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Střídání. Starostu Bělotína Eduarda Kavalu ve vedení Spolku pro obnovu venkova ČR vystřídala na přelomu let 2016/2017 bývalá senátorka 
Veronika Vrecionová. Foto: TSu

) Aktuálně
Nový projekt SPOV: Podpora
obnovy venkova pomocí
zavedení strategického řízení
Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Za-

městnanost 3.4 Efektivní veřejná správa se zaměří na posílení 
strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bu-
de kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení du-
chovního a společenského života na venkově a na podporu 
hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu 
budou zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO budou 
zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím 
období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, 
aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

Více informací na str. 3

) Regiony
MAS pomáhají zkvalitnit život
na venkově. Díky novým strategiím
rozdělí třikrát více než dosud
Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování 

místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostřed-
ků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem místních 
akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně 
vedeného místního rozvoje. S jejich pomocí se opravovaly 
hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, 
křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, roz-
hledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly 
MAS z PRV 5,3 miliardy korun. V programovacím období 
2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. Ny-
ní je ovšem schváleno pouze 28 strategií ze 180.

Více informací na str. 9

) témA
Rozpočtové určení daní (RUD).
Zvýší se podíl měst a obcí
na dani z přidané hodnoty (DPH)?
Díky lepšímu výběru daní v roce 2016 by se daňové pří-

jmy obcí měly zvýšit o 14 miliard korun a daňové příjmy krajů 
o 10 miliard korun. Na jednání pracovní skupiny Ministerstva 
financí a samospráv 29. 11. 2016 to řekl 1. místopředseda vlá-
dy a ministr financí Andrej Babiš. Dodal, že města a obce nej-
lépe hospodaří a resort se snaží podnětům samospráv naslou-
chat. Podle místopředsedy Svazu měst a obcí a starosty Velké-
ho Oseku Pavla Drahovzala by se měl zvýšit podíl z DPH, které 
města a obce dostávají z rozpočtového určení daní, na 23,58 % 
přislíbených před důchodovou reformou a podíl příspěvků 
z daní na jednoho žáka ze 7 na 9 %.  Více informací na str. 5
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Novou předsedkyní 
SPOV ČR je 
Veronika Vrecionová

Na schůzi Spolku pro obnovu venko-
va ČR 3. ledna 2017 předal jeho dosa-
vadní předseda Mgr. Eduard Kavala po 
18 letech oficiálně svou funkci dosavad-
ní 1. místopředsedkyni spolku a bývalé 
senátorce Ing. Veronice Vrecionové. Ta 
povede spolek nejméně do řádné voleb-
ní valné hromady v prosinci 2017. Kava-
la bude 1. místopředsedou. Odkaz na 
rozhovor s nimi, který přinesla ČT 24 té-
hož dne. S novou předsedkyní přichází 
i nová tajemnice, Jitka Valínová, která na 
této pozici nahradí slečnu Svobodovou.

Rozhovor na ČT: http://www.ceskatele-
vize.cz/ivysilani/10101491767-studio-
-ct24/217411058290103

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290103
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290103
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290103
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Díky lepšímu výběru daní v letošním roce by se daňové příjmy 
obcí měly zvýšit o 14 miliard korun a daňové příjmy krajů o 10 mi-
liard korun. Na pravidelném jednání pracovní skupiny ministerstva 
financí a samospráv to řekl 1. místopředseda vlády a ministr finan-
cí Andrej Babiš. Dodal, že města a obce z územně samosprávních 
celků nejlépe hospodaří a resort se snaží podnětům samospráv na-
slouchat.

„Je pravdou, že se podařilo vyřešit dlouho neřešené financová-
ní veřejného opatrovnictví a za to děkujeme nejen ministerstvu fi-
nancí, které na tuto oblast přislíbilo 350 milionu korun od roku 
2017,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého 
Oseku Pavel Drahovzal a dodal: „Rovněž by se měl zvýšit podíl 
z DPH, které města a obce dostávají z rozpočtového určení daní, 
a to na 23,58 % přislíbených před důchodovou reformou a podíl 
příspěvků z daní na jednoho žáka ze 7 na 9 %.“

„Podíl z DPH, které města a obce dostávají z RUD, se od roku 
2017 zvýší ze současných 20,83 % na 21,40 %. To jsou 2 miliar-
dy korun, respektive 1 miliarda do obecních pokladen, protože do-
jde také ke změně, co se týče motivačních složek z daně příjmu fy-

šil bych jim podíl z DPH v RUD na 23,58 %, a to za podmínky refor-
my sdílení daní z hazardu. To je ale věc dohody koaliční rady.“ De-
batu přitom nelze oddělit od jednání o rozpočtu na rok 2018 a 
střednědobých výdajových rámců, jež v současné době projedná-
vá Sněmovna.

Andreji Babišovi osobně přijde nesmyslné, že města a obce 
jsou daňově motivovány k rozvoji hazardu na svém území. Podle 
něj by tyto finance měly jít na podporu sportu, a to samozřejmě 
také v obcích.

Podle Pavla Drahovzala se v každé dobré firmě za dobré hospo-
daření, efektivní výkon a rozumný přístup odměňuje. Tak by to mě-
lo fungovat i v případě dlouhodobě nejlépe hospodařících města 
a obcí. Peníze z daní totiž slouží rozvoji samospráv, tedy široké ve-
řejnosti. Města a obce jsou přitom základním stavebním kamenem 
státu a ten lze nejen podle Svazu měst a obcí zpevnit právě zvýše-
ním koeficientu u daně z přidané hodnoty. Takové rozhodnutí totiž 
podpoří život v 6 258 městech a obcích a bude benefitem pro 
všechny občany České republiky.

Debaty o rozpočtovém určení daní (RUD) však rozhodně nekon-
čí. Na jednání se tak řešily i dříve uvedené motivační složky u daně 
z příjmů fyzických osob a národní finanční zdroje po roce 2020 
v souvislosti s evropskými dotacemi. Zdroj: SMO/MF

) TZ_jednani_RUD_29_11_16

T é m a :  R o z p o č t o v é  u r č e n í  d a n í   3)

Zvýší se podíl měst a obcí na DPH? Na Ministerstvu financí zaznělo, že RUD
je věc koaliční dohody. Do sněmovny však zamířilo několik návrhů

zických osob,“ řekl ministr financí Andrej Babiš a dodal: „Rozumím 
tomu, že města a obce volají po garantovaných příjmech z pohle-
du dlouhodobého plánování a pokud by záleželo jen na mně, zvý-

http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=989519
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Výstupy z jednání pracovní skupiny k RUD

Na Ministerstvu financí se konala poslední schůzka pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní 
v tomto volebním období. Členové PS RUD si vyslechli informace o vývoji hospodaření obcí a krajů 
v roce 2016 a 2017, závěry analýzy MF, která modelovala situaci převodu daně z hazardu do RUD se 
současným navýšením váhy kritéria počet dětí a žáků ze 7 na 9 % a další návrhy na změnu RUD jako 
jsou podíl RUD jen na DPH, navýšení motivační složky za zaměstnance z 1,5 na 6 %, zavedení 30 % po-
dílu na DPFO z přiznání dle počtu podnikatelů a informace o tom, co v rámci RUD preferuje MF.

V rámci diskuse byl nejvíce prosazován ze strany organizací hájících zájmy samospráv, ale i sená-
torů a poslanců požadavek na zvýšení podílu z DPH na 23,58 %. Přítomní se však neshodli na navýše-
ní váhy kritéria počtu dětí a žáků. Shoda nepanovala ani v otázce přesunu hazardu do RUD (na výno-
su by participovaly všechny obce), jelikož obce, které hazard na svém území povolily, s ním mají i ur-
čité výdaje (bezpečnost, kapacity vodohospodářské infrastruktury, úklid veřejných prostranství, 
likvidace odpadu atd.), které by po změně peníze z RUD nepokryly. Přesun výnosů z hazardu do RUD 
tak prosazuje pouze MF. Ministr financí Andrej Babiš řekl, že požadované navýšení podílu na DPH je 
věcí politické shody a vzhledem k blížícím se parlamentním volbám bude toto rozhodnutí na další vlá-
dě. V příloze naleznete prezentaci z jednání.
) Prezentace z jednání PS k RUD – zde ke stažení
)  http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/vystupy-z-jednani-ps-k-rud-ze-

-dne-29-11-2016.aspx

Rozpočtové určení daní zamířilo na půdu Poslanecké sněmovny
Obce nyní mají velkou šanci přijít o ztracený výnos z DPH. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosu některých daní územním samosprávným celkům je zařazen na 53. schůzi Poslanecké sněmovny.
Parlament České republiky již před rokem schválil novelu zákona o RUD. Byla vyhlášena ve sbírce zákonů 

pod č. 391/2015 a s účinností od 1. 1. 2017 zvyšuje podíl krajů na výnosech daně z přidané hodnoty na pů-
vodních 8,92% a zároveň od 1. 1. 2018 zvyšuje u obcí podíl na dani z přidané hodnoty ze stávajících 20,83% 
(§ 4 odst. 1 písm. b) – „podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty“), na 21,40 %.

Dále tato novela ruší ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) tzv. motivační podíl („30 % z výnosu záloh na 
daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vy-
rovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmu fyzických osob, které měly na úze-
mí obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se tato daň vztahuje, s výjimkou daně vy-
bírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti srážených 
a odváděných plátcem daně…“), který je dalším prvkem, který tvoří rozpočet obcí. Zrušení této moti-
vační složky má rozdílné dopady na různé obce a je třeba posoudit předem tyto konkrétní dopady 
a projednat tuto změnu také se samotnými obcemi a městy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2012 byl podíl jak krajů, tak obcí na celostátním hrubém výno-
su daně z přidané hodnoty snížen v souvislosti se zahájením druhého pilíře důchodové reformy, kte-
rý byl již zrušen, přišly obce o zhruba 4,5 miliardy korun. Navýšení podílu obcí na 21,40 % jak tomu je 
v původní novele ovšem podle předkladatelů nových návrhů změny RUD, dostačující není. Případné 
navýšení s účinností od 1. 1. 2018, které požaduje trojice níže popsaných návrhů, by mělo odpovídat 
částce okolo 7 miliard korun. Za zmínku také stojí také to, že Senát pouze o jeden hlas nepřijal obdob-
ný návrh navýšení sdílení DPH na 23,58 % již na sklonku roku 2015.

tři návRhy pRo sněmovnu – nesouhlAs vlády
Bylo již zmíněno, že v současné době míří k projednání na půdě Poslanecké sněmovny celkem tři 

návrhy novelizující výše uvedenou novelu zákona o RUD. Všechny tři návrhy byly předloženy vládě, 
která však vyslovila nesouhlas z důvodů následujících:
1)  návrhy považuje za nekomplexní a nedostatečné, neb dle vlády nelze upravovat změny učiněné 

v minulém období pouze formou dílčí úpravy určité části veřejných rozpočtů bez ohledu na další 
vývoj celého systému;

2)  dále vláda uvádí, že ministerstvo financí již vytvořilo pracovní skupinu složenou ze zástupců měst 
a obcí, kteří tuto problematiku řeší a projednávají zkušenosti a další postupy, jejichž návrhy se prů-
běžně vyhodnocují;

3)  motivační podíl (jehož zařazení zpět požadují 2 ze 3 návrhů) je dle názoru vlády nevyhovující, pro-
tože jednak pouze prohlubuje nerovné postavení jednotlivých obcí a také každoročně dochází k si-
tuaci, kdy obcím je na začátku roku převedeno kladné inkaso na této dani (zejména ze záloh place-
ných podnikateli) – obce takto získávají 30% výnosu na dani podle trvalého bydliště osoby podáva-
jící daňové přiznání; následně fyzické osoby na základě podaných daňových přiznání požadují 
vrátit tak velký objem přeplatků, že se inkaso této daně dostává do záporných hodnot, ve kterých 
se drží až do posledních měsíců roku; finanční úřady poté musejí krátit jiné daňové příjmy obcí, aby 
vykompenzovaly tento přeplatek obcí na této dani a obce ve výsledku obdržely pouze to, na co ma-
jí ze zákona skutečně nárok; dalším argumentem vlády jsou statistiky, ve kterých se uvádí, že pou-
ze okolo 450 obcí z celkových 6248 mělo z posledních 5 let nárok na prostředky z 30% podílu;

4)  v neposlední řadě vláda uvádí, že navýšení by neodpovídalo částce 7 miliard korun, jak navrhova-
tel uvádí, ale částce 8,4 miliardy; toto navýšení představuje negativní dopad na státní rozpočet

T é m a :  R o z p o č t o v é  u r č e n í  d a n í   4)

Ministerstvo financí
České republiky

5

Ukazatel Období Meziroční srovnání
10/2015 10/2016 tis. Kč %

Daňové příjmy 140 801 677 153 918 409 13 116 732 109,32%
z toho:
Daně z příjmů fyzických osob 31 017 119 35 694 887 4 677 767 115,08%

z toho:
ze závislé činnosti a funkčních požitků 25 731 130 29 930 707 4 199 577 116,32%
z přiznání 2 138 492 2 516 531 378 040 117,68%
z kapitálových výnosů 3 146 808 3 247 447 100 639 103,20%

Daně z příjmů právnických osob 34 782 358 38 468 183 3 685 825 110,60%
z toho:
daň z příjmů právnických osob 28 437 832 32 420 916 3 983 084 114,01%
daň z příjmů právnických osob za obce 6 344 526 6 047 267 -297 259 95,31%
daň z příjmů právnických osob za kraje

Daň z přidané hodnoty 54 183 861 57 980 209 3 796 348 107,01%
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 347 711 14 165 813 818 101 106,13%

z toho:
poplatky a odvody v oblasti život. prostředí 2 086 944 2 252 732 165 788 107,94%
místní poplatky z vybraných čin. a služeb 4 723 280 4 782 227 58 946 101,25%
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb 4 247 680 4 750 386 502 706 111,83%
správní poplatky 2 289 806 2 380 468 90 662 103,96%

Daň z nemovitých věcí 7 470 328 7 609 100 138 772 101,86%
Ostatní daňové příjmy 195 209 14 107,22%

Stav na bankovních účtech 98 585 930 129 437 093 30 851 164 131,29%

Daňové příjmy obcí: 10/2015 
vs. 10/2016 (skutečnost)

http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=116950
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/vystupy-z-jednani-ps-k-rud-ze-dne-29-11-2016.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/vystupy-z-jednani-ps-k-rud-ze-dne-29-11-2016.aspx
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První návrh ze dne 12. 4. 2016, číslo sněmovního tisku 777, po-
chází od Zastupitelstva Pardubického kraje. Byl stejně jako 
ostatní návrhy doporučen organizačním výborem k  projednání 
a přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. V tomto návr-
hu se změny týkají skladby daňových příjmů rozpočtů obcí a to na-
výšení podílu ze schválených 21,40 % (současně 20,83%) na 
23,58 %. Dále opět navrhuje zařadit tzv. motivační podíl zpět 
mezi daňové příjmy rozpočtu obcí.

Druhý návrh ze dne 22. 4. 2016, číslo sněmovního tisku 791, po-
chází od Zastupitelstva Libereckého kraje. Tento návrh pouze mění 
podíl z  celostátního hrubého výnosu daně z  přidané hodnoty na 
23,58 %, stejně jako první návrh ale na rozdíl od druhých návrhů ne-
obsahuje zpětzavedení motivačního prvku.

Třetí návrh, ze dne 3. 6. 2016, číslo sněmovního tisku 830, byl 
navržen skupinou poslanců. Zástupcem je poslanec V. Vilímec. 
Tento návrh stejně jako první navyšuje podíl z celostátního hru-
bého výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % a začleňuje zpět 
do zákona motivační podíl. Dále mění v § 4 odst. 2 a 5 váhu ně-
kterých kritérií, které se používají při stanovení procenta, kterým se 
v odst. 2 obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Br-
na, a v odst. 5 hlavní město Praha, Plzeň, Ostrava a Brno podílejí na 
části celostátního hrubého výnosu daní.

Oproti platnému znění poslanci navrhují od 1. 1. 2018 posílit kri-
térium žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze stávajících 
7% na 9% a úměrně tomu snížit kritérium koeficientu postup-
ných přechodů u  ostatních obcí a  přepočítacího koeficientu 
u Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80% na 78% (koeficient 0,80). 
Zvýšení kritéria žáků škol zřizovaných obcemi vychází z praktických 
poznatků – ukazuje se, že stávající 7% váha tohoto kritéria neodpo-
vídá průměrným nákladům, které na chod školy musí obce vynaklá-

dat. Změna váhy kritéria počtu žáků nemá žádný dopad na státní 
rozpočet.

Všechny návrhy sledují stejný cíl, a to napravení „nespravedlivého“ 
stavu, který v předchozích letech vznikl a v případě návrhu poslanců 
a Zastupitelstva Pardubického kraje také zpětzavedení motivačního 
prvku, který byl dle slov navrhovatelů vypuštěn unáhleně bez po-
drobné diskuze se samotnými zástupci obcí a měst, protože mimo ji-
né tvoří u některých obcí až 20% jejich daňových příjmů. „Předklada-
telé také zdůrazňují, že na takové změně se shodují všechna sdruže-
ní hájící zájmy obcí. Pokud vláda nepředložila adekvátní návrh 
zákona pro obě úrovně územně samosprávných celků (kraje i obce) 
a Parlament ČR náležitou úpravu rovněž neschválil, je cílem předkla-
datelů nedostatky již přijatého zákona č. 391/2015 Sb. napravit.“

Všechny návrhy jsou navrženy na pořad 53. schůze Poslanecké 
sněmovny od 29. listopadu 2016. V tentýž den rovněž zasedla pracov-
ní komise pro změnu RUD, kterou zřizuje Ministerstvo financí. SMS ČR 
je jejím stálým členem a vyjadřuje se ke všem souvisejícím otázkám.

dph se dRžíme A nepustíme!
Na základě materiálů předložených na pořad 53. schůze Poslanec-

ké sněmovny zástupci SMS ČR opětovně vyzvali Ministerstvo financí 
k podpoře návrhu zvýšit podíl obcí na sdíleném DPH na 23,58% v rám-
ci nejbližších jednání Poslanecké sněmovny. SMS ČR zároveň nepod-
pořilo realizovat posílení RUD obcím za současného odebrání daňo-
vého výnosu z hazardních her. Tento návrh nelze považovat za navrá-
cení rovného podílu obcí na celostátním výnosu DPH. SMS 
)  https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1219-rozpoctove-urceni-

-dani-dnes-miri-na-pudu-poslanecke-snemovny
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1206-dph-se-drzime-a-
-nepustime

Ministerstvo financí
České republiky

Krajské iniciativy novely 
RUD

ST 777 (Pardubický kraj)
podíl obcí na DPH z • 21,4% → 23,58%
znovuzavedení • 30% podílu obcí na DPFO z přiznání
dopady:• obce + 9,6 mld. Kč (z toho 1,2 mld. 

30% motivace)
stát  ̶ 9,6 mld. Kč
75 % obcí  ̶ 0,7 mld. Kč

ST 791 (Liberecký kraj)
podíl obcí na DPH z • 21,4% → 23,58%
dopady• : obce + 8,5 mld. Kč

stát  ̶ 8,5 mld. Kč
Pozn.: dopady jsou počítány na základě aktualizované daňové predikci 
použité pro sestavení 
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Ministerstvo financí
České republiky

Poslanecká iniciativa 
novely RUD

ST 830 (p. Vilímec, Fiala, Stanjura, Bendl)
znovuzavedení • 30% podílu obcí na DPFO z přiznání od 
r. 2017
podíl obcí na DPH z • 21,4% → 23,58% od r. 2018
navýšení váhy kritéria • „počet dětí MŠ a žáků ZŠ“ ze 7% 
na 9% od r. 2018
dopady:•
2017: obce + 1,9 mld. Kč

stát  ̶ 1,9 mld. Kč
75 % obcí  ̶ 0,7  mld. Kč

2018: obce + 11,5 mld. Kč (z toho 3 mld. 
30% motivace)

stát  ̶ 11,5 mld. Kč
75 % obcí  ̶ 1,0 mld. Kč
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T é m a :  R o z p o č t o v é  u r č e n í  d a n í   5)

V pátek 20. ledna 2016 na Regiontour 2017 v Brně podepsali předseda 
SMO ČR František Lukl, předseda SMS Stanislav Polčák a předsedkyně 
SPOV ČR Veronika Vrecionová Společné prohlášení organizací hájících 
zájmy samospráv ČR ke změně rozpočtového určení daní (RUD).
Zákonodárný návrh Libereckého kraje na navrácení cca 8 miliard ko-
run ročně z vybraného DPH ve prospěch municipalit má od soboty 
podporu všech tří organizací sdružujících naše obce. Posílení RUD ve 
prospěch obcí bude patrně posledním důležitým milníkem tohoto 
volebního období.

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1219-rozpoctove-urceni-dani-dnes-miri-na-pudu-poslanecke-snemovny
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1219-rozpoctove-urceni-dani-dnes-miri-na-pudu-poslanecke-snemovny
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1206-dph-se-drzime-a-nepustime
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1206-dph-se-drzime-a-nepustime
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Dlouholetého předsedu Spolku pro obnovu venkova ČR a sta-
rostu Bělotína Eduarda Kavala vystřídala v čele této neziskové or-
ganizace exsenátorka Veronika Vrecionová. Stalo se tak na výroční 
valné hromadě SPOV ČR 7. 12. 2016, která se konala v sídle Asocia-
ce soukromého zemědělství v Praze.

hosté

Na úvod valné hromady vystoupila řada tradičních hostů. Ná-
městek ministra zemědělství Pavel Sekáč zdůraznil význam agrotu-

Střídání v čele Spolku: dlouholetého předsedu a starostu
Eduarda Kavalu nahradila exsenátorka Veronika Vrecionová

Předseda SPOV Eduard Kavala a ministr zemědělství Marian Jurečka

Jaroslav Šebek (ASZ) Pavel Sekáč (MZe) Andrea Daňková (MMR) Březina (SČMBD) Lucie Doubravová (SPÚ)

ristiky v rozvoji venkova a podporu regionální produkce potravin. 
Účastní se kolegia cestovního ruchu na MMR a právě agroturistika, 
tj. nabídka ubytování na venkově, je podle něj zatím nedoceněna.

Andrea Daňková z  MMR představila širokou paletu dotačních 
programů ministerstva pro místní rozvoj a vyzdvihla pestrost akti-
vit MAS či význam soutěže Vesnice roku. Uvedla, že řídící orgány se 
snaží dělat vše pro urychlení hodnocení strategií MAS. Nabídla no-
vé zasedací prostory MMR na různá jednání organizací samospráv. 
„Dostaneme venkov do Pařížské ulice,“ zmínila.

Dále vystoupil p. Březina za Svaz českých a moravských spotřeb-
ních družstev (SČMSD), zmínil problematiku rušení obchodů a hos-
pod na venkově, kdy jedním z důvodů ukončení činností bylo i EET.

Jan Záhorka z Agrární komory podpořil boj samospráv za lepší 
RUD, hledání nové podpory malých prodejen na venkově a pozval 
na sněm AgK 16. března v Olomouci.

O RUD a EET hovořil také Tomáš Chmela za Sdružení místních 
samospráv (SMS). K návrhům ministra Babiše na jednání pracovní 
skupiny konstatoval, že jde „pouze o přesun, nikoliv přísun“ nových 
financí pro obce a zdůraznil, že EET bylo poslední kapkou k likvida-
ci podnikání na venkově. „Je to sice jen jeden z momentů, ale 600–
1000 provozoven během posledního měsíce hrozí zavření,“ konsta-
toval. (SMS poté provedlo hlubší průzkum mezi starosty, jak to vypa-
dá v jejich obcích.)
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Mezi hosty dále vystoupili Lucie Doubravová ze Státního pozem-
kového úřadu, místopředseda NS MAS Jiří Krist, ředitel SMO Dan Ji-
ránek a Miroslava Tichá z MMR k soutěži Vesnice roku.

kRAjské pov

Zástupci regionálních organizací SPOV informovali o výsledcích 
povolebních vyjednávání po krajských volbách a podpoře Progra-
mů obnovy venkova. Například dlouholetý člen Spolku, starosta 
Kovářova a předseda MAS Střední Povltaví Pavel Hroch se stal jiho-
českým krajským radním pro venkov. Jeho hnutí Jihočeši hraje po-
věstný jazýček na vahách v koalici s ČSSD a ANO, které mají po pě-

ti mandátech. V Jihočeském kraji by měla zůstat podpora POV ve 
výši 100 milionů korun. 110 milionů by měl dát na POV Plzeňský 
kraj, Vysočina 63–80 milionů, Pardubický kraj 55 milionů, Jihomo-
ravský kraj 50 milionů, Zlínský kraj 28 milionů a Ústecký kraj 27 mi-
lionů. Zde vznikl například i „Výbor pro venkov“. Ve Středočeském 
kraji mají jinou strukturu dotačních programů. Zdaleka nejméně 
naopak podpoří POV v Olomouckém kraji – 20 milionů. Stejná část-
ka by měla být i v Moravskoslezském kraji, zde se však bude jednat 
o navýšení.

ministR zemědělství

V průběhu jednání navštívil valnou hromadu i ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Informoval o dotačním programu 
pro venkov na podporu památek, cestovního ruchu či polních cest. 
Program bude mít uzávěrku ke konci února a nově by mohly žádat 
města města do 10 tisíc obyvatel pro své místní části, které mají do 
1000 obyvatel.

Územní plánování

Po skončení valné hromady, která schválila výroční zprávu či 
rozpočet, pohovořil na semináři Roman Vodný z MMR o aktuální vý-
zvě IROP 3.3. na podporu územních studií veřejných prostranství či 
krajinných plánů, které obce zatím nevyužívají. Problémem je, že 
žadatelem musí být město, které má kompetenci obce s rozšířenou 
působností (ORP) a obce v území se musejí domluvit. Na program 
je vyčleněno 450 milionů korun a jedná se o 90% dotaci. Přitom kra-
jinné plány podporuje i OP Životní prostředí z 10%. Dotace je tak 
100%. Vodný na závěr zdůraznil potřebu naplňování vize obce 
opřenou o odborné stanovisko architeků.

Ve druhém vystoupení prezentoval architekt Jan Kruml nový 
film o architektuře venkova, který pořídil na jižní Moravě. Stojí za 
vidění a architekt Kruml nabízí i osobní účast na dalších besedách. 
„Obec musí vědět kým a čím chce být, a k tomu jim pomůžou ne-
jen územní plány, ale i plány regulační a územní studie,“ řekl Kruml 
a vzpomněl na rakousko-uherský stavební řád, který byl jasný 
a přehledný a který konstatoval, že „stavba má být libá.“ Následná 
široká diskuse ukázala, že téma venkovské architektury a vzhledu 
obcí je a ještě bude velmi důležité. TSu

Rozhovory s bývalým předsedou Spolku E. Kavalou a novou před-
sedkyní V. Vrecionovou přineseme v příštím vydání ZV.

Jan Kruml Tomáš Chmela (SMS) Jiří Krist (NS MAS) Miroslava Tichá (SVR) Dan Jiránek (SMO)
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Nový projekt Spolku z OPZ:
Podpora obnovy venkova pomocí
zavedení strategického řízení

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Za-
městnanost (prioritní osy 3.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje 
na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projek-
tu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení du-
chovního a společenského života na venkově a na podporu hod-
not a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou 
zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO budou zpracovány 
dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Pro-
ces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly 
specifická témata rozvoje venkova.

popis pRojektu

Projekt řeší strategické řízení obcí, neboť u značné části obcí 
strategické řízení zcela chybí nebo je nízká jeho kvalita. Projekt 
svým řešením má za cíl přispět k zavedení efektivního strategické-
ho řízení ve venkovských obcích.

Díky neexistenci strategického řízení nebo špatně či nevhodně 
uplatňované strategii řízení, jsou jednotlivé procesy a postupy za-
vedené v obcích mnohdy zdlouhavé, neefektivní a nesouvislé. Tím-
to dochází ke zvyšujícím se nákladům obcí na využívání nejen fi-
nančních zdrojů, ale také lidských. Potenciál obce není plně využí-
ván a dochází k řadě rozvojových aktivit, které díky nedostatečnému 
strategickému řízení, jsou realizovány „ad hoc“.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v minulém plánovacím období 
EU, zpracovalo na základě projektů „Elektronická metodická pod-
pora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008) 
a projektu „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/
B6.00018) metodiku a podpůrnou elektronickou aplikaci pro zpraco-
vání programů rozvoje obcí (§ 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích). Při řešení projektu bude metodika MMR včetně elek-
tronického nástroje plně využita.

Cíl

Cílem projektu je posílit a zkvalitnit proces strategického řízení 
rozvoje obcí do 3000 obyvatel (velikostní hranice je nastavena 
shodně s národním programem Podpora obnovy a rozvoje venko-
va, vycházejícím z usnesení vlády ČR ze dne 11. listopadu 1998 č. 
730, o Programu obnovy venkova) s důrazem na vyvážený rozvoj 
jejich místních částí a uchování jejich urbanistického charakteru 
(např. historická jádra nebo části s památkovou ochranou) a tím ze-

fektivnit nakládání s finančními a lidskými zdroji ve venkovských 
obcích, podpořit prohloubení společenského a duchovního života 
na venkově a posílit hospodářskou stabilitu a prosperitu venkova.

dílčími Cíli jsou:
–  Zhodnocení dosavadních rozvojových koncepcí (pokud v obci 

existují).
–  Zpracování programů rozvoje vybraných venkovských obcí s pří-

padným důrazem klíčové oblasti obnovy venkova a prohloube-
ní duchovního a společenského života na venkově.

–  Vytvoření systému strategického řízení venkovských obcí, tj. prů-
běžné práce s programy rozvoje tak, aby byly oporou vedení ob-
ce a zastupitelstva a aby byly udržovány aktuální.

–  Uplatnění participačních metod aktivizace obyvatel venkova 
a posílení komunitního plánování na venkově (zvýšení zapoje-
ní místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k obno-
vě a rozvoji venkova a podpora motivace venkovských občanů 
k dobrovolné aktivitě v podílení se na rozhodování o rozvoji 
a zdárném vývoji obce.

–  Zapojení odborníků do procesu utváření a aktualizací programů 
rozvoje.

přínos
Zkvalitnění řízení venkovských obcí včetně participace obyva-

telstva a zvýšení úspěšnosti žádostí o dotační podporu, zpřehled-
nění cílů a aktivit jednotlivých obcí jako východiska pro hledání 
efektivní spolupráce obcí, posílení efektivnosti obnovy venkova.

Další změny jsou očekávány ve větším a efektivnějším zapojeni 
různých odborníků při tvorbě programů rozvoje obce tak, aby ten-
to dokument poskytl větší nadhled, inspirace, vize apod. Bez nezá-
vislého, odborného a zkušenostmi podloženého přístupu hrozí ri-
ziko, že „domácí“ aktéři nepřekročí „svůj práh“ a program rozvoje se 
nestane prorůstovou rozvojovou koncepcí. Projektem bude rovněž 
posílena myšlenka propojování odborníků se samotnými starosty.

Aktivity
V projektu budou realizovány 4 aktivity, které povedou k vytvo-

ření 20 programů rozvoje obce ve venkovských obcích:
1.  Návrh metodického přístupu k posílení obnovy venkova po-

mocí strategického řízení a výběr zapojených obcí. Výstupem 
aktivity bude zpráva stanovící přístupy k podpoře strategického 
řízení ve venkovských obcích a obsahující seznam obcí zapoje-
ných do projektu.

2.  Zhodnocení minulého rozvoje. Výstupem aktivity bude zprá-
va o realizaci rozvoje zapojených obcí. Zpráva bude podkladem 

pro navržení reálného způsobu strategického řízení v obcích 
a pro tvorbu návrhové části programů rozvoje obce.

3.  Vytvoření programů rozvoje venkovských obcí a nastavení 
systému strategického řízení. Výstupem aktivity bude 20 kom-
pletních programů rozvoje obce.

4.  Formulace závěrů a postupů pro posílení strategického říze-
ní na venkově. Výstupem aktivit budou metodická publikace 
a metodická příručka.

výběR obCí, kteRé budou zAřAzeny do pRojektu

Výběr zapojených obcí bude proveden experty ve spolupráci se 
Spolkem pro obnovu venkova ČR tak, aby pokryl více krajů a sou-
časně zahrnul obce v různých fázích dosavadního plánování (bez 
koncepce, s potřebou inovace stávající koncepce, s potřebou nové-
ho zpracování koncepce), různých velikostí (min. obce velikostních 
skupin do 500 obyvatel, 500–1000 obyvatel, nad 1000 obyvatel) 
a zohlednil také obce mající odloučené místní části a území s pa-
mátkovou ochranou. Preferovány budou obce, které prokáží ocho-
tu a zájem zařadit do svých strategií opatření k realizaci místní ro-
dinné politiky a místnímu řešení problematiky sociálního vy-
loučení včetně schopnosti je v omezeném čase realizovat. 

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do projektu s transparentními 
výběrovými kritérii vyhlásí Spolek pro obnovu venkova ČR na svých 
webových stránkách (www.spov.org) a ve Zpravodaji venkova nejmé-
ně měsíc před termínem jejich podání. Konečný výběr zúčastněných 
obcí schválí předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR na základě 
společného návrhu odborného gestora projektu a člena předsednic-
tva Spolku odpovídajícího za projekt. 
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Šíření výstupů pRojektu
Výstupy projektu budou zveřejněny na webových stránkách zapo-

jených obcí. Průběžně budou publikovány články v tištěných periodi-
cích zapojených obcí. Budou probíhat setkání občanů a dalších subjek-
tů působících na území obcí. Informace budou rovněž zveřejňovány na 
webových stránkách SPOV (www.spov.org). Dále budou výstupy pro-
jektu šířeny přes SPOV a jeho aktivity ve vztahu k venkovským obcím.

Cílové skupiny

Obce a kraje a jejich zaměstnanci
Do projektu bude zapojeno 20 venkovských obcí. Půjde zejména 

o malé obce, které nemají kapacity a zkušenosti s tvorbou programů 
rozvoje obce a se strategickým řízením. Realizací projektu obce zís-
kají nástroje pro lepší řízení rozvoje pro zlepšení kvality života.

Veřejnost
Realizace projektu umožní občanům v rámci procesu tvorby pro-

gramů rozvoje obcí vyjádřit se k problémům obce a k jejich řešení. Dů-
ležitým aspektem tvorby je i domluva jednotlivých subjektů z obcí, te-
dy i obyvatel, na zapojení se do realizace vybraných aktivit. Důležitým 
efektem je tedy dlouhodobé zvýšení participace obyvatel obce.

Volení zástupci územních samosprávných celků
Bez existence koncepčních dokumentů je značné riziko neefek-

tivního rozhodování a vnímání především krátkodobých aspektů. 
Na jednání zastupitelstva je omezený prostor vyřešit problematic-
ká témata se zohledněním celkového kontextu. Proto se velmi čas-
to problém nedořeší a periodicky se opakuje. Proces tvorby progra-
mů rozvoje obcí je příležitostí k intenzivní a komplexní diskuzi nad 
rozvojem a sladění představ o budoucnosti obce. Zpracované pro-
gramy rozvoje umožní efektivnější činnost orgánů obce a snadněj-
ší rozhodování o dílčích rozvojových záležitostech. SPOV

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008
OP Zaměstnanost
Začátek realizace projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Doba realizace projektu: 24 měsíců

Saďte s námi stromy!

Odkaz na webovou stránku projektu 
iniciativy místních akčních skupin Jihomo-
ravského kraje „Milion ovocných stromů pro krajinu“.

Iniciativa získala podporu účastníků Národní konference Ven-
kov 2016 v Litoměřicích, kde bylo na 7. místě v hierarchii problémů 
k  řešení formulováno doporučení účastníků konference: „Spustit 
velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech“.

o pRojektu 

Pilotní aktivity iniciativy „Milion ovocných stromů pro krajinu“ 
byly odstartovány na základě spolupráce MAS v Jihomoravském 
kraji, kdy v rámci realizace projektu „Aktivizace rozvojového poten-
ciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních sku-
pin v období 2014–2020“ byla vytvořena společná Metodika výsad-
by ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také webo-
vé stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě 
MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomo-
ravského kraje.

V celé Evropě ubývá starých stromů. Zdá se, že pro ovocné stro-
my to platí dvojnásob. Stejně jako v jiných oblastech života je tra-
diční nahrazováno novým, módním, často neprověřeným. Pro náš 
venkov tím vznikají nenahraditelné ztráty, kdy mizí stromy – dárci 
plodů, spolutvůrci zahrad, dvorů, ulic i volné krajiny. A co hůř, čas-
to je navždy ztracen a zapomenut význam tradičních druhů i odrůd 
ovoce a jejich jedinečné, mnohdy nenahraditelné vlastnosti.

mnoho význAmů stRomů

Až po poznání jejich proměnlivosti během roku a současně je-
jich stálosti ve srovnání s během lidského života si teprve dokáže-
me uvědomit, že na venkově mají stromy mnoho významů. Také 
díky vzpomínkám starých lidí zjišťujeme, že mají významnou roli 
v krajině: dárce stínu a vláhy, protierozní funkci na svazích, orien-
tačních a hraničních bodů v krajině. Rodové stromy podle dávné 
tradice spojují osudy jedince či rodiny s krajinou. Staré stromy jsou 
také jedinečným biotopem pro mnoho dalších organizmů a jsou 
cenným biologickým a ekologickým prvkem krajiny. Dodnes se ve 
starých alejích, sadech, vinohradech a zahradách v Čechách, na 
Moravě i ve Slezsku zachovaly odolné a plodné místní a krajové od-
růdy hrušní, jabloní, třešní, meruněk a slivoní, ale i řada jiných vzác-
ných ovocných dřevin jinde málo známých. Lidé v dnešní době už 
zapomínají a nevyužívají tyto hodnoty našich předků a jsou odká-
záni na služby obchodů. Ve scelených lánech orné půdy byla sma-
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zána mozaika krajiny polí, sadů, pastvin, mokřadů, mezí, cest... a lid-
ských osudů.

Naštěstí se v poslední době mezi pěstiteli i širokou veřejností 
rozvíjí nový zájem o toto dědictví. Vznikají projekty na záchranu, 
mapování a využití tradičních ovocných stromů. Dodnes existují 
v naší zemi oblasti, kde si lidé udrželi vztah ke stromům a krajině. 
Příkladů se objevuje čím dál víc. A pro všechny zájemce, kteří chtě-
jí vysazovat ovocné stromy do krajiny, vznikla i návodná příručka – 
metodika. Vít František Hrdoušek

Více informací: http://www.milionstromu.cz/

http://www.spov.org
http://www.milionstromu.cz/
http://www.milionstromu.cz/
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Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování 
dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem místních akčních skupin (MAS). 
Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se 
opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spol-
kové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na reali-
zaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V pro-
gramovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově 
podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, ag-
roturistiku nebo regionální výrobu.

přidAná hodnotA pRopojování

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou roz-
dělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě MAS ČR Václav Pošmurný. Motivací pro 
založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit part-
nery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim 
poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, 
ale především je propojuje.

pRv je nejAtRAktivnějŠí

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy 
podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sa-
mi žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Prá-
vě místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii 
veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zre-
alizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody LEADER z minulého 
programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohle-
du jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále 
vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších pro-
blémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu 
vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

potenCiál plnění zájmů Regionů
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 

a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partner-
ství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regio-
nů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplat-
ňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spoluprá-
ce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků 
z Evropské unie i národních zdrojů.

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
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„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší re-
publiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupi-
ny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost 
jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

nástRoj Clld pRo nové výzvy
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný regi-

on vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjek-
tů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro vy-
užití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení 
občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou 
shrnuty v strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané 
MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního pro-
gramu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působ-
nosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Čin-
nost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských pří-
spěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují. JT

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/mistni-akcni-skupiny-pomahaji-zkvalitnit-zivot-na-venkove/

Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD:
TÝDEN 1 52 51 50 49 48 47
Podáno v 1. Výzvě celkem: 165 165 165 165 165 165 165
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P: 0 0 0 0 0 1 2
Počet žádostí u žadatelů – FN a P: 0 0 0 0 0 0 0
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P: 15 15 15 15 15 14 14
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení: 150 150 150 150 150 150 149
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení: 2 2 2 2 2 2 2
Staženo žadatelem 3 3 2 1 1 1 –
Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise): 82 82 79 78 76 73 72
Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise): 42 41 36 35 30 27 23
Splnění podmínek věcného hodnocení: 28 27 26 24 21 18 17
Vydání akceptačních dopisů 16 16 15 15 9 8 6
Podáno v 2. Výzvě (příjem žádostí do 31.12.2016) 36 32 28 24 24 23 21
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P: 14 14 10 4 7 8 6
Počet žádostí u žadatelů – FN a P: 0 0 0 3 2 1 2
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P: 2 2 2 2 2 1 -
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení: 20 16 16 15 13 13 13
Vráceno do 2. Kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise): 1 – – – – – –
Vysvětlivky: FN+P - formální náležitosti + přijatelnost / VH - věcné hodnocení / AD - akceptační dopisy

MAS budou díky novým strategiím rozvíjet venkov s třikrát větší částkou než dosud

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/mistni-akcni-skupiny-pomahaji-zkvalitnit-zivot-na-venkove/
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Seznam č. 2 schválených SCLLD v zimě 2016:
logo web Název strategie

16. Lípa pro venkov z. s. Lípa pro venkov i pro město

17. Místní akční skupina 
POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Strategie CLLD MAS Pošumaví, z.s.

18. Hradecký venkov o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území Místní 
akční skupiny Hradecký venkov na 
období 2014–2020

19. Havlíčkův kraj, o.p.s. Strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj

20. Místní akční skupina
Třešťsko, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místní-
ho rozvoje území Místní akční skupiny 
Třešťsko, o.p.s. na roky 2014–2020

21. Místní akční skupina 
Podbrněnsko, spolek

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Podbrněnsko 
na období 2014–2020

22. MAS Pobeskydí, z. s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Podbrněnsko 
na období 2014–2020

23. MAS PODBRDSKO, z. s. Strategie komunitně vedeného místní-
ho rozvoje MAS PODBRDSKO, z.s. 
2014–2020

24. Královská stezka o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Královská 
stezka o.p.s. na období 2015–2023 
– Zapomenutý kraj

25. MAS Broumovsko+, z. s. Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
MAS Broumovsko+

26. MAS Labské skály, z. s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Labské 
skály  2014–2023

27. MAS Bohdanečsko, z. s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Bohdanečsko 
2014–2020

28. Místní akční skupina
Boskovicko PLUS, z. s.

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS 
Boskovicko PLUS Boskovicko žije

Zdroj: NS MAS: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/

Schválené náklady na činnost MAS, stav v prosinci 2016:

Postup schvalování SCLLD 41.–52. týden 2016 (a předpoklad 180 MAS).

http://www.lipaprovenkov.cz/
http://www.lipaprovenkov.cz/
http://www.masposumavi.cz/
http://www.masposumavi.cz/
http://www.masposumavi.cz/
http://www.mashradeckyvenkov.cz/
http://www.mashradeckyvenkov.cz/
http://www.havlickuvkraj.cz/
http://www.havlickuvkraj.cz/
http://www.mas-trestsko.cz/
http://www.mas-trestsko.cz/
http://www.mas-trestsko.cz/
http://www.podbrnensko.cz/
http://www.podbrnensko.cz/
http://www.podbrnensko.cz/
http://www.pobeskydi.cz/
http://www.pobeskydi.cz/
http://www.maspodbrdsko.cz/
http://www.maspodbrdsko.cz/
http://www.kralovska-stezka.cz/
http://www.kralovska-stezka.cz/
http://www.mas.broumovsko.cz/
http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.mas-bohdanecsko.cz/
http://www.masboskovickoplus.cz/
http://www.masboskovickoplus.cz/
http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/
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Usnesení z jednání výboru, Praha, NIDV, 13. 12. 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  postup ve vztahu ke Stanovám a to vypracovat zadání pro právní 

firmu, zajistit analýzu současného právního stavu NS MAS a svo-
lat neformální jednání ke Stanovám

–  uzavřít darovací smlouvu s Českou spořitelnou na částku 50 000 Kč 
a pověřuje předsedu NS MAS jejím podpisem

–  odměnu na DPP paní Tůmové ve výši 10 000 Kč za Public Relations 
a korektury dokumentů za rok 2016

–  nominaci Jiřího Krista do pracovní skupiny k aktualizaci doku-
mentu Zásady urbánní politiky

–  podání navazujícího projektu Gruzie s organizacemi SMARV 
a AGORA do prvního kola

Dává za úkol:
–  nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS.
–  pořádat LeaderFEST v červnu 2017
–  zajistit Valnou hromadu NS MAS v březnu 2017
–  vypracovat zadání pro právní firmu, která se bude zabývat ana-

lýzou současné právní situace NS MAS a krajských sdružení/po-
bočných spolků

–  zadat analýzu současné právní situace NS MAS a Krajských sdru-
žení právní firmě

–  zaslat do kanceláře NS MAS přehled osob nominovaných v jed-
notlivých KS

–  zaslat všechny náklady, které měly PS v roce 2016
–  zaslat podněty pro úpravu Programového dokumentu IROP
–  zaslat podklady pro Výroční zprávu NS MAS 2016 tajemnici
–  vypracovat návrh rozpočtu na rok 2017
–  pracovat výstupy z Národní konference Venkov 2016 jako pod-

klad pro Evropský venkovský parlament
–  zaslat návrhy na rozpočty PS pro rok 2017 jako podklad tvorby 

rozpočtu 2017

Výběr z témat jednání

Zpráva předsedy
Tajemnice Veronika Foltýnová informovala, že 6. ledna 2017 má 

NS MAS jednání MMR-ORP s Řídícími orgány, kdy by měly ŘO po-
tvrdit zájem na vyhlášení 3. výzvy na Strategie CLLD.

Florian požádal zástupce KS, aby vyzvali ty MAS v krajích, které 
ještě neodezvaly SCLLD, aby tak učinily.
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Zpráva místopředsedy Floriana
24. 11. Monitorovací výbor IROP, Praha
Na Výboru byla potvrzena revize Programového dokumentu 

IROP. MAS budou mít možnost se k dokumentu vyjádřit a to pro-
střednictvím NS MAS – bude rozesláno avízo k připomínkování.

Dále se řešilo čerpání (milníky a n+3). Pokud se budou započítá-
vat i etapové platby, tak bude čerpání plněno. MMR nyní toto vy-
jednává s Evropskou komisí. Posunutí hranice 27 % čerpání pro rok 
2018 pro MAS se pravděpodobně nepodaří změnit.

18. 11. Setkání s ministryní MMR, Praha
Byla vydána tisková zpráva ze strany MMR.
6. – 8. 12. 2016 Setkání celoevropské sítě pro rozvoj venkova, 

Švédsko
ČR je jediná země, kde mají MAS své režijní náklady pod ERDF 

(MMR), zbytek evropských zemí pod EAFRD (MZe). Florian diskuto-
val na akci se zástupci EK ohledně nastavení CLLD v ČR. NS MAS ja-
ko zastřešující organizace jako jedna z mála komunikuje s ŘO a po-
dílí se na tvorbě a připomínkování dokumentů.

Hlavním cílem setkání bylo zvýšení implementace LEADERu v EU.

Zpráva viceprezidenta ELARD

Gustav Charouzek informoval, že Výboru budou rozeslány zprá-
vy ze zahraničních cest. Viceprezident ELARD Radim Sršeň byl zvo-
len jako zástupce ve Výboru regionů při Evropské komisi a měl by 
dělat report v rámci CLLD.

Florian doplnil, že ELARD vytvořil deklaraci v Tartu, která dopo-
ručuje EK jak má připravovat LEADER pro další období a jak postu-
povat v tomto období – bude rozesláno všem MAS.

Členů řídících / monitorovacích výborů OP

PRV
Romana Zemanová informovala, že se účastnila MV PRV, kde se 

řešil počet schválených SCLLD za rok 2016. DG REGIO o nízkém po-
čtu schválených SCLLD ví a vysvětluje to tak, že SCLLD musí být dů-
kladně hodnoceny.

OP Z
Markéta Dvořáková informovala, že na dalším jednání MV už bu-

dou chtít vidět finální čísla čerpání CLLD v OPZ. Dvořáková zasílá 
MAS na požádání kontakty na hodnotitele, které má rozdělené do 
kategorií prorodinná opatření, sociální podniky, sociální služby, za-
čleňování a zaměstnanost. Zatím je stanoven limit 30 expertů, jejichž 

služby budou moci využít MAS, které neseženou experty ve svém 
území. Hodnotitelé budou muset vycházet z pravidel MPSV a výzev.

OP VVV
Markéta Pošíková informovala o jednání plánovací komise před 

monitorovacím výborem. Harmonogram pro rok 2017 – vyhlášení 
avíza prosinec 2017 na implementace MAP (konkrétní spolupráce 
a partnerství k podávání projektů) a MAP II – vyhlášení říjen 2017.

Pošíková dále informovala, že proběhly tři semináře k šablonám 
– 2x v Praze a 1x v Přerově. MAS dostaly informaci o tabulce seznam 
školních šablon, jejíž aktualizovaná verze bude rozesílána na MAS 
každý měsíc.

Pošíková požádala Floriana, aby vyjednal, že by v MS2014+ by-
ly vidět šablony a evaluace. Florian informoval, že již byl vznesen 
požadavek na MS2014+, aby MAS viděly všechny projekty dle OP.

Na závěr požádala, aby zástupci KS předali MAS žádost, aby 
všechny dotazy, připomínky a požadavky směřovaly na NS MAS na-
místo na jednotlivá ministerstva. NS MAS je prostředník mezi MAS 
a ministerstvy.

Florian na závěr informoval, že na MMR ORP jsou volná pracov-
ní místa a případní zájemci se mohou hlásit.

PS Mezinárodní spolupráce
Tajemnice Foltýnová informovala, že se společně s R. Sršněm účast-

nila zahraniční cesty v rámci projektu Gruzie. Charouzek doplnil, že 
Sršeň poslal další dva zápisy ze zahraničních cest a to z Corku a Open 
Days, což bude zveřejněno na webu NS MAS a rozesláno výboru.

Další aktivity
– Poskytnutí GIS data pro UPOL

Foltýnová sdělila, že Univerzita Palackého v Olomouci požádala 
o poskytnutí GIS dat o MAS pro výuku a další zpracování. Výbor 
souhlasil s poskytnutím dat univerzitě.

– Zařazení do zásobníku v rámci výzvy 03_16_060
Foltýnová informovala, že v rámci žádosti o dotaci na projekt 

z OP Z s názvem „MASky v obraze“ byla NS MAS zařazena do zá-
sobníku projektů a to jako 73. v pořadí. Do dubna 2017 mohou na-
výšit alokace nebo bude moci NS MAS podat znovu (bude-li vyhlá-
šena vhodná výzva).

– Projekt MMR NNO 2017
Foltýnová informovala, že byl 12. 12. 2016 podán projekt pro 

NNO na MMR s názvem „Udržitelný rozvoj venkovského prosto-
ru za pomoci místních akčních skupin“.
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V projektu jsou dvě hlavní aktivity a to 2 celodenní workshopy 
zaměřené na vzdělávání a předávání aktuálních informací, imple-
mentace a změny SCLLD, milníky, atd. Druhá aktivita bude zaměře-
na na posílení Public relations dovedností manažerů MAS v rámci 
evaluace SCLLD.

– Podklady pro VH KS 2017
V podkladech jednání Výboru byl rozeslán přehled podkladů, 

které by měly být schváleny na Valných hromadách krajských sdru-
žení jako podklad pro VH NS MAS 2017, jehož upravená verze bu-
de v podkladech dalšího jednání Výboru.

– Tiskové zprávy NS MAS
Foltýnová informovala, že tisková zpráva s názvem Místní akční 

skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově, byla rozeslána všem 
MAS k dalšímu šíření a připravuje se další zpráva do Hospodářských 
novin zaměřená na ekonomický přínos MAS v regionech a jejich 
přínos na rozvoj venkova.

– Výroční zpráva NS MAS pro rok 2016
Foltýnová požádala členy Výboru a zástupce PS o zaslání pod-

kladů pro Výroční zprávu za rok 2016. Ve výroční zprávě budou zve-
řejněny informace z těch KS, které o to budou mít zájem. Termín: 
31. ledna 2017.

– Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR)
Do kanceláře NS MAS byla zaslána nabídka na účasti na Evrop-

ském týdnu udržitelného rozvoje, který se bude konat v červnu 
2017. NS MAS se může podílet publicitou na webu NS MAS nebo pří-
mo se aktivně podílet na pořádání. Výbor navrhuje zapojení na 
úrovni zveřejnění informací na webu NS MAS a Zpravodaji venkova.

– Navazující projekt Gruzie
Fustav Charouzek informoval, že zástupci NS MAS se sešli se zá-

stupci Člověka v tísni ohledně podobného projektu (předání meto-
dy LEADER, založení MAS, implementace, rozvoj území, atd.), který 
už NS MAS má, ale v jiném regionu. Projekt podávají organizace 
SMARV (tředomoravská agentura rozvoje venkova) a AGORA a chtě-
ly by NS MAS přibrat jako partnera. Podmínky a aktivity by byly vel-
mi podobné jako u předchozího projektu s Gruzií.

Florian na závěr připomenul, že únorový Výbor bude pravděpo-
dobně dvoudenní a to 13. – 14. 2. 2017. Místo konání bude upřes-
něno. Další jednání Výboru bude v úterý 10. ledna 2017 v Praze.

Ze zápisu VF vybral TSu

Výroční konference ENPARD a setkání 
se zástupci LAG Kazbegi v Gruzii

Ve dnech 24. – 28. Listopadu se v  Tbilisi uskutečnila Výroční 
konference projektu ENPARD, jejímž cílem bylo zhodnotit stav 
3 pilotních projektů vytvoření MAS v regionech Kazbegi, Lago Deki 
a Burjumi v polovině jejich realizace, za účasti představitelů Evropské 
komise, vlády, Rozvojového programu OSN, který je hlavním orgánem 
OSN pro koordinaci rozvojové činnosti (United Nations Development 
Programme – UNDP) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Fo-
od and Agriculture Organization of the United Nations – FAO). Kromě 
manažerů a členů MAS Kazbegi se konference účastnili také zástupci 
3 nových, čerstvě vybraných MAS v rámci projektu ENPARD II.

Hlavními tématy konference bylo zhodnocení zkušeností a po-
kroku projektů, sdílení zkušeností od zahraničních partnerů z Čes-
ké republiky (Radim Sršeň – více prezident ELARD a Veronika Foltý-
nová – tajemnice NS MAS) a Španělska (Manuel García Benítez – ře-
ditel odboru regionálního rozvoje Andalusie), vztahy mezi MAS 
a obcemi, provázanost Strategií MAS na řadu již existujících strate-
gií, systém řízení a právní forma MAS a spolupráce existujících MAS 
při založení národní sítě MAS v Gruzii (NN LAG Georgia).

Druhý den se zástupci NS MAS sešli na jednání s představiteli 
Člověka v tísni, Care a Merci corps a diskutovali o navazujícím pro-
jektu, který má vytvořit národní síť, a krocích, které je nyní zapotře-
bí provést. Další jednání bylo vedeno s manažery MAS Kazbegi 
o společném projektu s NS MAS. Řešil se aktuální stav realizace pro-
jektu, pokrok a potřeby a zároveň došlo ke konzultaci problémů 
a plánování aktivit na další rok.

Následující den se konala návštěva v MAS Kazbegi, exkurze po 
okolí a plánovaných projektech. V rámci celého dne probíhaly dis-
kuze a konzultace spojené se společným projektem a s příklady 
dobré praxe z České republiky. VF

Podzimní série seminářů
k šablonám OP VVV

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pořádalo ve spolu-
práci s NS MAS ČR semináře pro zástupce MAS k realizaci projektů 
zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy, které 
se konaly  7. a 13. prosince v Praze a 9. prosince v Přerově.

Obsahem seminářů bylo hlavně monitorování, finanční stránka, 
změnová řízení a zprávy o realizaci projektu. Semináře za minister-
stvo vedla odborně a kvalitně Lucie Karešová.

Během seminářů zazněly důležité informace a definice týkající se 
např. naplnění podmínek výzvy. Markéta Pošíková, vedoucí PS Vzdě-
lávání, shrnula nejdůležitější doporučení do následujících odstavců.

Pokud by škola žádala o výměnu šablony za šablonu, musí vždy 
žádat a splnit minimálně jednu šablonu povinnou. Některé šablony 
lze nenaplnit a peníze vrátit a to celé bez sankcí. Manažerům MAS 
bylo také doporučeno, aby si pečlivě pročetli Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace (právní akt), Přílohu č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich 
věcný výklad – dokladování výstupů a výsledkových indikátorů, Pra-
vidla pro žadatele a příjemce – verze č. 1 a 2 Pravidel. Od vydání Roz-
hodnutí po celou dobu realizace projektu  je zapotřebí se řídit verzí 
platnou (účinnou) v den vydání Rozhodnutí, tato verze Pravidel je 
uvedena v právním aktu (Datum podpisu náměstka ministra MŠMT 
= datum vydání právního aktu = datum účinnosti právního aktu).

Žádosti finalizované po 21. 11. 2016 mají kratší (jednodušší) se-
znam příloh k vydání právního aktu. Odevzdání ZoR = den podpi-
su právního aktu + 6 měsíců + 2 0PD k odevzdání ZoR.

Pro dokladování výstupů a indikátorů mohou realizátoři šablon 
použít dokument obsahující i vzorové přílohy, který je dostupný na 
webu MŠMT, více informací naleznete zde.

V rámci personálních šablon se nevykazují činnosti dle jednotli-
vých dní, ale do reportu (vzor v přílohách) se uvedou souhrnné čin-
nosti za celý měsíc dle pracovní náplně. DVPP – Pedagogové musí 
zpracovávat do svého portfolia uplatnění vzdělávání v praxi, školy 
to odevzdávají v souhrnu.

V případě IS ESF 2014+ zazněla důležitá informace, že pokud má 
realizátor indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků, je zapotřebí 
vyplňovat kartu účastníka.

Na závěr zaznělo několik informací o pravidlech pro provádění 
změn. Nezávisle na podávání ZoR lze podávat žádost o změnu. Do-
poručuje se dostatečně v čas před podáváním ZoR. O změny ne-
podstatné se nežádá, ale jen se oznamuje.

Měnit šablonu za šablonu je možné, ale doporučuje se předem 
konzultovat. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchov posoudí, 
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http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-seminaru-k-sablonam/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-seminaru-k-sablonam/
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vzory_priloh_k_vyzvam/022_a_023_Sablony/dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_II..pdf
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jestli se jedná o změnu bez dopadu do právního aktu nebo ne. Žá-
dost o podstatnou změnu doporučují podávat max. 3 měsíce před 
koncem projektu, konzultovat a kontrolovat plnění indikátorů se 
doporučuje průběžně.

Níže zveřejňujeme prezentaci MŠMT, která obsahuje všechna 
důležitá doporučení a prezenční listiny.

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-semi-
naru-k-sablonam/

Projekt SRP – metodická pomoc
pro školy a MAPy

Pracovníci projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve ško-
lách a  v  územích) rozjeli naplno metodickou podporu příjemců 
projektů Tvorba Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (příjem-
ci IPo MAP). Poskytují ji centra podpory na jednotlivých krajských 
pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Aktuální zpravodaj SRP:
http://nidv.cz/cs/download/srp/NEWSLETTER_SRP2.pdf

O projektu SRP:
Individuální projekt Strategické řízení a plánování ve školách 

a v územích (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dá-
le používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových pro-
blémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využí-
vání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze 
strany ředitelů škol.

Existence dlouhodobých a udržitelných strategických vizí a cílů 
a systematický přístup k hodnocení pedagogů a jejich profesnímu 
rozvoji přitom dle průzkumů TALIS (Mezinárodní šetření TALIS 2013) 
a OECD (Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v ČR 2012) vedou ke 
zlepšení výsledků výuky a zvyšování kvality vzdělávání.

Snahou projektu SRP proto bude ve spolupráci se školami, zřizo-
vateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích obcí s rozšířenou 
působností postavit základy pro vznik jednotných postupů pro 
strategické řízení a plánování ve školách. Současně budou koor-
dinovány strategické vize škol s potřebami a prioritami v územích.

Rozsáhlý projekt, který se rozběhl v březnu 2016, se soustředí na 
mateřské a základní školy s potenciálem rozvoje v  oblasti strate-
gického řízení a plánování. Vychází z premisy, že je třeba podporo-
vat účast ředitelů a vedení škol v širších formách profesního 

rozvoje. Proto se projekt SRP nezaměří jen na kurzy a semináře, ale 
s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby škol nabídne pedago-
gickým pracovníkům účast na individuálních formách profesního 
rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning).

Kromě tolik potřebné práce s pedagogickými pracovníky přímo 
v   prostředí škol, pomůže projekt SRP i  ředitelům, kteří v  oblasti 
školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze 
kultivovat vzdělávací systém. Experti z  projektu SRP poskytnou 
v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se 
chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační 
pomoc. Pomoc se bude vztahovat k  výběru výzev a  zaměření 
jednotlivých projektů (např. tzv. šablony).

Aktualizace Pravidel pro CLLD v PRV

Dne 9. 12. 2016 schválil ministr zemědělství Marian Jurečka aktu-
alizaci Pravidel týkající se implementace komunitně vedeného míst-
ního rozvoje v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 

Jedná se o Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Pravidla 19.3.1 
Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. Ak-
tualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Přílohy
) Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje (PDF, 2 MB) 
) Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní 
akční skupiny (PDF, 1 MB) 
) Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvo-
je-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-
-rozvoje-na-zaklade/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html

Stav zpracování MAP
v ČR k 2. 1. 2017:

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-seminaru-k-sablonam/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-seminaru-k-sablonam/
http://nidv.cz/cs/download/srp/NEWSLETTER_SRP2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/511401/Pravidla_19._2._1_aktualizace.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/511401/Pravidla_19._2._1_aktualizace.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/511403/Pravidla_19._3._1_aktualizace.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/511403/Pravidla_19._3._1_aktualizace.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html
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Průzkum Sdružení místních samospráv mezi starosty obcí uka-
zuje, že zánikem drobných pohostinství, obchodů a živností je pří-
mo ohroženo 600 obcí ze zhruba 900 zapojených do průzkumu. 
Jedná se o celé dvě třetiny z celku.

Zánikem hrozí také společenské akce pořádané spolky. Dosa-
vadní data z měst a obcí potvrzují zánik 700 provozoven (přede-
vším hospod bez služby teplého jídla) a ukazují, že dopad přede-
vším na venkovská pohostinská zařízení bude výrazný. SMS se zá-
roveň obává, že s další fází „náběhu“ EET budou zanikat na obcích 
malé obchůdky, kadeřnictví atd.

„Obcí, které zareagovaly na náš průzkum, a podaly informace, je 
mimořádně mnoho. Je patrné, že zavádění EET spolu s dlouhodo-
bou nepodporou drobného podnikání reálně dopadá na život 
v území, a to ve velkém měřítku. Dle našich informací totiž může za-
niknout až dva tisíce malých provozoven,“ popisuje základní para-
metry nedávného šetření předseda SMS Stanislav Polčák.

SMS uvedený průzkum projednávalo na půdě předsednictva. 
Jak doplňuje člen předsednictva a starosta Troubek na Přerovsku 
Radek Brázda, konkrétní dopady obce pocítí v nejbližší době. „U nás 
v Troubkách zaniknou nejspíše dvě provozovny, a to v nejbližších 
měsících. Tento stav je však důsledkem soustavně zvyšující se zátě-
že, kterou stát ukládá na nejmenší podnikatele i spolky.“

SMS zveřejnilo mapu konkrétních míst, kde zanikají již v součas-
nosti dotčené provozy. Jak dále uvádí předseda Stanislav Polčák, 
„vyzveme vládu a parlament, aby došlo ke schválení limitů osvobo-
zujících od povinnosti EET pro nejmenší podnikatele a  spolky.“ 
Předsednictvo SMS ČR žádá, aby spolky byly z povinnosti EET vy-

ňaty zcela, protože dopad do spolkového života na obcích je mi-
mořádný. „Pokud hasiči pořádají ples či zábavu, tyto nové povin-
nosti, jak uvádí opravdu nebývalé množství starostů, je doslova li-
kvidační. Uváděný limit vynětí u spolků na úrovni 175 tis. ročního 
obratu je naprosto nedostatečný“.

SMS ČR nezpochybňuje zájem státu na narovnání podnikatelské-
ho prostředí, nebylo snad ani smyslem EET dopadat na nahodilou 
činnost veřejně prospěšných subjektů. Zneužívání situace má kont-
rolovat a regulovat stát v rámci svých dosavadních kompetencí.

Podle dat, která tento týden poskytla společnost CRIF, v listopa-
du přerušilo činnost 2168 podnikatelů v pohostinství, 1697 naopak 
živnost založilo. V obou případech je to téměř dvakrát více, než či-
ní měsíční průměr za poslední dva roky. Ukončených živností bylo 
v listopadu 607, což je dlouhodobý průměr. Za sedm prosincových 
dnů bylo přerušeno dalších 1528 živností a 65 jich vzniklo.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1222-eet-provazi-vyraz-
ny-zanik-provozoven
) http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani/pruzkum-kvuli-
-eet-zaniklo-jiz-700-hospod.html

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb:
Termín
spuštění

Obor
činnosti

1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby
2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod

3. fáze 1. 3. 2018
ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. 
svobodná povolání, doprava, zemědělství

4. fáze 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Zánik živností pokračuje. 
Obce vyzývají vládu k řešení

Databáze reálně ohrožených a zanikajících provozoven na ven-
kově se neustále rozrůstá. Obce přinášejí informace o obchodech, 
pohostinstvích i  jiných podnicích v  rukou drobných živnostníků, 
které čelí těžkostem. 

Problémů se obávají také spolky, které pořádají kulturní akce 
s prodejem občerstvení. Společným jmenovatelem však není jen EET, 
ale i celková rezignace z rostoucí administrativní a cenové šikany.

Šetření Sdružení místních samospráv ČR mezi starosty, kteří ma-
jí dobrý přehled o území svých obcí, neustále běží. Plní se tak data-

báze reálně ohrožených živností, které znamenají pro obce omeze-
ní obchodních a pohostinských či jiných služeb místním občanům. 
Jak uvádí předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák, 
„v současnosti evidujeme více než 863 obcí, které označují existen-
ci obchodu, pohostinství, či jiné drobné provozovny za ohroženou, 
či již přímo zanikající. Alarmující navíc je, že se zhruba ze dvou tře-
tin jedná o obce do 500 obyvatel. Tedy ty nejmenší, kde se navíc již 
nyní občané potýkají se ztíženou dostupností základních služeb.“

Neustálé zvyšování počtu ohrožených i  zanikajících provozo-
ven, o kterých informují starostové z obcí, bylo i předmětem jedná-
ní Pracovní skupiny SMS pro strategický rozvoj. Její předseda, sta-
rosta Kamýku nad Vltavou dodává, „že hojně diskutované EET je 
jedním z faktorů úplného zániku malých obchodů i pohostinství, 
které nezvládají konkurovat velkým provozům ve městech ani ce-
nou, ani rozsahem služeb. V posledních dnech k tomu přibyl také 
plánovaný zákaz kouření v restauracích, které odradí stabilní klien-
telu v nejmenších pohostinstvích,“ uzavírá Petr Halada.

„Zodpovědnost i klíč k řešení je nyní v rukách vlády,“ komentu-
je nastalou situaci dále předseda SMS ČR Stanislav Polčák. I proto 
se nyní obracíme jménem zasažených obcí na premiéra Sobotku 
a ministra financí Babiše. V oblasti EET je třeba z této povinnosti vy-
jmout zejména spolky, které nárazově pořádají kulturní a společen-
ské akce. U živnostníků by z EET měli být vyňati všichni, kteří nedo-
sáhnou ročního obratu půl milionu korun.“ Dle názoru Pracovní 
skupiny SMS ČR pro strategický rozvoj by tímto došlo k zastavení 
trendu rušení provozoven. Regenerace lokální ekonomiky venko-
va si však žádá řadu dalších kroků. 

 
Mapa ohrožených provozoven k prohlédnutí zde.
Mapa je průběžně doplňována a aktualizována.

Průzkum SMS: Zavedení EET provází výrazný zánik provozoven

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1222-eet-provazi-vyrazny-zanik-provozoven
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1222-eet-provazi-vyrazny-zanik-provozoven
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani/pruzkum-kvuli-eet-zaniklo-jiz-700-hospod.html
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani/pruzkum-kvuli-eet-zaniklo-jiz-700-hospod.html
http://www.smscr.cz/mapa/www/
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Poznámky: 
•	 	termínem  provozovny  rozumíme jakoukoliv drobnou živnost 

zejm. ve venkovském prostoru (prodejna potravin, ubytovací zaří-
zení, prodejna textilu, obuvi, železářství, zahrádkářské potřeby, po-
hostinství, trafika, kadeřnictví, apod.

•	 	termínem ohrožený rozumíme provozovnu, která zvažuje uzavře-
ní či již byla uzavřena (a to z nejrůznějších příčin komplikujících živ-
nostenské podnikání)

•	 	bod	na	mapě	zobrazuje	min.	1	hlášenou	provozovnu,	která	spadá	
do kategorie „ohrožený”

•	 	zdroj	údajů	a garance	dat:	obecní	úřady;	průzkum	probíhá	od	kon-
ce listopadu 2016

•	 	v	případě,	že	naleznete	v mapě	nepřesnost,	prosíme	o nahlášení	na	
info@smscr.cz

EET – upřesnění k povinnosti místních 
spolků

Na webu Svazu jsme dne 25. 10. 2016 uveřejnili článek s názvem 
„Obce, příspěvkové organizace, místní spolky a EET“, ve kterém by-
lo uvedeno, že do příjmů z drobné vedlejší činnosti veřejných po-
platníků (místních spolků) se započítávají i příjmy z pořáda-
ných plesů, bálů a kulturních akcí. Tato informace byla upřesněna 
zástupcem GFŘ na finanční konferenci, který sdělil, že do EET nepa-
tří příjmy z bálů a plesů pořádané místními spolky, ale EET bude 
muset místní spolek mít, pokud bude mít příjmy např. z prodeje ob-
čerstvení (nápoje a jídlo) na pořádaných akcích (fotbalové utkání, 
hasičské závody atp.) převyšující 175 000 Kč za rok.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-
-upresneni-k-povinnosti-mistnich-spolku.aspx

) OHLASy

Utahování šroubů. Startuje EET, 
udavačský zákon i náhubek pro média

Současná vláda má ve svém repertoáru prosazených zákonů ně-
kolik velmi kritizovaných, které podle opozice výrazně ohrožují ob-
čanskou svobodu. Tři z nich začínají platit právě od dnešního dne. 
Nejdiskutovanější je elektronická evidence tržeb (EET), kvůli které 
tisíce lidí ukončují podnikání. Velice závažný je ale i zákon o proka-

zování původu majetku, díky kterému bude moci finanční správa 
po každém občanovi chtít vysvětlení, kde si na svůj majetek vydě-
lal. Firmy by si zase měly dát pozor na zákon trestní odpovědnosti 
právnických osob. Ten obsahuje nejen problematickou pasáž o po-
mluvě, která může být zbraní proti médiím, ale také mnohem více 
trestných činů, za které firma nese odpovědnost. 

Všechny tři zákony nejhlasitěji kritizovala opoziční TOP 09, která 
je dokonce zařadila na takzvaný seznam nesvobody. V něm jsou zá-
kony, které podle strany omezují občanskou svobodu. „Dneškem se 
bohužel rozšiřuje nesvoboda pro podnikatele, poctivé daňové po-
platníky i pro firmy. Stát by měl umět právo vymáhat adresně a ne-
měl by obtěžovat většinu poctivých lidí a firem byrokratickou zátě-
ží a kriminalizací,“ okomentoval začátek účinnosti třech zákonů po-
slanec Martin Plíšek (TOP 09). 

Největší pozornost je věnována především EET, protože ta za-
sáhne každého podnikatele v pohostinství okamžitě. Kvůli evido-
vání tržeb bylo potřeba nejen získat údaje z finanční správy, ale ta-
ké zakoupit potřebné zařízení. Zákon ovlivní každodenní fungová-
ní hospod, restaurací či hotelů. Ministerstvo financí si od toho 
slibuje lepší výběr daní, řada podnikatelů se ale kvůli EET rozhodla 
skončit. Vadí jim mimo jiné to, že autor zákona ministr financí An-
drej Babiš (ANO) živnostníky i podnikající v pohostinství opakova-
ně nazýval zloději. Během následujících dvou let ale dopadne evi-
dence na každého, kdo přijímá platby v hotovosti nebo kartou.

Problematický je ale také zákon o prokazování původu majetku, 
který podle kritiků povede k udávání. Finanční správa bude moci no-
vě kontrolovat, zda majetek občana odpovídá jeho příjmům. Pokud 
částka nebude sedět o více než pět milionů korun a původ majetku 
se neprokáže, mohou úřady nepřiznaný příjem dodatečně zdanit.

Vláda si od nové pravomoci slibuje odhalování nepřiznaných 
nebo zatajovaných příjmů poplatníků a také jejich následné zdaně-
ní. Za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku bu-
de hrozit podle předlohy až tříletý trest vězení místo nynějšího jed-
noho roku.

Zákon se přitom týká nejen firem, ale také fyzických osob a prá-
vě u nich podle právníků mohou nastat problémy. Zatímco u práv-
nických osob je samozřejmostí, že vedou účetnictví, o fyzických 
osob se nepředpokládá, že si budou schraňovat všechny doklady tři 
roky zpětně. Finanční správa přitom bude čerpat informace nejen 
z veřejných registrů a v terénů, ale také od „podnětů“ veřejnosti. Prá-
vě to by mohlo vést k tomu, že se budou lidé udávat navzájem.

Zvláště média výrazně kritizovala zákon o trestní odpovědnosti 
firem. V novele totiž zůstala problematická pasáž o pomluvě, která 
podle kritiků otevírá prostor k cenzuře a omezení svobody slova, 
zneužitelná by ale mohla být i v rámci konkurenčního boje. Část, 

která se týká odpovědnosti právnických osob za pomluvu, přidal 
do návrhu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, původní ná-
vrh s ní nepočítal.

Novela také přináší rozšíření výčtu trestných činů, kterých se mů-
že podnikatel či firma dopustit – například trestný čin neposkytnu-
tí pomoci řidičem dopravního prostředku, šíření pohlavní nemoci či 
loupež. Podle kritiků se přitom jedná o takové činy, za které by měl 
nést odpovědnost jednotlivec, nikoli právnická osoba.

Zákon má navíc další problematickou část, která firmám umož-
ňuje se za určitých okolností zbavit trestní odpovědnosti. Ta by při-
tom podle některých mohla vést k zastavení stíhání v závažných 
případech, jako jsou například kauzy Metrostavu nebo Agrotecu 
ministra financí Andreje Babiše.

Autor: Tereza Vilímová, zdroj: Echo24.cz

) http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/utaho-
vani-sroubu-startuje-eet-udavacsky-zakon-i-nahubek-pro-media.html

Glosa: Jak vyhubit venkov s pomocí EET

Je to proces, který má dvě fáze. První se jmenuje Babiš – podni-
katel. Během ní se zkoncentrovala půdní držba a zemědělská výro-
ba do té míry, že kdyby žil Masaryk nebo Antonín Švehla, usilovali 
by o novou pozemkovou reformu. To, co největší české šlechtické 
rody nezvládly nashromáždit za 300 let, dokázal Andrej Babiš za 15 
(s jeho více než 100 tisíci hektary by jej předstihli jen Schwarzen-
bergové a Liechtensteinové). Stal se z něj nejen největší český vel-
kostatkář, ale také řezník, mlékař, pekař, obchodník s hnojivy, po-
střiky, osivy, úrodou, zemědělskou technikou…

Většina toho, co se dnes na české vesnici vypěstuje nebo odcho-
vá, skončí dříve či později v  některém z  Babišových zpracovatel-
ských podniků. A platí to i v opačném směru – bez Babiše už ani ne-
zasejete. 

A teď přichází druhá fáze likvidace tradiční české vesnice a její 
transformace na pouhou příměstskou noclehárnu. Ta nese název 
Babiš – výběrčí daní. Pokud po první fázi na venkově ještě někdo 
trvale žije a pracuje, po té druhé už nebude mít důvod.

To jediné, co na venkově ještě zůstalo – místní hospůdka a spo-
lečenský život organizovaný hasiči, myslivci nebo fotbalisty – bude 
zdecimováno EET.

Právě venkov, jak se nyní jasně ukazuje, bude první obětí toho-
to systému, jehož deklarovaným cílem je zlepšení výběru daní 
(i malé dítě ví, že největší daňové úniky vždycky byly kolem lihu, ci-
garet, hazardu a PHM).

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  1 7)

mailto:info@smscr.cz
http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/obce-prispevkove-organizace-mistni-spolky-a-eet.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-upresneni-k-povinnosti-mistnich-spolku.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-upresneni-k-povinnosti-mistnich-spolku.aspx
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/utahovani-sroubu-startuje-eet-udavacsky-zakon-i-nahubek-pro-media.html
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/utahovani-sroubu-startuje-eet-udavacsky-zakon-i-nahubek-pro-media.html
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čím hůře, tím lépe
Výsledkem bude, že drobný zemědělec neprodá mléko či maso 

ze dvora bez onoho elektronického nesmyslu, bude mít problém jít 
na trh do města nabídnout jablka z vlastní zahrady, klasické hospo-
dy čeká hromadný zánik a v lepším případě je nahradí privátní „piv-
ní kluby“. Pořádat někde bál, to už si kvůli opletačkám s berňáky ka-
ždý hodně rozmyslí.

Ministerstvo financí sice tvrdí, že lidí, kteří své přebytky prodá-
vají nepravidelně, se EET netýká, stejně tak organizátorů občas-
ných společenských akcí, ale kde je ona hranice většího než malé-
ho množství bálů (jablek)?

Babiš už asi ví, co svým jednáním může způsobit a jaké to může 
mít politické dopady, proto se snaží na poslední chvíli EET předě-
lat. (Úředníci na finančních úřadech – jak si autor tohoto textu 
osobně vyslechl – jsou sami nešťastní z toho chaosu, kdy do po-
slední chvíle třeba netušili, jaká bude metodika kontrol, a kdy ne-
dělají téměř nic jiného, než dokolečka vysvětlují, že na pizzu poda-
nou zákazníkovi na stůl se EET vztahuje už teď a na úplně stejnou 
pizzu zabalenou do krabice až od března 2018.)

To je ale jen doklad Babišova stylu řízení. Faktem zůstává, že 
zdecimovaná česká vesnice, bez života a zcela závislá na novodo-
bé vrchnosti, plně vyhovuje Babišovým podnikatelským zájmům.

Autor: Jiří Pšenička, Zdroj: Dotyk.cz

) http://www.dotyk.cz/publicistika/glosa-jak-vyhubit-venkov-s-
-pomoci-eet-20161129.html
) http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/glo-
sa-jak-vyhubit-venkov-s-pomoci-eet.html

Majitelé udaných restaurací by se měli 
dozvědět konkrétní jméno svého bonzáka

Od ostrého startu EET uplynulo jen několik málo dní a finanční 
úřady po celé zemi již evidují více než stovku udání na to, že obslu-
ha restaurace či hospody nevydala zákazníkovi náležitou účtenku. 
Lze očekávat, že v následujících dnech a týdnech bude podobných 
případů přibývat. Předpokládám, že málokdo (ale spíš nikdo) se 
pod své udání podepsal či uvedl správné kontaktní údaje na sebe. 
Chtěl-li Andrej Babiš v řadě Čechů probudit jejich nejnižší a nejod-
pudivější vlastnosti, může si připsat první bod. 

Představte si tu situaci. Pan XY jde v poledne na oběd s kolegy 
a když se vrátí zpět, sedne k počítači a pošle udání na majitele pod-
niku, u něhož před chvílí jedl a pil. Z hosta se stal udavač. Nad tím 
rozum zůstává stát. Proč to udělal? Nechutnalo mu? Dostal pivo 

pod míru anebo musel dlouho čekat na jídlo? Dobře, to se v pole-
dne v restauracích někdy stává. Výsledkem je buď okamžitá stíž-
nost obsluze anebo dotyčný do příslušné restaurace už zkrátka 
příště nepřijde a řekne o tom svým kolegům. A jak známo ústní do-
poručení či naopak antireklama dokáže divy.

Tady jde však o něco mnohem horšího. Nový systém evidování 
tržeb uvolnil v mnoha lidech zadržovanou frustraci ze svého neú-
spěchu, bezvýznamnosti, malosti či obyčejné závisti. O své ubohos-
ti a hlouposti tito lidé nepřemýšlejí, protože toho nejsou schopni. 
Vidí, že jiní mají více, daří se jim, mají nové auto a jezdí do Karibiku 
na dovolenou. Na to si určitě museli nakrást, dospěje k závěru uda-
vač. A tak koná. Jiní k těmto krokům přistupují s chladnou logikou, 
potřebují například uškodit konkurenci, pomstít se někomu za mi-
nulá příkoří či alespoň přispět k situaci, když se nedaří mně, nebu-
de se dařit ani sousedovi.

O tom, že řada hospodských či majitelů restaurací v minulosti ne-
přiznávala všechny tržby, je snad zbytečné psát. Tohle věděl či tušil 
v zemi snad úplně každý, to není žádná novinka. Ostatně o šedé eko-
nomice, která obrací podle různých odhadů až 15 procent hrubého 
domácího produktu, se pravidelně píše v tisku či na internetu. A kon-
troloři finanční zprávy tu byli i před 1. prosincem a různé podněty pro-
šetřovali i bez EET. Stačí se jen podívat do výroční zprávy Generální-
ho finančního ředitelství, to jsou desítky tisíc případů a šetření ročně.

Tady zkrátka někteří lidé nebyli dojmu, že se z nich stanou po-
mocníci financů. Něco podobného, jako kdysi za bolševika byla po-
mocná stráž VB. Tito lidé chtějí skrze ochrannou ruku státu kontro-
lovat a napomínat jiné a defacto vůči lidem či podnikům ve svém 
okolí projevovat jakousi moc. Večer pak budou s dobrým pocitem 
ulehat do postelí, že to tomu hospodskému pěkně zavařili a že až 
na něj kontrola přijde, tak se bude hezky škvařit.

Vzhledem k tomu, že ve světě internetu je možné skrýt svoji pravou 
identitu za neexistující jméno či smyšlenou tvář, tito křiví lidé ztrácí 
ostych. Vědí, že když někoho nabonzují, nikdo se to o nich nedozví 
a nebude se jim moci nijak revanšovat. V tomhle ale je obrovská dis-
proporce a ještě větší zneužitelnost systému. Proto by měla platit zá-
sada a pravidlo, že každý, kdo chce někoho udat, měl by dojít na pří-
slušný finanční úřad osobně, podat podnět svým jménem a poskyt-
nout svůj průkaz totožnosti a kontaktní adresu. (Samozřejmě, úplně 
nejlepší by bylo možnost bonzovat zcela zrušit a neuznávat ji.) Pokud 
pak bude jeho podnět vyhodnocen jako oprávněný a ke kontrole do-
jde, měl by udaný hospodský přesně vědět, kdo na něj kontrolu poslal.

Autor: Jiří Štefek

) http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/ma-
jitele-udanych-restauraci-by-se-meli-dozvedet-konkretni-jmeno-
-sveho-bonzaka.html

SMS k návrhu nového zákona o odpadech:
Počkat na právě chystané evropské směrnice

Je tomu již více než dva roky, co jsme se jako SMS ČR stali přímými 
svědky přípravy nového zákona o odpadech. Zákona, jehož výsledná 
podoba je poznamenána veletočem různých zájmových skupin.

Obce, které by byly jedněmi z prvních subjektů, na něž by zavá-
dění nového zákona dopadlo, opět nebyly zcela respektovány ve 
svých oprávněných požadavcích.

Přístup našeho sdružení vůči rezortu životního prostředí byl po 
celou dobu projednávání návrhu zákona velmi střídmý, a to zejmé-
na s vědomím obtížnosti celé materie. Již v procesu vypořádání při-
pomínek jsme však opakovaně upozorňovali na ničím neodůvod-
něnou přísnost celé normy, která zásadně překračuje a zpřís-
ňuje cíle, které nám ukládá nadřazená evropská legislativa. 
I aktuální čísla zveřejněná Eurostatem ukazují, že ČR si v oblasti od-
padového hospodářství stojí dobře a v jednotlivých sledovaných 
parametrech se umísťujeme většinou v první třetině států. Navzdo-
ry tomu je jistě stále co zlepšovat, ale jsme toho názoru, že bychom 
to měli činit zejména v intencích požadavků platné legislativy EU.

Vážíme si všech změn, které MŽP postupem času při přípravách 
zákona zapracovalo. Nicméně klíčové problematické body stále 
přetrvávají. Za zásadní v této souvislosti pak vnímáme shrnutí veš-
kerých rizik nového zákona o odpadech, které k předloze konstato-
vala Legislativní rada vlády. Dopadová studie k zákonu byla vyhod-
nocena jako nedostatečná s nutností jejího širokého dopracování. 
Reálné dopady nové regulace na obce tedy stále nejsou známy.

Za podstatný v tuto chvíli považujeme také fakt, že v Evropském 
parlamentu již probíhá projednávání nových odpadových směrnic 
v pracovních orgánech. Evropská komise vnímá balíček k oběhovému 
hospodářství jako jednu ze svých priorit a hodlá směrnice prosadit co 
nejdříve. V tomto směru vnímáme jako logické, aby ČR podobně jako 
ostatní evropské státy, vyčkala se schvalováním odpadové legisla-
tivy do doby, kdy budou schváleny nové evropské odpadové 
směrnice. Podle nich by pak měl být připraven i nový český odpado-
vý zákon. Není vhodné, aby případně schválený aktuální návrh záko-
na platil pouze cca 1,5 roku a musel být znovu významně novelizován.

Z pohledu SMS ČR a našich obcí by pro jakýkoli budoucí zákon by-
lo vhodné, aby obsahoval pokud možno méně administrativních 
povinností a aby nebyl postaven na potřebě zvýšení nákladů za od-
padové služby. Obce musí řešit širokou a stále se zvyšující řadu růz-
ných povinností. Považujeme za nezbytné k nové legislativě přistupo-
vat tak, aby byla v tomto smyslu pokud možno co nejúspornější a zá-
roveň neznamenala pro obce a města potřebu navýšených nákladů.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1221-komentar-sms-cr-
-k-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech
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Mezi mateřskými školami
nesmí vzniknout propast

V minulých měsících probíhalo meziresortní připomínkové říze-
ní k vyhláškám, provádějícím školský zákon. SMS ČR v této souvis-
losti uplatnilo významné podněty, týkající se zejména režimu les-
ních školek a nároků, jež jsou na ně kladeny.

Od roku 2002 Česká republika zažívala baby boom, při kterém se 
především generace narozené v 70. letech, známé také jako tzv. „Hu-
sákovy děti“, rozhodly založit rodiny. Trend dosáhl vrcholu mezi lety 
2008 a 2009, s počtem 120 tisíc narozených dětí ročně. Od té doby 
počet nově narozených dětí klesá. Zvýšený počet novorozenců s se-
bou přinesl potíže při přijímání dětí do školek. Ne vždy bylo pro dě-
ti ve školce místo, a každý rok jich bylo mnoho odmítnuto, a to i v ro-
ce 2014 a 2015; předloni se do školek nedostalo 58 939 dětí a loni 
školky odmítly 60 281 dětí. 

Reakcí na velký počet odmítnutých dětí ve školkách byl hromad-
ný vznik soukromých mateřských školek a také  vznik zařízení, jež ne-
byla zákonem dlouho pojmenována – lesních mateřských školek. 
Tento institut přináší novela č. 178/2016 Sb., kterou se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon). Lesních mateřských škol je 
v ČR nyní okolo 140. Zařazení lesních mateřských školek do školské-
ho zákona jim umožňuje, aby byly zapsány do školského rejstříku. 
Pokud by lesní mateřské školky nebyly jako školky zákonem pojme-
novány, hrozilo by jim, že by v nich pětileté děti nemohly plnit povin-
ný předškolní rok. Rodiče by je tak museli zapsat do běžné školky.

Nela Brožková, legislativní analytička SMS ČR

) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1210-mezi-materskymi-
-skolami-nesmi-vzniknout-propast

Zájem o Centra společných služeb obcí roste

Centra společných služeb (CSS), která postupně vznikla díky 
projektu Svazu měst a obcí ČR, letos v říjnu využilo více než 1 200 
obcí. Dohromady tvořily celkem 83 dobrovolných svazků, nejvíc – 
dvanáct – DSO je přitom z Jihomoravského kraje. CSS v uplynulém 
období konkrétně řešily zejména problematiku odpadů prostřed-
nictvím nákupů kompostérů a štěpkovačů, pomáhala starostům 
s přípravou obecně závazných vyhlášek a tvorbou rozvojových do-
kumentů, úspěšně realizovala školení zástupců obcí v oblasti účet-
nictví nebo veřejných zakázek a zajišťovala také podklady pro zpra-
cování žádostí o dotace.

Celkem je do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 
na bázi meziobecní spolupráce“, financovaného z  OP Zaměstna-
nost a státního rozpočtu, zapojeno více než 1 600 obcí. V praxi to 
znamená 2,1 milionů obyvatel. Služby CSS využívají podle aktuální 
potřeby, zájem o ně postupně roste.
) http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-slu-
zeb-obci/zajem-o-centra-spolecnych-sluzeb-mest-a-obci-roste-
-vyuzivaji-je-samospravy-i-lide.aspx

Spolupráce státu, veřejného a soukromého
sektoru by mohla pomoci obcím,
kde ubývá služeb a kamenných poboček

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více 
investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby 
se tyto části ČR nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které 
potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komuni-
kační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad 
podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života li-
dí s pomocí e-governmentu. O síti poboček České spořitelny a ban-
kovních službách v obcích s ředitelem sekce veřejný sektor a realit-
ní obchody této banky Milanem Haškem jednal výkonný ředitel 
Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/spolu-
prace-statu-verejneho-a-soukromeho-sektoru-vcetne-chytrych-
-technologii-by-mohla-pomoci-obcim-kde-ubyva-sluzeb-a-ka-
mennych-pobocek.aspx

Katolická církev se učí investovat,
kněze chce časem platit jako lékaře

Katolická církev se stále učí investovat do nemovitostí a do fi-
nančních fondů, aby za pětadvacet let, až vyschnou příspěvky stá-
tu, měla z čeho žít. „Nemůžeme si moc vyskakovat, protože potře-
bujeme základní kapitál investovat a nikoliv spotřebovat,“ říká Sta-
nislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. 

Církev kvůli restitucím postupně nabírá zaměstnance. „Určitě při-
bývá lidí v administrativě a se vznikem nových obchodních společnos-
tí, nedovedu říct kolik. Zodpovědný člověk je samozřejmě úzký profil,“ 
říká Přibyl. Církev zaměstnává 3,5 tisíce lidí, z toho 1 700 duchovních. 
) http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani/katolicka-cir-
kev-se-uci-investovat-kneze-chce-casem-platit-jako-lekare.html

10. ročník diskusního semináře
RURAL/VENKOV 2017
výzkumného centra Přírodovědecké fakulty UK RURAL se uskuteč-
ní jako vždy první čtvrtek v únoru – 2. 2. 2017 od 10:00 v budově 
Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2.

Na semináři vystoupí Annetta Steinführerová z Thünen Institu-
tu v Braunschweigu, Německo, (anglicky), diskuse bude v češtině. 
Druhou část semináře obohatí panelová diskuse různých odborní-
ků na problematiku rozvoje venkova od akademiků, přes předsta-
vitele státní správy až po praktiky z MAS nebo venkovských obcích.

Počet míst v sále je omezen, proto je nutné nahlásit účasti (jmé-
no, příjmení, instituce) na mail perlin@natur.cuni.cz. Vaši účast bu-
de po nahlášení potvrzena.
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Pozvánka 
Sekce regionální geografie ČGS 

Sekce socioekonomické geografie ČGS 
Pražská – středočeská pobočka ČGS 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Venkov 2017 
10. ročník diskuzního semináře 

 
Seminář se koná ve čtvrtek dne 2. 2. 2017 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK,  

Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická.  
Předpokládané ukončení je v 15.00 hod. 

 
Program semináře  
10:00 - 10:10  Radim Perlín zahájení semináře  
10:10 - 10:50 
Annett Steinführer  Socio-demographic changes in rural areas in Germany: impacts on 
service delivery and settlement structures  
Institut für Ländliche Räume, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Německo 
vystoupení bude v angličtině, následná diskuze česky  
 
10:50 - 11:30 
Radim Perlín  Aktéři na venkově a jejich sítě 
výzkumné centrum RURAL  
 
11:30 - 12:10   
Petr Havel   Rozvoj venkova a zemědělství ve světle legislativy EU 
agrární analytik   
 
12:20 - 13:20   Oběd formou rautu v budově PřF UK  
 
13:20 - 15:00    Panelová diskuze  
členové panelu  
Ivan Bičík   výzkumné centrum RURAL  
Jan Florián   místopředseda NS MAS  
Richard Nikischer  MMR   
Marie Trantinová Ústav zemědělské ekonomiky a informací  
Antonín Vaishar Ústav aplikované a krajinné ekologie, Mendelova univerzita v Brně 
Vladimír Vytiska starosta obce Únětice a zakladatel MAS Přemyslovské Střední Čechy 
 
Radim Perlín  moderátor panelové diskuze  
 
Změna pořadí i jednotlivých řečníků je možná. 
Prosíme o mailové potvrzení účasti na adrese perlin@natur.cuni.cz, kapacita sálu je omezena.  

 
 

Radim Perlín 
vedoucí výzkumného centra RURAL 
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http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/podnikani/katolicka-cirkev-se-uci-investovat-kneze-chce-casem-platit-jako-lekare.html
http://www.spov.org/aktuality/10-rocnik-diskusniho-seminare-rural-venkov-2017.aspx
http://www.spov.org/aktuality/10-rocnik-diskusniho-seminare-rural-venkov-2017.aspx
https://mail.google.com/mail/u/0/h/18rrtuxklevgx/?&cs=wh&v=b&to=perlin@natur.cuni.cz
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Soutěž Komunální politik roku 2016:
Hlavní cenu získala starostka Kouřimi
Zuzana Čiháková za rozvoj dobrovolnictví

V pořadí už druhý ročník soutěže Komunální politik roku má své 
vítěze. Byli slavnostně vyhlášeni 22. listopadu v nově zrekonstruo-
vaných prostorách Akademie veřejného investování na Minister-
stvu pro místní rozvoj v Praze. Soutěž je pořádána vydavatelstvím 
Profi Press s. r. o. a redakcí časopisu Moderní obec s cílem vyhledat, 
zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty usku-
tečněné územními samosprávami. Za všemi těmito nevšedními 
projekty stojí i nevšední lidé – komunální politici. Proto jsou oceňo-
váni ti, kteří vznik projektu inspirovali, získali pro jeho realizaci za-
stupitelstvo i veřejnost, významně se podíleli na jeho uskutečnění, 
obstarali pro něj peníze a dál jej případně rozvíjejí.

Také letos soutěži Komunální politik roku 2016 poskytla svoji zá-
štitu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a spolupořada-
telství se ujaly Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv 
ČR. Redakce Moderní obce se mohla opřít i o podporu Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu.

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže:
•	 	Kategorie	Sociální	projekt	roku:	Zuzana	Čiháková,	starostka	měs-

ta Kouřim na Kolínsku, za projekt Posilování komunity dobrovol-
nickou prací a dárcovstvím.

•	 	Kategorie	Děti	a	rodiče:	Karel	Ferschmann,	starosta	obce	Něm-
čovice na Rokycansku, za projekt Zapojení předškolních dětí do 
činnosti dobrovolných hasičů.

lze představit lidi, kteří pomáhají například v rámci sousedské vý-
pomoci. Cílená podpora a rozvoj dobrovolnické práce přinese 
ovoce každé komunitě.“

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi křišťálové srdce, výro-
bek sklářů v Novém Boru, a pro svoji obec či město i šek na 20 tisíc 
korun. Celková vítězka soutěže pak získala titul Komunální politik 
roku 2016 a pro své město odměnu ve výši 50 tisíc korun.

Více: www.komunalnipolitikroku.cz.
Zdroj: Moderní obec

) http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/komunalni-politik-roku/
soutez-komunalni-politik-roku-2016-ma-sve-viteze.aspx
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•	 	Kategorie	Sport	a	veřejné	zdraví:	Filip	Kořínek,	starosta	města	
Černošice v okrese Praha-západ, za projekt Hala Věry Čáslavské.

•	 	Kategorie	 Kulturní	 a	 vzdělávací	 činnost:	 Ladislav	 Kubín,	 mís-
tostarosta obce Slavkov na Opavsku, za projekt 8. setkání Slav-
kovů z Evropy 2015.

•	 	Kategorie	odpadové	hospodářství:	Martin	Ander,	náměstek	pri-
mátora statutárního města Brna, za projekt   RE-USE Managa-
ment statutárního města Brna.

•	 	Kategorie	Veřejná	 zeleň:	 Věslav	Michalik,	 starosta	 obce	 Dolní	
Břežany v okrese Praha-západ, za projekt Nový hřbitov v Dol-
ních Břežanech.

•	 	Kategorie	Dopravní	projekt	roku:	Pavel	Žerníček,	starosta	obce	
Rapotín na Šumperku, za projekt Elektrizace trati č. 293 Šum-
perk – Kouty nad Desnou.

•	 	Ladislav	Chlupáč,	 starosta	města	Litoměřice	 (kategorie	Ekolo-
gický projekt roku).

Z nich hodnotitelská komise soutěže vybrala celkovou vítězku 
– starostku Zuzanu Čihákovou z Kouřimi, která obdržela i titul 
Komunální politik roku 2016. O svém projektu Posilování komu-
nity dobrovolnickou prací a dárcovstvím uvedla: „V naší zemi 
města a  vesnice zaznamenávají krásný a hladivý rozvoj. Všude 
většinou působí nějaký aktivní spolek, kde hodnoty pro svoji or-
ganizaci, ale i pro svou obec vytvářejí jeho členové dobrovolnic-
kou prací – skauti, hasiči, sportovci, rybáři, myslivci... Cílený roz-
voj dobrovolnictví, který na tuto práci navazuje, má obrovský vý-
znam. Zapojuje další lidi do prací pro celek, může být také 
specializovaný podle zapojení do projektů. Cíleným projektem 

Celková vítězka soutěže – starostka Zuzana Čihá-
ková z Kouřimi spolu s náměstkem ministryně pro 
místní rozvoj Zdeňkem Semorádem (vlevo)

Společný snímek letošních vítězů spolu s osobnostmi, které jim pře-
dávaly ceny, zástupci partnerů soutěže i jejich pořadatelů

Starosta Věslav Michalík z Dolních Břežan převzal 
cenu za vítězství v kategorii Veřejná zeleň z rukou 
místopředsedy Svazu měst a obcí ČR Pavla Draho-
vzala 

Ceny pro vyrobili skláři z Nového Boru. Cenou je 
symbolické křišťálové srdce, které odkazuje na to, že 
komunální politik musí být nejen schopný manažer, 
ale do své práce musí vkládat celé své srdce. 

Starostovi Rapotína Pavlu Žerníčkovi cenu za vítěz-
ství v kategorii Dopravní projekt roku předal ministr 
dopravy Dan Ťok

http://www.komunalnipolitikroku.cz/
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/komunalni-politik-roku/soutez-komunalni-politik-roku-2016-ma-sve-viteze.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/komunalni-politik-roku/soutez-komunalni-politik-roku-2016-ma-sve-viteze.aspx
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Knihovna jinak – rozhovor
s úřadující vítěznou knihovnou

Před rokem vyhrála knihovna 
v  Hejné celorepublikovou sou-
těž „Knihovna jinak“. Jednalo se 
o první historický ročník, který 
spočíval v  představení činnosti, 
kterou knihovna dělá „jinak“. Na 
začátku soutěže by si nikdo na 
knihovnu v Hejné jako na vítěze 
opravdu nevsadil!

Hejná, obec se 157 obyvateli, 
minulý rok nečekaně porazila 
například Městskou knihovnu ve 
Znojmě nebo Knihovnu Jiřího Ma-
hena v Brně. Na facebooku totiž 
více než kde jinde platí, že „je to 
o  lidech“. O lidech, kteří pro vás 
klikají a hlasují. A tak první roč-
ník „Knihovny jinak“ vyhrála malá 
knihovna v Šumavském podhůří, 
kterou vede mladá milá knihovni-
ce Hanka Hrabáková.

Jaké jsou podle vás nejčastější problémy knihoven, kromě ne-
dostatku místa, na který si snad stěžuje každá knihovnice a kni-
hovník?

Podle mého názoru je nejčastějším problémem přilákat děti ke 
čtení. Neříkám, že nechodí do knihoven žádné, ale alespoň půlka při-
chází jen kvůli povinné školní četbě. Ovšem díky šikovným knihovni-
cím a knihovníkům, kteří vymýšlejí skvělé akce, dochází děti pravi-
delně a přicházejí i nové. Asi už nejznámější a nejnavštěvovanější ak-
cí je Noc s Andersenem, dále soutěž Lovci perel, kteří opravdu „nutí“ 
děti pravidelně číst. Mnohé knihovny pořádají akce pro školky a ško-
ly a tím ukazují dětem veškerá pozitiva knihoven, což je skvělé. Pro 
malé knihovny je častým problémem nedostatek financí. I na vesni-
ci se žije, tak proč nevytvořit kulturní a společenské prostředí i tam. 
Právě knihovna je vždy místem setkávání a nedostatek finančních 
prostředků nám v tom mírně brání.

Celý rozhovor na: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-
-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihov-
nou.aspx

Titul Zemědělec roku
letos putoval ke třem vítězům

Titul Zemědělec roku v 15. ročníku soutěže získala trojice ví-
tězů. Nejlepším pěstitelem se stal Václav Schleiss, nejlepším cho-
vatelem akciová společnost Zeras a cenu za smíšenou výrobu zís-
kala Zemědělská společnost Komorno. Výsledky soutěže, kterou 
pořádají vydavatelství ProfiPress a týdeník Zemědělec, organizá-
toři vyhlásili v Praze. Hlavním kritériem jsou ekonomické ukaza-
tele firem.

Rozdělení do hlavních kategorií podle druhu výroby bylo letos 
nové. Důvodem je snaha, aby například i chovatelé, které v posled-
ních letech trápí celoevropsky nízké výkupní ceny, měli šance na 
umístění.

Nejvyšší index finančního zdraví v kategorii Malá farma do 100 
hektarů získal samostatně hospodařící rolník David Smetana, který 
byl současně oceněný tituly Zemědělec roku s potravinářskou vý-
robou a Zemědělec roku Královehradeckého kraje. Smetana býval 
také odborným poradcem současného ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky (KDU-ČSL).

V kategorie Ekologický zemědělec roku zvítězila již podruhé 
společnost AGRO Březová, vítězem kategorie Zemědělec roku 
v méně příznivých a horských oblastech a Zemědělcem roku Kar-
lovarského kraje je společnost Probitas. Mladým farmářem roku 
a  zároveň vítězem v Jihočeském kraji je Václav Nosek, vlastník 
společnosti Noragros.

V nově vyhlašované kategorii Nejlepší farmářka roku zvítězila 
Marie Šteflová. V druhé nové kategorii Společensky odpovědný ze-
mědělec vyhrálo Rybářství Třeboň.

Odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) 
hodnotili firmy na základě jejich loňských ekonomických výsledků. 
Spolupořadateli soutěže jsou ministerstvo zemědělství, Agrární ko-
mora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů a Společnost mladých agrárníků. V loňském ročníku vy-
hrál soukromě hospodařící rolník Václav Hrabě ze Sedlece u Bená-
tek nad Jizerou.

V konkurenční soutěži Farma roku, kterou vyhlašuje Asociace 
soukromého zemědělství, loni zvítězil Kunclův mlýn v Brzině na 
Sedlčansku.

Celkové výsledky
Pěstitel Schleiss Václav
Chovatel Zeras
Smíšená výroba Zemědělská společnost Komorno

Regionální vítězové
Středočeský Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně
Jihočeský Noragros
Plzeňský Schleiss Václav
Královéhradecký David Smetana
Pardubický DOUBRAVA
Vysočina Zeras.
Jihomoravský ROŽIVA .
Olomoucký Zemědělské družstvo Hnojice
Zlínský Valašské ZOD, družstvo
Liberecký Agrojilm
Karlovarský Probitas
Ústecký Hanzal Václav
Moravskoslezský Pavel Müller

Další kategorie
Společensky odpovědný zemědělec Rybářství Třeboň
Zemědělec s potravinářskou výrobou David Smetana
Mladý farmář Noragros – Václav Nosek
Farmářka roku Marie Šteflová
Zemědělec roku pro horské a znevý-
hodněné oblasti

Probitas

Ekologický zemědělec AGRO BŘEZOVÁ
Malá farma do 100 ha David Smetana

Zdroj: http://www.zscr.cz/clanek/titul-zemedelec-roku-letos-pu-
toval-ke-trem-vitezum-2507
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http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihovnou.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihovnou.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/kultura-a-architektura/knihovna-jinak-rozhovor-s-uradujici-viteznou-knihovnou.aspx
http://www.zscr.cz/clanek/titul-zemedelec-roku-letos-putoval-ke-trem-vitezum-2507
http://www.zscr.cz/clanek/titul-zemedelec-roku-letos-putoval-ke-trem-vitezum-2507
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Vyhlášen 19. ročník Zlatého erbu

Až do 3. února 2017 mohou obce přihlašo-
vat své webové stránky do 19. ročníku soutěže 
Zlatý erb, kterému poskytlo vedle několika dal-
ších subjektů svoji oficiální záštitu i  Sdružení 
místních samospráv. 

Renomovaná soutěž o nejlepší weby a elektronické služby měst 
a obcí vstupuje do dalšího roku své existence s rozšířeným organi-
začním týmem, v  jehož čele je spolek Český zavináč, a drobnými 
úpravami kategorií i metodiky hodnocení. V první fázi proběhnou 
jako obvykle krajská kola a vítězové postoupí do kola celostátního, 
jehož finále se odehraje tradičně v rámci programu konference ISSS 
v Hradci Králové. V regionech, kde se oficiálně nevyhlašuje krajské 
kolo, bude účastníky hodnotit malá porota a tři nejlepší postoupí 
do celostátního kola.

Pro města a obce přináší účast řadu výhod – soutěžící se ujistí, 
zda webové stránky vyhovují všem požadavkům, a získají objektiv-
ní srovnání se sousedními obcemi a městy. Příklady dobré praxe, 
byť třeba jen na regionální nebo krajské úrovni, mohou přinést no-
vou inspiraci, nové nápady a nové zkušenosti. Samotné přihlášení 
pracovníky samospráv nijak nadměrně nezatíží a podrobné hodno-
cení poroty může ukázat slabá místa, která na webových stránkách 
jsou…

Přihlašovací formulář, propozice soutěže a základní pravidla pro 
uvádění povinných informací jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz

Uzávěrka příjmu přihlášek: 3. února 2017,	14.00	hodin;
Vyhlášení výsledků krajských kol v průběhu března 2017;
Slavnostní vyhlášení vítězů celostátního kola: 3. dubna 2017, kon-
ference ISSS/V4DIS, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové.

Přihlašte proměnu ve vaší obci
do dalšího ročníku výstavy!

Přihlašte svou proměnu do 9. ročníku výstavy Má vlast – cesta-
mi proměn, který  bude zahájen  20. 5. 2017 v  Praze na Vyšehra-
dě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích 
kolekcích na putování do všech krajů naší vlasti.

Výstava přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených 
míst a objektů v naší krajině. V roce 2016 jich představuje celkem 
112. Na konci června se jednotlivé kolekce výstavy postupně stě-
hují z pražského Vyšehradu do všech krajů Čech, Moravy a Slezska. 

„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět, 
že se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do lepšího 
stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající stavby. Pří-
znivé změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ říká osobnost 
projektu, známý kardiochirurg Prof. MUDr. Jan Pirk.

Výstava představuje  osudy zchátralých budov proměněných 
v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a ná-
vsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stav-
bách i znovuoživené přírodě.

„Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na ní uvi-
díte, můžete vidět také ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné prá-
ci lidí na zvelebování  našeho  společného domova,“  popisuje smysl 
výstavy její ředitelka Drahomíra Kolmanová.  

 
Vystavovatelům nabízíme:

•	 	Tvorbu	plakátu	ve	formátu	B1	z	dodaných	podkladů	(včetně	pře-
kladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)

•	 	Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v kraj-
ských kolekcích po celý rok
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•	 	Tiskové	PDF	informačního	plakátu	A3	(informace	o	účasti	pro-
měny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrás-
nější proměnu)

•	 	VIP	pozvánku	na	slavností	Vyhlášení	na	Vyšehradě
•	 	Propagaci	 proměny	 na	webu www.cestamipromen.cz  a face-

booku www.facebook.com/CestamiPromen
•	 	Publicitu	v	klasických	médiích	(naše	výstava	má	až	100	mediál-

ních výstupů ročně)
•	 	Možnost	prezentace	výstavy	ve	vašem	městě	nebo	obci!

Podmínky účasti:
•	 	Základní	poplatek 4800	Kč	za	celoroční	propagaci	jedné	promě-

ny (3 967,– Kč bez DPH)
•	 	Dodání	vhodných	podkladů pro	zpracování	výstavního	plakátu	

do 31. 3. 2017 (fotografie objektu před a po proměně v dosta-
tečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování (o velikos-
ti nejméně 1 500 px v kratší straně)

Proměny můžete registrovat do 28. 2. 2017
Zdroj: http://www.cestamipromen.cz/promeny-2016/406

Foto z předchozího ročníku

http://www.zlatyerb.cz/
http://www.cestamipromen.cz/
http://www.facebook.com/CestamiPromen
http://www.cestamipromen.cz/promeny-2016/406
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Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Katedra cestovního ruchu 

a příspěvková organizace Vysočina Tourism 
 

 

pořádají  
 

pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, 
hejtmana Kraje Vysočina 

a primátora statutárního města Jihlava 
 

s mediální podporou společnosti COT media 
 

12. mezinárodní konferenci  
Aktuální problémy cestovního ruchu  

na téma 

CESTOVNÍ RUCH  
JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ 

ve dnech 22. – 23. února 2017 
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava 

 
Hlavní cíl konference 

Cílem mezinárodní konference je propojit poznatky několika vědních disciplín, které se cestovním 
ruchem zabývají. Cestovní ruch je interdisciplinární jev a jeho multioborový charakter dává prostor 
k širšímu zkoumání. Zároveň je přínosné nahlédnout na cestovní ruch i z jiného pohledu než jen 
z pohledu jedné vědecké disciplíny. 
Snahou konference je přiblížit poznatky ekonomie, sociologie, psychologie, geografie a dalších 
vědních disciplín se zaměřením na jejich využití a význam pro rozvoj cestovního ruchu. 
Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. 
Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními poznatky z různých vědeckých disciplín 
a jejich vazbu na cestovní ruch.  
 
 
 
Na konferenci vystoupí např. 
Dr Rob Davidson (MICE Knowledge, Spojené království) 
Prof Dr Terry Stevens (Swansea University, Spojené království) 
Ing. Jan Kameníček, MBA (Travelclick)  
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Organizátor: 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
 

Platforma Roku venkova 2017: 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, 

řemeslné a zemědělsko-potravinářské profesní spolky, zájmová sdružení podporující aktivity na 
venkově 

 
Hlavní cíl: 

Podpořit hlavní skupiny podnikatelů v obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a 
udržovat provozovny na venkově 

 
Mise: 

Prostřednictvím podnikatelského ruchu na venkově zabezpečit základy jeho udržitelnosti a současně 
posílit vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky 

 
 

Hlavní pilíře aktivit Roku venkova 2017: 
 

 ... a teď česky: Podpora lokálních producentů a pěstitelů 
 Fandíme řemeslu: Podpora regionálních řemeslníků 

 Malý obchod a gastro: Podpora koloniálů, výčepů, lokálních restaurací a penzionů 
 Rodinná firma: Podpora rodinného podnikání na venkově 
 Svou cestou: Podpora začínajících podnikatelů na venkově 

 
 

Plošné aktivity Roku venkova 2017 napříč projekty: 
 

 Cílená legislativní podpora drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích do 3000 
obyvatel a v ohrožených obcích na bázi daňových a sociálních benefitů 

 Vytvoření záručních a úvěrových nástrojů pro všechny typy podnikání na venkově ve 
spolupráci PGRLF a ČMZRB 

 Ve spolupráci s resorty a ČSÚ zpracování analýzy podnikání na venkově 
 Vytvoření cíleného průzkumu zaměřeného na úroveň drobných podnikatelských služeb 

v obcích  
 Zajištění kampaní zviditelnění podnikatelů na venkově na ČT (Toulky za podnikateli na 

venkově) a v denících s celoplošným dosahem 
 

www.rokvenkova.cz Bližší informace: http://kcr.vspj.cz/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2017
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Zájem o národní dotace MMR stoupá.
Žádostí je stále více

Národní dotace Ministerstva pro místní rozvoj se těší stále vět-
ší oblibě. Sešlo se přes 2,7 tisíc žádostí s požadavkem téměř 2,4 mi-
liardy korun. Největší zájem mají obce o podporu na výstavbu a re-
konstrukci dětských a víceúčelových hřišť. 

„Velký počet žádostí ukazuje to, že naše podpora je v našich obcích 
nepostradatelná. Nejedná se navíc o poslední součet žádostí, stále 
máme otevřenou výzvu na podporu cestovního ruchu a marketingo-
vých aktivit z Národního programu na podporu cestovního ruchu v re-
gionech a také na odstraňování bariér. Žadatelé by pak do konce dub-
na měli dostat rozhodnutí o jejich úspěšnosti,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v polovině října minu-
lého roku výzvy na podávání žádostí o podporu z národních dota-
cí, a to konkrétně z programů na podporu bydlení, rozvoj regionů, 
revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů), 
územně plánovacích činností obcí a na podporu regionů po živel-
ních pohromách. Příjmy žádostí byly odstartovány vyhlášením vý-
zev 17. 10. a 18. 10. a ukončeny byly k 30. 12. 2016.

Největší zájem, a tedy největší počet žádostí se sešlo v dotačním 
titulu na podporu zapojení generací do komunitního života v obci 
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kdy MMR 
spočítalo celkem 907 žádostí. Celkově se pak v podprogramu sešlo 
2 142 žádostí s požadavkem dosahujícím téměř 1 miliardu korun 
(MMR má připraveno zhruba polovinu, tedy 500 milionů korun).

Celkem 326 žádostí se sešlo na podporu bydlení s požadavkem té-
měř 1,22 miliardy korun a jen na dotace na výstavbu komunitního by-
dlení pro seniory přišlo přes 50 žádostí. Dále například na regenera-
ce sídlišť má ministerstvo převis žádostí 607% objemu vyčleněných 

Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) v roce 2017:
Podprogram je členěn na pět dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasiv-
ního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občan-
ské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

D o t a č n í  p r o g r a m y  2 4)

finančních prostředků. Druhým rokem také mohli žadatelé zasílat žá-
dosti o podporu na demolice budov v sociálně vyloučených lokali-
tách a ministerstvo eviduje větší zájem, než předešlý rok. Podobně je 
tomu u dotací na pořízení územních plánů pro obce, kde se sešlo re-
kordních 189 žádostí s požadavkem zhruba 41 milionů korun. 

Ministryně Šlechtová upozornila, že žádostí bude ještě více, neboť 
stále probíhá příjem žádostí v Národním programu podpory cestov-
ního ruchu v regionech, který má připraveno pro žadatele 300 milio-
nů korun. Příjem žádosti bude ukončen 16. ledna. Na konci měsíce 
ledna skončí také příjem žádostí o dotace z programu Bezbariérové 
obce od roku 2017, kdy ministerstvo hodlá pomoci městům a obcím 
v odstraňování bariér při zajištění bezbariérového pohybu po budo-
vách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou služ-
bou a při zajištění vstupu do těchto budov.

Seznam přijatých žádostí z programu Podpora obnovy a rozvo-
je venkova v roce 2017 naleznete zde.

Seznam přijatých žádostí z programu Demolice budov v sociál-
ně vyloučených lokalitách v roce 2017 zde.

Seznam přijatých žádostí z  programu Podpora bydlení v  roce 
2017 naleznete zde.

Seznam přijatých žádostí z programu Podpora územně pláno-
vacích činností obcí v roce 2017 naleznete zde.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2017/Zajem-o-narodni-dotace-MMR-stoupa-Za-
dosti-je-stale-vice

PORV MMR 2017
kraj DT1 DT2 (2+2A+2B) DT3 DT4 DT5 Celkem

žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace žádostí dotace
Jihočeský 4 2 800 000 74 25 041 103 5 763 220 18 3 627 712 95 66 488 437 196 98 720 472
Jihomoravský 3 3 000 000 132 45 281 244 8 878 734 39 6 515 174 96 67 044 127 278 122 719 279
Karlovarský 4 3 051 719 18 5 436 301 2 131 469 3 778 008 18 14 267 146 45 23 664 643
Královéhradecký 4 2 800 000 56 20 481 015 3 223 520 28 3 987 436 28 19 990 284 119 47 482 255
Liberecký 5 3 700 000 25 7 907 206 2 97 080 7 1 580 811 28 17 008 510 67 30 293 607
Moravskoslezský 3 2 500 000 60 21 496 293 3 370 492 17 3 361 805 43 27 846 278 126 55 574 868
Olomoucký 4 2 800 000 96 33 978 517 13 2 281 710 32 6 857 672 65 47 010 547 210 92 928 446
Pardubický 3 2 300 000 45 14 835 553 0 0 19 3 624 486 57 39 787 446 124 60 547 485
Plzeňský 4 2 800 000 33 10 055 861 3 216 940 12 2 141 326 35 27 442 810 87 42 656 937
Středočeský 3 2 200 000 131 41 664 455 5 785 063 63 11 227 531 156 110 763 900 358 166 640 949
Ústecký 4 2 800 000 62 21 567 806 3 247 030 25 5 170 367 68 48 083 024 162 77 868 227
Vysočina 4 3 278 707 89 30 737 721 1 200 000 26 5 109 196 73 47 693 026 193 87 018 650
Zlínský 5 4 600 000 86 30 543 129 13 2 395 957 29 4 551 752 44 30 153 226 177 72 244 064
Celkem 2017 50 38 630 426 907 309 026 204 61 8 591 215 318 58 533 276 806 563 578 761 2142 978 359 882
Srovnání:
Celkem 2016 51 37 105 187 816 270 463 780 54 8 085 512 405 74 247 728 1008 733 731 983 2334 1 123 634 190

Podpora bydlení v roce 2017:

Odbor
číslo pod-
programu 

podprogram DT požadavky 
počty 
žá-
dostí 

alokace na 
rok 2017

84

117D062 Regenerace sídlišť   267 897 377 68 40 000 000

117D064
Podporované
byty

DT1 - PČB 273 161 210 48 140 000 000
DT2 - VB 37 700 000 10 40 000 000
DT3 - KoDuS 488 071 978 51 140 000 000

117D065 Olověné rozvody   3 740 049 9 6 000 000

117D066
Bytové domy 
bez bariér

  147 031 806 140 45 000 000

 
Podpora bydlení 
celkem 

  1 217 602 420 326 411 000 000

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/text
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Zajem-o-narodni-dotace-MMR-stoupa-Zadosti-je-stale-vice
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Zajem-o-narodni-dotace-MMR-stoupa-Zadosti-je-stale-vice
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Zajem-o-narodni-dotace-MMR-stoupa-Zadosti-je-stale-vice


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 217 • 1/2017

Ministerstvo zemědělství i v roce
2017 podpoří obnovu a údržbu
drobných venkovských památek 

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační pro-
gram zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. 
Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci 
žádat také o peníze na opravy polních cest. „Podpora je určená na-
příklad na opravy kapliček, hasičských zbrojnic, historických země-
dělských strojů či budování odpočinkových míst v krajině. Proti loň-
skému roku navíc bude možné žádat i o peníze na opravy polních 
cest, na které je z celkové částky vyčleněno 200 milionů korun,“ řekl 
ministr zemědělství Marian Jurečka. Cílem programu je zachování 
kulturních a historicky významných prvků venkova, a tím i zachová-
ní charakteristického rázu vesnic. Opravené památky či odpočinko-
vá místa v krajině také zvýší turistickou atraktivitu venkova. Program 
je rozdělen do pěti podprogramů, ve všech případech je maximální 
výše podpory 70 % nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci. Žádosti 
bude možné podávat od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy součet 
finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotli-
vých podprogramech. Stavby musí být dokončeny do 30. 9. 2018. 
Právě prodloužení doby možné realizace je jednou z nejzásadnějších 
změn, žadatelé tak budou mít na veškeré práce dostatek času. MZe 
má program schválený na následujících šest let, žádosti bude přijí-
mat každoročně. Program na údržbu a obnovu kulturních a venkov-
ských prvků spustilo MZe poprvé v loňském roce. Mezi 866 úspěš-
ných žadatelů rozdělilo přibližně 250 milionů korun. MZe

IROP vyhlásil výzvy v objemu 71 %
alokace programu

Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva Integrova-
ného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo Minister-
stvo pro místní rozvoj již 67 výzev. Jejich celkový objem činí 71 %, tj. 
88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok 
a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních pro-
středků, jako za první tři roky v předchozím programovém období 
strukturálních fondů v Integrovaném operačním programu (IOP).

„Již nyní jsou v těchto výzvách realizovány projekty. Jedná se např. 
o projekty zaměřené na zlepšení stavu silnic II. a III. třídy, kdy dochází 
k rekonstrukcím silnic, mostů, křižovatek, kruhových objezdů či insta-
laci bezpečnostních prvků, které zlepší bezpečnost silniční dopravy 

a přispějí k lepší mobilitě obyvatel v regionech. V celé ČR také probíhá 
zateplování bytových domů, které je podporováno z výzvy zaměřené 
na energetické úspory v bytových domech,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Poslední vyhlášené výzvy IROP v roce 2016 jsou zaměřeny na pod-
poru regionálního školství, přičemž výzvy jsou určeny pro integrova-
né nástroje, konkrétně integrované teritoriální investice (ITI) a integro-
vané plány rozvoje území (IPRÚ), které budou v návaznosti na tyto vý-
zvy vyhlašovat své vlastní integrované výzvy. Podpora bude směřovat 
do základního, středoškolského a volnočasového vzdělávání.

V letošním roce byly již také vyhlášeny výzvy nositelů strategií 
a zprostředkujících subjektů integrovaných územních investic. Cel-
kem je nyní vyhlášeno 11 výzev nositelů integrovaných strategií 
a  7  výzev zprostředkujících subjektů ITI k  předkládání projektů. 
Kromě webových stránek jednotlivých nositelů a zprostředkujících 
subjektů budou výzvy vyhlašovány rovněž na stránkách IROP zde.

V závěru roku 2016 je v realizaci již přes 530 projektů za 11,4 mld. 
Kč (částka zahrnuje podporu z ESIF a národní spolufinancování). Ví-
ce než 1 630 v objemu 36 mld. Kč prochází v současnosti hodnotí-
cím procesem. Rovněž dochází k vydávání Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace pro místní akční skupiny (MAS) na jejich provozní a režijní 
výdaje. Aktuálně je vydáno 71 Rozhodnutí za 529 mil. Kč a průběž-
ně bylo letos MAS vyplaceno 31,8 mil. Kč.

V roce 2017 se očekává jednak podstatný nárůst výzev v inte-
grovaných nástrojích, vyhlašování výzev místních akčních skupin 
a dále také zvýšení počtů projektů, které vstoupí do fáze realizace 
a proplácení žádostí o platbu. MMR

Navýšení prostředků ve výzvách IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti 
předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpeč-
nosti dopravy. Navýšená částka přesahuje 1,1 miliardy korun.

Zvýšení alokace uvedených výzev umožní schvalování projektů 
bez nutnosti čekat na dohodnocení všech projektů registrovaných 
ve výzvě, protože díky navýšení alokace o stanovenou částku vý-
zva obsahuje dostatečnou rezervu pro případné financování všech 
projektů, které jsou stále hodnoceny a po dohodnocení splní 
všechny podmínky výzvy. Zároveň je navýšením alokace možné fi-
nancovat řádově desítky kvalitních projektů, které sice podmínky 
výzvy splnily, ale vzhledem k původní alokaci by skončily tzv. pod 
čarou, a žadatelé by takový kvalitní projekt museli podávat znovu 
do případné opakované výzvy.

Ø  15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality“
Navýšena alokace výzvy o 276 mil. Kč na 1 737 894 254 Kč z EFRD.
Ø  11. výzva „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“
Výzva byla navýšena o 1 mil. Kč původní alokace z EFRD, a to na 
133 000 000 Kč. Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci ŘO 
IROP přistoupit ke schvalování projektů v oblasti sociálního pod-
nikání v této výzvě. Nejvíce projektů podaly dřevozpracující pod-
niky, stavební podniky (např. výroba plotů, stavebních prvků) a ka-
várny či pražírny kávy.
Ø  13. výzva „Revitalizace vybraných památek“
Původní alokace byla navýšena o 248 mil. Kč na 3 248 000 000 Kč 
z EFRD. Díky navýšení alokace 13. výzvy začne ŘO IROP neprodle-
ně schvalovat úspěšné projekty zaměřené na podporu památek 
(např. hrad Kost, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře, Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada, vodní hamr Dob-
řív apod.).
Ø  18. výzva „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“
Alokace byla navýšena o 583,27 mil. Kč na 1 072 020 000 Kč z pro-
středků EFRD. Finanční objem kvalitních projektů rekonstrukcí, 
modernizací a výstavby komunikací pro pěší a komunikací pro cyk-
listy, která splňují kritéria hodnocení a kontrol, přesahoval původ-
ní alokaci výzvy. Díky navýšení alokace výzvy tak dojde k uspoko-
jení většího počtu žadatelů po celé České republice a již bude mož-
né začít schvalovat úspěšné projekty na podporu bezpečnosti 
dopravy a cyklodopravy předložené v 18. výzvě. Zdroj: MMR
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/eu-a-regionalni-roz-
voj/navyseni-prostredku-ve-vyzvach-irop.aspx

MŽP podpoří ITI a CLLD
za 1,4 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fon-
dem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR sedm 
nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územ-
ních investic a Komunitně vedeného místního rozvoje, tedy projek-
ty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či 
města. Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty 
nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 
2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak 2. led-
na 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných svazků, 
měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů si mezi sebou 
rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.
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Čtyři z aktuálně otevřených výzev tedy míří na investice do vod-
ního hospodářství, na projekty zlepšující nakládání s odpadními 
vodami, na zajištění pitné vody, protipovodňová opatření i povod-
ňovou ochranu intravilánu. 

„Celkem je pro žadatele v těchto čtyřech výzvách k dispozici 
přes 720 milionů korun. Podpoříme projekty na území Královéhra-
decka, Pardubicka, Plzeňska a na území Prahy a Brna,“ řekl ředitel 
SFŽP Petr Valdman. Další výzvy se zaměřují na podporu průzkum-
ných prací, dodatečných průzkumů, analýz rizik a sanace vážně 
kontaminovaných lokalit. Zde si úspěšní žadatelé mezi sebou roz-
dělí celkem 200 milionů korun, přičemž výzva je určena pro oblas-
ti Ústecka a Chomutovska, které do svých strategií ITI promítly prá-
vě řešení starých ekologických zátěží či revitalizace brownfieldů.

Dotaci mohou rovněž získat projekty komunitně vedeného míst-
ního rozvoje, které posílí biologickou rozmanitost a přirozené funk-
ce krajiny. Konkrétně jde např. o prevenci a boj s invazními druhy 
bolševníku velkolepého a křídlatky nebo o vytváření, regeneraci či 
posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – výsadby na neles-
ní půdě. Tato výzva je určena pro území v působnosti příslušné míst-
ní akční skupiny (MAS) a zároveň zvláště chráněná území ČR. Na ty-
to projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů korun. MŽP

Dokumenty k výzvě:
Dokumenty k 80. výzvě. Dokumenty k 81. výzvě.
Dokumenty k 82. výzvě. Dokumenty k 83. výzvě.
Dokumenty k 86. výzvě. Dokumenty k 87. výzvě.
Dokumenty k 88. výzvě.

Podpora zapojení sociálně vyloučených 
osob na trh práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy na podání 
žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regio-
nálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik 
a rozvoj sociálních podniků, prostřednictvím kterých si sociálně vy-
loučené osoby budou moci snadněji najít cestu na trh práce. Cel-
kem je ve všech výzvách připraveno přibližně 1,049 mld Kč z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podni-
ku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením 
stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním 
podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatel-
ského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem 
a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jedno-

mu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, 
rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technolo-
gií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propo-
jené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření 
stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Více informací k výzvě naleznete zde.
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/socialni-oblast/pod-

pora-zapojeni-socialne-vyloucenych-osob-na-trh-prace.aspx

Zpravodaj IROP_číslo 3
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Integrovaného 

regionálního operačního programu. Třetí číslo 
Zpravodaje IROP se tentokrát zaměřuje na ob-
last sociální integrace a vzdělávání.

Ke stažení naleznete zde: http://www.struk-
turalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Zpravo-
daj-IROP

MŽP nabízí obcím 10% kofinancování
na vypracování územních studií krajiny

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) na projekty pořízení územních studií krajiny 
mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního progra-
mu Životní prostředí (NPŽP) a díky tomu pokrýt celkové náklady na 
jejich zpracování. Územní studie pomohou zmapovat aktuální rizi-
ka v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovod-
ňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany 
proti erozi. Tyto a další výstupy, které územní studie přinesou, na-
víc mohou obce použít pro snadnější zdůvodnění čerpání pro-
středků z veřejných rozpočtů.

O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností (ORP) od 1. 
prosince 2016 až do konce roku 2019 nebo do vyčerpání vyhraze-
ných 35 milionů korun. ORP tak mohou díky podpoře z NPŽP uhra-
dit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Územ-
ní studie krajiny musí být pořízena v souladu s metodickým poky-
nem MMR a MŽP pod názvem – „Zadání územní studie krajiny pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností“. Podmínkou pro po-
skytnutí podpory je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rám-
ci IROP 3.3.

Odkaz na dokumenty k výzvě:
https://www.sfzp.cz/sekce/859/k-vyzve-14-2016/.

Poznámka:
Územní studie krajiny (ÚSK) se stane jedním ze základních pod-

kladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územní-
ho plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších 
orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Tato studie bude ta-
ké využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů 
obcí s rozšířenou působností. Zatímco potřeby rozvoje a ochrany za-
stavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řeše-
ny obvyklými postupy podle stavebního zákona (v gesci MMR) a jsou 
relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a  prakticky 
aplikovány, ve volné krajině, tj. v nezastavěném území, dosud ne-
byly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně 
využity.

Více informací zde:
) https://www.mmr.cz/getmedia/8d4339ce-1625-4364-b0f6-
-923676b1f816/2016_II_23_Zadani_US_krajiny_ORP_2016-02-23.
pdf?ext=.pdf.

 

Mimořádná výzva na podporu
dětských skupin

Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i 
potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této 
služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost 
se mohou ucházet neziskové organizace, obce, kraje, vysoké školy 
i zaměstnavatelé z celé ČR kromě hlavního města.

Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno cca 350 milionů korun, 
díky čemuž by mohlo vzniknout až 100 nových dětských skupin. 
Zaměstnavatelé mohou nabízet firemní dětskou skupinu jako for-
mu oblíbeného zaměstnaneckého benefitu a pomoci tak svým za-
městnancům lépe skloubit osobní život s tím profesním. Na druhé 
straně územní samosprávné celky mají možnost zřízením dětské 
skupiny reagovat na nedostatek míst v předškolních zařízeních. Pří-
jem žádostí bude zahájen 1. února 2017.

Podrobnosti k nové výzvě č. 132 Podpora vzniku a provozu dět-
ských skupin pro podniky a veřejnost mimo hlavní město Prahu 
jsou uvedeny na stránkách ESF www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy. 
Další výzvy v této oblasti jsou plánovány přibližně na podzim ro-
ku 2017.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/skolstvi/mimoradna-
-vyzva-na-podporu-detskych-skupin.aspx
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