vyhlašovatelů
a prostřednictvím tajemníka soutěže.
3. Členem komise může být táž osoba max. 2 roky, opakovaně
pak nejdříve po 3 letech. Platí pro krajské i celostátní kolo.
4. Každý z vyhlašovatelů či spolu vyhlašovatelů by měl do komise
delegovat zkušené osobnosti se znalostí venkovského prostoru a problematiky. Složení komise by mělo respektovat podmínku paritního zastoupení členů komise v rámci území ČR.
5. Krajská kola organizují a řídí výhradně krajští vyhlašovatelé
s metodickou pomocí celostátního tajemníka.
6. Vyhlášení výsledků celostátního kola a jeho hodnocení by se
mělo konat střídavě v Čechách a na Moravě.
7. Školení krajských komisí – DTTO.
8. Vklad vyhlašovatelů (finanční) by měl být úměrný jejich možnostem. Někteří zúčastnění nefinancují kromě ceny nic. např.
MK, které zaštiťuje SPÚ i knihovny.
9. SMS a MK by měli být vyhlašovateli soutěže. Od věci by nebylo
zapojení MŠMT.
10. Odměny pro umístěné by měly být větší měrou nárokové nikoli prostřednictvím dotace. Problém zejména u MŽP.
Následovala živá diskuze, jíž se účastnila i tajemnice soutěže Miroslava Tichá. Celá je zveřejněna v zápise SPOV na webových stránkách www.spov.org v sekci Záznamy z jednání.

Pavel Hroch (JiČ)
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Zdeněk Peša například zmínil, aby se hovořilo pouze o podmínkách a organizování soutěže zvlášť na krajské a zvlášť na celostátní úrovni. „Soutěž má svou tradici a historii a je jednou z nejdůležitějších aktivit Spolku. Musíme ji tedy hodně opečovávat,“ řekl.
Diskusi přivítal i Eduard Kavala. „Ta soutěž je hlavně o pocitech.
Pokud ji dostaneme do podoby striktních podmínek, bude po ní.
Když narazíme na to, že je v komisi převaha Čechů nebo Moraváků, upozorněme na to. Ale buďme opatrní na kritiku toho, že jsou
v komisi samí Češi nebo Moraváci. Pořád jsou to lidi,“ řekl Kavala.
Navrhl, aby se všichni vyhlašovatelé sešli v užším kruhu a dohodli
se na tom, zda jsou připomínky, přednesené Spolkem, akceptovatelné. „Ale musíme ještě na příští schůzi ty připomínky sjednotit,“
uvedl. „Do příštího Spolku se vyjádříme, jestli ty věci někam posuneme nebo ne,“ dodal.
TERMÍN NÁRODNÍ KONFERENCE
VENKOV 2014 (15. – 17. 10.)

Stanislav Rampas: Hospoda. Kostel. Škola. Statek.
– témata konference Venkov 2014
Vhodným termínem pro konání národní konference Venkov
2014 by mohly být dny 15. až 17. října. Spoluorganizátorem
bude tentokrát MAS Český západ. Podle Stanislava Rampase by se dění mělo odehrát v Konstantinových lázních. Témata
konference bychom chtěli dát k diskuzi. Umístíme je na web
a budeme o nich diskutovat. „Témata jsou zatím nazvána pracovně – Hospoda, Kostel, Škola, Statek. Dalšími dvěma podtématy jsou Zásobování a Demografie,“ uvedl. Eduard Kavala
reagoval, že by se celá konference mohla nést v linii nových
pracovních míst na venkově. „Samozřejmě, že škola může být
chápána také jako pracovní příležitosti. Ptám se za sebe, je to
můj názor. Zkuste o tom pouvažovat a dostat to do podtémat,“
nastínil.

Martina Berdychová (KHK)
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Jan Florian

ZÁSOBOVÁNÍ MALÝCH OBCÍ
A RUŠENÍ MALÝCH PRODEJEN

Petr Zaremba: Ústředním tématem bude získání
dotace pro obchodní obslužnost

NÁPLŇ PRÁCE NOVÉHO PRACOVNÍKA SPOV ČR

Stanislav Rampas: Budu se snažit být prospěšný.
Nemůžu ale dopředu odhadnout, co se povede
a co ne

Zavřít malé prodejny ve vesnicích do 500 obyvatel nebo nalézt jiné systémové řešení? Další otázka nastolená pro debatu
vzešla z úst představitele spotřebního družstva COOP a Svazu
českých a moravských spotřebních družstev Petra Zaremby.
Ten také uvedl, že Spolek je jediná organizace, která se zabývá
službami a obchodem v malých obcích. (21. ledna se zástupci
Spolku i Národní sítě sešli k diskusi i v Bělotíně.) „Prodejny, ať
už je provozuje kdokoliv, v obcích do 500 obyvatel, musejí být
logicky ztrátové. To lze matematicky dokázat,“ řekl a zmínil nedávný experiment. „Šest družstev jsme spojili do tří celků, aby
byly na úrovni supermarketů, tedy s obratem přes miliardu. Přijali jsme 30 nových zaměstnanců do malých prodejen, prodloužili otevírací dobu a výsledky za první půlrok jsou katastrofální.
Tam je to závislé na kupní síle obyvatelstva a s tím nic neuděláte. Aby se taková prodejna uživila, musela by mít měsíčně obrat přes 250 tisíc. Naše prodejny dělají 60, 70, dokonce i 20 tisíc,“ řekl a dodal, že nikdo v ČR nebude provozovat činnost,
na kterou je třeba doplácet. „Znám tři starosty obecních úřadů, kteří sami provozují prodejnu, a vůbec bych se nedivil, kdyby ji zavřeli. A tím nemyslím, že by tam ti starostové kradli. Ale
míchají svoje peníze s obecními a s penězi prodejny, aby vůbec
mohla fungovat. A to vůbec nemluvím o tom, že neznají různé předpisy,“ vysvětlil a prohlásil, že ústředním tématem bude
získání dotace pro obchodní obslužnost stejně jako obce doplácejí na dopravní obslužnost.

O náplni práce nového pracovníka Spolku, jímž bude Stanislav
Rampas a o jeho postavení ve Spolku byla další debata. Eduard
Kavala znovu připomněl, že na ministerstvu pro místní rozvoj nebude mít venkov v budoucnu člověka, jenž by zastával jeho zájmy.
„Proto jsem přišel s představou mít svého člověka, který by působil uvnitř Spolku a zastupoval jej navenek, v podobných intencích
jako to funguje v SMS, SMO a NS MAS,“ řekl.

Viktor Liška (StČ)

Starostka Mirka Válová

Po dlouhé debatě zaznělo například z úst Radana Večerky,
aby nový pracovník dostal za úkol přednést na příští schůzi způsoby koordinace členů předsednictva, zodpovědných za jednotlivé
operační programy při realizaci ESIF (Evropských strukturálních investičních fondů). „Také bych byl rád, kdyby převzal konkrétní odpovědnost za přípravu konference Venkov 2014. A další věc by byla způsob realizace budoucích bodů jednání předsednictva Spolku,
kdy materiály by měly být předem připraveny, projednány a pak na
schůzi předloženy. Jestli je to potřeba, to teprve rozhodněme,“
uvedl a Jan Florian doplnil: „Byl bych rád, kdyby také předložil
návrhy na zlepšení smluv o partnerství a do pracovních povinností by mělo být zařazeno shánění peněz.“
Stanislav Rampas reagoval, že se bude snažit být Spolku prospěšný. „Chtěl bych poprosit všechny, aby se mnou spolupracovali na partnerské úrovni. Všichni jste jednali na ministerstvech. Víte,
jak jsou ta jednání složitá. Proto nemůžu dopředu odhadovat, které záležitosti se povedou a které nikoliv,“ dodal.
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Jan Martinák (MSK)

AKTUALIZACE VLÁDNÍHO
PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

OBCE NEZNAJÍ PŘESNÉ POČTY
OBYVATEL. SPOLEK NAPÍŠE NA VNITRO

Zmínka padla také o schůzce s novým ministrem pro místní rozvoj. Petr Martiňák: Starostové mají problémy,
„Je nutné, abychom se pobavili na téma Programem obnovy venko- neznají počty svých obyvatel
va. Musíme zjistit, jak to vypadá s tím stávajícím a jak jej případně aktualizovat a rozlišit POV a PRV,“ řekl k tomu Eduard Kavala.
Obcím chybí údaje o počtu obyvatel. Kvůli tomu, že neexistuje
přesná evidence, dostane ministerstvo vnitra od Spolku dopis s dotazem, jak mají starostové správně vykonávat svou funkci. S připoMEMORANDUM K REGIONÁLNÍM DRAHÁM
mínkou vystoupil starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák. Ten
také zmínil, že starostové nejsou schopni podle zákona rozhodI přičiněním Spolku se podařilo dosáhnout toho, že vzniklo nout o tom, jaká má být výše odměny jednotlivých zastupitelů i vývládní usnesení 416/2012, kde se řeklo, že se změní majetkopráv- še mzdy starostů. „Navíc je mi bráněno v tom, abych stanovil, kdo
ní vztahy k několika železnicím. Přítomné o tom informoval Rado- má nebo nemá platit za odvoz odpadů, protože nevím, kdo je nemír Hanačík. Připomněl, že obce byly v tomto procesu dosud až bo není v naší obci trvale hlášen a jaké pohyby se na mém území
na posledním místě a v případě zrušení dráhy by se jich nikdo na dějí. Žádám, abychom jako Spolek vznesli na ministerstvo vnitra
nic neptal. „Nyní se to podařilo změnit tak, že v případě prodeje dotaz, ať nám vysvětlí, jak máme v těchto záležitostech postupodráhy budou obce jedněmi z těch, kdo budou mít možnost do vat. Není pravdou, že existují možnosti, jak k těmto číslům přijít.
těchto procesů vstupovat,“ vysvětlil.
Jedna obec se o to pokusila a už jde proti ní sankce,“ uvedl.
Dodal, že na základě konference, kterou uspořádal „postižený“
Jeho stanovisko podpořil i Eduard Kavala. Řekl, že se již na poDěčín, iniciovali zástupci Spolku a SMS memorandum, které pode- sledním okresním shromáždění řešilo, že tyto údaje nebyly známy
psal i primátor Děčína. „Ministerští úředníci na ministerstvu dopra- ani před volbami a ještě ani teď se neví, kolik je v obcích voličů. „Já
vy byli ale rychlejší, sešli se se zástupci SŽDC a přehodili pozice pro mám z rodiny dva emigranty a ti jsou pořád vedeni jako voliči a poobce výhodněji,“ řekl.
řád se mi to plete do popelnic a nemůžu je vyloučit. Vedle toho stát
„Dnes jsou zpracovány návrhy na prodej sedmi tratí, jsou oce- vymyslel nesmysl bydlení lidí na obecním úřadě. To jsou permanentněny a jedna z nich (Čížkovice – Obrnice) vychází na 151 milionů ní neplatiči čehokoliv. Stát tomu tleská, rodiče vesele odhlašují děckorun. Protože ČR si nevyjednala výjimku, bude první kolo prode- ka, protože si berou půjčky a nám bude někdo vykládat, že má mít
je za tuto cenu. Pokud se kupec nenajde, bude oslovena složka rentabilní odpadové hospodářství? Vždyť je to nesmysl,“ řekl s tím,
státu, zda dráhu chce. Pokud ta to odmítne, nastupuje varianta že Spolek dopis s dotazem na ministerstvo odešle.
oslovení krajů, svazků a obcí, zda chtějí trať převést. Do první
Ze zápisu Kateřiny Kapkové
vlny už byly zahrnuty tratě, o které byl projeven zájem, proto
zkrátila a upravila Marie Šuláková
by to mohlo proběhnout dobře. Procesy by mohly být hotovy do poloviny letošního roku,“ dodal Hanačík.
Memorandum o regionálních drahách je
samostatnou přílohou zápisu.
Lázně Bělohrad (2010)
ZMĚNA STATUTU SPOV ČR
S novým občanským zákoníkem platným od ledna změní
Spolek pro obnovu venkova svůj
statut. Z občanského sdružení se
změní na zapsaný spolek.

Konstantinovy
lázně (2014)

Prčice (2011)

Národní konference
VENKOV 2014

Holešov (2009)

Konstantinovy Lázně-Bezdružice
Plzeňský kraj, 15. – 17. 10. 2014

Hranice (2013)

Nové Hrady (2012)
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Služby na venkově? Je potřeba
povzbudit v lidech patriotismus
nákupu v místních obchodech
O podpoře maloobchodu a služeb na venkově jednala 21. ledna
v Bělotíně na Hranicku pracovní skupina složená ze zástupců Sdružení českých a moravských spotřebních družstev se zástupci SPOV, SMO,
SMS a NS MAS. Přítomní se nejdříve seznámili se závěry pracovní skupiny „Služby jako cesta k zaměstnanosti“ na Národní konferenci Venkov 2013. Poté debatovali nad hledáním cest k udržení obchodní
obslužnosti v malých obcích, vyměnili si stanoviska k průběhu transformace České pošty a diskutovali o podpoře místních produktů
s výrobci regionálních potravin, držiteli značky Moravská brána.
Prezident Sdružení SD Morava Petr Zaremba uvedl, že spotřební družstva nejsou jen byznys podnik. „Napůl jsme manažeři a napůl hodní strýčkové,“ uvedl k udržování obchodů na venkově.
„Když chcete udržovat prodejny na venkově, nemůžete být ziskoví,“ uvedl s tím, že by se měla hledat dotace na podporu obchodní obslužnosti. „Obchodní služby na venkově jsou spíš veřejně prospěšná činnost,“ řekl na úvod.
Předseda komory obcí Svazu měst a obcí Josef Bezdíček upozornil, že pokud budou dotační výzvy ke službám na venkově, je potřeba je využít. „Udržení a vytváření pracovních míst, a to i v obchodech
na venkově, je priorita,“ poznamenal předseda SPOV Eduard Kavala.
Přítomní se poté vrátili k závěrům Národní konference Venkov
2013:
1) Žádáme, aby obchodní obslužnost malých obcí byla chápána jako veřejně prospěšná služba. Ta je v současných tržních
podmínkách na malých obcích bez systémové finanční podpory neudržitelná a občané venkova jsou tak diskriminováni.
2) Řada dalších služeb (poštovní, finanční, informační apod.)
se může ve venkovském prostoru realizovat a stabilizovat právě
na platformě venkovského obchodu. Žádáme, aby byla v tomto
směru upravena legislativa a odbourány stávající formální, administrativní a mezirezortní bariéry.

Petr Zaremba
Spolupráce obchodníků a samospráv
Zástupci Jednoty COOP se vyslovili pro úzkou spolupráci se samosprávami zejména v malých obcích. Aby byl obchodní služba v malých obcích alespoň trochu rentabilní, měly by obce investovat do nemovitostí pro obchody, nebo řešit placení energií či symbolické nájemné. Za to získají placenou prodavačku a dobře zásobené obchody.
Zástupce NS MAS Tomáš Šulák navrhl, aby se zástupci místních
obchodníků zapojili i do činnosti MAS v jejich regionech a mohli
tak prosazovat prostřednictvím jejich strategií například investice
do vytváření lepších prostor pro místní prodejny.
Prodejnu spojenou se stravovacím zařízením prezentoval šéf ZD
Partutovice František Maršálek. „Vaříme pro zemědělce, školu, školku, důchodce i místní živnostníky. Patrioti mají zájem o službu ve své
obci,“ uvedl. Rodinnou farmu Zdeňka v Porubě u Hustopečí nad
Bečvou, která má i prodejnu sýrů, prezentoval Antonín Horník.
„Je potřeba prosadit podporu místních podnikatelů a místních služeb,“ zdůraznil Kavala a dodal, že tím myslí stejné podmínky pro všechny subjekty. Například v Pardubickém kraji existuje dotace na venkovské obchody a zastupitelstvo může rozhodnout, kam ji směřovat.

Poštovní služba
Přítomní rovněž debatovali o dostupnosti venkovských pošt
a vyslovili obavy z „plíživého zavírání pošty“. SMO se podle Josefa Bezdíčka kategoricky staví proti omezování pošt, i když připouští, že k jisté redukci dojde. Zástupci COOP uvedli, že jsou schopni poštovní služby kamenné pošty schopni zajistit. „Co je pro občany lepší? Otevřená pošta třikrát týdně po jedné hodině, což už se
nyní děje, nebo otevřená pošta každý den osm hodin v obchodě?“
nastínili. Přítomní se víceméně shodli, že není podstatné zachování
kamenných pošt, ale důležité je zachování poštovních služeb.
Bezdíček z SMO poté nabídl zástupcům spotřebních družstev,
Předseda Spolku Eduard Kavala uvedl, že po ustavení vlády znoaby se jejich zástupci zúčastnili prezentací při krajských setkáních
vu osloví kabinet k řešení závěrů konference.
SMO, které se nyní budou organizovat ve všech krajích.
Předseda SPOV zase navrhl možnost zpracování názorné publikace příkladů dobré praxe ve službách na venkově – dobré fungování různých typů pošt, obchodů, prodejen místních produktů
apod. Jako vhodné pro příští období se jeví pojetí obchodních služeb na venkově prostřednictvím tzv. sociálního podnikání.
3) Žádáme o zvýšení cílené a systémové podpory těch subjektů (obcí, MAS, svazků obcí, drobných podniků a neziskového sektoru), které se zabývají tvorbou pracovních příležitostí na venkově.
Tyto subjekty jsou nezastupitelné při udržování pracovní pohotovosti obyvatel venkova. Společně s orgány státu (např. úřadem
práce) budou pak schopny aktivovat a zapojit i místní zdroje a zajistit tím udržitelnost takovýchto aktivit. Jako vhodné se například
v současné době jeví použití institutu sociálního podnikání.

Josef Bezdíček (SMO) a Eduard Kavala (SPOV)

Podpora „domácího“
Jako červená nit se celým jednáním vinula linie podpory tuzemského zemědělství a tuzemského obchodu, neboť peníze vydělané
v supermarketech odcházejí v drtivé většině do zahraničí. „Je potřeba stále více zdůrazňovat, aby lidé nadále nedevastovali obchodní
prostředí, nenechali se lákat na slevové akce supermarketů, ale dávali přednost kvalitním domácím výrobkům a potravinám,“ shrnul
závěry sezení Kavala.
Jako by se chtělo zvolat: Dost bylo velkých supermarketů, nakupujte zdravé místní produkty v obchodech doma na venkově. A propagujte regionální značky.“
Tomáš Šulák
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NS MAS řešila financování servisu pro regiony
v OPTP a koncepci činnosti v rámci ELARD
Rýsují se „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ s anglickou zkratkou SCLLD
Výbor Národní sítě MAS se 14. ledna v Olomouci zabýval kromě aktivit ve vyjednávání příštího plánovacího období také zlepšením servisu pro leaderovské regiony v rámci výzvy Operačního programu Technická pomoc (OPTP)
a koncepcí činnosti v rámci evropské asociace ELARD. Definoval rovněž program pro březnovou valnou hromadu.

Příprava legislativy a pravidel pro MAS
Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný v úvodu jednání konstatoval, že 20. prosince 2013 byla v Úředním věstníku EU
zveřejněna nová nařízení EU k politice soudržnosti 2014–2020. Jsou
zde zveřejněny kapitoly ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji.
Byla zaznamenána změna názvu strategie MAS: Měl by se používat
termín Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále
také SCLLD). „V únoru budou známy další verze operačních programů, které budou již po konzultaci se zástupci Evropské komise.
Tyto konzultace budou vedeny koncem ledna,“ řekl Pošmurný.
Uvedl, že se jedná o zapojení CLLD v IROP, životním prostředí a
podnikání. Uskuteční se také 3. kolo jednání k územní dimenzi
v operačních programech. „Co se týče IROP, s MMR se řešila implementace CLLD. Probrali jsme jednotlivé kroky – co jsou pro MAS
fiche, výzvy, výběr atd. Na přikladu implementace v IROP bude znázorněno, jak je možné CLLD využít a jak bude zapracováno ve
zvláštní prioritní ose. Ve všech OP se bude NS MAS snažit vyčlenit
CLLD do samostatné osy,“ shrnul Pošmurný.
Uvedl, že v rámci OP Vzdělávání (VVV) je připraveno 21 milionů EUR na technickou pomoc ke zvýšení absorpce (průměrně propočet cca 0,5 milionu korun na rok a MAS). Rozpočet bude závislý podle počtu škol v regionu. V OP Zaměstnanost se navrhuje zapojení 50 MAS v opatření 2.3. V opatření 2.1. bude možnost pro
MAS být nositelem strategie, dalšími nositeli budou také obce,
města, neziskové organizace či svazky obcí. „Doposud není stanoveno, který OP bude mít garanci za provozní a animační náklady
MAS. Rozhoduje se mezi OPTP a IROP,“ nastínil Pošmurný.
Koordinátor rovněž informoval, že MAS čeká schvalování strategií místního rozvoje formou verifikace – ověření správnosti povinného obsahu a kvality logických návazností. „Cílem je mít zpracovaných 175 kvalitních strategií,“ dodal.

Technická pomoc a metodiky pro strategie
Tajemnice Olga Špiková připomněla, že 6. ledna 2014 byla vyhlášena výzva OP Technická pomoc. Pro každou MAS je určeno
750 tisíc korun na zpracování integrované strategie. Uznatelné výdaje jsou od 1. 1. 2014. Minimálně musí jít 50% na mzdy, zbytek
na nákup segmentů strategie (nelze hradit provozní náklady). Ve
stejné výzvě bude připraveno 2,5 milionu korun pro NS MAS na
poradenství při zpracovávání strategií.
Koordinátor Pošmurný upozornil, že v budoucím období bude
spoluúčast ČR ve výši 15 % u projektů přidělována velmi sporadicky. O systému rozhodne ministerstvo financí do konce června 2014.
Spoluúčast státu bude stanovována dle typu příjemce. „Je třeba počítat s variantou, že u projektů bude spoluúčast minimálně 15 %,
a to i u režijních nákladů MAS,“ řekl Pošmurný.
Zmínil rovněž jednání s MMR o metodice k integrovaným strategiím, která by měla jít koncem ledna do meziresortního řízení
a poté na vládu. Od tohoto se také odvíjí následný materiál a příloha metodiky – Manuál tvorby Strategie komunitně vedené-
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ho místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (dříve známo jako Metodika tvorby KVSMR).
Pošmurný poznamenal, že vyjednávací tým NS MAS zpracovává návrh koeficientů pro rozpočítání alokací pro CLLD. „Byl vytvořen zatím orientační návrh vzorečků, zjišťují se podkladová data.
U IROP to bude nejspíše jednoduše na počet obyvatel.“
Poslední návrhy OP na webu NS MA ČR včetně DoP:
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/

NS MAS zajistí větší servis v rámci OPTP
Tajemnice Olga Špiková představila návrh projektu Národní sítě
MAS do OP Technická pomoc. „Půjde o dva směry aktivit – organizace školení pro MAS v rámci tvorby SCLLD (celorepublikové a v regionech) a tvorba metodik a společných manuálů pro SCCLD a její implementaci,“ řekla tajemnice. Uvedla, že aktivity se zajistí v převážné míře v rámci mezd (80%), služby budou využity na expertní
posudky či analýzy (20%). Služby budou v limitech do 500 tisíc korun tak, aby spadaly do I. kategorie veřejných zakázek.
Krajští zástupci se postupně vyjádřili, zda by uvítali koordinátory z krajů. Převážná část se vyjádřila, že by takovouto pomoc s projekty MAS využili. Náplně práce budou definovány do podání projektu a dány na vědomí členům výboru co nejdříve.
V diskusi přítomní odsouhlasili základní náplň projektu – pomoc
při zpracování strategií, tvorba implementační struktury SCLLD
a akčních plánů, celorepublikový vstupní seminář, školení metodiky tvorby SCLLD a budování kapacit MAS (květen/červen), tvorba
manuálu SCLLD a implementace. Výbor poté schválil podání žádosti do OPTP dle vydiskutované náplně a aktivit.

Příprava výroční valní hromady
Na jednání byly předloženy základní návrhy podkladů pro valnou hromadu. Návratka se členům zašle do konce měsíce – ubytování bude zajišťovat Posázaví o.p.s.
Na valné hromadě budou navrženy pouze řádné členské příspěvky ve výši 10 000 Kč. Vzhledem k podpoře z PRV, Osvojování i OPTP mají všechny MAS stejné možnosti rozvoje. Členové
výboru tento návrh schválili. Stejně tak bude zveřejněn seznam
MAS, které darovaly příspěvek na vyjednávání za rok 2014.
Na další jednání se předloží stav čerpání rozpočtu v roce 2013.
Momentálně se finalizují podklady pro účetní závěrku a auditora.
Tajemnice předloží návrh rozpočtu na rok 2014, který doplní zástupci pracovních skupin. Ti vyhodnotí plnění a předloží návrh plánu na další rok. Vyjednavač Pošmurný předloží celkovou zprávu
z vyjednávání.
Na valnou hromadu budou pozváni zástupci MZe, MMR, SZIF,
Středočeského kraje a města Týnec nad Sázavou.
Návrh změny stanov projedná příští výbor.
Výroční zpráva o činnosti připraví tajemnice, jednotlivé kapitoly
zašlou vedoucí pracovních skupin, krajské sítě, ELARD a vyjednavač.
Výbor schválil program jednání (viz samostatně).
Dále výbor diskutoval možnosti návrhu vyloučení členů organizace v návaznosti na neplacení členských příspěvků nebo dalších
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povinností dle stanov, například nepracovat dlouhodobě a prokazatelně metodou LEADER nebo dodržovat stanovy. Výbor NS MAS
bude informovat členské MAS, které nezaplatily členské příspěvky, že budou upomenuty k uhrazení členských příspěvků. Pokud
nebudou i přesto uhrazeny, budou informováni členové MAS a obce v území MAS o nedodržování stanov NS MAS.
V závěru bodu Kuthanová projevila zájem MAS Královéhradeckého kraje pořádat valnou hromadu v roce 2015 v Náchodě. Předseda
Winter informoval, že by rád požádal o pořádání valné hromady
v Olomouckém kraji v návaznosti na ukončení předsednického postu
pro volební období 2013–15. Kuthanová tímto svůj návrh stáhla.

Koncepce činnost NS MAS v rámci ELARD
Viceprezident ELARD Radim Sršeň představil koncepci činnosti NS
MAS v rámci ELARD. Zmínil změnu sídla do Českého domu, aby se
ušetřilo v rámci sdílení kanceláří. Navrhl stážistu hrazeného ze zdrojů
NS MAS, který by pracoval v rámci české komunity. Nynější tajemník
ELARD by se rád na čas vrátil do své země a pracoval by tak na dálku.
První jednání ELARD v roce 2014 otevře řešení členských příspěvků členů a možnosti projektu s DG Agri, navýšení počtu MAS
v rámci jednotlivých zemí, a tím také členských příspěvků. Bude doporučeno statut pozorovatele dále neudělovat. Návrhy se diskutují již s viceprezidenty. PS Mezinárodní spolupráce by měla pracovat
stále, ale zároveň by to měla být týmová opora pro prezidenta.
Ve finále výbor vyslovil souhlas s návrhem aktivit v ELARD a jejich strukturou včetně našeho příspěvku formou stážisty. Cílem je
samofinancovatelný ELARD jako důležitá podpůrná organizace
MAS a CLLD v celé Evropě.

Dopis, seminář, národní konference
V závěru jednání výbor schválil připojení se k dopisu Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) předsedům koaličních stran. Přijal nového člena MAS Nad Prahou. Schválil spoluúčast na pořádání semináře Rady vlády pro NNO společně s Nadací PARTNERSTVÍ
na téma Jak se mohou neziskové organizace zapojit do „Komunitně vedeného místního rozvoje“ – nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014–2020 v termínu 24. února v Brně
ve výši 10 500 Kč.
Vzhledem k tomu, že váznou jednání s polskými partnery o pořádání letošního LEADERFESTu, místopředseda Jiří Krist navrhl, aby
se podpořila obdobná akce v Chorvatsku.
Jan Florian informoval, že Národní konference Venkov 2014 se
uskuteční v termínu 15. – 17. 10. 2014 v Plzeňském kraji v Konstantinových lázních. Akci pořádá SPOV ČR a organizací bude pověřen
pravděpodobně SPOV Plzeňského kraje ve spolupráci s MAS.
V návaznosti na předkládané projekty byl předseda v závěru
jednání pověřen kontaktovat banky s možnostmi poskytnutí úvěru na předfinancování projektů.
Další jednání se uskuteční 11. 2. v Praze.
Ze zápisu z jednání Olgy Špikové
upravil a zkrátil Tomáš Šulák
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Hanušovice, 30. 1. 2014

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

Program jednání

Valné hromady NS MAS ČR, o.s.
Termín

ve čtvrtek 13.
13. března 2014
2014

Čas

9:30
:30 – 14:00 (prezence od 9:00)

Místo

Týnec nad Sázavou
(Hotel TÝNEC, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj)

Program jednání

1.

Úvodní slovo předsedy sdružení

2.

Úvodní slovo hostitelů

3.

Úvodní slovo hostů

4.

Volba komisí (mandátová, návrhová, skrutátoři)
Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

5.

Schválení programu a způsobu vedení diskuze

6.

Zpráva o stavu členské základny (Špiková)

7.

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 (Winter)

8.

Zpráva o hospodaření za rok 2013 (Špiková)

9.

Zpráva Kontrolní komise za rok 2013 (Chmelař)

10. Schválení účetní závěrky za rok 2013 (Hamplová)
11. Zpráva vyjednávacího týmu za rok 2013 (Pošmurný)
12. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2014 (Špiková)
13. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2014
14. Návrh nových Stanov NS MAS ČR (Saifrtová)
15. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady
16. Ukončení a oběd

NS MAS ČR, o.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
ič:
bú:
t:
e:
w:

28554272
GE 202517868/0600
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz
www.nsmascr.cz

Ing. František Winter
předseda sdružení

Zprávy z Pracovních skupin budou součástí Výroční zprávy v tištěné podobě.
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Nová ministryně Věra Jourová: Činnost MMR musí
být efektivní, transparentní a veřejně prospěšná
Nová ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová vystoupila Tourism a Česká centra nedělaly totéž za dvojí peníze. Toto musí31. ledna na své první tiskové konferenci po převzetí úřadu, na kte- me vyřešit s ministrem zahraničí panem Zaorálkem,“ uvedla miniré představila hlavní priority resortu, seznámila s některými personál- stryně.
ními změnami, ale také zveřejnila své aktuální majetkové poměry.
Personální otázky:
S nástupem nové ministryně byla upravena struktura MMR,
Priority:
Prioritou je čerpání z evropských fondů. „Čerpání je ve skluzu, která počítá se čtyřmi náměstky. Prvním náměstkem pro Národní
v uplynulém období nebyly dobře naplánované priority a nebylo orgán pro koordinaci zůstává Daniel Braun. Náměstkyní ministrytaké zvládnuto finanční plánování. U programů, které mají problé- ně pro evropské programy v sekci evropských programů byla jmemy a jsou ohroženy, musíme najít rychlou cestu, jak profinancovat nována Klára Dostálová. Náměstkem ministryně pro veřejné investování a cestovní ruch v sekci veřejného investování a cestovního
maximální možné množství projektů,“ řekla ministryně Jourová.
„S novou vládou ČR se také budeme snažit zasáhnout do při- ruchu je Jiří Houdek a náměstek/náměstkyně územní a bytové popravované Dohody o partnerství. Naší prioritou je zejména veřejná litiky čeká na nominaci z ČSSD.
Ředitelkou Odboru komunikace a tisková mluvčí je Radka Burinfrastruktura (velké veřejné stavby). Důležitá je také tvorba a udržení pracovních míst. EU fondy mají sloužit k tvorbě pracovních ketová a ředitelkou kabinetu ministryně byla jmenována Jana Ševmíst již v době, kdy se něco buduje, a my chceme, aby přinášely číková.
co největší užitek,“ dodala ministryně.
Majetkové poměry:
V letošním roce je třeba také připravit významnou novelu zákoV závěru ministryně informovala o svých majetkových poměna o veřejných zakázkách, a to ve smyslu transpozice směrnice EU.
„Stávající procedura zadávání veřejných zakázek v ČR činí problé- rech. „Nejsem bohatá, a přesto nejsem zkorumpovatelná, protomy zadavatelům i investorům. Složitý zadávací proces dává prostor že člověk by měl být mravní, i když mu to nic nepřináší,“ řekla noZdroj: MMR
pro velké chyby. Novela by měla zachovat transparentnost a proti- vá ministryně.
korupční zaměření. MMR bude také jednat s ÚOHS o zkrácení lhůt
pro vyřizování stížností,“ uvedla Jourová.
V rámci regionálního rozvoje MMR vypracuje novelu zákona
č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde je třeba provést adaptaci na nové programové období 2014–2020 ve smyslu
zřízení agentury, která bude administrovat a implementovat peníze do regionů a do obcí z nového Integrovaného regionálního operačního programu, který bude v gesci MMR.
V oblasti cestovního ruchu se ministryně zaměří na efektivní vynakládání peněz. Inspiraci je možné hledat v zahraničí např. v Rakousku. „Musíme sladit a zefektivnit propagaci a marketingovou
komunikaci směrem do zahraničí tak, aby dvě agentury Czech- Věra Jourová
Daniel Braun
Klára Dostálová
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Nový ministr zemědělství Marian
Jurečka bude řešit také nastavení
zemědělských dotací a Lesy ČR
Marian Jurečka se 30. ledna ujal funkce ministra zemědělství.
Stalo se tak za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky den poté,
co Marian Jurečka převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše
Zemana.
Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení rozhodnutí na národní úrovni v rámci Společné zemědělské politiky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských dotací v následujícím
období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasti IT na MZe. Dokončit
chce i výběr a jmenování nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepoctivé obchodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům
vrátit možnost využít tzv. zelenou naftu, chce se zaměřit na budování protipovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy.
Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého zemědělství a obnova venkova. „Chci, aby zemědělství neprodukovalo
jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom
z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou
nebo finální výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musíme dobře podporovat investice, aby uměl prvovýrobce zpracovat
surovinu do finálního produktu. Tedy posílit investice do prvovýroby, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství a zelinářství,“
řekl ministr Jurečka.
V souvislosti se zlepšením kvality prodávaných potravin ministr
zemědělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu. „Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla
vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso
dovezené z Evropské unie nebo ze třetích zemí, je tu jen přebaleno
nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s tím, že je to
plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu
alespoň většinové komodity a k tomu místo zpracování, aby zákazník získal informace jednoduchou formou,“ uvedl ministr.
Zdroj: MZe
Marian Jurečka se narodil 15. března
1981 v Přerově. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně
obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin). Od roku 2002 je soukromým zemědělcem, od roku 2005 pracoval ve společnosti Lukrom spol. s.r.o. a v letech 2010
až 2013 ve společnosti Agro 2000 s.r.o.
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budu prvním nebo řadovým náměstkem, to v tuto chvíli nevím, to
nechám na rozhodnutí předsedů koaličních stran, to už je mimo
mě,” podotkl.
Jako své hlavní úkoly po příchodu na úřad Šnejdrla vidí dokončení práce na aplikací změn společné zemědělské politiky EU do
českého prostředí. „Já budu prosazovat názory, které prosazuje
Agrární komora, které jsou ku prospěchu českých zemědělců,” řekl Šnejdrla. Dodal, že co největší část dotací chce směřovat na podporu dlouhodobě upadající živočišné výroby. Za důležité označil také zlepšení bilance zahraničního obchodu s potravinami.
Šestapadesátiletý Šnejdrla je viceprezidentem největší zemědělské nevládní organizace šest let. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. Od loňského listopadu je členem zastupitelstva ve Valašském Meziříčí. Nastupující náměstek ministra zemědělství figuruje podle obchodního rejstříku ve vedení několika firem. Je například
jednatelem zemědělské firmy Agrotech a předsedou představenstva
společnosti Agropodnik Valašské Meziříčí.
Ministerští právníci analyzují, zda se bude muset Šnejdrla svých
dalších postů vzdát. Pokud se ukáže, že funkce viceprezidenta komory není v kolizi s náměstkovským postem, vykonával by ji do volebního sněmu Agrární komory, který se uskuteční 20. března.
Zdroj: ČTK

Novým náměstkem MZe bude asistent
europoslankyně Roithové Jiří Jirsa
Novým náměstkem ministra zemědělství pro správní úsek se stane Jiří Jirsa (34). Dosavadní asistent europoslankyně Zuzany Roithové a člen KDU-ČSL nahradí Jana Sixtu. Informaci potvrdili ministr
zemědělství Marian Jurečka i sám Jirsa. Správní náměstek zodpovídá mimo jiné za veřejné zakázky ministerstva.
Již v předchozích dnech Jurečka uvedl, že si jako náměstka přivádí také současného viceprezidenta Agrární komory Jindřicha Šnejdrlu (ČSSD). Dnes uvedl, že tým svých náměstků podrobněji médiím
představí v pondělí 3. února.
Jirsa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Evropských studií na univerzitě v belgické Lovani a kurzů a studií na
dalších zahraničních univerzitách. Členem KDU-ČSL je od roku 2001.
V Evropském parlamentu pracoval od roku 2003, s Roithovou spolupracoval od roku 2004, na starosti měl především legislativní věci.
Sixtu si přivedl na ministerstvo koncem loňského července Toman
poté, co odvolal Viléma Žáka, dlouholetého spolupracovníka svého
předchůdce Petra Bendla. Sixta na úřad přišel z pozice náměstka ministra pro místní rozvoj pro veřejné investování a legislativu.
Zdroj: ČTK

E

Eurofondy

Viceprezident Agrární komory
Jindřich Šnejdrla bude Jurečkovým
náměstkem pro komodity

Peníze EU rozdělujme bez centralizace
a s dostatečnými prostředky, zaznělo
na semináři VENKOV 2014+

Náměstkem nastávajícího ministra zemědělství Mariana Jurečky
(KDU-ČSL) se stane současný viceprezident Agrární komory Jindřich
Šnejdrla (ČSSD). Šnejdrla řekl, že by měl mít na starosti úsek zemědělských komodit, pod nějž patří také problematika potravinářství.
„Jedním z náměstků bude pan Šnejdrla,”
řekl Jurečka. „Měl bych mít na starosti ty věci, kterým rozumím, to znamená komoditní
problematiku,” uvedl Šnejdrla. Za ni v současnosti na ministerstvu zodpovídá Šnejdrlův
stranický kolega Stanislav Kozák, který je zároveň prvním náměstkem ministra. „Jestli

Nejefektivnější cestou rozdělování dotací
jsou místní akční skupiny – klastry podnikatelů, obcí a neziskovek. Právě ty formují rozvoj
regionu a především rozdělují evropské dotace pod veřejnou i vzájemnou kontrolou. To je
jeden ze závěrů semináře pořádaného poslankyní Věrou Kovářovou (STAN), která je zároveň členkou předsednictva SMS ČR, a poslancem Václavem
Horáčkem (TOP 09), který se věnoval fondům v EU v dalším programovacím období. Sešla se na něm více než stovka zástupců
obcí.
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Výsledkem uplynulého sedmiletého cyklu, ve kterém do České
republiky proudily bruselské peníze v řádech stovek miliard, bylo
prohlubování meziregionálních rozdílů. „Přitom cíl byl přesně opačný. Zaostalejší regiony měly ’dotahovat’ ty vyspělé. Ale to se nestalo,“ řekl poslanec a bývalý starosta Železného Brodu Václav Horáček. Mezi slabé oblasti patří hlavně venkov, tedy obce a menší města do 25 000 obyvatel.
Řešením může být metoda komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím místních akčních skupin, kterou podporuje
Evropská komise. Není zatížena korupčními skandály, jako například nechvalně proslulé regionální operační programy, které se
v následujících letech zruší. Neměla by je však vystřídat tuhá centralizace. „Využití místních akčních skupin by mohlo garantovat

transparentní a dostupné rozdělování malých projektů v území,
bez náročného dojíždění do nejbližšího krajského města nebo do
Prahy. Aby tento systém začal fungovat skutečně efektivně, je potřeba takto rozdělovat zhruba desetinu všech peněz, které k nám
z Bruselu do roku 2020 dorazí,“ říká poslankyně a bývalá starostka obce Chýně Věra Kovářová.
Konkrétně tedy částku 45 miliard korun. Je to pouhý zlomek
peněz, ministerstva však tento model zatím příliš neakceptují. A to
i přesto, že se za něj postavily významné organizace reprezentující na celostátní úrovni zájmy obcí a měst z celé České republiky –
Asociace krajů (AK ČR), Sdružení místních samospráv (SMS ČR)
a Spolek pro obnovu venkova (SPOV). „Pokud vláda oprávněný požadavek těchto organizací na decentralizovanou a nekorupční distribuci evropských peněz nevyslyší, vyzveme ji k tomu sami, “ potvrdili oba členové poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
A kdo dále reprezentoval na semináři Sdružení místních samospráv? Odborný příspěvek na téma územní dimenze spolu s představením memoranda, které má za cíl spojit síly všech organizací
hájících venkovský prostor, přednesl 1. místopředseda SMS ČR Radim Sršeň, starosta Dolních Studének. Jedním z bodů jím představeného dokumentu je právě požadavek na dostatečné financování komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím místních
akčních skupin. Dalším tématem je pak nastavení modelu „Stálé
konference“ aktérů regionálního rozvoje, která by konsensuálním
způsobem moderovala financování z evropských strukturálních
fondů v budoucím období.
Zdroj: SMS, TOP 09
Zdroj: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/
penize-eu-rozdelujme-bez-centralizace-14863.html

Jihočeská výzva
za prosperující venkov
2014+

Z prezentace místopředsedy SPOV Radana Večerky
na semináři k budoucím eurofondům v Poslanecké sněmovně:

Zkušenosti z období 2007 ‐ 2013
Prostorová alokace finančních prostředků Evropské unie přepočtená na 1 obyvatele území
vzhledem k velikostní kategorii obcí
‐ Ing. Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a EPOS při MMR (2012)
Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč)
Velikostní kategorie obce

podle sídla příjemce podpory

podle místa realizace projektu

Brno, Ostrava, Plzeň

76 664

68 332

více než 50 000 obyvatel

52 629

53 850

20 001 – 50 000 obyvatel

19 915

41 873

5 0001 – 20 000 obyvatel

18 848

37 952

méně než 5 001 obyvatel

12 876

36 890

Praha

161 160

Nehodnoceno*

Návrhy SPOV ČR pro ESIF 2014 ‐ 2020
1. Pro implementaci ESIF v období 2014 – 2020
využít integrované nástroje v rámci územní
dimenze (ITI, CLLD, IPRÚm, IPRÚk) ve výši cca
50% celkové alokace.
2. Využít metodu LEADER (CLLD) pro
implementaci EU zdrojů na venkov jako
základní nástroj.
3. Stanovit pro CLLD pevnou alokaci cca 50 mld
Kč v Dohodě o partnerství. (cca 9,5% celku).

Vážené kolegyně, kolegové,
starostky, starostové a členové MAS,
dne 16. ledna 2014 jsme se v prostorách
Poslanecké sněmovny zúčastnili semináře
na téma „Evropské fondy 2014+. Venkov
v novém programovacím období EU.“
Jak jistě všichni víte, tak se momentálně
takzvaně „láme chleba“, či chcete-li „porcuje
medvěd“ s názvem „Evropské fondy 2014+“.
Tentokrát jej však neporcuje poslanecká sněmovna a budoucí prostředky nejsou lobovány
pro konkrétní obce a města, ale pro venkov
jako takový. Tentokrát se na jejich budoucím
směrování mají dohodnout následující hráči,
jak je v průběhu výše uvedeného semináře
nazvala jeho organizátorka paní poslankyně
Kovářová. Jsou jimi: Asociace krajů, Svaz měst
a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a Národní síť MAS.
V pozici pomyslného rozhodčího je momentálně z mého pohledu MMR. To vystupuje
a asi i celkem logicky očekává, že se tito hráči dohodnou a ono bude jejich dohodu ve
věci rozdělení prostředků v novém plánovacím období respektovat.
Jednání oněch hráčů již probíhají delší
dobu a termín pro nalezení společného konsenzu je na dohled. A teď je potřeba říci co
jednotliví aktuálně hráči navrhují:
Mezi AK, SPOV, SMS a NSMAS dle vystoupení jejich zástupců na tomto semináři
převládá názor, že by budoucí alokace prostředků v tzv. programu CLLD, jinými slovy
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prostředky administrované prostřednictvím místních akčních skupin
měla činit 30 až 50 miliard korun. Tento názor podporovali také poslanci přítomni na uvedeném semináři.
Pouze SMO navrhuje pro venkovský prostor pouze 10 mld. plus
3,5 mld. v rámci PRV.
Zdůvodňuje to tím, že obce a města do 25 000 obyvatel budou
mít možnost čerpat i z jiných programů. Z vystoupení zástupce SPOV
a bývalého člena Komory obcí SMO pana Stanislava Rampase pak vyplynulo, že by tato Komora obcí SMO snad mohla přistoupit (?!) na
variantu 30–35 mld. k administraci místními akčními skupinami, přitom kdo jiný než komora, která zastupuje výhradně venkov, by měla
prosazovat maximální částku k vyjednávání, to znamená 50 mld.?
SMO se dlouhodobě staví k zásadním otázkám týkajících obhajoby potřeb venkova decentně řečeno velmi zdrženlivě. Cožpak
MAS zastupují pouze malé obce? Vždyť vyjma měst nad 25 000
obyvatel mohou a také využívají jejich potenciálu i města a velké
obce pod hranicí tohoto počtu obyvatel. Efektivita a kontrola jimi
rozdělovaných prostředků metodou LEADER se v praxi předchozích let osvědčila a prokázala jako velmi transparentní a prospěšná. Na rozdíl od nesčetných kritizovaných a vyšetřovaných projektů velkých měst a některých podnikatelských subjektů. Navíc je již
jisté, že za minulé období nebude vyčerpáno více jak 100 mld. Kč!
Vyzýváme Vás proto vážené kolegyně a kolegové v obcích, městech, MAS či jiných subjektech zastupujících venkovský prostor, kterých se dotčená problematika dotýká: Dejme o sobě razantně vědět,
aby nás stále někdo nebral jenom jako partnery do počtu. Připojte
se aktivně k této výzvě její podporou na adresu: info@chelcice.cz
S pozdravem
Jiří Iral, starosta obce Chelčice
Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl
Ing. Jiří Rod, starosta města Sedlice
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•	Metropolitní oblasti a menší aglomerace – formou integrovaných přístupů (ITI a IPRÚ) by mělo jít 80 miliard korun, dalších
135 miliard korun pak přes individuální projekty. Zde jsou zahrnuta i střední sídla do velikosti 50 tisíc obyvatel, která budou
pravděpodobně čerpat pouze formou individuální projektů
(Pozn.: Částku vždy tvoří všechny pravděpodobné požadavky
a potřeby krajů, měst a obcí, hospodářských a sociálních partnerů
atd., tedy všech subjektů, které se podílejí na územním rozvoji.)
Podle Svazu je nutné, aby byl systém evropských dotací v programovacím období 2014+ co nejjednodušší bez zbytečných mezičlánků a neopakovaly se chyby z minulosti. Zásadní přitom je přímý vztah mezi žadatelem a řídícím orgánem operačního programu, vycházející z odborného výběru projektů.
Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jan Mareš upřesňuje: „Navrhujeme také, aby vznikla Stálá konference územních aktérů na
regionální úrovni. Měla by pomoci zajistit efektivní komunikaci,
usnadnit výměnu informací mezi všemi územními partnery, tedy
kraji, městy, obcemi a dalšími hospodářskými a sociálními subjekty, stát se místem slaďování jednotlivých investičních záměrů a také být iniciátorem, který bude řídicím orgánům doporučovat vyhlašování výzev.“
Postoj Svazu je kompromisním návrhem, který vychází z intenzivních debat napříč jednotlivými komorami. Jak říká Jana Vildumetzová, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR: „Vše
vychází ze snahy Svazu efektivně čerpat evropské dotace a zkušeností jeho členů s projekty, které skutečně pomohly lidem.“
Štěpánka Filipová, mediální zastoupení Svazu měst a obcí

P

Pošty

Starostové posbírali již 80 000 podpisů
Svaz měst a obcí požaduje více peněz lidí na obranu venkovských pošt.
z evropských fondů. Individuální vůči Na jejich straně stojí i kraje
integrovaným projektům v poměru 3:1
Na tzv. územní dimenzi by z Evropské unie v novém programovacím období mělo jít 250 miliard korun. Prosazuje to Svaz měst a
obcí ČR. Finanční prostředky, které mají v příštím programovacím
období pomoci mimo jiné řešit potřeby měst a obcí, chce Svaz tedy o padesát miliard korun navýšit.
Celkem má Česká republika na programovací období 2014–
2020 z Evropské unie dostat cca 550 miliard korun. Důležité přitom je, aby peníze šly skutečně tam, kde jsou potřeba.
„Za naprosto zásadní považuji, aby byl dostatek evropských finančních prostředků i na tzv. individuální projekty. Ne všechna témata a také ne všechna města a obce budou moci využít integrované nástroje“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a
dodává: „Musíme přitom myslet také na potřeby menších aglomerací a venkova, které jsou často specifické, a není zde příliš účelné
využívat mechanismy vhodné pro velká města. Menší měřítko projektu s sebou nese různou personální náročnost, jiný způsob organizace práce či požadavky na dodavatele.“
Svaz se snaží ve prospěch územního rozvoje České republiky
maximálně využít prostor, který dává přísná a složitá legislativa Evropské unie. Aby města a obce všech velikostí mohly s pomocí dotačních peněz alespoň trochu zlepšit svá území a kvalitu života,
chce Svaz měst a obcí ČR nastavit v rámci územní dimenze poměr
mezi integrovanými přístupy a individuálními projekty 1:3.
Kromě toho se předsednictvo Svazu na svém posledním jednání
shodlo, že i finanční prostředky na individuální projekty mají respektovat různou velikost měst a obcí. A to následujícím způsobem:
•	Malá sídla na venkově – formou integrovaných přístupů (CLLD)
by mělo jít až 15 miliard korun, na individuální projekty pak
20 miliard korun,

Celostátní petice za záchranu venkovských pošt má nakročeno
na 80 000 podpisů, tolik se jich nasbíralo v různých koutech republiky zhruba za tři týdny na přelomu roku. Starostové se peticí
snaží přimět vládu, aby nevyslyšela návrh Českého telekomunikačního úřadu na stanovení minimálního počtu pošt na 2100. „Česká pošta v současnosti provozuje asi 3220 pošt. Je alarmující, že
právě ze strany Českého telekomunikačního úřadu necítíme podporu pro zachování dostupných pošt také na venkově,“ uvádí Jan
Sedláček, spoluautor petice a starosta Křižánek na Vysočině.
Sdružení místních samospráv ústy své předsedkyně Jany Juřenčákové tlumočilo své výhrady předsedovi Českého telekomunikačního
úřadu Jaromíru Novákovi. „Panu předsedovi jsem zopakovala zásadní nesouhlas obcí s návrhem na stanovení minimálního počtu pošt.
Dohodli jsme se, že Sdružení místních samospráv ČR do konce ledna předá ČTÚ naše návrhy na řešení současné situace a po jmenování nové vlády nabídneme novému ministrovi vnitra spolupráci při
vytvoření strategie pro budoucnost pošt, žádná taková strategie totiž dosud neexistuje, “ doplnila předsedkyně Juřenčáková.
O alarmující situaci přímo na venkově ví své i Karel Drašner, starosta Háje u Duchcova. „Česká pošta v současnosti omezuje provozní dobu na vesnických poštách, což je případ i naší obce. Máme obavu, že se jedná o první krok postupného utlumení venkovských poboček. Jsme odhodláni i nadále sbírat podpisy občanů,
aby budoucí premiér pochopil, že nespokojenost občanů je skutečně velká,“ zdůraznil starosta Drašner.
Zajímavostí je, že v současnosti kolují celkem tři petice podobného ražení. Kromě Sdružení místních samospráv organizují další
akce někteří zaměstnanci České pošty. Téma tak nabývá na rozměrech, spolu s rostoucími počty podpisů se ukazuje, že nová vláda
dostane k řešení velmi ožehavý soubor problémů.
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Reakce Rusnoka
Prvního hmatatelného výsledku dosáhla petice ještě před ukončením sběru podpisů. V dopise z 6. ledna adresovaném předsedkyni SMS ČR Janě Juřenčákové oznámil premiér Jiří Rusnok, že jeho vláda se návrhem ČTÚ až do konce svého funkčního období
nechystá zabývat. Vyjádřil přitom značné porozumění pro argumenty Sdružení místních samospráv, když uvedl, že souhlasí s názorem, že případné rušení poštovních poboček by se dotklo zejména obyvatel malých obcí s nedostatečnou dopravní obslužností.
„Postoj předsedy vlády nás přirozeně těší. I když bychom si samozřejmě představovali komplexnější řešení, za daných okolností
to je nejspíš maximum možného,“ přivítala premiérovo sdělení
předsedkyně Juřenčáková. „Je nicméně jasné, že hlavní boj o pošty svedeme – s peticí v rukou – až s novou vládou. Pevně věřím, že
pochopení pro oprávněné potřeby venkova bude mít i ona.“
Debata o poštách na půdě ČTÚ
Debata okolo extrémně nízkého počtu tzv. povinných pošt, kvůli kterému nyní běží petice za záchranu venkovských pošt, se přesunula přímo na půdu Českého telekomunikačního úřadu. Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák se v polovině ledna setkal s předsedkyní SMS Janou Juřenčákovou, aby prodiskutovali stanoviska
týkající se petice za záchranu venkovských pošt. Ta byla zahájena
nedlouho poté, co ČTÚ zaslal do meziresortního připomínkového
řízení návrh nařízení vlády, stanovující minimální počet poboček
České pošty.
Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák zdůraznil, že jeho úřad vycházel při přípravě návrhu nařízení vlády z platné právní úpravy
stanovené vyhláškou č. 464/2014 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků
na jejich poskytování. „Návrh pouze vychází z platné právní úpravy, podle které již minimální počet poštovních poboček stanoven
je, a to prostřednictvím stanovených parametrů, jako je například
dojezdová vzdálenost k pobočce. Výpočtem z daných parametrů
dospěl ČTÚ ke konkrétnímu číslu,“ uvedl Jaromír Novák.
Předsedkyně SMS Jana Juřenčáková naopak seznámila předsedu Rady ČTÚ s dlouhodobými výtkami SMS vůči parametrům stávající vyhlášky, které z řady venkovských pošt nesplňující daná kritéria dělají provozovny „druhého řádu“ s nejasnou budoucností.
„Stanovisko SMS pochopitelně směřuje k zachování nynější sítě
venkovských pošt a ve stejném duchu je formulována i současná
petiční akce,“ upozornila Jana Juřenčáková.
Schůzka s vedením ČTÚ je důležitým začátkem debaty nad budoucností pobočkové sítě České pošty ve venkovském prostoru,
kterou hodlá ČTÚ ve spolupráci se SMS v brzké době otevřít. Kromě nesouhlasného postoje SMS k současné poštovní legislativě
(vyhláška č. 464/2012 Sb. a návrh nařízení vlády o minimálním počtu poboček České pošty) informovala předsedkyně SMS o návrhu memoranda SMS a České pošty, které by více posílilo postavení starostů při jednáních s tímto státním podnikem. Toto memorandum předložili v podobě návrhu zástupci SMS České poště již
v prosinci minulého roku.
Vláda nebude chtít zhoršovat
dostupnost poštovních služeb
První jednání nové vlády s hejtmany mělo překvapivě kladné
ohlasy z řad obcí. Dlouhodobou hrozbu rušení venkovských pošt
totiž vnímají také hejtmani, kteří nyní hodlají intenzivněji spolupracovat s vládou. Podle vyjádření předsedy Asociace krajů Haška by
do budoucna mělo každým krokům ve věci případné změny v síti
pošt předcházet jednání se zástupci obcí.
„Jsem velmi ráda, že premiér Sobotka i nastupující ministr vnitra Chovanec neberou hrozbu rušení pošt na lehkou váhu. Petici
proti rušení venkovských pošt podepsalo již více než 80 000 občanů a chodí stále nové a nové petiční archy,“ shrnula situaci předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková, která
zároveň stojí v čele petičního výboru.
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„S většinou hejtmanů jsme již
v minulosti osobně jednali, což
nyní přináší ovoce. Vnímají území kraje jako celek, tedy včetně
venkova. Ten je nyní vystaven
hrozbě rušení pošt jako nikdy
předtím. Podpory ze strany nastupující vlády i hejtmanů si proto obce velmi váží,“ soudí tajemník sdružení Tomáš Chmela.
NEJBLIŽŠÍ POŠTA
Na novou etapu spolupráce
obcí s kraji ukazuje řada shod...
ných názorů nejen v oblasti rušení pošt, ale i například v otázce
PODPOŘTE PETICI ZA ZÁCHRANU POŠT
budoucího nastavení čerpání evropských fondů. „Asociace krajů podporuje čerpání evropských přes místní akční skupiny, což je
pro venkov zatím nejefektivnější způsob. V každém kraji by také
měla vzniknout také tak zvaná stálá konference regionálních aktérů, která by zamezila dělení dotací pod dohledem úzké skupinky politických nominantů,“ doplnila předsedkyně Juřenčáková.
Zdroj: Sdružení místních samospráv

10 KM?

V

Volební systém

Brněnský deník: Svaz měst a obcí
chce změnu volebního systému
I když kandidát v komunálních volbách získá hodně
hlasů, rozhodující je výsledek celé strany.
Namísto kandidátek politických stran mají podle Svazu měst a obcí lidé dávat hlasy konkrétním osobnostem, které v zastupitelstvu
chtějí. Nově by se už nemohlo stát, že se do zastupitelstva dostane
člověk, který je na kandidátce silné strany, ale on sám podporu od
voličů nemá. Brněnský politolog Roman Chytilek se však obává, že
by z takových voleb vzešla příliš roztříštěná zastupitelstva.
Podle svazu je pro voliče zejména v menších městech důležitější, jak kdo pro obec pracuje, než v jaké je straně. „Lidé buď pro
obec pracují dobře, nebo špatně a právě to voliče nejvíc zajímá,“
sdělil člen předsednictva Svazu měst a obcí Pavel Vondrys.
Podle současných pravidel na volebních lístcích lidé zakřížkují buď
celou jednu stranu, pouze vybrané kandidáty, nebo to zkombinují
a kromě zaškrtnutí strany si vyberou ještě několik svých favoritů. Do
obecního zastupitelstva se ale dostane jen strana, která získá v celkovém součtu alespoň pět procent hlasů. Může se tak paradoxně
stát to, že kandidát, který bude mít nejvíc křížků, mandát nezíská,
protože zbytek jeho strany u voličů neuspěje. Svaz měst a obcí chce
zavést takzvané neomezené hlasování, kde rozhodne pouze celkový
počet křížků u každého kandidáta, bez ohledu na jeho stranu.
Svaz chtěl tuto změnu prosadit už loni do vznikajícího volebního zákona. „Když padla vláda, tento zákon padl spolu s ní. Je to
politická otázka a záleží na nové vládě a novém ministrovi, jak se
k ní postaví,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák.
Hnutí Nezávislí v lednu začalo sbírat podpisy na petici, ve které
zavedení nového volebního systému požaduje. Chystají se ji předložit parlamentu. „Nezávislí u nás v komunálních volbách výrazně
uspěli, a kdyby se mandáty rozdělily podle hlasů, měli bychom patnáct křesel z jednadvaceti. Podle poměrného systému jsme však
získali pouze sedm,“ řekla podporovatelka petice a starostka Mohelnice na Olomoucku Jana Zwyrtek Hamplová.
Podle politologa Chytilka se tento volební systém hodí spíše pro
menší města. „Tam, kde volí a kandidují velké počty lidí, vzniká řada
problémů. Volební lístek s několika sty kandidáty je pro voliče nepřehledný a zvýhodnění jsou kandidáti na čelních místech,“ poznamenal.
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Díky novému systému by se ale do zastupitelstva mohlo dostat
větší množství stran, které by obtížně skládaly koalice. „Alespoň
jistá míra koaliční stability je žádoucí,“ dodal politolog. To podporuje i starosta Kuřimi na Brněnsku Drago Sukalovský. Není členem
strany, ale nebere to jako nevýhodu. „Neumím si představit, jak by
zastupitelstvo fungovalo. V Kuřimi máme v koalici čtyři uskupení
a už máme problém se někdy domluvit,“ podotkl Sukalovský.
Porovnání:
Stávající volební systém: Na volebních lístcích lidé zakřížkují
buď celou jednu stranu, nebo zakřížkují vybrané kandidáty. Počet křížků musí odpovídat počtu zastupitelských křesel. Tyto dva
způsoby mohou i zkombinovat a kromě zaškrtnutí strany si vyberou ještě několik svých favoritů. Do obecního zastupitelstva
se dostane jen strana, která získá v celkovém součtu alespoň
pět procent hlasů.
Navrhovaný systém: Voliči dostanou abecední seznam všech
kandidátů a udělají křížky u lidí, které si přejí v zastupitelstvu.
Křesla dostanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Brněnský deník
Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/informovali-o-nas/brnensky-denik-svaz-mest-a-obci-chce-zmenu-voleb.aspx

SMO chce změnit volební
systém ve prospěch osobností
Zastupiteli by měli být lidé, kteří ve volbách do vedení obcí dostanou nejvíc hlasů, tedy nejvíc občanů je tzv. „zakřížkuje“. Myslí
si to Svaz měst a obcí ČR, který se tématem „Osobnosti ve volbách
do zastupitelstev“ dlouhodobě a intenzivně zabývá. Mimo jiné
uplatnil připomínky k novému volebnímu zákonu z dílny Ministerstva vnitra ČR. A také podpořil aktuální petici za zavedení systému
neomezeného hlasování, kterou organizuje hnutí Nezávislí.
„Lidé zejména v menších obcích zpravidla volí osobnosti. Nejvíc je totiž zajímá, kdo a jak pro obec pracuje, nikoliv příslušnost
k pravici či levici,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek
a dodává: „Ve Svazu hájíme zájmy obcí, což samozřejmě znamená pracovat ve prospěch jejích obyvatel. Proto už od roku 2005
prosazujeme změnu volebního systému do zastupitelstev. Jsem
rád, že se k nám teď svou peticí přidalo i hnutí Nezávislí.“
Členové Svazu se shodli, že budou prosazovat změnu volebního systému už na svém IX. Sněmu před devíti lety. Téma se proto
průběžně otevírá na různých jednáních a Svaz také poslal dopis
představitelům koaličních stran nově vznikající vlády i všem novým
poslancům, kteří vzešli z loňských podzimních voleb.
„Fakt, že prosazujeme, aby se zastupiteli stali lidé, kteří ve volbách dostanou nejvíc hlasů, není nic proti politickým stranám. Naopak. Jsme přesvědčeni, že zájmem politických stran je mít mezi
členy skutečné osobnosti, které příslušnost k té či oné politické straně nijak nezvýhodňuje, ale ani nediskvalifikuje. Lidé buď pro obec
pracují dobře, nebo špatně a právě to voliče oprávněně zajímá,“
doplňuje člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR Pavel Vondrys.
Jak by to mohlo vypadat v případě, že by se prosadil volební systém založený na systému neomezeného hlasování, tedy na osobnostech, je možné zjistit ve volební kalkulačce Svazu dostupné na
adrese http://lamp.smocr.cz/volby/ . Ukazuje hypotetický model výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010, pokud by se současný systém změnil za ten, který navrhuje Svaz a hnutí Nezávislí.
Legislativa týkající se voleb by se podle Svazu a hnutí Nezávislí
měla změnit tak, aby se do zastupitelstva dostávali kandidáti s nejvyšším počtem přímo získaných hlasů. Podle současného poměrného systému se rozdělují mandáty politickým stranám, přednost
tak často dostávají kandidáti s menším počtem hlasů jen proto, že
stojí v čele stranických kandidátek.
Zdroj: SMO ČR

Poznámka

Změna volebního systému ano.
Ale zvolna, ne radikálně!
K tématu změny volebního systému pro komunální volby, který nyní oživuje SMO, se vyslovili i účastníci diskusního panelu „Jak
dál v samosprávě?“ na Národní konferenci Venkov 2013 loni v říjnu v Hranicích. V jednom ze závěrů se konstatuje, že volební systém by neměl přinášet žádné náhlé a velké změny. Je dobré zachovat současný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty
napříč stranami. Ve volebním zákoně je potřeba posílit většinové
prvky tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni.
Současný návrh SMO je poměrně velmi radikální. Navrhuje totiž zrušení koncentrace osob na kandidátních listinách. A i když je
záměr, aby byli kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, zvoleni, správný, má i svá úskalí. Výběr individuálních kandidátů voliči by přinesl velmi roztříštěná zastupitelstva. (Navíc ve velkých městech by byly velmi nepřehledné již kandidátní listiny). Ve volebním systému
přitom často hraje roli každý hlas, takže měl by být zvolen člověk,
který má třeba o jeden, dva či tři hlasy víc než jiný, když se nebude schopen s jinými domluvit?
Jako velmi vhodný se jeví návrh systému, který navrhuje SMS (a je
rovněž uveden ve volební kalkulačce Svazu dostupné na adrese
http://lamp.smocr.cz/volby/). Tento systém počítá se zachováním kandidátních listin, ale volební dělitel by byl 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25
větší. Tento systém by zachoval současné výhody kandidátních listin
a posílil většinové prvky zvolení kandidátů s větším počtem hlasů.
Ve výše uvedené volební kalkulačce SMO je ovšem jedna zásadní nepřesnost a to je počet hlasů pro kandidáty v tzv. neomezeném
hlasování. To totiž nelze spočítat, neboť lidé mohli volit buďto strany, nebo osobnosti, nebo tuto volbu kombinovat. Nelze tak přesně určit, kolik hlasů bylo pro jednotlivé kandidáty „individuálních“
a kolik „stranických“.
Než se pouštět do experimentů, je lepší pozvolná změna. Otázkou je, zda k ní vůbec dojde, protože i když existují tisíce obcí, rozhodující slovo budou mít poslanci z měst, kterých je více, a těm je
bližší košile stranických městských zastupitelstev, než kabát spravedlivějšího volebního systému.
Tomáš Šulák
Výtah ze závěrů NKV 2013 v Hranicích
B) Jak dál v samosprávě?
Téma: Komunální politika
1)	Žádné náhlé a velké změny. Zachovat současný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty napříč stranami.
Volební systém by měl být pro lidi co nejvíce srozumitelný.
2)	Posílení většinových prvků ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni. Většinové principy posílit zejména pro menší obce. (Systém by měl být stejný pro všechny obce.)
3)	Volit starostu musí zastupitelstvo ze svých členů. (Odmítnutí přímé volby, špatné by bylo, kdyby byl starosta mimo zastupitelstvo – návrh MV ČR.)
4) Poměrný systém ve velkých městech (Praha, Olomouc).
5)	Změnit obvody voleb do Senátu tak, aby byly přirozené a odpovídaly alespoň hranicím krajů.
6) Zavést tzv. korespondenční volbu (hlasování na dálku).

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 191 • 2/2014

A
I

Aktuálně o venkovu
Informace ze Svazu měst a obcí

Svaz a partneři: Chceme zamezit
krádežím a nelegálnímu výkupu kovů.
Vydali katalog, který pomůže při kontrolách i s hledáním ukradených věcí
Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé
vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který kromě toho, co se krade
na železnicích, obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů
souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí obsahující kovové komponenty. Unikátní publikaci připravily Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Institut pro udržitelný rozvoj
měst a obcí (IURMO) společně se Správou železniční dopravní cesty
(SŽDC), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou obchodní inspekcí (ČOI).
Jak ukazuje i počet zpracovatelů katalogu, oblast výkupu kovů
je složitá. Jde napříč resorty a dotýká se celé řady subjektů. Ačkoliv z mnoha stran zaznívá, že nejoptimálnější by bylo výkup kovů,
a to minimálně od fyzických osob zakázat, není změna zákona
o odpadech tak jednoduchá. Primárně se tento právní předpis týká
Ministerstva životního prostředí (MŽP) a resortu průmyslu a obchodu (MPO). Každý z nich však – jak už z logiky názvu vyplývá – hájí
jiné zájmy. MŽP zejména ochranu životního prostředí, MPO pak
především firmy i podnikatele a ochranu spotřebitele.
„Odpadové hospodářství bývá často o kompromisu, o nalezení
akceptovatelné míry regulace a jasného gestora, který bude mít hlavní slovo“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Ve Svazu jsme se už před časem shodli, že jako jednu z priorit
budeme prosazovat zákaz výkupu kovů od fyzických osob. Z praxe
totiž vyplývá, že právě ty často nerespektují zákony a snahou získat
peníze prodejem třeba zabezpečovacího zařízení od železnice ohrožují bezpečnost, demontáží a následným zpeněžením vnitřku staré
ledničky poškozují životní prostředí, krádež a výkup veřejného osvětlení nebo kanalizačního poklopu zase zvyšuje riziko úrazu.“
Za ukradenou část železniční, silniční nebo dálniční infrastruktury či obecního majetku dostane zloděj ve výkupně zpravidla pár stovek. Škoda, kterou způsobil, je však několikanásobně vyšší. Podle
policie znamenalo 11 080 krádeží kovových materiálů v roce 2012
celkovou škodu za bezmála 445 milionů Kč. Loni se jednalo už
o 11 786 krádeží, vyčíslená škoda byla více než 509 milionů Kč. (Pro
úplnost: Statistika zahrnuje pouze trestné činy, nikoliv přestupky.)
„Věříme, že katalog a metodika pomohou omezit nelegální výkup
kovů. Výkupny se už totiž nebudou moci vymlouvat, že nevědí, jak
ten který předmět, který podle zákona nesmí vykupovat, vypadá. Policistům se bude ukradená součástka lépe hledat a kontroloři budou
vědět, na co se při práci zaměřit“, říká Pavel Drahovzal, předseda
správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) a doplňuje: „Situaci je třeba dobře ošetřit zákonem a zohlednit i evropskou směrnici týkající se odpadů. Podle Evropské unie totiž budou
muset obce od roku 2015 podobně jako pro plasty, sklo či papír poskytnout možnost odděleného sběru také pro kovové odpady.“
Kovové součástky dnes mizí i ze sběrných dvorů, které v souvislosti se shromažďovanými odpady, například vysloužilými elektrospotřebiči, provozují obce. Přicházejí tak o peníze hned dvakrát:
samotnou krádeží kovu a pak tím, že musí investovat nemalé částky na zabezpečení, aby se zloději nedostali dovnitř a nemohli demontovat kovové součástky. Kolektivní systémy zpětného odběru
vysloužilých elektrozařízení do zajištění obecních sběrných míst
poskytly obcím už přes 60 milionů Kč.
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Vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Lukáš Kůs v této souvislosti říká: „Snahu
SMO a IURMO zapojit všechny příslušné státní organy do vzájemné spolupráce při řešení krádeží a nelegálního výkupu kovů považuji za velmi přínosnou. Právě tato spolupráce je jedním z nezbytných kroků k omezení tak závažného negativního jevu, kterým
bezpochyby krádeže kovů a jejich nelegální sběr jsou.“
Obrazový katalog kovových předmětů, jehož podtitul by mohl
znít: „Společně za bezpečnost, finance a životní prostředí“, vyšel
v nákladu 4 000 kusů, metodiky se vydalo 2 500 výtisků. Oba materiály budou mít k dispozici všechny organizace, které se na vzniku
podílely, tedy SMO, IURMO, SŽDC, ŘSD, Policie ČR, ČIŽP a ČOI. Katalog navíc bude zdarma ke stažení na webových stránkách IURMO
na adrese www.institut-urmo.cz. Ocení ho i poctiví výkupci kovů,
poslouží jim totiž jako jasné vodítko, aby poznali, co podle zákona
nesmí vykupovat.
Štěpánka Filipová, mediální zastoupení SMO

Služební zákon by mohl ohrozit
samosprávu, neuvolnění zastupitelé
by nemohli pracovat pro stát
Novela služebního zákona, kterou v prvním čtení schválila
Poslanecká sněmovna, může mít negativní dopad na veřejnou
správu. Neumožňuje totiž, aby neuvolnění členové zastupitelstva současně vykonávali státní službu. Mohli by tak činit pouze v případě, že se mandátu, který dostali ve volbách, vzdají či
jsou uvolněni, a tedy obcí plně placeni, pouze pro práci v zastupitelstvu. Stát nebo naopak samospráva by tak mohly přijít
o řadu kvalitních lidí.
„Už teď se často kritizuje, že ve státní i veřejné správě pracuje
málo kvalitních lidí. Pokud by si – kvůli služebnímu zákonu – měli
vybrat pouze jednu z forem služby pro veřejnost, dá se oprávněně
čekat, že jich ještě ubude,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR
Dan Jiránek a dodává: „Svaz bohužel v roce 2002, kdy byl služební zákon poprvé schválen a od té doby se pouze posouvala jeho
účinnost, neměl možnost se k právnímu předpisu vyjádřit, nebyl
totiž připomínkovým místem. Je zřejmé, že to byla chyba. Dnes se
snažíme upozornit na nedostatky této legislativy a prosadit její
změnu.“
Služební zákon zákonodárci tedy projednávají po dvanácti letech, co vznikl. Pokud novela projde legislativním procesem v aktuálním znění, mohlo by to ještě snížit zájem o komunální politiku
a odradit aktivní lidí od snahy převzít odpovědnost za chod obce.
Roli samozřejmě hrají i peníze, malé obce si často kvůli omezenému rozpočtu nemohou dovolit uvolnit své zastupitele.
„Zastupitelé často pracují například na úřadech práce, katastrálních úřadech, ministerstvech apod. a další práci pro obec na
základě mandátu z voleb považují za občanskou povinnost. Mohou ji dělat o to lépe, o co jsou většími odborníky na určitou oblast, například s veřejně prospěšnými pracemi může víc pomoci ten,
kdo pracuje ještě na úřadu práce. Zákon však chce státní specialisty z činnosti pro samosprávu vyloučit,“ upozorňuje Josef Bezdíček,
místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Pro úplnost: Například na Slovensku služební zákon pro neuvolněné členy zastupitelstev územních samosprávných celků stanovuje výjimku. Ani jiné evropské úpravy, např. Hessenský služební zákon, nezavádí žádná omezení pro členy volených orgánů územních samospráv.
Podle důvodové zprávy k zákonu z roku 2002 se právní úprava
připravila proto, aby zabránila střetu zájmů. Dnes však existuje speciální zákon o střetu zájmů, správní řád a neslučitelnost mandátu
s výkonem některých funkcí stanovuje i zákon o volbách do zastupitelstev obcí.
Štěpánka Filipová, filipova@smocr.cz
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Řetězce prý blokují vstup farmářských
prodejen do obchodních center

Zákon o centrálním registru smluv
je třeba přepracovat, jinak hrozí
vážné problémy
Nevhodné sankce, neřešený způsob digitalizace, nejasně vyčíslené
náklady za uveřejňování či nepřesně definované, co se má konkrétně
uveřejňovat. To jsou jen některé z problémů poslaneckého návrhu zákona o registru smluv. Svaz měst a obcí ČR upozorňuje, že pokud
předloha projde v současné podobě, způsobí jenom problémy.
Návrh mimo jiné stanovuje, že se smlouvy mají uveřejňovat
v datovém formátu umožňujícím vyhledávání v textu. V praxi to
znamená, že když není dokument k dispozici v textové podobě,
nestačí ho pouze naskenovat a zveřejnit jako obrázek, ale musí se
pomocí specializovaného softwaru (OCR) do textové podoby převést. Navíc se musí provést i ruční kontrola a znepřístupnit citlivé
osobní a obchodní údaje, jejichž uveřejňování zakazuje zákon.
Předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek k tomu říká: „Předkladatelé zákona sice tvrdí, že technologie natolik postoupily, že dokumenty je možné v registru smluv bez problémů uveřejňovat, příliš se
ale nezabývají faktem, že daná věc potřebuje jasná pravidla, co konkrétně uveřejňovat, a také peníze na to, aby města a obce mohla
zaplatit pracovníky, kteří by tuto činnost vykonávali a zakoupit potřebné technické vybavení. Nabízí tak rozumnější a velmi logické řešení, aby naskenované smlouvy převáděli a upravovali v souladu se
zákonem a na své náklady ti, co budou registr provozovat.“
Zákon chce městům a obcím také uložit povinnost smlouvy v
registru uveřejňovat, nicméně bez možnosti to skutečně dělat.
Města a obce by totiž smlouvu do registru měla pouze posílat datovou schránkou a pak čekat na to, až ji provozovatel v registru
uveřejní. Pokud by to ale provozovatel registru neudělal, následovala by sankce, paradoxně však směřovaná na město či obec:
smlouva by totiž nenabyla účinnost či byla zcela neplatná. To by
mohlo vést k soudním sporům. Svaz tedy zásadně odmítá, aby
účinnost smlouvy nastala až po uveřejnění v registru.
„Jako problematické vidíme také fakt, že zákon jasně nedefinuje, které dokumenty se musí v registru smluv uveřejňovat. To
může vést k celé řadě problémů a zbytečné byrokracii, kdy by se
do elektronické podoby měly převádět například objednávky s nulovou či velmi nízkou hodnotou,“ popisuje další spornou část
předkládaného zákona Pavel Vondrys, člen předsednictva Svazu
měst a obcí ČR a dodává: „Proto ve Svazu navrhujeme, aby se stanovil limit 50 000 Kč, od kterého se budou smlouvy uveřejňovat.
Ten byl stanoven už v návrhu novely zákona o obcích, který však
dřívější Sněmovna neprojednala.“
Svaz měst a obcí také upozorňuje, že se povinnost uveřejňovat
všechny smlouvy negativně dotkne „veřejných“ podnikatelských
subjektů. Konkurence se totiž jednoduše dostane k podrobným informacím o jejich obchodní činnosti a bez problémů tak bude moci zjistit cenné know-how. Účastníci hospodářské soutěže se tedy
ocitnou ve velmi nevýhodném a nerovném postavení. Týkat se to
může například městských společností, do kterých peníze investovaly právě města a obce. V praxi by to samozřejmě znamenalo
ztrátu veřejných peněz. „Stát navíc bude muset v budoucnu zaplatit víc peněz za přenosy datovou schránkou, objemy dat totiž neuvěřitelně narostou“, dodává výkonná ředitelka Kanceláře Svazu
Jana Vildumetzová.
Štěpánka Filipová, SMO ČR

Potravinářské řetězce se bojí rostoucí konkurence farmářských
prodejen a blokují jejich vstup do velkých nákupních center. Uvedli to majitelé několika sítí farmářských obchodů. Velké řetězce, jako hlavní nájemci center, mají při vstupu nových zájemců o pronájem ploch často právo veta. Řetězce se k tomu odmítly vyjádřit.
Jedna ze sítí farmářských obchodů se pokusila v posledních měsících pronajmout si plochu v několika velkých nákupních centrech,
ve všech případech ale potravinářský řetězec jejich vstup zablokoval. „Šlo např. o velké nákupní centrum v centru Prahy. Naše možnosti v obchodních centrech existují, ale jsou omezené dohodami
mezi potravinářskými řetězci a majiteli obchodních center,“ řekl
majitel sítě farmářských prodejen, který si přál zůstat v anonymitě.
Společnost podle něj má nabídky z obchodních center, ale v méně
atraktivních lokalitách, kde se tento typ obchodu neuživí.
„Máme podobnou zkušenost,“ potvrdil jednatel společnosti Náš
Grunt Aleš Kotěra. Firma, které patří stejnojmenný koncept 28 farmářských obchodů, plánuje do roku zvýšení jejich počtu na 40. Společnost chce nyní expandovat především na Moravu a do Slezska.
Žádný z obchodů Našeho Gruntu není zatím v prostorách nákupního centra. Je tomu tak především proto, že majiteli center
požadované nájmy a další investice byly podle Kotěry zatím příliš
vysoké na to, aby se vyplatilo prodejnu do centra umístit.
Velké obchodní řetězce si navíc přítomnost konkurentů, byť nesrovnatelně menších, nepřejí. „Když je tam něco podobného, oni
to mohou zarazit. Obchodní centrum tam tím pádem nemá šanci
dát další obchod, i když je takhle malý,“ poznamenal.
Způsob, jakým lidé nakupují potraviny, se podle Kotěry v poslední době mění. Kromě farmářských prodejen přibývají další malé specializované obchody. „Vznikají malá pekařství, malá řeznictví,“ poznamenal.
„Svaz obchodu se nikdy neplete do obchodní politiky jednotlivých řetězců,“ uvedl k tomu prezident Svazu obchodu s cestovního ruchu Zdeněk Juračka. Řetězce, kterých se problém týká, se odmítly vyjádřit.
Podle výsledků aktuální studie Incoma Shopping Triggers navštívilo farmářský trh, prodejnu nebo běžnou tržnici aspoň jednou za
poslední půlrok přibližně 20 procent českých spotřebitelů kupujících potraviny. Lidé tam kupují především ovoce a zeleninu, čerstvé
nebalené uzeniny a sýry. Část zákazníků, která u farmářů nakupuje, zde nechává jen malou část svých celkových výdajů za potraviny,
v průměru okolo pěti procent. „Převážnou většinou ostatních nákupů potravin (95 procent) však tito lidé realizují v běžných prodejnách potravin,“ dodal Pavel Cabal ze společnosti Incoma GfK.
Zdroj: http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/trh-s-komoditami/
retezce-pry-blokuji-vstup-farmarskych-prodejen-do-center.html
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Asociace regionálních značek a Svaz venkovské turistiky prezentovali svou činnost na stánku na veletrhu Regiontour 2014

Na značky, na venkov!
Spolupráce Asociace regionálních
značek a Svazu venkovské turistiky
Mnozí z nás při slovech „na značky“ bezděky zavzpomínají na
doby, kdy byli nejméně o 25 let mladší a nacvičovali jednu ze spartakiádních sestav. V generaci dnešních třicátníků a mladších ale
slovo značka vyvolává jiné pocity. Značky a značkové zboží jsou něco, čím se mnozí rádi chlubí, protože pro ně symbolizují kvalitu,
úspěch a styl. Slogan „Na značky, na venkov!“ se snaží upozornit,
že značky stojí za to hledat nejen v nablýskaných obchodních centrech, ale i daleko od městského ruchu.
„Na značky, na venkov!“ zároveň vyjadřuje nově navázanou spolupráci mezi Asociací regionálních značek, která zastřešuje 24 regionů s vlastními značkami pro místní výrobky a služby, a Svazem venkovské turistiky, který je nositelem projektu Prázdniny na venkově.
Na stránkách www.regionalni-znacky.cz. Všechny spojuje jeden
zájem – nabízet a prodávat přímo návštěvníkům venkova.
Návštěvníci hledají na venkově klid, pohodu a tradiční hodnoty, ke kterým nepochybně patří i kvalitní potraviny a rukodělné výrobky. Pokud místa s takovouto nabídkou snadno najdou, rádi zde
utratí své peníze. Výrobci regionálních produktů a poskytovatelé
služeb ve venkovském cestovním ruchu si vzájemně nekonkurují.
Naopak si pomáhají tím, že zvyšují přitažlivost určité oblasti pro
návštěvníky. Vzájemná spolupráce se proto přímo nabízí. Může
mít řadu zajímavých podob.
Jednu z nich jsme se rozhodli ve větší míře vyzkoušet v letošním
roce. Zatím prozradíme jen tolik, že je to hra a skrývá se pod názvem questing, česky hledačka. Jejím smyslem je nabídnout návštěvníkům a jejich dětem zajímavou aktivitu a přivést je nenásilnou formou na místa, která stojí za návštěvu. A to může být stánek na trhu či veletrhu, zajímavá domácí dílna či farma.
Sledujte weby www.regionalni-znacky.cz a dozvíte se víc!
Kontakty: Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace
regionálních značek, tel. 724 863 604, cadilova@arz.cz
Ing. Zdenka Nosková, manažerka projektu Prázdniny na
venkově, tel. 777 191 323, noskova@dobryduvod.cz

Vyšlo nové číslo Doma v REGIONECH
V menším formátu, ale za to
na celých 28 stranách přináší aktuální a inspirativní čtení o dění
ve všech našich regionech. Nové
číslo Doma v REGIONECH je nejen o produktech, ale především
o lidech, kteří tvoří originální výNa značky, na venkov!
robky a poskytují zajímavé služby. O lidech, které stojí za to poznat – napřed třeba díky článku,
ale ještě lépe ve skutečnosti.
Dále v novinách najdete i tipy
na zajímavé akce ve všech „našich“ regionech a přehled míst,
kde lze nakoupit produkty. Přilohou je i prezentace zajímavých projektů, které spatřily světlo světa díky financování z Programu rozvoje venkova.
Tištěné noviny byly k dispozici na veletrhu Regiontour a poté na
vyžádání u jednotlivých koordinátorů regionálních značek a v národní kanceláři ARZ.
Číslo 4
Rok 2013–2014

ZDARMA

Poznejte regionální značky

Pozvání do regionů

Seznam prodejních míst

Loga, území působnosti, koordinátoři
regionálních značek, vše přehledně na
stranách 2–3

Seznámení se zajímavými výrobci,
akcemi, službami ve všech regionech
na stranách 4–26

Zajímá vás, kde všude koupíte výrobky
s regionální značkou? Přehled najdete
na straně 28

www.regionalni-znacky.cz

Noviny pro zájemce o regionální produkty

Střípky z regionů

Na Vysočině se certifikují
prodejny regionálních produktů

Mnozí z nás při slovech „na značky“ bezděky zavzpomínají na doby, kdy byli
nejméně o 25 let mladší a nacvičovali jednu ze spartakiádních sestav. V generaci dnešních třicátníků a mladších ale slovo značka vyvolává úplně jiné
pocity. Značky a značkové zboží jsou něco, čím se mnozí rádi chlubí, protože pro ně symbolizují kvalitu, úspěch a styl. Slogan „Na značky, na venkov!“
se snaží upozornit, že značky stojí za to hledat nejen v nablýskaných obchodních centrech, ale i daleko od městského ruchu.
Slogan „Na značky, na venkov!“ je
zároveň vyjádřením nově navázané
spolupráce mezi Asociací regionálních značek a Svazem venkovské turistiky, který je nositelem projektu Prázdniny na venkově. V čem je tato spolupráce výhodná pro obě strany?
Na stránkách www.prazdninynavenkove.cz, které jsou klíčovou sou-

částí projektu Prázdniny na venkově,
je soustředěna nabídka přibližně šesti
set podnikatelů z českého, moravského a slezského venkova. Své služby
a zboží zde nabízejí drobní ubytovatelé, jezdecké stáje, farmy, řemeslníci
i výrobci místních produktů a specialit. Část z nich jsou držitelé regionálních značek. Všechny spojuje jeden

Co nového v Asociaci regionálních značek?
Rok 2013 byl v Asociaci regionálních
značek (ARZ) plný událostí. Podobně
jako v letech předešlých, počet regionálních značek se konstantně zvyšoval.
První certifikáty získali vybraní výrobci
i provozovatelé služeb ve čtyřech regionech – v Toulavě, Krušnohoří, na Znojemsku a v Opavském Slezsku. V první
polovině roku 2014 totéž čeká i žadatele v Kraji Pernštejnů, tedy sdružení tří
mikroregionů okolo Pardubic. Všechny nové značky koordinují místní akční
skupiny, proto se v prvním kole projednávaly povětšinou žádosti z jimi spravovaného území. Do budoucna se ale
tzv. „masky“ – podobně, jako je tomu

Zima
2013 / 14
ZDARMA

Nové číslo DOMA
V JESENÍKÁCH
MAS Horní Pomoraví vydalo
další číslo novin DOMA V JESENÍKÁCH pro rok 2013/2014. Noviny
přinášejí zajímavé příběhy a informace o nově certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích. Také
se zde dozvíte o pozvánkách a aktualitách z regionu. Ke stažení:
http://www.regionalni-znacky.cz/
jeseniky/cs/noviny/

v dalších regionech – chystají působnost rozšířit tak, aby pokryly celou
oblast, kterou definuje název značky.
U Toulavy je to trochu oříšek, proto
o tom, co si představit pod tímto tajemným názvem, pojednává samostatný
článek na straně 9. Další články uvnitř
tohoto čísla Doma v REGIONECH by
měly posloužit především jako pozvánky
k těm držitelům různých značek, kteří
mohou návštěvníkům zprostředkovat
místní produkty jako autentický zážitek.
Ostatně slovo zážitek je v ARZ v poslední době skloňováno čím dál častěji. Je to tak trochu móda a zaklínadlo tuzemské turistiky, v našem pojetí

zájem – nabízet a prodávat přímo
návštěvníkům venkova.
Lidí, kteří na venkov jezdí a jsou
ochotní si něco koupit, přibývá. Po období, kdy bylo „in“ vyrazit co nejdál
do světa, začali čeští turisté znovu objevovat krásy naší země. Televize, noviny a časopisy jsou plné informací
o cestování po České republice nebo
životě na venkově. V každém z mnoha
pořadů o vaření pravidelně slyšíme,
že základem jsou poctivé, kvalitní, čerstvé, a tedy domácí suroviny. Roste obliba farmářských trhů a stoupá počet
výrobků nesoucích některou z regionálních značek.
Návštěvníci hledají na venkově klid,
pohodu a tradiční hodnoty, ke kterým

Koordinátor značky Vysočina, ZERA –
zemědělská a ekologická regionální
agentura – zahájil v roce 2013 certifikaci prodejen zaměřených na místní
potraviny i řemeslné výrobky. Smyslem projektu je cíleně propagovat
a podporovat prodejny, které nabízejí kvalitní místní produkty. Označení
Prodejna regionálních produktů získalo ve třech kolech celkem 25 prodejen,
z nichž pouze jedna nenabízí potraviny,
ale umělecko-řemeslné produkty. Držitelé tohoto označení mají možnost zažádat v rámci kraje o příspěvek na vybavení a další zlepšení nabídky regionálních produktů.

Regionální značky mezinárodně

Aktivní zapojení do projektů, jejichž
smyslem je sdílení zkušeností v mezinárodním měřítku, má v regionálních

(pokračování na straně 3)

ale chápeme „zážitek“ především jako
prostředek, jak spojit kvalitní produkty
s přidanou hodnotou, kterou mají v porovnání s masovou anonymní produkcí,
tedy s příběhem svých tvůrců. Výsledkem nemusí být nutně jen atrakce pro
turisty – díky inspiraci z našich novin
možná někteří čtenáři zjistí, že patří
k těm šťastným, kdo mají zaručeně původní produkty v docházkové či dojízdné vzdálenosti.
To, že „domácí“ (jakkoli nám evropská směrnice používání tohoto slova
ve spojitosti s potravinářskými výrobky zapovídá) je lepší, než importované, vám už dnes odsouhlasí kde kdo,
včetně manažerů velkých obchod-

(pokračování na straně 3)

Nízký Jeseník
s fialovým zvonkem

Nové jesenické produkty

Značka JESENÍKY originální
produkt ® se rozšířila o území
MAS Nízký Jeseník

Jesenický zvonek označuje
celkem 48 výrobků

značkách dlouhou tradici. Díky četným projektům spolupráce místních
akčních skupin se čile rozvíjí výměnné aktivity hlavně se Slovenskem. Několik projektů ale zamířilo i dále – například do projektu „Za poklady venkova“ se zapojili koordinátoři značek z Polabí, Zápraží a Toulavy spolu
s partnery z Finska a Litvy. Do Pobaltí
míří i projekt spolupráce celkem devíti
„masek“ – pěti z Lotyšska, dvou z Litvy a dvou z České republiky, a to koordinátorů značek v Orlických a Železných horách. U nás se aktivity soustředí
na prezentaci značek a jejich držitelů –
vrcholem bude jarmark regionálních
produktů 24. 5. 2014 v areálu pivovaru v Dobrušce.

Jak to vidí člen
certifikační komise
Rozhovor se zástupcem CHKO
Jeseníky Jakubem Černochem

www.regionalni-znacky.cz

Střípky z Jeseníků

Propagace regionální
značky JESENÍKY
originální produkt®

Jeseníky křížem krážem
Přiznám se bez mučení – původem jsem Pražák křtěný Vltavou – i když, jak
už to tak u Pražáků bývá, ob generaci zpátky bych v Praze našla jen jednoho
dědečka. Ostatní nitky se sbíhají z nejrůznějších koutů Čech i Moravy, já
ale až do relativně pozdní dospělosti krom matičky Prahy a míst v její blízkosti znala pořádně jen Krkonoše. Objevování pestré tvářnosti naší vlasti
si užívám až v posledních letech. A i když nejdůvěrněji znám naši krajinu
hlavně z cest, tedy silnic a železnic, charakter jednotlivých oblastí se mi
dostává pod kůži. Malebně zadumané Jižní Čechy, důstojná Šumava, drsné
a člověkem raněné Krušnohoří, romantické České Švýcarsko..., a tak dál
a dál až po majestátní Jeseníky.
Geomorfologové mají v pojmenování
jednotlivých krajinotvorných útvarů
jasno a naši předkové také přiroze
ně vycítili, co k čemu vlastně patří.

I přesto, že i jim se už od nepaměti
pletla do života politika a v hra
ničních oblastech se to projevovalo
víc než jinde. Za kolébku byrokracie

se u nás všeobecně pokládá Rakous
koUhersko, ale tehdy mělo aspoň
zemské a okresní uspořádání dlou
hodobě ověřenou logiku. V posled
ních šedesáti letech to už bylo horší.
Jizvy po odsunu mnohde větši no
vého obyvatelstva se zacelují jen
pomalu a do toho přicházejí vedle
politických a ekonomických i úřed
nické experimenty. Bez ohledu na
geografii i historii byl Hrubý a Níz
ký Jeseník, tedy naše druhé nej
vyšší a plošně nejrozsáhlejší pohoří,
roz tržen mezi dva kraje. Na první
pohled se to může jevit jako forma
lita, ale důsledky se promítají do
každodenního života.
(pokračování na poslední straně)

Značka JESENÍKY originální produkt®
se rozšířila o nově certifikované
i o území
Nové certifikované produkty, služby i zážitky mají od podzimu letošního
roku Jeseníky. Celkem nyní nese značku 48 výrobků, 18 služeb a sedm
zážitků. Letos se značka JESENÍKY originální produkt® rozšířila i na
území Nízkého Jeseníku, v plánu je také rozšíření na území Krnovska,
čímž bude pokryta celá turistická oblast Jeseníky.
Členové certifikační komise za
sedli v roce 2013 v měsíci květnu
a také na přelomu října a listopadu,
aby posoudili originalitu a tradici
v regionu nových výrobků, slu žeb
i zážitků. V květ nu se značka roz
rostla o maso, med, pivo, pohan
kové produkty a džemy a sirupy.
Podzimní hodnocení přidalo
značku produktům z kozího mléka,
Dvoreckým uzeninám, háčkované
a drátkované bižuterii, medu či
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bylinnému likéru. V rámci certifi
kace značky JESENÍKY originální
produkt ® došlo k rozšíření území
na oblast Nízkého Jeseníku. První
produkty z této oblasti, které pone
sou značku, jsou právě Dvorecké
uzeniny z Dvorců u Bruntálu a vý
robky z kozího mléka z Hor ního
Benešova.
K rozšíření značky došlo v rámci
projektu Venkov má co nabídnout,
který byl schválen v roce 2012 z Pro

gramu rozvoje venkova. Koordiná
torem projektu je Místní akční
skupina (MAS) Opavsko, která na
realizaci spolupracuje s MAS Níz
ký Jeseník a MAS Turkowska Unia
Roz woju – T.U.R.
Cílem projektu je mimo jiné certifi
kace místních produktů, ale i jejich
marketingová podpora a propagace
či seznámení veřejnosti s regionál
ními produkty, s tradicemi v regionu
v rámci kulturních akcí.

V letním období uskutečnila
MAS Nízký Jeseník sérii pěti
propagačních akcí zaměřených
na podporu zavádění a podpory
regionální značky. Regionální
prodejci, jejichž výrobky byly
představovány, měli při prezen
tacích také své vlastní stánky.

Došlo k dokonalému skloubení
propagace spojené s ochutnáv
kou a následnou možností vý
robek zakoupit. O informace
k regionální značce měly zájem
především ženy, které by rády
vy užily možnost regionální
značku získat.

Farmářské bedýnky

z lesa i ze statku připravila Via
Delicia, manufaktura na zavařo
vání masových lahůdek a plo
din volně i v sadech rostoucích.
La hůd ky ve skle reprezentují
Jeseníky každoročně na veletr
zích a výstavách na téma cestov
ního ruchu a gastronomie.
V lednu se s nimi mohou setkat
návštěvníci veletrhu GO a Reg
FoodFest v Brně.
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Výstava Má vlast má 5P: Prestižní
Města a obce mohou i letos
Putovní Přehlídka Příkladných Proměn! porovnat kvalitu svých webových
stránek v soutěži o Zlatý erb

Chcete se i v zimním čase potěšit neuvěřitelnými proměnami
smutných míst v místa krásná, důstojná a útulná? Shlédnout náměty, jak proměňovat doma nebo kam vyrazit na výlet? Navštivte národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn 2013! Nyní ji můžete shlédnout v kompletní sestavě v Klatovech, druhou menší kolekci na nádraží v Brně – Králově Poli a třetí od 5. února ve Strakonicích,
v knihovně na hradě. V malém provedení ji naleznete na webových
stránkách http://mavlast.aefcz.org/index.php/promeny. Zde hlasujte
pro nejkrásnější proměnu 2013!!!
S plným nasazením již připravujeme nový ročník. Spolupracují
kraje Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Ústecký a Praha, vystavují
města, obce a sdružení z celé ČR. Výstavu 2014 zahájíme opět
v druhou májovou sobotu, 10. května 2014, v Praze na Vyšehradě.
Jaké chystáme novinky? Prof. Pirk prohlédne srdíčka všech dosavadních partnerských krajů. Společně vysadíme opět potomka památného stromu. Ochutnáme krajové speciality, shlédneme a okusíme práci šikovných učňů. A třeba zde najdete proměnu svého domova. Můžete ji přihlásit na výše uvedeném webu do 15. 2. 2014.
Na léto pro vás chystáme brožuru s fotografiemi nejzdařilejších
proměn a jejich souřadnicemi, abyste je při svých cestách lehce nacházeli.
Organizační tým projektu Má vlast, Asociace Entente Florale CZ
– Souznění
Proměňujte s námi!
Kde je právě nyní výstava instalována nebo kde se připravuje?

Kraje ve spolupráci se Sdružením
Zlatý erb vyhlásily krajská kola 16. ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže
je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Smysl soutěže Zlatý erb
spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace
a hodnocení pro další zlepšování.
Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu,
která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst
a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu,
navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.
Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky
obce a nejlepší elektronická služba.
• Zahájení krajských kol: pondělí 3. 2. 2014

Klatovy: bývalá jezuitská kolej, Balbínova 58/1 do 31. 1. 2014,
vchod z Náměstí Míru vedle Černé věže, otevřeno v pracovní
dny 7.30 – 18 hodin

•	Uzávěrka příjmu hlasů pro krajské ceny veřejnosti: pondělí
24. 2. 2014, 16:00

Strakonice: vstupní hala knihovny na strakonickém hradu
5. 2. – 3. 3. 2013, v pracovních dnech 8–18 hodin,
v sobotu 8–12 hodin

•	Uzávěrka příjmu hlasů pro celostátní cenu veřejnosti: čtvrtek
27. 3. 2014, 16:00

Brno: vestibul nádraží Královo Pole 21. 1. 2014 – 20. 2. 2014,
celodenní provoz

• Zahájení celostátního kola: pondělí 3. 3. 2014

•	Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Hradci Králové
v průběhu konference ISSS (pondělí 7. 4. 2014)
Zdroj: KÚZK

Olomouc: hlavní nádraží 20. 2. 2014 – 27. 3. 2014
Ostrava: nádraží Svinov 28. 3. 2013 – 24. 4. 2014
Kontakty a další informace:
http://mavlast.aefcz.org
Drahomíra Kolmanová,
e-mail: ententeflorale@email.cz,
tel. 777 581 983
Pavel Bureš,
e-mail: Bures@up.npu.cz,
tel. 724 663 562

Počet přihlášených v roce 2014:
Kraj

Města

Obce

Praha

1

21

Jihočeský

6

3

Jihomoravský

6

17

Karlovarský

3

0

10

9

Liberecký

2

2

Moravskoslezský

7

5

Olomoucký

3

10

Královéhradecký

Pardubický

3

5

Plzeňský

7

10

Středočeský

7

6

Ústecký

8

17

Vysočina

6

15

Zlínský

6

13

75

133

celkem

208
TSu, Zdroj: http://zlatyerb.obce.cz
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Posázaví, Pomalší a Rakovnicko
spolupracují na záchraně
kulturního dědictví
Podnítit zájem obyvatel regionu
a turistů o místní památky je cílem
projektu nazvaného Po cestách a
hradech doby Karla IV., který připravily místní akční skupiny Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Přiblíží nejen středověký způsob života a cestování. Jeho
součástí budou mimo jiné investice do zázemí a zpřístupnění památkově chráněných objektů hradů Pořešín a Zlenice, vytvoření interaktivních expozic na hradě
Křivoklátě nebo pořízení prostředků pro prezentaci historie a kulturního dědictví.
„Chceme do projektu zapojit hlavně děti, aby se začaly zajímat
o své okolí. O tom, že to dokážou, nás každoročně přesvědčují
svou účastí při pravidelném jarním úklidu řeky Sázavy. Památky si
ale také určitě zaslouží jejich pozornost,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Součástí projektu se proto stala výtvarná a literární soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol z regionu Posázaví nazvaná Strážci památek. Pro vítěze je připraven pětidenní vzdělávací a zábavný pobyt na hradě Křivoklátě,
zkrátka ale nepřijdou ani ostatní soutěžící.
V Posázaví v rámci projektu bude také postavena lávka pro pěší, která vyřeší dlouhodobě problematický přístup do jádra hradu
Zlenice. Vzniknou také modely hradů Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec. Na venkovním prostranství u hradu v Týnci nad Sázavou budou instalovány panely „Živé obrazy“ s motivy cest a cestování ve středověku. Původní podobu hradů v Týnci nad Sázavou,
Staré Dubé, Zlenicích a Zbořeném Kostelci přiblíží návštěvníkům
ilustrované „oživlé“ panely doplněné cedulkami s informacemi
psanými slepeckým Braillovým písmem.
Společnost Pomalší o.p.s. zaměřila pozornost na hrad Pořešín
na Českokrumlovsku, který zachránilo před zánikem občanské
sdružení Hrady na Malši. Podařilo se mu postupně památku zakonzervovat a zpřístupnit veřejnosti. V roce 2012 tam bylo otevřeno hradní muzeum a historická kovárna s hrnčírnou. Areálu ale
chybí sociální zázemí a informační systém, jejichž vybudování bude jedním z výstupů partnerského projektu. Jeho součástí bude také umělecké ztvárnění vybraného tématu dětskými kolektivy z regionu. Vítězný tým se zúčastní vzdělávacího a zábavného pobytu
na hradě Křivoklátě.
Společnost Rakovnicko o.p.s. nechá v rámci projektu vyrobit
mobilní modely hradů Křivoklát, Krakovec, Džbán a Týřov. Na Křivoklátě otevře vzdělávací návštěvnické centrum nazvané Acade-

mia Creoplat, jehož součástí bude výtvarný ateliér, řemeslná dílna
a alchymistická badatelna. „Budou v ní repliky klasického dobového vybavení i nové laboratorní vybavení, na kterém plánujeme
ukázky pokusů. Programy budou ideální hlavně pro školy a dětské
kolektivy,“ uvedl ředitel společnosti Rakovnicko o.p.s. Radomír
Dvořák. Školní týmy dostanou příležitost prezentovat se také prostřednictvím soutěže na téma Karel IV. a jeho syn Václav IV.
Bohunka Zemanová oceňuje spolupráci, se kterou k projektu
všichni partneři přistupují. „Navzájem si předáváme zkušenosti. Posázaví se od svého založení zabývá ochranou místního kulturního
dědictví, Pomalší umí poradit s opravou chátrající památky, Rakovnicko s pořádáním soutěže pro školy,“ shrnula. A právě snaha o záchranu a propagaci regionálního kulturního dědictví stála za vznikem partnerského projektu. Náklady na jeho realizaci jsou 4,8 milionu korun, které budou pokryty dotacemi z evropských a národních
zdrojů.
Jaroslava Tůmová

Město Benešov připomene výročí
atentátu na arcivévodu
Františka Ferdinanda d’Este
Výstavy, přednášky, pietní akce i mezinárodní setkání klubů vojenské historie budou součástí vzpomínkových akcí, kterými od
dubna do listopadu připomene město Benešov spolu s partnery
100. výročí atentátu na následníka rakousko-uherského trůnů, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Vzpomínkový program byl
poprvé představen na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2014, který se uskutečnil od 16. do
19. ledna v Brně. Benešovský stánek navštívil i František Ferdinand
d’Este v podání Milana Vartáka.
František Ferdinand d’Este, poslední soukromý majitel zámku
Konopiště, se nesmazatelně zapsal nejen do evropských dějin, ale
také do historie města Benešov a jeho okolí. Spolu s manželkou
Žofií Chotkovou zahynul 28. června 1914 v Sarajevu. Tragická událost byla jednou z příčin první světové války.
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Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
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www.amaterskatvorba.cz

D

Přidejte se k nám!

HO

Druhý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se
bude konat 17. – 25. května 2014 ve všech regionech České republiky. Od ledna 2014 se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz a zapojit se tak do celostátního projektu na podporu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Již
v loňském roce se pilotního ročníku zúčastnily tisíce divadelníků, hudebníků, tanečníků, výtvarníků a literátů z celé České republiky.
V těchto dnech byla na webu www.amaterskatvorba.cz zahájena registrace do nového ročníku. Amatérští tvůrci mohou na stránkách projektu zveřejnit své akce plánované v daném termínu. Mapa Týdne propojí různé formáty ze všech uměleckých oborů a ukáže, jak velkou skupinu tvoří lidé věnující svůj volný čas amatérskému
umění. Registrace probíhá on-line a je bezplatná.
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týden občanské angažovanosti v regionech a místech ČR, inspirovaný podobnými aktivitami pořádanými v zahraničí. V pilotním ročníku se
do projektu zapojilo 254 subjektů. V celé České republice se uskutečnily stovky představení, koncertů, výstav, performancí, workshopů a mezioborových akcí. V letošním roce počítáme s nárůstem
počtu akcí i účastníků.
Akci Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pořádá Národní a informační středisko pro kulturu (NIPOS) ve dnech
17. – 25. května 2014 ve všech regionech České republiky. Záštity poskytuje řada významných partnerů, jako jsou Česká komise
pro UNESCO a další. Projekt je zařazen do programu Roku české
hudby.
Zdroj: www.amaterskatvorba.cz
Kontakt: Marcela Hančilová, NIPOS, public relations,
e-mail: hancilova@nipos-mk.cz

Nejzdařilejší webové prezentace k životnímu prostředí měst
a obcí nad pět tisíc obyvatel ocenila odborná komise v rámci třetího ročníku soutěže Zelená informacím. Cílem soutěže, kterou vyhlašuje o. s. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR),
CI2, o. p. s., a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí a předsedy
Svazu měst a obcí ČR, je motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému zveřejňování údajů s využitím originálních forem a vhodných indikátorů tak, aby jejich uživatelé (obyvatelé měst)
znali stav a vývoj svého životního prostředí. První tři místa obsadila
města Krnov, Opava a Přerov.
Krnov získal prvenství již potřetí. Překvapením letošního ročníku je
Opava, která získala i cenu »Skokan roku« za největší meziroční zlepšení environmentální prezentace. Poskočila z 18. místa v roce 2012.
Slovy Jany Vildumetzové, výkonné ředitelky kanceláře SMO ČR,
která patnácti nejúspěšnějším městům předávala ocenění: „Považujeme za přínosné, že soutěž motivuje města k otevřenému přístupu k poskytování informací obyvatelům a zvyšuje jejich zájem
o otázky životního prostředí.“
Sekretář soutěže Mirek Lupač z TIMUR k letošnímu ročníku podotkl: „Protože se v minulých ročnících ukázalo, že se úspěšná
města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích, byl nově zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Ten vnesl do soutěže větší dynamiku a ocenil snahu udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací.“
Hlavní cenou soutěže Zelená informacím je koncepce řešení veřejného prostoru včetně jejího projednání s veřejností od ateliéru
zahradní a krajinářské architektury In-site. Na který prostor v Krnově se ateliér zaměří, bude ještě předmětem diskuse.
Zdroj: Moderní obec
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Vyhlášení nového ročníku
Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby

Zelená informacím trvale svítí v Krnově

AMATÉRSK

„Ne všichni se mnou
budou souhlasit, ale František Ferdinand znamenal
pro město Benešov a jeho
okolí obrovský přínos. Investoval nejen do zámku
a parku Konopiště, ale také do přilehlých osad. Velice to pozdvihlo celý region a naše město z toho
čerpá dodnes,“ řekl benešovský místostarosta Tomáš Podhola. Město se podle něj snaží Františka Ferdinanda přiblížit hlavně jako člověka, který viděl svět a svůj život pozitivně a chtěl věci měnit. „Ne všichni to takto cítí a asi tomu pomohlo i poměrně zkreslené vnímání
Habsburků a jejich doby v minulém století,“ dodal Tomáš Podhola.
Vzpomínkové akce připravuje město Benešov ve spolupráci se
společností Posázaví o.p.s., zámkem Konopiště, Muzeem Podblanicka, Muzeem umění a designu Benešov, Pivovarem Ferdinand, Spolkem přátel Konopiště a dalšími partnery. Jejich součástí bude mimo
jiné výstava a nová expozice o Františku Ferdinandovi na zámku Konopiště, cyklus sedmi tematických přednášek, vydání knihy „Ve službách Konopišťského pána“ a brožury „Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště“, výstava dobových fotografií „Konopiště
v proměnách“, výstava z pozůstalosti arcivévodova dvorního fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka, arcivévodská mše a další.
Jedním z vrcholů vzpomínkových akcí bude mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým národům 1914 – Benešov 2014“,
které se uskuteční od 30. května do 1. června v Benešově a okolí.
Očekává se příjezd asi 250 vojáků ze 40 vojensko-historických klubů z Čech, Slovenska, Polska, Slovinska, Německa a Ruska.
Podrobný program vzpomínkových akcí je na www.benesov-city.cz,
www.posazavi.com.
Jaroslava Tůmová
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Kromě přijetí zákona o státní správě je Česku vytýkán i zákon
o posuzování vlivu staveb na životní prostředí z roku 2001, který Brusel považuje za nedostatečný. Navíc se stejně jako u služebního zákona jedná o tzv. předběžnou podmínku, kterou musí Česká republika splnit, aby mohla v příštím období začít čerpat evropské peníze.
Podle rezortu pro místní rozvoj, který na koordinaci evropských
fondů v Česku dohlíží, by partnerská dohoda s Komisí měla být podepsána do léta letošního roku.
Zdroj: euractiv.cz

Názory zemědělských organizací
k přesunu mezi I. a II. pilířem
Společné zemědělské politiky
Již brzy musí být rozhodnuto o nastavení zemědělské politiky
v České republice. Tím roste napětí mezi všemi zainteresovanými
subjekty. Jedním z nejvíce rozdělujících témat současných diskusí je
možnost transferu prostředků mezi I. a II. pilířem společné zemědělské politiky. Zemědělská veřejnost je názorově rozštěpena, avšak čeho je jako šafránu, je objektivnější pohled na celou problematiku.
Přinášíme oficiální stanovisko Zemědělského svazu ČR, které se
vyjadřuje k problematice přesunů prostředků mezi prvním a druhým pilířem SZP. Článek reflektuje dlouhodobý vývoj zemědělství,
specifika Programu rozvoje venkova a široké souvislosti přímých
plateb. Nechybí ani analýza citlivých témat jako jsou podpory pro
LFA a AEO, zaměstnanost a pracovní síla, stavy hospodářských zvířat, ekologické zemědělství apod.
Stanovisko Zemědělského svazu (ZeS) je ke stažení zde:
http://www.zscr.cz/aktuality/presuny-mezi-piliri-szp-stanovisko-zs-cr-a3038083

Brusel jedná s ČR
o podobě operačních programů
Česká republika zahájila s Evropskou komisí neformální rozhovory o podobě operačních programů pro období 2014-2020, jejichž
prostřednictvím potečou do země prostředky z evropských fondů.
Úřednici z Evropské komise dorazili do hlavního města 28. ledna.
V příštím rozpočtovém období 2014–2020 budou evropské
prostředky v České republice přerozdělovány prostřednictvím osmi
operačních programů. O jejich přesné podobě se nyní povedou
jednání s Evropskou komisí.
„S Evropskou komisí nyní probíhají první technická jednání
o návrzích budoucích operačních programů, které zpracovali gestoři,“ vysvětlil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
Vyvrátil tak spekulace, s nimiž přišla některá česká média, že evropští úřednici vážili do Prahy cestu proto, aby projednali rizikové
operační programy. Tedy ty programy, které mají problémy s nedočerpáním alokace ještě ze současného rozpočtového období.
Budoucí operační programy jsou součástí tzv. Dohody o partnerství, kterou pro příští „sedmiletku“ mezi sebou uzavírají členské státy a Evropská komise.
Podle náměstka Brauna jsou bruselští úřednici s přípravou českého textu spokojeni. „Evropská komise nás na úvod pochválila,
jak daleko jsme se s dohodou již dostali,“ řekl.
Něco si budeme muset vyjasnit
Rychlý úvod ale mohou zbrzdit problematické body v textu, které se na program jednání dostanou postupně. „Budeme projednávat body, které se budou muset změnit nebo vyjasnit,“ dodal Braun.
Připomínky Bruselu k poslední verzi dokumentu dorazily do Česka již na podzim loňského roku. S některými česká strana souhlasila, vůči jiným se ohradila.
Komise Čechy upozornila třeba na to, že nemají dostatečně úzce vymezeny některé aktivity, které chtějí z evropských prostředků
podporovat. Předmětem jednání bude i funkční služební zákon,
který země dlouhodobě postrádá.

Společné stanovisko k návrhu Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZEI) a MZe zveřejnily také organizace: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP),
Svaz marginálních oblastí (SMaO) a Český svaz chovatelů masného skotu (ČSChMS): Ke stažení zde: http://www.cmszp.cz/
zapisy-z-jednani/stanoviska-svazu/371-stanovisko2013-2014
Zdroj: ZeS, ČMSZP

MMR vyhlásilo program
Podpora rozvoje strukturálně
postižených regionů 2014
Rozhodnutím ministra č. 8/2014 ze dne 28. ledna 2014 byly
schváleny Zásady podprogramu 117D813 – Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 2014 a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 5. února
2013. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. března 2014.
V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje je cílem podprogramu rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení nezaměstnanosti, rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu ve strukturálně postižených regionech.
Zohledněna jsou pak území, která leží v obvodu obcí s rozšířenou
působností a jejichž vymezení jako hospodářsky problémových oblastí schválila vláda České republiky usnesením č. 344/2013 ze dne
15. května 2013. Jmenovitě jsou dotčené obce s rozšířenou působností uvedeny v příloze tohoto usnesení. Účastníkem podprogramu je obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji
v souladu usnesením vlády č. 52 ze dne 15. ledna 2014.
Zdroj: MMR
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-strukturalne-postizenych-regionu-2
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Na zelenou: Výzva pro všechny,
kterým není lhostejná bezpečnost dětí
Grantový program Na zelenou, který podporuje bezpečné cesty
do školy, vstupuje do osmého ročníku. Každá škola, školka či vzdělávací instituce může získat až 70 tisíc korun na zlepšení dopravní
bezpečnosti ve svém okolí. Uzávěrka přihlášek je do 7. března.
V grantovém programu Na zelenou, jehož hlavním cílem je
zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy, hrají hlavní roli samotné
děti. Kromě doplňkových aktivit, jako jsou besedy s policisty či dopravní osvěta, se totiž účastní i odborných činností: osobně zmapují dopravní zvyklosti uvnitř školy i dopravu v jejím okolí a navrhnou opatření, jak situaci zlepšit. Vyhlašovatelem grantu je Nadace
Partnerství, generálním partnerem finanční skupina AXA.
Od spuštění programu v roce 2007 bylo skrze 82 podpořených
projektů celkem přerozděleno více než 5,4 milionu korun. Podrobný přehled všech podpořených škol je k dispozici na webu Nadace
Partnerství.
Další informace o projektu se nachází na webu www.nazelenou.cz.
Kontakt:
Ondřej Lukáš, PR a komunikace: 608 383 225,
e-mail: ondrej.lukas@nap.cz                       
Radek Patrný, koordinátor Nadace Partnerství, 774 676 139
e-mail: radek.patrny@nap.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Fond pro NNO z EHP a Norských
fondů rozdělí 205 milionů korun
na aktivity občanské společnosti
Tuzemské neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství,
bude rozděleno 205 miliónů korun. Finance jsou určeny na přímou
pomoc organizacím, které se zabývají ochranou lidských práv, dětí a mládeží v ohrožení, sociální inkluzí nebo ochranou životního
prostředí, a také na jejich rozvoj. „Podpora českého neziskového
sektoru je důležitou součástí EHP a Norských fondů 2009–2014,
jejichž cílem je především snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování vzájemné
spolupráce,“ říká norský velvyslanec v Praze Jens Eikaas.
V rámci první výzvy, jejíž uzávěrka je 24. března 2014, rozdělí NROS a Nadace Partnerství více než 140 miliónů korun. „Norská
vláda považuje účast občanské společnosti na veřejném životě za
základ demokracie. Program pro neziskové organizace nabízí čes-
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kým organizacím možnost žádat prostředky jak na samotné projekty, tak na spolupráci s norskými neziskovými organizacemi. Věřím, že tyto aktivity přispějí k posílení vztahů mezi Norskem a Českou republikou a k profesionalizaci a rozvoji neziskového sektoru
obecně,“ představuje cíle programu Jens Eikaas.
Své názory a připomínky k jednotlivým prioritním oblastem
programu měli možnost sdělit i zástupci neziskových organizací,
a to prostřednictvím webových stránek fondu. Hlavní čtyři oblasti podpory byly stanoveny, ale veřejnost se mohla vyjádřit k jednotlivým odvětvím z hlediska jejich konkrétního obsahu a optimálního zacílení.
„Velmi vítám, že Fond pro NNO klade důraz na podporu demokracie, rozvoj občanské společnosti a lidských práv včetně
boje proti nenávistným projevům. Věřím, že Fond přispěje také
k řešení palčivých problémů v České republice,“ vysvětluje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.
Ředitel Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství, která se společně s NROS podílí na administraci fondu, doplňuje: „Jsem rád,
že mezi prioritami Fondu pro NNO zůstalo také životní prostředí. Ekologické NNO patří mezi nejaktivnější složky občanské
společnosti a jejich podpora je velmi důležitá; zvlášť po radikálním snížení financování jejich projektů ze strany Ministerstva životního prostředí.“
Fond pro nestátní neziskové organizace navazuje na svého
předchůdce Blokový grant, jehož prostřednictvím bylo v letech
2006–2010 neziskovým organizacím přerozděleno 230 miliónů
korun. Bez podpory Blokového grantu by nebyly realizovány projekty jako například Společně pro rodinu (Sdružení pěstounských
rodin), Férová nemocnice (Liga lidských práv) či Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech (Hnutí Duha Olomouc).
Aktivity fondu, který právě startuje, zahájila 24. září 2013 slavnostní konference. Program zde představili norský velvyslanec
v Praze Jens Eikaas, zástupkyně Norského helsinského výboru
Lillian Solheimová, Margret Steinarsdóttir z islandského Centra
pro lidská práva a další odborníci. Podrobné informace naleznete na www.fondnno.cz.
Kontakt pro média: Kamila Matějková, kamila.matejkova@nros.cz

MŠMT vyhlásí další výzvu
v rámci OP VpK na oblast
3.1 Individuální další vzdělávání
Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v současné době připravuje vyhlášení nové výzvy
v oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání. Cílem výzvy
je především podpořit realizaci dalšího vzdělávání v obcích do 2 tisíc obyvatel.
Výzva bude zaměřena na následující podporované aktivity:
– Vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí.
–	Tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí.
–	Rozvoj dalšího vzdělávání v oblastech obecných kompetencí (právní vzdělávání, finanční gramotnost, základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí,
základy podnikání, spotřebitelská gramotnost).
Výzva tím reaguje na nedávno zveřejněné výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC, mapujícího kompetence dospělých,
na jejichž základě je možné identifikovat potřebu zlepšit úroveň
funkčních gramotností, mimo jiné čtenářské či numerické gramotnosti.
Vyhlášení nové výzvy v oblasti podpory 3.1 je plánováno na druhou polovinu ledna 2014 s tím, že realizace projektů by mohla začít v druhém čtvrtletí roku 2014. Celková alokace pro výzvu bude
ve výši cca 250 milionů korun.
Zdroj: msmt.cz
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šetření s pitnou vodou, využití dešťové vody, čištění a recyklaci použité vody i zlepšovaní vsakovací schopnosti krajiny, což umožňuje předcházet suchu i povodním. Další informace o grantech jsou
pro zájemce dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz.
Rozumnější nakládání s vodou mohou podpořit také studenti
a čerství absolventi vysokých škol. Stačí, když pošlou přihlášku do
soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. Zapojit se mohou s diplomovou prací, školním projektem, ale i s nápadem „ze šuplíku“. Soutěží se ve dvou kategoriích:
město a krajina nebo budova a technologie. Tři nejzajímavější řešení v každé kategorii získají 30, 10 a 5 tisíc korun. Přihlášku je
možní vyplnit na www.soutezprovodu.cz.
Výše uvedené granty a studentská soutěž jsou součástí celostátní kampaně. „Nestlé si uvědomuje, že odpovědné hospodaření
s vodními zdroji je bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu
podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ vysvětluje Jana Blecherová
Šetřit vodou by mělo být díky
z Nestlé.
nadačním příspěvkům snadnější
Informace o grantech Nestlé pro vodu v krajině: www.nadacepartnerství.cz
Již po třetí nabízí Nadace Partnerství peníze, aby podpořila odInformace o soutěži Pro vodu: http://www.soutezprovodu.cz/
povědnější zacházení s vodou v budovách, obcích i krajině. Ve školách a na úřadech by tak mohly přibýt úsporná zařízení a nádrže
na sběr dešťové vody, v přírodě se zase obnoví mokřady a tůně.
EU zmrazila dotace na projekty
O grant Nestlé pro vodu v krajině v maximální výši 100 tisíc korun
na jeden projekt je možné žádat do 10. dubna. Vysokoškoláci za- OP Podnikání a ROP Střední Čechy
se mají do 12. února příležitost přihlásit své nápady do studentské za 100 miliard korun
soutěže Pro vodu zaměřené na inovativní řešení v oblasti hospodaření s vodou, kterou nadace vyhlásila. Na autory nejlepších náEvropská unie pozastavila proplácení dotací pro Česko ve výši
vrhů opět čekají finanční odměny.
až 100 miliard korun. Komise totiž zjistila závažné problémy v jeO granty se mohou ucházet obce, školy a neziskové organiza- jich čerpání, které je třeba vyřešit, než bude možné proplácení opět
ce, které chtějí konkrétními kroky přispět ke zlepšení zacházení obnovit.
s vodou v naší republice. „V předchozích dvou letech jsme pro tyProplácení dotací bylo pozastaveno v Operačním programu podto účely rozdělili v součtu 1,5 milionu korun, letos plánujeme vy- nikání a inovace, jenž má na starosti Ministerstvo průmyslu ČR. Konaložit až 900 tisíc korun,“ říká koordinátorka grantů Ivana Adám- misi se údajně nelíbí, že ministerstvo svěřilo v roce 2009 kontrolu
ková. Šanci získat nadační příspěvek mají projekty zacílené na evropských projektů Hospodářské komoře. Hrozil by totiž střet zájmů, neboť členy komory jsou podniky, které dotace inkasují. Při takovém
nastavení by proto mohlo projít financování zbytečných projektů v celkové
hodnotě desítek miliard Kč.
Pozastavení dotací se týká také
Regionálního operačního programu
Střední Čechy. Jeho problémy začaly
již v roce 2012, kdy ho české ministerstvo financí samo zastavilo kvůli
zatčení tehdejšího hejtmana Davida
Ratha, obviněného z korupce právě
při čerpání evropských peněz. Ministerstvo poté loni v listopadu požádalo o proplacení středočeských projektů, Evropská komise to však oficiálním
dopisem odmítla. Dalšímu jednání
má nyní napomoci fakt, že Středočeši již nepožadují proplacení tří projektů na nákup zdravotnických přístrojů,
které jsou součástí spisu stíhaného
Ratha.
V obou programech proplatila Evropská komise pouze třetinu slíbených
peněz. Podle Ministerstva pro místní
rozvoj ale nemusí další zdržení znamenat, že Česká republika o peníze přijde. Projekty může prozatím financovat stát a komisi je vyúčtovat až do
konce roku 2015.
Zdroj: parlamentnilisty.cz
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Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

Kontakty
na předsednictvo SPOV
(aktualizace k 1. 1. 2014)
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
1. místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4,
118 01 Praha 1
tel. 602 229 394, 603 489 898 (asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje  
nám. Dr. Milady Horákové č. 2,
360 01 Karlovy Vary  
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
Výkonný tajemník
Stanislav Rampas
Ejpovice 61, 337 01
tel. 724 022 313  
strampas@quick.cz
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
Miroslav Kovařík
687 06 Modrá 170
tel. 603 251 539
modra@uh.cz
Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
starosta@hornitosanovice.cz
Jiří Řezníček
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Královéhradecký kraj
Ing. Dušan Šustr
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
starosta.nepolisy@volny.cz
Ústecký kraj
Ing. Václav Bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel.  776 580 584
spov.sk@seznam.cz
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
Jihočeský kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
starosta@tranovice.cz
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
obec.chodouny@worldonline.cz
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Jindřich Šolc
Liberecký kraj
LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
Výbor NS MAS ČR
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 774 499 396
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420 724 790 088
Místopředseda ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
m.makovicka@email.cz
+420 603 322 411
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
ondrackova@mashlinecko.cz
+420 777 111 078

Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Bohumír Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Ing. Petr Vomáčka
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružená Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Mgr. Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Ing. Josef Smetana
MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz
+420 777 328 052
Mgr. František Kopecký
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
f.kopecky@regionhranicko.cz
+420 773 583 020
Bc. Ivana Metelková
MAS Hrubý Jeseník
mashj@seznam.cz
+420 739 202 539
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
Sekretariát organizace
NS MAS ČR, o.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 28554272
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz

www.nsmascr.cz

