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Poslanci potvrdili více než miliardu korun
na dotační programy do českého zemědělství
Celkem 1 miliarda a sto milionů korun bude v roce 2009
proudit do českého zemědělství v rámci tzv. dotačních programů. V průběhu prosincového jednání to stvrdila Poslanecká sněmovna PČR, která schválila státní rozpočet na
rok 2009 a s ním související návrh o rozdělení finančních
prostředků do dotačních programů.
Dotační programy pro rok
2009 slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh finančních
prostředků určených na dotační programy pro rok 2009 vychází z celkového finančního
limitu ve výši 1 100 milionů
korun.

komoře prosadit,“ uvedl ministr
zemědělství Petr Gandalovič.

Nezbytnost zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat s ohledem na
eliminaci šíření karanténních
virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem či
sadbou a v souvislosti s možnými dopady na aktuální nákazovou situaci ČR, je podle jeho
slov možné pro rok 2009 považovat za velmi důležité realizace zejména následujících programů:

tického potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat a umožňuje zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat. (180
mil. Kč)

•

Program podporující
ozdravování polních a
speciálních plodin. Podporuje prevenci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob
přenosných osivem či sadbou.Podpora umožňuje
•
zvýšení kvality šlechtitelské
práce, následně pak zvýšení kvality genetického materiálu s vysokým výnosovým potenciálem s odolností proti klimatickým faktorům a chorobám jako
jednoho ze základních pilířů rostlinné výroby. (150
mil. Kč)

gnostiku a podporu vybraných činností souvisejících
s plněním Národního
ozdravovacího programu
od infekční rinotracheitidy
skotu. Podpora systému
ozdravování chovů od nebezpečných nákaz hospodářských zvířat slouží jako
základ pro eliminaci nemocných zvířat a prevenci
rozšíření nákaz. (122 mil.
Kč)

Dotační programy Biologická ochrana rostlin a
Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí (šlechtění),
musely být z důvodu pochyb ohledně jejich slučitelnosti výrazným způsobem
transformovány a notifikační proces těchto dvou podpor nebyl dosud ukončen.
Existuje reálný předpoklad
dokončení notifikace uvedených podpor do konce
prvého čtvrtletí 2009.

Dotační programy zemědělství
pro rok 2009 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na
prvky agroenvironmentálního
charakteru, například biologická a fyzikální ochrana jako
• Program podporující udrnáhrada chemické ochrany
žování a zlepšování gerostlin, podpora vybudování
netického potenciálu
• Program Nákazový fond
kapkové závlahy v ovocných
hospodářských zvířat.
umožňuje podporu na nesadech, chmelnicích, vinicích a
Program zabezpečuje udrzbytnou laboratorní diave školkách, podpora restrukžování a zlepšování geneturalizace ovocných sadů. Další programy jsou určeny na
podporu ozdravování polních a
speciálních plodin, programy
zaměřené proti rozšiřování
Provázanost údajů o převzetí autovraku s vraků, může porovnat předávané autovraky s
nebezpečných nákaz hosponáslednými informacemi o vznikajících registry hledaných vozidel, udržovat neustále
dářských zvířat a programy
odpadech z demontáže každého konkrét- aktualizovanou databázi provozovatelů zaříjako podpora včelařství, udržoního vozu zajistí informační systém, který zení ke sběru autovraků apod.
vání a zlepšování genetického
funguje od počátku tohoto roku.
Důležitým výstupem pro občany je vytištěné
potenciálu vyjmenovaných
Výhody systému jsou nesporné jak pro obča- potvrzení o předání autovraku do zařízení k
hospodářských zvířat.
ny a obce, tak i pro evidenci automobilů a pro ekologické likvidaci vozidla, které je jednou z
„Jsem rád, že zemědělský
samotná sběrná zařízení.
podmínek k trvalému odhlášení z registru
výbor sněmovny na konci misilničních vozidel.
Informační systém může v konečném důslednulého týdne podpořil návrh
ku přispět k omezení ztrát vozidel, krádeží a Provozovatelé zařízení ke sběru vybraných
finančních prostředků určevolně odstavených nepojízdných automobilů. autovraků se do systému musí zapojit podle
ných na dotační programy v
Umožňuje totiž například zpětnou kontrolu zákona o odpadech a jeho prováděcí vyhlášpodobě, kterou navrhovalo
porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z ky. Nezbytné je provést některé konkrétní
ministerstvo. I to je důvod,
registru silničních vozidel a převzatých auto- kroky (např. potřebný software).
MŽP
proč se podařilo návrh v dolní

Informační systém zpřehlední obcím nakládání s autovraky
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V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z POV
Více než dvě miliardy korun jsou určeny
na podporu projektů v 6. kole příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje
venkova. Příjem žádostí bude zahájen
počátkem února 2009. Podpora je určena
především na modernizaci zemědělských
podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci
činností nezemědělské povahy, dostane
se i na zakládání a rozvoj podniků nebo
zahájení činnosti mladých zemědělců.
Dne 9. 12. 2008 schválil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (podopatření I.1.1.1
Modernizace zemědělských podniků a
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových pro-

duktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství), I.3.2 Zahájení činnosti
mladých zemědělců, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie pro 6. kolo příjmu žádostí.
Podpora žadatelům v rámci 6. kola představuje cca 2,1 mld. Kč.

Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od 10. 2. do 2. 3. 2009 do
13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I.3.2

Zahájení činnosti mladých zemědělců,
kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 17. 2. do 2. 3. 2009 do 13 hodin).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese
Ministerstva zemědělství www.mze.cz
(rubrika Podpora z EU a národní dotace,
podrubrika EAFRD – Program rozvoje
venkova, podrubrika Opatření Programu
rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III) a
rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v
sekci Program rozvoje venkova.

Hlavní změny jednotlivých opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků:

Dále došlo k paušálnímu navý- nám, pouze byly upřesněny půdního fondu.
šení limitů způsobilých výdajů některé přílohy žádostí, které
III.1.2 Podpora zakládání
se předkládají na RO SZIF.
o 10 %.
Nově bude spuštěno podopatpodniků a jejich rozvoje:
ření I.1.1.2 Spolupráce při vý- I.3.2 Zahájení činnosti mlaIII.1.1 Diverzifikace činností Mezi způsobilé výdaje byly
voji nových produktů, postupů dých zemědělců:
nezemědělské povahy:
zařazeny výdaje na využití
a technologií (resp. inovací) v
Nově byla zařazena preferen- Nově byla umožněna podpora bioplynu jako paliva pro pohon
zemědělství, které bude zaměce žadatelů, kteří byli příjemci i velkým podnikům. Mezi způ- motorových vozidel (čištění,
řeno na inovace v oblasti vyudotace poskytované SZIF, sobilé výdaje byly zařazeny plnící stanice).
žití bioplynu pro účely vlastní
žadatelů, kteří předloží příjem výdaje na využití bioplynu jako
Maximální míra dotace pro
zemědělské výroby.
ze zemědělské prvovýroby paliva pro pohon motorových
bioplynové stanice se snižuje
V rámci podopatření I.1.1.1 min. ve výši 30 % a žadatelů, vozidel (čištění, plnící stanice).
na 30 % způsobilých výdajů,
Modernizace zemědělských kteří převezmou podnik od
Maximální míra dotace pro ze kterých je stanovena dotapodniků byla vypuštěna pod- zemědělce staršího 55 let.
bioplynové stanice se snižuje ce, a to z důvodu sladění podpora hlavních závlahových Zvýhodněny budou také prona 30 % způsobilých výdajů, mínek podpor poskytovaných
zařízení, naopak bylo nově jekty, pro které nedojde k vyze kterých je stanovena dota- na bioplynové stanice dalšími
zařazeno zvýhodnění chovů jmutí půdy ze zemědělského
ce, a to z důvodu sladění pod- rezorty.
nosnic a zvýhodnění určitého půdního fondu.
mínek podpor poskytovaných
Nově budou zvýhodněny prozatížení půdy VDJ ve vztahu k
na bioplynové stanice dalšími
I.3.4 Využívání poradenjekty, pro které nedojde k vyrostlinné výrobě. Zvýhodněny
rezorty.
ských služeb:
jmutí půdy ze zemědělského
budou také projekty, pro které
nedojde k vyjmutí půdy ze V opatření I.3.4 oproti minulé- Nově budou zvýhodněny pro- půdního fondu.
zemědělského půdního fondu. mu kolu přijmu žádostí nedošlo jekty, pro které nedojde k vyk žádným podstatným změ- jmutí půdy ze zemědělského

Na základě zkušeností z předchozích kol příjmu žádostí
upozorňujeme žadatele na následující nejzávažnější chyby:

Obecné:

Doporučujeme pozorně prostudovat kapitolu 10. obecných podmínek Pravidel Provádění změn – za každou změnu projektu
(ať už technického nebo finančního charakteru nebo změny
časového harmonogramu a další), která v souladu s touto kapitolou měla být nahlášena prostřednictvím Hlášení o změnách a
nahlášena nebyla, následují sankce, a to ve výši až 100 % částky dotace.

V případě, že se žadatel v rámci preferenčních kritérií zaváže
(tzn. bude bodově ohodnocen) k dodržení určité podmínky po
stanovenou dobu (např. ekologické zemědělství, tvorba pracovních míst, zatížení zemědělské půdy VDJ, obhospodařování
určité plochy zemědělské půdy, převedení podniku, využití konkrétní poradenské služby, apod.), musí tuto podmínku po stanovenou dobu skutečně dodržet a nelze ji v průběhu této doby
měnit (za nedodržení následuje sankce ve výši 100 % částky
dotace).

Dokončení na straně 3
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V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z POV

Upozorňujeme žadatele, že výdaje v těchto opatřeních jsou
způsobilé, pouze pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.3.2 Zahájení
nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o
činnosti mladých zemědělců:
dotaci. Výdaje typu projektová dokumentace ke stavebnímu
Upozorňujeme na nutnost souladu registrů (Integrovaný registr řízení, která nutně musela vzniknout před podáním Žádosti o
zvířat či LPIS) s deklarovaným počtem zvířat a hektarů půdy ke dotaci, nejsou způsobilé pro spolufinancování.
dni podání Žádosti o dotaci pro získání bodů v daném prefeDále doporučujeme žadatelům velmi pečlivě posoudit velikostní
renčním kritériu.
kategorii podniku a zejména se zaměřit na případné partnerské
Dále upozorňujeme, že realizací podnikatelského plánu v I.3.2 vztahy a propojenost s jinými podniky. Vzhledem k tomu, že
se nerozumí pouze naplnění investic, které budou předmětem velikost podniku přímo souvisí s maximální možnou mírou dotadotace z opatření I.3.2, ale i další činnosti a investice, které jsou ce a s přijatelností či nepřijatelností žadatele, nesprávné zařasoučástí pětiletého podnikatelského plánu.
zení (resp. zařazení do nižší velikostní kategorie) znamená
.
ukončení administrace žádosti.
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2
Z
materiálů
MZe
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:

Dokončení ze strany 2

3. kolo žádostí o dotace z programu Rybářství od 10. 2.
Únorové třetí kolo příjmu žádostí z Operačního programu
Rybářství se zaměřuje na produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění rybích produktů
na trh. Projekty mohou žadatelé předkládat od 10. února
2009 do 2. března 2009 13:00 hodin.
Pro posouzení oprávněnosti kou dokumentaci, která často
žadatelů byla Pravidla rozšíře- vyžaduje náročné zpracování.
na a nově stanovena bodovací Změna nastala také v nastavekritéria. Důraz je kladen přede- ní omezení počtu pořizovavším na podíl rybářských čin- ných zařízení.
ností žadatele s přihlédnutím k
U projektů, na jejichž podporu
délce jeho působení v oboru.
budou v tomto kole přijímány
Oproti předchozímu kolu byla
žádosti o dotaci, se předpoklávýrazně navýšena možnost
dá, že výrazným způsobem
proplácení výdajů na technicpřispějí k posílení konkurence-

schopnosti odvětví rybářství.
Předmětem projektů může být
pořízení a modernizace strojů
a technologií, nákup pozemků,
staveb a zařízení, výstavba a
odbahnění rybníků, nákup
zařízení na zpracování ryb,
ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod.

V hl. m. Praze webové
Sdružení Zlatý erb zahájilo
stránky městských částí
již 11. ročník soutěže o nejpověřených výkonem státní
lepší webové stránky a eleksprávy, tj. Praha 1 - 22)
tronické služby měst a obcí
České republiky Zlatý erb b) nejlepší webové stránky
2009.
obce (v hl. m. Praze
webové stránky ostatních
Web soutěže najdete na zlaměstských částí)
tyerb.obce.cz. Ve Zlatém erbu
soutěží města a obce se svými
c) nejlepší elektronická služba
oficiálními webovými stránkami
a elektronickými službami. I Novým potřebám byla upraveletos mohou soutěžit
aké na kritéria bezbariérové příweby měst, obcí a regionů stupnosti (ve spolupráci s
zaměřené na turistický ruch. TyfloCentrem Brno, o.p.s.,
Budou se vyhlašovat i zvláštní RNDr. Hanou Bubeníčkovou a
ceny. Soutěží se ve třech tra- Mgr. Radkem Pavlíčkem) a
také povinně zveřejňovaných
dičních kategoriích:
informací (ve spolupráci s Otea) nejlepší webové stránky
vřenou společností, o.p.s. a
města (včetně magistrátů,
panem Oldřichem Kužílkem).
městských částí a obvodů.
Upozorňujeme, že pro postup

do
do celostátního kola je dobré stránkách Zlatého erbu
hodnocení v tomto kritériu pod- středy 28. 1. 2009 16:00. Soutěže Zlatý erb se může zúčastmínkou.
nit i veřejnost - uživatelé městSoutěž je organizována v krajských a obecních stránek.
ských a v navazujícím celoMohou dát svůj hlas pro cenu
státním kole. Předsedou celoveřejnosti např. své obci. Postátní poroty je Ing. Tomáš
kyny naleznou
na stránkách
Holenda, MV ČR.Obce kraje,
soutěže. Hlasovat mohou
které nevyhlásí své krajské
všichni uživatelé internetu,
kolo, bude hodnotit tzv. Malá
kteří disponují platnou eporota pod vedením Ing. Jiřího
mailovou schránkou, na niž
Benedikta.
bude poslána ověřovací zpráDěkujeme sponzorům hlavních va. Hlasovat lze pouze pro
cen soutěže, společnostem jedno město nebo obec. Hlasy
Microsoft, Olympus a Velebný bude možné posílat až do
& Fam za trvalou podporu.
března 2009. Finále soutěže
proběhne již tradičně na konfeJak se soutěže zúčastnit?
renci ISSS (www.isss.cz)
Zástupci měst a obcí se moJan Savický
hou do soutěže přihlásit na

V současné době může být
realizace projektů i významným nástrojem minimalizace
dopadů finanční a ekonomické
krize v ČR. Vyhlašované kolo

příjmu žádostí je určeno pro
produkční rybáře i rybářské
svazy a objem finančních prostředků se předpokládá ve výši
cca 150 mil. Kč.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě
na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo zemědělství upozornilo potenciální žadatele, že
dne 22.12.2008 byla zveřejněna definitivní verze Pravidel,
která oproti předchozí verzi
doznala určitých změn.

11. ročník soutěže ZLATÝ ERB: uzávěrka 28.1. v 16 hod.
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Podmínky zdaňování staveb se narovnávají
Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) vítá přístup Senátu ČR, který ve zkrácené lhůtě schválil novelu zákona o dani z nemovitostí. Vládní novela vznikla v návaznosti na dlouhodobou
snahu Svazu měst a obcí ČR narovnat podmínky zdanění
staveb. Novela zákona, kterou ve čtvrtek schválil Senát,
zejména ruší 15leté osvobození pro novostavby.
Jde o část zákona, která měla
své opodstatnění v počátcích
platnosti zákona o dani z nemovitostí, tedy v 90. letech,
kdy se mohlo jednat o jeden z
nástrojů podpory bytové výstavby. "V současné době již
však výhoda pro novostavby
způsobovala pouze pnutí mezi
původními a novými obyvateli.
Nespravedlnost se ještě zvýraznila s možností obcí zavádět místní koeficienty, jimiž se
násobí celková daňová povinnost," uvedl Oldřich Vlasák,
předseda Svazu měst a obcí
ČR. S ohledem na osvobození
totiž došlo k absurdní situaci,
kdy by občané v původní zá-

stavbě platili například trojnásobnou daň, zatímco majitelé
novostaveb nic.

V listopadu byla zkolaudována
stavba „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Argentina“.
Stavba byla zahájena v květnu
letošního roku a jejím účelem
bylo provedení odstranění
sedimentu ze dna rybníka na
původní niveletu dna nádrže,
oprava návodního opevnění
hráze proti vodní erozi, srovnání průlehů v hrázi na jednotnou
výšku, provedení rekonstrukce
bezpečnostního přelivu do
sdruženého objektu s výpustným zařízením rybníka tak,
aby došlo k bezpečnému převádění i tzv. stoletých vod,
provedení dostatečně dimenzovaného odtokového potrubí
do vodoteče zakončeného
opevněným vývarem. Při provádění odtokového potrubí pod
silnicí byl na doporučení
ochránců přírody instalován
tzv. žabí přechod. Na pravostranném přítoku rybníku
byla obnovena tůňka pro obojživelníky. Po odbahnění bylo
provedeno i obnovení písčitých
pláží na pravém břehu rybníka.

Tato akce byla z 80%
dotována z dotačního
programu Ministerstva
zemědělství a 20% doplácelo Město Bystřice
nad Pernštejnem z vlastních prostředků.

Svaz měst a obcí ČR jako
dlouhodobě fungující sdružení
zástupců samosprávy upozorňoval na problémy spojené s
osvobozením novostaveb již
několik let. Vládní návrh předložený Parlamentu ČR letos v
červenci podpořil Svaz formou
dopisu všem poslancům. Zástupci Svazu se pak v říjnu
zúčastnili jednání Rozpočtového výboru, kde prezentovali
názory nejen členských obcí a
měst. O dani z nemovitostí se
za účasti pracovníků Minister-

stva financí ČR rovněž hovoři- na schváleny před 1. srpnem
lo na XI. celostátní finanční 2008.
konferenci, která proběhla na
Daň z nemovitostí v současné
konci listopadu.
podobě již jen omezeně plní
K vládnímu návrhu zákona byl funkce, které jsou od daně
v průběhu projednávání načten očekávány. Svaz měst a obcí
poslanecký návrh, který ome- ČR chce proto iniciovat diskuzi
zuje platnost místního koefici- o zcela novém zákoně. O poentu pro ornou půdu, chmelni- třebě nové zákonné úpravy
ce, vinice, zahrady, ovocné daně z nemovitosti hovořili
sady a trvalé travní porosty, a zástupci Svazu s Vládou ČR
to plošně a bez ohledu na již letos v říjnu. Ministerstvo finanschválené obecně závazné cí vnímá omezení vyplývající
vyhlášky. Zastupitelstva, která ze současné úpravy, a proto
se rozhodla pro zvýšení koefi- by od příštího roku měla začít
cientu, se tak v příštím roce fungovat pracovní skupina,
pravděpodobně ocitnou v ne- která se bude zabývat daní z
příjemné situaci, neboť daň z nemovitostí, místními a správnemovitosti poroste jen někte- ními poplatky. "Svaz měst a
rým poplatníkům. Svaz měst a obcí ČR vnímá financování
obcí ČR upozorňoval, že v samosprávy komplexně, tedy
roce 2009 obce nemohou na nikoliv s výhradní orientací na
změnu v zákoně nijak reago- přerozdělování sdílených davat, neboť obecně závazné ní," dodal Oldřich Vlasák.
vyhlášky musely být dle zákoSMO

Rybník Argentína je již nachystán i k rekreačnímu využití

Širším cílem Města Bystřice nad Pernštejnem
bylo
provedení
„vyčištění“ celého povodí rybníku Argentina tak,
aby mohla tato vodní
nádrž plnit znovu i funkci
rekreačního využití. K
tomuto cíli byly dále
realizovány následující kroky:

Ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko
bylo letos provedeno prodloužení veřejné kanalizace na
ulici K Ochozi a tak umožněno
napojení splaškových vod od
všech subjektů, které podnikají
v této části průmyslové zóny
na městskou čistírnu odpadních vod. Dosud byly tyto
splaškové vody po předčištění
v septicích a dočišťovacím

rybníčku vypouštěny do Argen- ho povodí bylo provedení nutných udržovacích prací na
tiny.
dalších dvou rybníčcích nad
Společnost Zemědělská doArgentinou v majetku Města
pravní technika, spol. s r. o.
Bystřice nad Pernštejnem a
provedla vyčištění a odvoz
spravovaných Moravským
sedimentů z vlastního rybníčku
rybářským svazem, MO Bystřinad Argentinou, který dříve
ce nad Pernštejnem.
sloužil pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Tím Rybník se v současné době
byla odstraněna „stará zátěž“, napouští, předpokládá se plné
která se v povodí Argentiny napuštění po jarním období
nacházela. Třetím krokem pro tání na plnou hladinu.
zlepšení vodního režimu celéOľga Königová
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Podblanické ekocentrum v zimě chystá výstavy i přednášky
Na první čtvrtletí letošního roku chystá Podblanické eko- a
vědního
centrum výstavy a přednášky, z nichž si může vybrat oprav- oboru.
du každý.
V úterý 24.
V úterý 27. ledna od 17.30 navštívit až do 6. března 2009
února 2009 v 17.30 hodin
hodin se koná vernisáž vý- ve všední dny od 9 – 12 a od
začíná diashow „Patagonia –
stavy „Staré mapy – historic- 13 – 16 hodin v přednáškovém
vandr grande“ Evy Vorlové z
ká paměť krajiny“. Tato vý- sále v přízemí Podblanického
Benešova o tříměsíční cestě
stava probíhala v říjnu a v lis- ekocentra ČSOP Vlašim.
Jižní Amerikou uskutečněné
topadu ve Státním oblastním
Úterý 17. února by si měli ve na přelomu let 2007 – 8. Naarchivu v Benešově a těšila se
svém kalendáři zaškrtnout vštívíme například vodopády
velkému zájmu návštěvníků i
všichni, kdo se chtějí o sta- Iguazú, palmové savany i paškolních exkurzí. Výstava zarých mapách dozvědět více. tagonskou pampu a podíváme
chycuje vývoj mapování a karV 17.30 hodin začíná v sále v se až na samý konec světa –
tografie od minulosti do soupřízemí Podblanického eko- Ohňovou zemi. Zavítáme do
časnosti. Návštěvníci zde uvidí
centra ČSOP Vlašim před- kraje ledovců, hor a jezer a
například Klaudyánovu mapu
náška „Staré mapy“ prof. přes chilské pláže se přesuneČech z roku 1518, Műllerovu
Ing. Bohuslava Veverky, me na poušť Atacama, vysokomapu z roku 1720 nebo obří
DrSc. z ČVUT Praha. Během horské bolívijské Altiplano a na
mapu Království českého z
své přednášky profesor Vever- jezero Titicaca. Nevynecháme
roku 1894, ale i další unikátní
ka představí celou řadu zají- ani návštěvu známých měst
mapy. Hosty vernisáže budou
mavostí o nejstarších mapo- jako Rio de Janeiro, Buenos
prof. Ing. Bohuslav Veverka,
vých památkách a historických Aires, Ushuaia, La Paz nebo
DrSc. (ČVUT Praha) a Frantidílech našich kartografů. Přiblí- Cusco a v neposlední řadě se
šek Kavka (Podblanický věží vývoj kartografie od map setkáme se zajímavou florou a
deckotechnický klub železniční
nejstarších civilizací až po faunou jihoamerického kontiv Benešově). Výstavu můžete
současnost tohoto technického nentu.

Besedou ve středu 11. března 2009 od 17 hodin bude
zahájena výstava „Podpisy
slavných.“ Touto besedou
začíná výstava autogramů
slavných a známých osobností
ze sbírky paní Vlasty Kubalové
z Čechtic, členky Klubu sběratelů autogramů Praha. Na výstavě můžete vidět autogramy
i rukopisy politiků, spisovatelů,
zpěváků, herců a režisérů a
celé řady dalších významných
osobností. Výstavu můžete
navštívit v přednáškovém sále
v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim od 12. do
31. března 2009, otevřeno ve
všední dny od 9 – 12 a od 13 –
16 hodin.
RNDr. Jana Havelková

Kraj Vysočina finančně podporuje hospodaření v lesích
Během posledních čtyř let poskytl kraj
Vysočina vlastníkům i nájemcům lesa ve
svém regionu finanční podporu na hospodaření v lesích ve výši více než 95 mil.
Kč. Téměř 85% krajských dotací šlo v
posledních letech na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů a dále na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Krajská podpora má cíleně přispět ke konkurenceschopnosti odvětví, zviditelnění lesnictví a především zvýšit povědomí o jeho
významu pro společnost, ochranu životního prostředí a ekonomický rozvoj.

Příspěvky ze strany kraje Vysočina jsou
poskytovány na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, sdružování vlastníků malých výměr a ekologické a k přírodě
šetrné technologie. V minulosti kraj podporoval i vybrané činnosti mysliveckého
hospodaření, vyhotovení lesních hospodářských lánů v digitální formě, ostatní
hospodaření v lesích nebo chov a výcvik
národních plemen loveckých psů a loveckých dravců - tyto oblasti jsou v současné
době podporovány přímo státem resp.
ministerstvem zemědělství. "V podpoře

hospodaření fyzických i právnických osob
v lesích bude kraj Vysočina pokračovat i v
letošním roce. V rozpočtu kraje je v současné době vyčleněna částka ve výši 25
mil. Kč, která má přispět mimo jiné k trvale udržitelnému hospodaření v lesích,
rozšíření plochy lesů v regionu a v neposlední řadě ke zvýšení pracovních příležitostí v regionu,“ uvedl Josef Mětějek, krajský radní pro oblast lesního hospodářství.
Petr Bureš,
odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství Kraje Vysočina

Vyplacené finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje
Dotační titul
Obnova zajištění a výchovu lesních porostů
sdružování vlastníků lesů malých výměr
ekologické a k přírodě šetrné technologie
vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
vyhotovení lesních hospodářských
plánů v digitální formě
ostatní hospodaření v lesích
chov a výcvik národních plemen
loveckých psů a dravců

Celkem
Žlutá pole: poskytuje stát

2005
16 843 970
1 650 650
3 276 880
454 791

2006
14249602
1565250
3482550
5445

2007
17090036
1196700
3903920
0

2008 .
17489614
1343000
4358810
0

2005-2008
65 673 222
5 755 600
15 022 160
460 236

27 389

21952

101240

0

150 581

7 467 294
26 000

959608
0

29 746 974 20 284 407

0
0

0
0

22291896 23 191 424

8 426 902
26 000

95 514 701
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Komunitní plánování o.p.s. společně s CpKP pořádají kurz:

Komunitní plánování
80 hodin v pěti dvoudenních setkáních březen – červen

Odborná garance: Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunitní plánování o.p.s., Daniel Rosecký CpKP Jižní Čechy a Martina Macurová CpKP Střední Čechy
Akreditace: Akreditace kurzu na MPSV a MV právě probíhá.

Komu je určen? Lidem, kteří chtějí využít metodu komunitního
plánování pro řešení problémů obce, zvláště pro řízení sociálních služeb a přitom:
•
•
•

sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo

poskytují sociální služby, nebo

mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje,
regiony).

Co je obsahem?
•
•
•
•
•
•
•
•

seznámení s metodou kom. plánování sociálních služeb

získání zkušeností od odborníků z oblasti kom. plánování
provázanost zákonů - Zákon o sociálních službách
a Zákon o obcích

zjišťování potřebnosti soc. služeb a řešení dostupnosti

provázanost plánování a financování sociálních služeb

provázanost plánování se Standardy kvality soc. služeb

uvedení do tématu - Kriterií kvality plánování soc. služeb
aplikace metody mimo oblast sociálních služeb

Cena: účastnický poplatek činí 16.800,- Kč včetně DPH
Podmínky pro získání certifikátu z výcviku:
•
•

prezence = 90% účast na výcvikových setkáních

úkoly = splnění průběžných úkolů a zpracovaný koncept
„projektu“ využití metody komunitního plánování
v dané lokalitě

Jaké budou formy výcviku?
Přednášky a semináře o komunitním plánování, jeho metodách, a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední samostatná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude
prezentována a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho
výcviku je 15 až 18 osob.
Místo a doba konání:
Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních setkáních. První
den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.
Termíny konání výcviku:
16. – 17. březen 2009, 6. – 7. duben 2009, 4. – 5. květen
2009, 25. – 26. květen 2009, 15. – 16. červen 2009
V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu
info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je 15.2.2009.
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Školy mohou žádat o podporu projektů bezpečných cest
Nadace Partnerství vyhlašuje grantový program Na zelenou
2009, zaměřený na podporu bezpečných cest do školy. Na
ochranu dětí před dopravními nehodami a rozvoj udržitelné
dopravy v letošním roce rozdělí 800 tisíc korun.
Cílem grantového programu je
zvýšit dopravní bezpečnost
dětí při cestě do školy a propagovat zdravý životní styl. Dopravní program Nadace Partnerství chce prostřednictvím
programu Na zelenou pomáhat
školám chránit děti před dopravními nehodami a učit je

být vnímavý ke svému okolí a
věcem veřejným. Generálním
partnerem programu je již třetím rokem finanční skupina
AXA, záštitu nově poskytlo
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

Nadace Partnerství, může
požádat jakákoli škola v České
republice. Školám jsou k dispozici vyškolení konzultanti,
kteří je celým projektem provedou. „Výše školní podpory
může být až 90 tisíc korun.
O podporu svého projektu,
připraveného podle metodiky Část finančních prostředků je
určena na zpracování
dopravní studie, která
bude sloužit obci jako
podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav.
V rámci projektu však
škola může sama uskutečnit řadu drobných
opatření, jako jsou přístřešky či stojany na
kola, školní plány mobility a podobně“, popsal
Radek Patrný z Nadace
Partnerství a dodal, že
více informací žadatelé
naleznou na internetových stránkách Nadace
Partnerství.

Základem školních projektů je
práce s dětmi. Ty zakreslují do
připravených mapek svou obvyklou cestu do školy, vyznačují místa, kde se necítí bezpečně a popisují proč. Poté s
pomocí pedagogů vytvářejí
souhrnnou školní mapu se
všemi rizikovými místy. Na
jejím základě je zpracována
odborná studie s návrhy opatření na zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. V loňském roce bylo takto úspěšně
dokončeno osm školních projektů, díky nimž vznikly například přístřešky na kola a o
realizaci navržených opatření
se již jedná. Cílem školních
projektů je, aby zastupitelstva
dotčených měst a obcí uvolnila
na konkrétní řešení prostředky
ze svých rozpočtů.
Uzávěrka příjmu žádostí o
podporu v programu Na zelenou je 28. února 2009.
Nadace Partnerství

Umíte alespoň trochu anglicky a nemáte práci?
Krize - pracovní, finanční, globální, prů- Jedinou podmínkou je alespoň základmyslová atd. Všechna média o ní referují, ní znalost angličtiny (popříp. italštiny)
většina lidí z ní má obavy. Krize však ne- a čistý výpis z rejstříku trestů.
musí být jen něčím negativním.
Krize tak může znamenat nový začátek Agentura COOLAGENT, EuroPair, s.r.o., navzdory krizi je momentálně v nabídce
zajišťující studijní a pracovní programy v dostatek volných míst ve studijnězahraničí na základě povoleni Minister- pracovních programech ve Velké Britástva práce, sociálních věcí a rodiny nabízí nii a v programech pracovní praxe
pro všechny zájemce z venkovských i např. v Řecku, na Kypru nebo v Itálii.
městských oblastí několik možností Pro zájemce se zkušeností v zemědělství
pro případ, že přijdou o zaměstnání zase programy na farmách v Británii a
nebo ho nemohou delší dobu sehnat. Irsku. A programy Au Pair, zaměřené na
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hlídání dětí, jsou otevřené i zájemkyním
nad 40 let, mají-li dostatečné zkušenosti s
dětmi.¨
Pro podrobné informace se zájemci
mohou obrátit na internetové stránky
agentury na www.coolagent.cz nebo
www.studiumvzahranici.cz, zavolat na
bezplatnou zelenou linku 800-1-24368
nebo navštívit pobočku v Praze v pracovní dny od 9 do 18 hodin a v Brně od 9 do
17 hodin. Programy jsou pořádány celoročně.
(i)

www.studiumvzahranici.cz
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Počet dražeb provedených samosprávou výrazně roste
Odbor veřejných dražeb Ministerstva
pro místní rozvoj potvrzuje nárůst počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky. Stejně tak zaznamenal nárůst celkového počtu dražebníků.

Dle odboru veřejných dražeb (dále jen
OVD) byl zaznamenán celkový nárůst
počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky v roce 2008 o 61%.

„Formu zpeněžení svého majetku si města a obce vybírají samy, nicméně veřejná
dražba je v současné době nejprůhlednější a pro samosprávné celky zároveň často

i nejvýnosnější forma prodeje majetku,“ ní správy, ale i majetku fyzických a právuvedla ředitelka odboru OVD Ing. Zdeňka nických osob. Cílem je, aby se zvyšoval
Niklasová.
počet „vlastnických“ dražeb. Všem potenciálním zájemcům o dražby jsou určeny
Obce se mohou kdykoliv obrátit na OVD s
pravidelné konzultační dny v Praze i v
žádostí o pomoc při přípravě výběrového
dalších regionech.
řízení na dražebníka. Stejně tak mohou
požádat o kontrolu samotné dražby. Zá- Rozhodne-li se obec zpeněžit vlastní majem o veřejné dražby se OVD snaží zvýšit jetek formou veřejné dražby prostřednictaké pořádáním seminářů pro krajské tvím dražebníka – nakupované služby,
samosprávy, města a obce.
doporučuje MMR obcím vybrat dražebníka na základě výběrového řízení. Způsob
Stávající aktivity OVD MMR jsou zaměřevýběru však záleží na samotné obci.
ny také na popularizaci veřejných dražeb,
a to nejen dražeb majetku státu, územMMR
ních samosprávných celků a orgánů stát-

Hodnocení hotelů dle hvězdiček bude pokračovat dál

Ministerstvo pro místní rozvoj reagovalo na reportáž TV oblasti a napomůže lepší oriNova, která byla odvysílána v Televizních novinách 3. led- entaci a ochraně klienta.
na 2009. Téma reportáže byla certifikace kvality v oblasti
V současné době proto minisubytovacích služeb cestovního ruchu.
terstvo pro místní rozvoj přiCílem ministerstva pro místní staurací ČR, která transpapravuje v souladu se schválerozvoj je dlouhodobě podporo- rentním a profesionálním způnou Koncepcí státní politiky
vat zvyšování kvality poskyto- sobem realizuje celý proces
cestovního ruchu realizaci
vaných služeb v sektoru ces- certifikace.
několika systémových projektů
tovního ruchu v České republiAktivity, které jsou v oblasti financovaných z Integrovanéce. Oficiální jednotná klasifikakvality poskytovaných služeb v ho operačního programu, jenž
ce ubytovacích zařízení ČR
cestovním ruchu realizovány budou zaměřeny na další zvý(OJK ČR), na jejíž základě
komerčními subjekty, MMR šení kvality poskytovaných
jsou ubytovací zařízení v ČR
vnímá jako přínosné. Z dlouho- služeb v cestovním ruchu.
certifikována, je dlouhodobě
dobého hlediska je však ne- Těmito projekty bude podpořeministerstvem pro místní rozzbytné vytvořit systém, jenž na standardizace a následná
voj podporována jako základní
zaštítí oblast kvality cestovního certifikace pro různé oblasti
nástroj garance poskytovaných
ruchu systémově na národní cestovního ruchu (ubytovací a
služeb v ubytovacích zařízeúrovni, bude plně respektovat stravovací služby, průvodcovních. Hlavním garantem OJK
potřeby České republiky v této ské služby, služby cestovních
ČR je Asociací hotelů a re-

kanceláří a agentur, kvalita
služeb v oblasti venkovského
cestovního ruchu atd.). Jednotlivé standardy budou tvořeny
takovým způsobem, aby mohly
následně být plně implementovány do Národního systému
kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, s jehož realizací
MMR do budoucna počítá.
Tento systém by měl v budoucnu pod jednou značkou
zastřešit kvalitu v oblasti cestovního ruchu v ČR. Hlavními
nositeli nově zaváděných standardů budou dle jednotlivých
oblastí příslušné profesní organizace, které budou zodpovědné za proces certifikace. MMR

Senát posvětil novelu katastrálního zákona

Důraz na lepší ochranu osobních dat
klade novela katastrálního zákona,
kterou schválila horní komora PČR.
Norma nyní míří k podpisu prezidenta
Václava Klause.

Novela katastrálního zákona přináší některé změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí, které plně respektují princip veřejnosti katastru, ale současně mají
umožnit účinnější kontrolu v případě podezření z neoprávněného nakládání s
těmito údaji. Zákon umožní aby návrhy na
zápis do katastru bylo možné podávat
elektronicky za pomoci elektronického
podpisu. Běžných výpisů z katastru nemovitostí s údaji v rozsahu jednotlivých
nemovitostí se navrhované změny netýkají.

„Informace o vlastnictví konkrétní osoby v
rámci celé ČR, kopii kupní smlouvy nebo
rozsudku bude podle novely moci získat
jedině žadatel, který se identifikuje a uvede účel, pro který tyto výstupy potřebuje.
Případné zneužití těchto výstupů pak bude řešit Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsem přesvědčen, že tato úprava výrazně zlepší situaci v oblasti ochrany
osobních dat občanů,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Informace z katastru nemovitostí poskytují
katastrální úřady. Ročně vyřídí přibližně
1,7 mil. požadavků nejen v listinné podobě, ale také dálkovým přístupem ve formě
úředních elektronických výstupů označených tzv. elektronickou značkou, která je
ekvivalentem zaručeného elektronického

podpisu. Elektronickou cestou bylo v roce
2007 uspokojeno téměř 1,5 mil. požadavků. K dalšímu rozšíření využití elektronické formy dochází v rámci projektu CzechPoint.

Smyslem novely je zvýšit kontrolu nad
poskytováním některých dat při zachování
zásady veřejnosti katastru, se kterou počítá i návrh nového občanského zákoníku. Nebude možné nahlížet přímo do sbírky listin, poskytovány budou pouze kopie
listin na základě písemné žádosti. Bude
tak plná kontrola nejen nad tím, kdo získává jaké údaje o přehledu vlastnictví z
území České republiky, ale i ze sbírky
listin.
Petr Vorlíček
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41 měst podalo žádost k Integrovaným plánům rozvoje měst v IOP
Dne 31. prosince 2008 měla města poslední příležitost pro odevzdání žádostí
o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“) z Integrovaného operačního programu. Žádosti
byly přijímány od 6. srpna 2008.

Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu. Na tuto
oblast podpory je vyčleněno 193 mil.
EUR. Finanční prostředky budou směřo-

vat zejména do revitalizace veřejných
prostranství a regenerace bytových domů.
Žadateli o schválení IPRM jsou města od
20 000 obyvatel kromě hlavního města
Prahy. Z možných 62 měst České republiky zpracovalo a předložilo IPRM 41 měst,
přičemž největší zájem byl v regionech
Moravskoslezském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském
a Ústeckém. Celkově je městy požadováno přibližně 280 milionů EUR. Šest měst
se bude v rámci IPRM věnovat problema-

tice vyloučených romských komunit.

Před schválením musí IPRM projít třístupňovým hodnocením. Proces hodnocení
byl zahájen kontrolou formálních náležitostí. Následně bude provedeno posouzení přijatelnosti a hodnocení kvality. IPRM
schvaluje ministr pro místní rozvoj na
základě doporučení výběrové komise.
Více k problematice IPRM je na webových stránkách strukturálních fondů v
sekci iop/iprm.
(MMR)

Druhá etapa reformy pozemkových úřadů startuje
Druhá etapa zásadních organizačních změn, jejíž cílem je
posílení organizační autonomie Ústředního pozemkového
úřadu v krajských regionech, je připravena ke startu. Na
celostátní poradě pozemkových úřadů to dnes uvedl ředitel
Ústředního pozemkového úřadu Jaroslav Vítek.
První etapa restrukturalizace
pozemkových úřadů (PÚ),
která znamenala oddělení fungování PÚ a zemědělských
agentur (ZA), proběhla letos v
únoru. Druhá etapa rozšíří
přímé řízení PÚ Ústředním
pozemkovým úřadem, které
vyplývá ze zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. V této etapě bude zřízeno 13 krajských pracovišť Ústředního
pozemkového úřadu.
„S

restrukturalizací

změna počtu pracovníků na
jednotlivých pozemkových
úřadech tak, aby bylo více
respektováno pracovní zatížení jednotlivých úřadů. K takové
systémové úpravě za celou
existenci nedošlo,“ uvedl Vítek
s tím, že v minulosti pouze
docházelo ke snižování pracovníků pozemkových úřadů v
režii tehdy zodpovědných zemědělských agentur bez konkrétního zřetele na objem práce PÚ.

realizovat vysoký počet veřejných zakázek. Jednalo se o
celkem 106 veřejných zakázek
nad 10 milionů korun a zhruba
400 do 10 milionů. Mezi uspokojenými účastníky řízení byli
desítky soukromých vlastníků
půdy i obcí. Znamená to v celé
řadě případů úplné dokončení
restitučního procesu ve smyslu
zákona o půdě.

Restituce, které odstartovaly v
devadesátých letech minulého
století, totiž znamenaly návrat
vlastnictví k půdě, ale ve stavu
na konci osmdesátých let. Pozemky byly nepřístupné, vlastnicky nescelené, nevyjasněné
z hlediska jejich lokalizace.
Vlastníci se nemohli fakticky
souvisí V roce 2008 se PÚ podařilo ujmout svých práv. Teprve

provedení pozemkových úprav
znamená plné obnovení vlastnictví. Do celého systému
„vlastnictví-užívání-nájmy“
přináší stabilitu plně vyjasněné
vlastnictví, protože z toho se
odvíjejí další vztahy. Platí, že
čím dříve se pozemkové úpravy podaří v dané lokalitě provést, tím dříve lze očekávat
celkovou prosperitu nejen v
oblasti zemědělského hospodaření, ale v daném venkovském regionu celkově. Vyjasněné vlastnictví a uspořádání
pozemků je mnohdy základní
podmínkou pro rozvoj obce.
Proto je také stále větší zájem
na provádění pozemkových
úprav ze stran obcí.
Petr Vorlíček

Novela zákona o spotřebních daních podpoří rozvoj biopaliv
Novela zákona o spotřebních daních
zahrnuje podporu kapalných biopaliv v
dopravě a otvírá možnost pro rozvoj
biopaliv II. generace v České republice.

me vstříc zejména zemědělcům, kteří
suroviny pro výrobu biopaliv produkují.
Současně můžeme očekávat rozvoj na
biopaliva navazujících průmyslových odvětví,“ komentuje novelu zákona ministr
Přijatá novela zákona o spotřebních dazemědělství Petr Gandalovič, jehož resort
ních zahrnuje hlavní body, ke kterým se
je za zavádění biopaliv zodpovědný.
zavázala ve „Víceletém programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, Novela zákona o spotřebních daních naschváleném vládou v únoru tohoto roku. vrhuje zcela od daní osvobodit čisté rostVedle podpory výroby biopaliv I. genera- linné oleje, čisté metylestery mastných
ce, se touto novelou otvírají možnosti pro kyselin a bioplyn. Dále navrhuje snížení
zavádění biopaliv II. generace. Ty nejsou spotřební daně pro směsné nafty s obsavyráběny z potravinářských komodit, ale z hem 30% a více metylesterů mastných
odpadní zemědělské produkce či dendro- kyselin. U pohonných hmot E 85
masy (např. rychle rostoucí dřeviny). Pod- (obsahující až 85 % bioetanolu) bude
porovanými biopalivy jsou pouze vysoko- možné uplatnit nárok na vrácení spotřební
procentní směsi nebo čistá biopaliva. Níz- daně z podílu obsažené biosložky. Pokoprocentní směsi biopaliv zůstávají bez honná hmota E 95 (s podílem bioetanolu
max. 95 %) bude v rámci pilotních projekjakýchkoliv podpor.
tů technologického vývoje osvobozena od
„Zvýšením odbytových možností vychází-

spotřební daně úplně.

Pozitivní dopady uplatňování biopaliv v
dopravě spočívají především ve snížení
emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické soběstačnosti ČR i celé EU a podpoře domácího zemědělství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
o podpoře užívání biopaliv nebo jiných
obnovitelných pohonných hmot v dopravě, ukládá členským zemím do roku 2010
nahradit fosilní paliva v dopravě biopalivy
ve výši 5,75 % dle energetického obsahu.
Česká republika v současné době přimíchává cca 2% biopaliv do motorových
paliv v rámci povinného nízkoprocentního
přimíchávání stanoveného zákonem o
ochraně ovzduší. Snížení daní u čistých
biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí
je jedním z nástrojů, jak podílu stanoveném EU dosáhnout.
Petr Vorlíček
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Nástroj pro zlepšování práce místních akčních skupin
Na přelomu roku vydalo Centrum pro komunitní práci v
rámci Edice venkov již pátou publikaci s názvem Metodika
dobré praxe místních akčních skupin v České republice.
Edice venkov se zařadila do vydavatelské činnosti občanského sdružení CpKP v roce 2008 a její jednotlivé publikace
jsou zaměřeny na různé oblasti a metody mající vliv na obnovu a rozvoj venkovského prostoru v České republice i v
zahraničí.
Je určena zástupcům státní
správy, krajské i obecní samosprávy, venkovským NNO,
manažerům mikroregionů i
místních akčních skupin a venkovským podnikatelům. Pro
všechny tyto subjekty se mohou stát publikace Edice venkov každodenním pomocníkem při řešení problematiky
rozvoje jejich obcí a regionů.

Zatím poslední publikace je
výsledkem dvouletého výzkumného projektu, který byl
zaměřen na práci místních
akčních skupin v České republice. Předmětem výzkumu bylo
hledání obecně efektivních
přístupů v tzv. metodě LEADER, které nejsou závislé na
specifikách konkrétního území.
Přístupy typu LEADER k organizování rozvoje venkova jsou
v posledních několika letech
intenzivně se rozvíjejícím nástrojem, který postupně poutá
stále větší pozornost odborníků, ať už jde o pracovníky veřejné správy, profesionály pracující ve venkovském prostoru
nebo teoretiky místního rozvoje. Začínají se proto objevovat
snahy o postavení organicky
se rozvíjející metody na obecnější a širší teoretické základy,
které pomohou zelený strom
života nejdříve hodnotit a poté
popsaný prostor více a lépe
strukturovat.
Tento výzkumný projekt je
součástí snah o postupnou
„objektivizaci“ přístupů k metodě LEADER a jeho účelem je
přinést obecně využitelná data
do celostátní odborné i politické debaty o tom, které způsoby podpory rozvoje venkova
fungují lépe a které hůře. Bez
diskuze je totiž fakt, že současný český a moravský ven-

kov se bez soustavné intervence a podpory už neobejde.

LEADER a místní akční skupiny jsou v našem venkovském
prostoru fenoménem, který
měl sice své předchůdce
„českého“ původu, například v
podobě Programu obnovy venkova, ale přináší i řadu nových
impulsů a postupů. Zejména
spolupráce na principu partnerství veřejné správy a soukromých zájmových skupin ať
už neziskového nebo podnikatelského charakteru přináší
specifické nároky na práci managementu místních akčních
skupin. Dalším jevem, který
praktická aplikace této metody
samovolně přináší, je postupné rozšiřování aktivit od pouhého přerozdělování finančních prostředků z programů
LEADER (LEADER ČR 2004 –
2008, LEADER +, LEADER
2007
–
2013)
ke
komplexnímu
řešení
rozvoje území na základě integrovaných strategií. Místní
akční skupiny se tak
s t á v a j í
zvláštními
regionálními
rozvojovými
agenturami,
jejichž působnost
sahá čím dál
více
do
všech oblastí spojených
s rozvojem
venkova.
Aby správně
plnily svoji

funkci, musí být schopny poskytnout svým místním partnerům odpovídající servis, musí s
nimi být schopny kvalitně komunikovat. Také na odbornost
managerů jsou kladeny stále
větší nároky. Nesmíme přitom
odhlížet od faktu, že základním
principem, na kterém činnost
místních akčních skupin stojí,
je dosažení konsenzu všech
zúčastněných na směřování
rozvoje a jeho důsledné dodržování. Na území, kde působí,
ovšem nežijí pouze členové a
partneři místní akční skupiny.
Je proto velmi důležité, aby
byla schopna obhájit svoje
postoje a aktivity před širokou
veřejností. Jediným způsobem,
jak toho dosáhnout, je stát se
plnohodnotným účastníkem
veřejného dění a aktivně usilovat o komunitní způsob života
na principu partnerství v daném regionu.
Těmto a jiným aspektům činnosti místních akčních skupin
se věnoval právě dokončený
projekt a věnuje se jim i zde
představovaná publikace. Jejím hlavním přínosem pro práci
místních akčních skupin je
návod jak zjistit svoje silné a

slabé stránky právě z pohledu
nastavení vnitřních mechanismů řízení činnosti. Na stránkách brožury čtenář nalezne
jakýsi model ideálně pracující
místní akční skupiny a sadu
otázek, které ho dovedou ke
zjištění, do jaké míry se postupy, které ve své praxi používá,
tomuto ideálu blíží. K dispozici
má také soubor rad a doporučení, jak které nedostatky napravit či jak využít svých předností.
Protože jako každá jiná nově
zakládaná veřejná platforma i
LEADER samozřejmě přitahuje jednotlivce nebo skupiny,
které ji hodlají využít pro prospěch svůj nebo některé konkrétní organizace, je snahou
řešitelů projektu přispět k
podrobné diskuzi na téma „co
je dobrá místní akční skupina“,
jak vypadá a jak se chová. Cíle
tohoto výzkumného projektu
proto od jeho počátku směřují
k přímé aplikaci dosažených
znalostí. Jeho výsledek tak
nemá být konečným postulátem, na jehož základě lze
ohodnotit konkrétní místní akční skupinu jako vyhovující nebo nevyhovující, ale vyvíjejícím
se nástrojem pro zlepšování
práce místních akčních skupin
jako rovnocenných partnerů na
poli obnovy a rozvoje venkova.

Elektronickou verzi publikace
naleznete na www.cpkp.cz.
Její tištěnou podobu je možné
za cenu poštovného objednat
na adrese Centrum pro komunitní práci západní Čechy,
Americká 29, 301 38 Plzeň.
Realizace projektu byla finančně podpořena Ministerstvem
pro místní rozvoj.
Tomáš Havránek
CpKP západní Čechy
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MZe nedodržovalo podle
NKÚ zákon o účetnictví

Kontrolou hospodaření Ministerstva zemědělství
(MZe) s nemovitým majetkem státu byly zjištěny
zejména závažné nedostatky v dodržování zákona o
účetnictví (č. 563/1991 Sb.). Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření s nemovitým majetkem, včetně souvisejících
peněžních prostředků a finančních transakcí u MZe,
a přezkoumat vnitřní kontrolní systém v této oblasti.

„MZe při inventarizaci k 31. prosinci 2007 nezjistilo inventarizační rozdíly mezi majetkem v účetnictví a skutečností dle katastru nemovitostí. Inventurní soupisy
nebyly předloženy za všechny vnitřní organizační jednotky a neobsahovaly vždy všechny povinné náležitosti,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Dodal, že i
soupisy přírůstků a úbytků hmotného majetku od data
provedení fyzické inventury do konce účetního období
vykazovaly nedostatky. Při inventarizaci ministerstvo
nezjistilo, že některé položky ve výši přes 2,4 milionu
korun vykazované na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, nesplňují identifikační znaky majetku.
„V důsledku výše uvedených skutečností, je účetnictví
Ministerstva zemědělství za rok 2007 neúplné, neboť
MZe v účetnictví nevedlo a v účetní závěrce nevykazovalo některé nemovitosti, se kterými bylo příslušné hospodařit. Účetnictví MZe je též neprůkazné, protože ministerstvo neprovedlo inventarizaci v souladu se zákonem o účetnictví,“ uvedl Dohnal.

„Kontrolou jsme zjistili také nedostatky v dodržování
zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích (č. 219/2000 Sb.). Ministerstvo zemědělství pronajímalo dočasně nepotřebné nemovitosti,“
řekl František Dohnal.

Pokyn MZe, kterým se řídilo v období od 1. ledna 2001
do 25. července 2007, v rozporu se zákonem č.
219/2000 Sb. stanovil oproti platným tržním cenám zvýhodnění pro neziskové zemědělské organizace na úrovni cca 30 % - 50 % tržního nájemného v Kč/m2/rok obvyklého v daném místě a čase. Ministerstvo ve zjištěných čtyřech případech nově neupravilo dobu trvání
nájemního vztahu po uplynutí pěti let od účinnosti uvedeného zákona, kdy nájemní vztah skončil, a dále pokračovalo v plnění bez právního důvodu.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2007, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující do
doby ukončení kontroly. Kontrolovanou osobou bylo
Ministerstvo zemědělství (MZe). Kontrolní akce byla
zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008
pod číslem 08/18. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr
vypracovala členka NKÚ Ing. Jaromíra Steidlová. NKÚ
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