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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Celkem 223 milionů korun z 
Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a státního roz-
počtu  je určeno na tvorbu a 
aktualizaci územních plánů 
pro obce nad 500 obyvatel.  
Ministerstvo pro místní roz-
voj dnes vyhlásilo výzvu k 
podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory obcím z fondů 
EU.  
Celkový finanční objem výzvy 
je  223 280 000 Kč. Podpora je 
poskytována formou dotace 
pro individuální projekty. Podíl 
spolufinancování z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 

bude pro všechny projekty ve 
výši 85 % celkových výdajů, 
zbylých 15 % tvoří národní 
spolufinancování hrazené ze 
státního rozpočtu. Maximální 
přípustná výše celkových způ-
sobilých výdajů projektu činí 3 
miliony korun.  
Tištěné žádosti budou od 30. 
ledna přijímat pobočky Centra 
pro regionální rozvoj ČR podle 
územní příslušnosti určené 
místem realizace projektu. K 
tištěné žádosti musí být přilo-
ženy všechny povinné přílohy.  
Žadatel podává projektovou 
žádost prostřednictvím aplika-

ce Benefit7. Formulář projekto-
vé žádosti včetně seznamu 
povinných příloh je k dispozici 
v elektronické formě na webo-
vé adrese http://www.eu-
zadost.cz/. Seznam povinných 
příloh je uveden také v Příruč-
ce pro žadatele a příjemce.  
O podporu mohou požádat 
obce s 500 a více obyvateli, 
které splní alespoň jednu z 
následujících podmínek:  
obec leží v rozvojových oblas-
tech a osách nebo ve specific-
kých oblastech vymezených v 
Politice územního rozvoje  
2006, případně zpřesněných v 

zásadách územního rozvoje 
kraje  
minimálně 10 staveb pro byd-
lení na území obce se nachází 
ve stanoveném záplavovém 
území nebo jejich obytné míst-
nosti určené pro bydlení byly 
po 1. lednu 1997 zaplaveny a 
tyto stavby nemají dosud zajiš-
těnou protipovodňovou ochra-
nu  
obec musí do nového územní-
ho plánu zapracovat rozvojový 
záměr nadmístního významu 
obsažený v Politice územního 
rozvoje 2006 nebo v územně 
plánovací dokumentaci kraje.  

Na územní plány je pro obce připraveno 223 milionů 

Ministerstvo životního prostře-
dí ve svém stanovisku o hod-
nocení vlivů na životní prostře-
dí/4 požaduje úplné přepraco-
vání návrhu Politiky. Předně 
konstatuje, že návrh Politiky 
trpí zásadními nedostatky a 
nezajišťuje udržitelný rozvoj 
ČR, jak by mělo být jeho úko-
lem a naopak bude mít nega-
tivní dopad na životní prostře-
dí. Dále konkrétněji specifikuje 
své výhrady, zejména: 
- návrh Politiky nerespektuje 
nutnost vyšší úrovně ochrany 

přírody v 
ná rodn ích 
parcích a 
chráněných 
oblastech. 
Naopak, na 
Šumavě, v 
Krkonoších 
a v Jesení-
kách prosa-

zuje intenzivní rozvoj infra-
struktury pro turistický ruch 
(ubytovací kapacity, sjezdovky 
atd.), 
- kritizuje nedostatečné posou-
zení potřebnosti některých 
dopravních staveb (silnic a 
vodních cest), cit: „návrh místy 
přebírá zastaralé či velmi spor-
né záměry, aniž by zohledňo-
val aktuální stav znalostí a 
potřeb (potřeb společnosti, 
požadavky na udržitelný roz-
voj).“ Zaměřuje se zejména na 
severozápadní část okruhu 

kolem Prahy, který se připra-
vuje k výstavbě ve variantě 
přes MČ Suchdol, která byla 
vyhodnocena jako horší z hle-
diska vlivů na životní prostředí. 
Dále na stavbu rychlostní silni-
ce R43 Moravská Třebová – 
Brno, která má procházet hus-
tě osídlenou částí Brna. Tvrdě 
rovněž kritizuje plán výstavby 
nové vzletové a přistávací 
dráhy v Ruzyni, která podle 
dostupných údajů povede k 
nadlimitnímu zatížení okolních 
obcí hlukem, 
- další výtky MŽP se týkají již 
tradičně energetiky. Minister-
stvo trvá na zakotvení limitů 
těžby hnědého uhlí v sever-
ních Čechách, kritizuje před-
časné vymezení územní 
ochrany šesti lokalit pro úložiš-
tě vyhořelého jaderného pali-
va, rozšíření Temelína a Duko-
van a vymezení území pro 

novou jadernou elektrárnu v 
Blahutovicích, 
- vytýká návrhu Politiky, že 
neřeší nejožehavější problém 
životního prostředí v současné 
době – čistotu ovzduší. (např. 
prostřednictvím stanovení limi-
tů pro výstavbu nových vel-
kých zdrojů znečišťování v 
krajích). 
„Nový ministr Svoboda není v 
lehké situaci. Politika je sku-
tečně špatně připravená a 
měla by se přepracovat, jak 
požaduje ministerstvo životní-
ho prostředí. Její návrh vyme-
zuje snad všechny kontroverz-
ní stavby a opatření v České 
republice, o kterých se diskutu-
je z hlediska jejich vlivů na 
životní prostředí lidí,“ říká Ven-
dula Zahumenská, právnička 
Ekologického právního servi-
su, který se přípravou Politiky 
dlouhodobě zabývá. (EPS) 

Konflikt mezi ministerstvy kvůli nové Politice 
územního rozvoje 
Bývalý ministr Čunek zanechal na minister-
stvu pro místní rozvoj pohrobka, se kterým se 
bude jeho nástupce horko těžko vypořádávat. 
Jedná se o návrh tzv. Politiky územního roz-
voje, která má být základním nástrojem územ-
ního plánování České republiky. Vedle řady 
obcí, připomínek tisíců občanů a nesouhlas-
ných reakcí profesních organizací se nyní pro-
ti schválení tohoto dokumentu ostře postavilo 
i Bursíkovo ministerstvo životního prostředí. 
Příprava Politiky přitom už stála daňové po-
platníky téměř dva miliony korun. 
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Ministerstvo zemědělství 
informuje pravidelně každý 
rok vládu a Poslaneckou 
sněmovnu o postupu při 
budování protipovodňových 
opatření. Předložená zpráva 
shrnuje postup prací do 
roku 2007. V ochraně před 
povodněmi byly učiněny 
velké pokroky, ale zpráva 
hovoří i o dalším pokračová-
ní. 
„Pokud bychom se snažili efekt 
protipovodňové ochrany vyčís-
lit, tak se od roku 2002 do roku 
2007 podařilo vystavět ochra-

nu pro 210 tisíc obyvatel. Po-
kud bychom hovořili o finanč-
ním rámci, jednalo by se o 
ochráněný majetek za téměř 
250 miliard korun, což je při 
nákladech zhruba 4 miliard 
korun velký úspěch,“ uvedl ke 
zprávě ministr Gandalovič. V 
rámci programu Prevence před 
povodněmi I (PPOI) proběhlo v 
letech 2002 – 2007 celkem 
435 akcí, které výrazně zvýšily 
úroveň ochrany před povodně-
mi na v průměru padesáti až 
stoletou vodu. Program (PPOI) 
měl za cíl zejména zvýšit 

ochranu v kritických úsecích 
jako je například městská zá-
stavba. Navazující program 
Prevence před povodněmi II 
se soustředí na zadržení vody 
na horních tocích řek, zvýšení 
kapacit koryt ve městech a 
podobně. Program tedy kon-
cepčně navazuje na předchá-
zející opatření. U všech proti-
povodňových opatření je záro-
veň kladen velký důraz na 
přírodě blízká opatření. 
„Na následující roky máme 
připraveno celkem zhruba 14 
miliard korun. Děláme všechno 

pro to, abychom mohli případ-
né povodně zvládnout a přede-
jít katastrofě z roku 1997 nebo 
2002. Činíme zároveň i legisla-
tivní kroky podporující protipo-
vodňovou ochranu.“ doplnil 
ministr Gandalovič. V progra-
mu prevence před povodněmi 
II je zhruba 10 miliard korun. 
Na podporu obnovy, odbahně-
ní a rekonstrukce rybníků a 
výstavbu vodních nádrží jsou 
připraveny 4 miliardy korun a 
na pozemkové úpravy vedoucí 
k protipovodňové ochraně je 
připravena miliarda.         MZe 

MZe předložilo poslancům zprávu o protipovodňových opatřeních 

Komise pro životní prostředí 
Svazu měst a obcí ČR (SMO 
ČR) projednala zhoršující se 
situaci v oblasti tříděného sbě-
ru odpadu. Komise konstato-
vala, že celý systém třídění, 
který mimochodem patří k nej-
lepším v Evropě, by mohl být 
vážně ohrožen, pokud nebude 
přijata řada opatření. Na svém 
jednání komise projednala 
Stabilizační program pro třídě-
ný sběr odpadů. S návrhy ře-
šení nynějších problémů odpa-
dového hospodářství zástupci 
komise následně seznámili 
členy Výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj Po-
slanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. 
Stabilizační program pro třídě-
ný sběr odpadů představuje 
výraznou, a v současnosti jedi-
nou rychle účinnou, pomoc 
městům a obcím. „Společnost 
EKO-KOM uvolní prostředky, 
které dorovnají ztrátu třídícím 
linkám způsobenou momentál-
ně klesajícím zájmem o dru-
hotné suroviny. Třídící linky tak 
budou moci dál zpracovávat 
stejné množství odpadů a na-
víc ho třídit lépe a tím plnit 
rostoucí požadavky na kvalitu 
jimi produkovaných surovin,“ 
vysvětlil podstatu Stabilizační-
ho programu Oldřich Vlasák, 
předseda SMO ČR a dodal: 
„Není tedy důvodu, aby obce 
musely za odběr vytříděného 
odpadu svozovým společnos-

tem platit.“  
Podle SMO ČR šlo současným 
problémům zamezit již dříve. 
„Není správné, že stále dochá-
zí k aktivnímu blokování mo-
derních technologií využívání 
odpadů, které jsou v EU více a 
více podporovány,“ uvedl Ol-
dřich Vlasák. Podle něj jde 
například o v České republice 
značně opomíjené energetické 
využití odpadů. „Jak se právě 
nyní ukazuje, tato jednostran-
ná orientace České republiky 
na materiálové využití odpadů 
(recyklaci) způsobila, že v mo-
mentech poklesu hospodářské 
aktivity je ohrožen celý systém 
třídění a využití odpadů, který 
díky úsilí občanů generuje 
využitelné suroviny,“ vysvětlil 
Oldřich Vlasák s tím, že právě 
bez výrazné finanční podpory 
by mohl celý systém během 
několika týdnů zaznamenat 
významný propad. „Jsme si 
vědomi toho, že vysoké finanč-
ní náklady, kterými se průmysl 
prostřednictvím společnosti 
EKO-KOM bude spolupodílet 
na zajištění ekonomiky třídě-
ného sběru, dopadnou na pod-
niky. Ty se právě dnes ale 
nacházejí v obtížné situaci a 
právě z tohoto důvodu je jas-
né, že jakkoli je podíl průmyslu 
na řešení stávající situace 
významný a vítaný, není stabi-
lizační program sám o sobě 
dostatečným řešením celého 
problému,“ doplnil Vlasák. 

Zástupci Komise proto hned 
na mimořádném zasedání 
Výboru pro veřejnou správu a 
regionální rozvoj Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
informovali zákonodárce o 
situaci v tříděném sběru a o 
řešení měst a obcí ve spolu-
práci se společností EKO-
KOM systém sběru stabilizo-
vat. Přednesli také požadavky 
směrem k legislativnímu rámci 
své činnosti. „Vyzvali jsme 
poslance, aby nepřipustili další 
zvyšovaní požadavků na vyu-
žití odpadů v českých předpi-
sech, zejména v situaci, kdy 
na evropském trhu odpady 
obtížně nacházejí odbyt a sou-
časně řada českých předpisů 
jde vysoce nad rámec poža-
davků EU,“ vysvětlila Pavla 
Finfrlová, náměstkyně primáto-
ra statutárního města Hradec 
Králové. „Je nezbytné, aby už 
nedocházelo k dalším kompli-
kacím stávající situace jakými-
koli výraznými zásahy do celé-
ho systému nakládání s odpa-
dy,“ dodala. Jde zejména o 
zavádění zálohových systémů, 
povinnosti třídit konkrétní, mi-
nisterstvem životního prostředí 
stanovené materiály bez ohle-
du na místní situaci. „Naše 
výzva zahrnovala i požadavek 
na urychlené odstranění le-
gislativní bariéry, která brání 
zavedení moderních technolo-
gií energetického využití odpa-
du v příslušných zařízeních a 

požadavek na provedení nále-
žitých změn národního Plánu 
odpadového hospodářství,“ 
uvedl Pavel Drahovzal, právník 
Kanceláře Svazu měst a obcí 
ČR. Zástupci SMO ČR, EKO-
KOMU, a.s. a Hospodářské 
komory společně upozornili 
poslance na nutnost změny 
pravidel využití prostředků z 
operačních programů tak, aby 
se české odpadové hospodář-
ství stalo konečně stejně účel-
ným a efektivním, jako je v 
těch státech EU, kde jsou od-
padové předpisy vytvářeny 
pouze na základě expertních 
znalostí. 
Komise vyjádřila své přesvěd-
čení, že pokud podněty Svazu 
měst a obcí ČR nebudou ne-
prodleně přijaty, pak současná 
vážná situace v odpadovém 
hospodářství bude jen před-
zvěstí toho, jak nepředvídatel-
ným a nevyváženým vývojem 
nakládání s komunálním odpa-
dem projde v příštích letech. 
Odkládat přijetí dlouhodobé, 
trvale udržitelné koncepce 
českého odpadového hospo-
dářství postavené na integro-
vaných systémech nakládání s 
odpady (materiálové a energe-
tické využití odpadů) není dob-
rým přístupem, jelikož za ně-
kolik let bude Česká republika 
stejně nucena přistoupit na 
technologická řešení, jejichž 
nezbytnost je zřejmá již dnes.  

SMO 

Města a obce dostaly šanci k řešení  krize s tříděnými odpady 
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Takříkajíc - džbán už přetekl. Pracovní-
ci Správy Krkonošského národního 
parku společně s představiteli Krkonoš 
- svazku čtyřiceti měst a obcí už ne-
chtějí dále tolerovat řidiče, kteří nemají 
pohyb na čtyřkolkách a skútrech ve 
volné přírodě řádně povolen.  
Krkonoše jsou nejnavštěvovanější hory 
Čech. Hledání kompromisů trvale udržitel-
ného rozvoje je prvořadým úkolem ochra-
nářů, představitelů státní správy a samo-
správy i podnikatelů. Jinak řečeno na 
straně jedné podpora stále se rozvíjejí-
cích služeb turismu, na straně druhé sna-
ha o ochranu přírody a krajiny. Dohody 
jsou nyní jasné. Postupy také. 
Krkonoše – svazek měst a obcí koordinu-
je projekt Krkonoše – lyžařský běžecký 
ráj. Je charakteristický prací více než 

dvou desítek provozovatelů lyžařských 
areálů a podnikatelů, kteří  pravidelně 
upravují síť více než pěti set kilometrů 
běžeckých tratí na hřebenech hor i v pod-
hůří. Výlety běžkařů v krajině jsou velmi 
oblíbenou volnočasovou aktivitou. Jejich 
pohodové sportovní vyžití však bezohled-
ně ničí majitelé čtyřkolek a skútrů, kteří 
technicky upravené stopy v terénu ničí 
pod pásy svých strojů. 
Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoš, 
k tomu uvádí: „Představitelé Krkonoš – 
svazku měst a obcí ve spolupráci se 
Správou KRNAP, Policií ČR, provozova-
teli krkonošských skiareálů i vedením 
radnic krkonošských měst a  obcí si chtějí 
na hříšníky důrazně posvítit. Zveřejňuje-
me proto své oficiální stanovisko, ve kte-
rém kategoricky prohlašujeme, že během 
letošní zimy uděláme vše pro to, aby byli 

řidiči, porušující silniční zákon i zákon o 
ochraně přírody a krajiny, řádně potrestá-
ni.“      
K tomu Alena Drahná, mluvčí Správy KR-
NAP, doplnila: „Tzv. černé jezdce eviduje-
me na celém území Krkonoš a snažíme 
se řešit agresivní chování a nepovolené 
vjezdy především z hlediska bezpečnosti 
návštěvníků, z hlediska ochrany přírody, 
volně žijící zvěře a lesních porostů. Letoš-
ní zimu jsme se zaměřili na nepřetržité 24 
hod. kontroly střídavě na celém území 
KRNAP. Strážci mohou na místě udělit 
blokovou pokutu ve výši max. 1000 Kč. 
Ve správním řízení je to částka až 100 
000 Kč. Pomáhá nám Policie ČR, která 
může snadněji řidiče zastavit, uděluje na 
místě pokuty a odebírá body z bodového 
systému řidičů.“                  Alena Drahná 

V Krkonoších STOP „černým“ čtyřkolkám a skútrům 

Nadace Partnerství vyhlašu-
je osmý ročník celostátní 
soutěže s názvem Cesty 
městy. Soutěž je zaměřena 
na zklidňování dopravy a 
kultivaci dopravního prosto-
ru ve městech a obcích Čes-
ké republiky. Své návrhy 
mohou obce a města podá-
vat do 29. května.  
Soutěže se mohou účastnit 
obce, sdružení obcí, mikroregi-
ony, města nebo městské ob-
vody a části z celé České re-
publiky. „Naším cílem je popu-
larizace zklidňování dopravy a 
zlepšení podmínek pro využí-

vání jejích šetrných forem. Do 
soutěže je možné přihlásit 
dopravní řešení zaměřená na 
zvýšení bezpečnosti, zkvalit-
nění veřejného prostoru či 
optimalizaci uspořádání auto-
mobilové, cyklistické, pěší a 
veřejné dopravy. Podmínkou 
účasti je jejich uvedení do pro-
vozu v období od 1. ledna 
2004 do 29. května 2009 a 
příznivý vliv na životní prostře-
dí v okolí,“ popsal Radek Patr-
ný z Dopravního programu 
Nadace Partnerství.   
Od roku 2002 bylo v soutěži 
hodnoceno 124 projektů, 40 z 

nich bylo oceněno a byly udě-
leny finanční odměny v hodno-
tě téměř 2 milionů korun. Ví-
tězná dopravní řešení budou 
opět odměněna atraktivní fi-
nanční prémií a dvěma zvlášt-
ními cenami partnerů. „Od 
letošního roku máme nové 
soutěžní kategorie, založené 
na rozsahu přihlášeného řeše-
ní. Zvláště malé obce tak mají 
velkou šanci v soutěži uspět a 
získat zajímavý finanční pří-
spěvek do svého rozpočtu,“ 
uvedl Radek Patrný a dodal, 
že více informací o soutěži je k 
d i s p o z i c i  n a  a d r e s e 
www.nadacepartnerstvi.cz/ces
tymesty.  
Generálním partnerem soutě-
že je již třetím rokem společ-
nost Škoda Auto, záštitu nad 
ní opět poskytlo Ministerstvo 
dopravy ČR prostřednictvím 
oddělení BESIP. Dalšími part-
nery soutěže jsou Národní síť 
Zdravých měst ČR, Svaz měst 
a obcí ČR a společnosti 3M 
Česko. Hlavním mediálním 
partnerem je již tradičně mě-
síčník Moderní obec. 

Radek Patrný 

Zejména malé obce mají šanci uspět 
 v soutěži Cesty městy  Ministerstvo pro místní roz-

voj ve spolupráci s nezisko-
vými organizacemi zahájilo 
sérii 13 seminářů o tvorbě 
projektů na čerpání pro-
středků z EU.   
Interaktivní semináře, které 
oběhnou všechny kraje Česka 
kromě Prahy, pořádá MMR v 
partnerství s Asociací nestát-
ních neziskových organizací a 
Centrem pro komunitní práci.  
Semináře, jejichž cílem je na-
pomoci neziskovkám v získá-
vání podpory z EU, proběhnou 
mezi 5. únorem a 18. červnem 
2009 a budou se konat převáž-
ně v budovách krajských úřa-
dů. MMR ČR a sdružení NNO 
založily svou spolupráci na 
přínosném principu partnerství 
státní správy a občanských 
sdružení.  Na programu bude 
aktuální situace využívání fon-
dů EU, snižování finančního 
prahu pro NNO, budování ab-
sorpční kapacity na místní 
úrovni, poradenství pro přípra-
vu projektů a další náměty, 
které přinesou samotní účast-
níci. Akcí se zúčastní i předsta-
vitelé krajských úřadů přísluš-
ného regionu a také bankovní-
ho sektoru, který poskytuje 
úvěry pro předfinancování pro-
jektů.                               MMR 

Semináře pro NNO 
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Od března budou platit nové 
podmínky pro získání dotací 
na lesnicko-environmentální 
opatření. Záměrem je zacho-
vání nebo zvýšení podílu 
melioračních a zpevňujících 
dřevin na lesních pozemcích 
soukromých osob i obcí. 
Nařízení dnes schválila vlá-
da. 
Dne 1. března 2009 nabude 
účinnosti nařízení vlády o sta-
novení podmínek pro poskyto-
vání dotací na lesnicko-
environmentální opatření.  
Toto nařízení vlády umožní po 
dobu 20-ti let poskytovat platby 
na zachování nebo zvýšení 
podílu melioračních a zpevňují-

cích dřevin na lesních pozem-
cích soukromých osob a obcí 
jako částečnou kompenzaci 
újmy vzniklé ze snížení hospo-
dářského využití lesů. „Sazby 
plateb budou určeny v závis-
losti na množství melioračních 
a zpevňujících dřevin. Toto 
množství  musí být alespoň o 
pět procent vyšší, než stanoví 
vyhláška k lesnímu zákonu,“ 
vysvětluje ministr Gandalovič. 
Sazby jsou stanoveny v rozme-
zí od 20 do 81 EUR, resp. od 
25 do 97 EUR ve zvláště chrá-
něných oblastech a oblastech 
Natura 2000.  
Žádosti pro rok 2009 bude 
možno podávat na místně pří-
slušné Agentury pro zeměděl-
ství a venkov do 15. 5. 2009. 
Hlavním cílem předloženého 
návrhu je zajistit implementaci 
jednoho z opatření osy II Pro-
gramu rozvoje venkova na 
období 2007 – 2013 (PRV), 
kterými jsou: 
• zvýšení environmentální 

hodnoty lesů, 
• trvale udržitelné využití 

lesní půdy, 
• zlepšení životního prostředí 

a krajiny. 
Konečné znění nařízení bude k 
dispozici na www.mze.cz – 
podpora z EU, národní dotace 
– Program rozvoje venkova – 
opatření Programu rozvoje 
venkova - osa II 

Petr Vorlíček 

Žadatelům o dotace na pro-
jekt výstavby nebo rekon-
strukce zemědělských pod-
niků vychází ministerstvo 
zemědělství vstříc a umož-
ňuje, aby v žádosti výpis z 
katastru nahradili jiným do-
kumentem, například infor-
mativním výpisem. 
Tato úprava se týká opatření 
I.1.1 Modernizace zeměděl-
ských podniků, I.3.2 Zahájení 
činnosti mladých zemědělců, 
III.1.1 Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy a III.1.2 
Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje v šestém kole 
příjmu žádostí. Při prokázání 
preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je výstav-
ba a/nebo rekonstrukce stav-
by/staveb a zároveň nedošlo k 
vyjmutí parcel/pozemků dotče-
ných stavbou ze zemědělské-
ho půdního fondu. Aby mohly 
být uděleny body, nesměly v 
době před pěti lety pozem-
ky/parcely chráněny jako ze-
mědělský půdní fond. Posuzu-
je se stav pět let před zaregis-
trováním Žádosti o dotaci. 
je výpis z katastru nemovitostí 

možné nahradit jiným relevant-
ním dokumentem, který bude 
v souladu s vyhláškou č. 
162/2001 Sb., o poskytování 
údajů z katastru nemovitostí 
České republiky, a který bude 
zároveň obsahovat údaje nut-
né pro posouzení splnění pod-
mínek daného kritéria. Jedná 
se zejména o tyto dokumenty: 
Informace o parcele/parcelách 
a Informativní výpis. 
Tuto možnost mohou využít 
zejména žadatelé, kteří proka-
zují stav pozemků vedených 
ve zjednodušené evidenci. 

Žadatelé o dotace z PRV nemusejí 
předkládat výpis z katastru nemovitostí 

Poslanecká sněmovna dnes v 
závěrečném čtení schválila 
novelu zákona o oběhu osiva 
a sadby. Jde hlavně o technic-
kou novelu, která zavádí ně-
které předpisy EU, zpřesňuje 
pravidla pro nakládání s osi-
vem a sadbou a částečně také 
liberalizuje obchod s osivem a 
sadbou. Zákon má zjednodušit 
uvádění osiva a sadby na tu-
zemský trh. Poslanci ale ne-
schválili návrh zemědělského 
výboru, aby bylo možné za-
psat do tuzemského Seznamu 
doporučovaných odrůd ty od-
růdy, které jsou povoleny v 
jiných členských zemích EU 
bez povinných  registračních 
zkoušek. Jedná se o odrůdy, 
které neprokázaly vhodnost 
pro pěstování v klimatických 
podmínkách České republiky, 
pokud jde o celou škálu para-
metrů, zejména zdravotního 
stavu rostlin a užitkových 
vlastností.  
Podle ministra Gandaloviče by 
rozšíření zkoušek pro doporu-
čování o odrůdy neregistrova-

né, ale zapsané do Společné-
ho katalogu odrůd přineslo 
významné zvýšení nákladů i 
prodloužení zkoušek pro do-
poručování minimálně o jeden 
rok. Prodražily by se tak i 
zkoušky českých odrůd a od-
růd zahraničních, které prošly 
již registračními zkouškami a 
obstály v našich klimatických 
podmínkách. Dopadlo by to i 
na podnikatele, kteří uvádějí 
do oběhu rozmnožovací mate-
riál.  
„Nelze souhlasit s argumen-
tem, že existuje dvojí přístup k 
odrůdám. Zahraniční odrůdy 
mohou být v České republice 
registrovány a zařazeny do 
systému zkoušení odrůd pro 
doporučování za stejných pod-
mínek, jako tuzemské,“ vy-
světlil ministr Gandalovič.  
„Současný systém také nebrá-
ní pěstitelům zahraničních 
odrůd, aby spolu s plodinový-
mi svazy zkoušky organizovali 
a výsledky předávali zeměděl-
cům.“                               MZe 

Zákon o osivech poslanci schválili 
Novela zákona o oběhu osiva a sadby prošla sněmovnou. 
Zákon zpřesňuje pravidla nakládání s osivem a částečně 
liberalizuje obchodování s nimi. Poslanci ale neschválili 
návrh zemědělského výboru, aby bylo možné zapsat do 
tuzemského seznamu pro doporučování ty odrůdy, které 
jsou povoleny v jiných členských státech EU bez povin-
ných zkoušek. 

Program rozvoje venkova podpoří 
pěstování melioračních dřevin 
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Jak jsme vás již dříve infor-
movali, Městu Votice se po-
dařilo získat hned dvě dota-
ce na rekonstrukci jediné 
mateřské školky ve městě.  
Jedná se dotaci z Regionální-
ho operačního programu 
(ROP) Středočeského kraje, v 
rámci níž bude rekonstruována 

v současné době nevyužívaná 
hospodářská budova školky na 
prostory určené dětem. V rám-
ci stavby proběhnou kompletní 
úpravy celého křídla budovy, 
které bude zatepleno, bude 
odstraněno stávající neekolo-
gické topení na uhlí a nahraze-
no plynovým. Prostory stávají-

cí mateřské školky budou roz-
šířeny o další třídu tj. dojde k 
navýšení celkové kapacity o 
24 dětí na celkem 136 dětí 
předškolního věku. V nástavbě 
budovy vzniknou společenská 
místnost pro nejrůznější aktivi-
ty včetně rozšířené možnosti 
setkávání dětí s rodiči, míst-
nost na spaní, počítačová 
učebna a nové sociální záze-
mí. Děti se tak mohou těšit 
např. nejen na nový nábytek a 
vybavení, ale i na počítače, 
data-projektor a interaktivní 
tabuli.  
Druhou částí projektu, který 
bude v letošním roce realizo-
ván, je výměna oken v hlavní 
budově školky včetně celkové-
ho zateplení tohoto křídla bu-
dovy a realizace nového za-
střešení sedlovou střechou. V 
současné době je střecha bu-
dovy rovná, což přináší řadu 

problémů a s tím spojených 
nákladů na její údržbu. Tyto 
úpravy budovy směřující k 
úspoře energií budou z větší 
části hrazeny prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP). 
Celkové náklady rekonstrukce 
mateřské školy dosáhnou 
téměř 25 mil. Kč a budou hra-
zeny z převážné části ze zís-
kaných dotací. „Čeká nás ještě 
hodně práce, ale pokud vše 
půjde bez větších komplikací, 
veškeré stavební práce budou 
dokončeny na podzim letošní-
ho roku. Děti se tak dočkají 
důstojnějšího zázemí pro své 
aktivity a vzhledem ke zvýšené 
kapacitě školky bude uspoko-
jena i zvyšující se poptávka 
rodičů po předškolním vzdělá-
vání.“, říká Lucie Krubnerová, 
manažerka projektu. 

Ing. Lucie Krubnerová 

Mateřská školka ve Voticích se dočká nového kabátu 

Centrum pro komunitní práci střední 
Morava navazuje kontakty s aktivními 
venkovskými komunitami, především 
se jedná o místní akční skupiny (MAS).  
Právě pro tyto místní partnerství, které 
aktivně napomáhají rozvoji venkovského 
prostoru je určen projekt „Cesty za infor-
macemi pro Moravu“, který má za cíl za-
jistit jejich aktuální přístup k informacím 
formou jejich vzdělávání, informování na 
webových stránkách týkajících se aktualit 
přímo z jejich území a také vydáváním 
informačních materiálů.  
Na základě požadavků jednotlivých MAS 
a klíčových aktérů z veřejné i neveřejné 
sféry jsme sestavili katalog vzdělávacích 
cyklů v  souvislosti s  poskytováním infor-
mací z Programu rozvoje venkova. Vzdě-
lávací semináře se zaměřují na prohlou-
bení znalostí především o možnostech 
rozvoje malých obcí a venkovských ko-
munit. Partnerské místní akční skupiny si 
z katalogu vzdělávání sami vybírají téma-
ta které jsou pro region nejzajímavější. 
Partnerským a aktivně zapojeným MAS 
nabízíme vzdělávací aktivity a to formou 
seminářů, ze kterých si každá akční sku-
pina vybírá z široké nabídky témat týkají-
cích se především rozvoje venkova a 

možností získání dotací z Programu roz-
voje venkova. V rámci projektu „Cesty za 
informacemi pro Moravu celkově budeme 
realizovat 14 jednodenních seminářů a 2 
dvoudenní exkurze pro zainteresované 
místní akční skupiny na Moravě.  
V současné době se již uskutečnili dva 
semináře a to 29.1. 2009 v Hranicích na 
Moravě na téma Řízení projektu, finanční 
řízení projektu, monitoring a prevence 
rizik a 10.2. 2009 v Mohelnici na téma 
Rozvoj cestovního ruchu na venkově – 
problematika rekreačních služeb. Tyto 
semináře byly určeny pro MAS Rozvojové 
partnerství regionu Hranicko a Místní akč-
ní skupinu Mohelnicka. Další připravova-
ný vzdělávací seminář se uskuteční dne 
26.2.2009 v Bartošovicích pro MAS Pood-
ří. Tato akce se bude zaměřovat přede-
vším na problematiku rozvoje cestovního 
ruchu. 
Za nesporný přínos realizace projektu 
CIM považujeme také vydávání Venkov-
ských novin, které se Vám díky finační 
podpoře z PRV dostávají i v letošním roce 
do rukou. V průběhu roku plánujeme také 
vydat i dvě čísla tohoto odborného měsíč-
níku v tištěné podobě. Venkovské noviny 
Vám doufáme budou nadále přinášet 

informace z různých oblastí využitelné pro 
zkvalitnění života na venkově.  
Projekt CIM je realizován díky finační 
podpoře Programu rozvoje venkova, opat-
ření III.3.1 Vzdělávání a informace. 

Zdeněk Zívala 
 
 

Cesty za informacemi pro Moravu                                           

Program nejbližšího 
semináře v Bartošovicích:                                  

Kde: Bartošovice – zámek 
Kdy: 26.2. 9:00 – 15:00 
Téma: Rozvoj cestovního ruchu 
na venkově – problematika re-
kreačních služeb 
Lektor: RNDr. Jáno Polák 

Seminář je zcela ZDARMA 
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„Program umožní lidem vytá-
pět dům ekologicky a šetrně k 
ovzduší a tím i svému zdraví a 
zároveň uspořit na účtech za 
energie,“ konstatuje ministr 
životního prostředí Martin Bur-
sík.   
„Současná krize s dodávkami 
ruského plynu přes Ukrajinu 
připomněla mimo jiné, že mu-
síme snížit závislost na dovo-
zech energie ze zahraničí. 
Naším ministerstvem připrave-
ný program přispívá i tomuto 
cíli,“ říká ministr životního pro-
středí Martin Bursík. 
Dotační program na podporu 
obnovitelných zdrojů energie 

pro rok 2009 podporuje náhra-
du kotlů na uhlí za nízkoemisní 
zdroje na biomasu, nebo účin-
ná tepelná čerpadla. Nově 
poskytuje dotace na zdroje na 
biomasu a tepelná čerpadla v 
novostavbách za předpokladu, 
že budova splňuje nároky na 
nízkoenergetický standard a 
zároveň žadatel doloží, že 
není možné dům připojit na 
stávající rozvody zemního 
plynu nebo centrálního záso-
bování teplem. Dotace lze 
získat i na instalace solárně-
termických kolektorů na přitá-
pění a celoroční ohřev teplé 
vody.  

Příjem žádostí do dotačního 
program na podporu obnovitel-
ných zdrojů energie pro letošní 
rok začíná dnešním dnem.. 
Žádosti mohou být podávány 
na již ukončené akce, maxi-
málně však 18 měsíců po uve-
dení do trvalého provozu. Žá-
dosti podle těchto pravidel je 
možné podávat do konce břez-
na. 
„Na dnes vyhlašovaný pro-
gram podpor  výměny vytápění 
naváže od dubna rozsahem 
unikátní dotační program pro 
domácnosti, pro který bude již 
letos k dispozici téměř deset 
miliard korun, který bude za-
měřený jak na obnovitelné 
zdroje, tak na energetické 
úspory při rekonstrukcích, ale i 
v novostavbách,“ říká vicepre-
miér Bursík 
V rámci nového a podstatně 
rozšířeného programu dotací 
bude podporováno kvalitní 
zateplování rodinných domů, 
náhrada neekologického výtá-

pění za nízkoemisní kotle na 
biomasu a účinná tepelná čer-
padla, instalace těchto zdrojů 
do nízkoenergetických no-
vostaveb a také nová výstavba 
v pasivním energetickém stan-
dardu. Podmínky programu v 
oblasti obnovitelných zdrojů 
navážou na dnes vyhlašovaný 
program, jen u kotlů na bioma-
su budou podporovány zdroje 
s ještě příznivějšími emisními 
charakteristikami než doposud. 
O dotace z nového programu 
nebude možno žádat zpětně 
na akce zrealizované před 
jeho vyhlášením. Podrobné 
podmínky programu budou k 
dispozici v březnu. 
Připravuje se také program 
dotací pro nepanelové bytové 
domy s obdobnými parametry. 
Podrobnosti budou zveřejněny 
taktéž v březnu tohoto roku. 
Zateplování panelových domů 
podporují programy Minister-
stva pro místní rozvoj. 

Čtyřicet milionů korun ze SFŽP na čistší vzduch 
a ekologičtější vytápění v domácnostech 
(MŽP) Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost 
uhlím a přejít na ekologicky šetrnější a pro svoje zdraví i 
zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letoš-
ním roce šanci získat podporu od státu. Ministr životního 
prostředí Martin Bursík 20. ledna totiž vyhlásil dotační pro-
gram na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 
2009. Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek 
získat až polovinu uznatelných nákladů. Pro první kvartál 
letošního roku na program připadá až 40 milionů korun.  

Místní akční skupina Posázaví, jejíž 
činnost koordinuje obecně prospěšná 
společnost Posázaví o.p.s., bude opět 
rozdělovat finanční prostředky na pro-
jekty.  
V rámci Strategického plánu Leader se 
budou až do roku 2013 v regionu Posáza-
ví rozdělovat dotace na jednotlivá opatře-
ní směřující ke zkvalitnění života obyvatel 
regionu Posázaví. V letošním roce má 
Posázaví o.p.s. k dispozici pro rozdělení 
17.113.638 Kč, což je o 5 mil. Kč více než 

v roce 2008. V roce 2008 z této finanční 
alokace vybrala výběrová komise 18 pro-
jektů, které se budou realizovat v roce 
2009. Např. v Sázavě proběhne oprava 
areálu kaple sv. Prokopa V Lázních, v 
obci Odchlovice proběhne výstavba budo-
vy hasičského muzea a ZO ČSOP Vlašim 
bude realizovat studii a vydá publikaci se 
zaměřením na Konopišťský park.  
V rámci 3. kola výzvy byly přijímány žá-
dosti o dotaci do 7. ledna 2009. Dne 3. 
února bude výběrová komise, která je 

složena ze zástupců z regionu 
Posázaví, hodnotit regionální pro-
jekty, kterou budou jejich žadatele 
realizovat na území Místní akční 
skupiny Posázaví. Při obhajobách 
projektů v budově piaristické kole-
je, které jsou všeobecně přístupné 
veřejnosti, bude představeno cel-
kem 19 projektů. U dvanácti je 
žadatelem obec či město, šest 
projektů připravily neziskové orga-
nizace  
a jeden podnikatel. Po ohodnocení 

a obodování předá komise vybrané pro-
jekty ke schválení členům programového 
výboru, který je složen ze zástupců aktiv-
ních organizací z Posázaví. Vše se tedy 
rozhoduje v regionu Posázaví, a každý, 
kdo je členem místní akční skupiny, má 
možnost zasáhnout do tohoto výběru. 
Členové místní akční skupiny se schází 
nejen při výběru projektů k realizaci, ale 
především diskutují nad dalšími projekty, 
které pomohou regionu Posázaví, zvýší 
jeho atraktivitu a zajistí rozvoj služeb v 
regionu pro spokojenost místních obyva-
tel i návštěvníků regionu. 
„Všichni žadatelé mají šanci, aby jejich 
projekty, které chtějí realizovat, získali 
finanční podporu. Jde nám především o 
to, podpořit ten projekt, který má žadatel 
připraven a chce ho realizovat i z vlast-
ních prostředků. Pokud ještě dostane 
dotaci, je to pro něj bonus navíc. Může 
pak projekt realizovat rychleji a možná i 
kvalitněji“, zhodnotila podporu projektů 
ředitelka společnosti Bohunka Zemanová. 

Bohuslava Zemanová 

Výběrová komise bude opět hodnotit regionální projekty 

 



Stránka  7 Venkovské noviny,  ÚNOR 2009, číslo 2 / 2009 

Obce plánují upravit systém 
sběru odpadů, zřídit sběrné 
dvory, kompostárny a v jed-
nom případě dokonce připra-
vují projekt stavby spalovny, a 
tak všechny účastníky zajíma-
lo, jaká se k jejich záměrům 
vztahuje legislativa, jaká jsou 
technická řešení jejich situace, 
kde mohou získat pro své pro-
jekty peníze, a jakým způso-
bem nejlépe komunikovat s 
občany. Během osmi výuko-

vých dnů přednášeli odborníci 
na tato i mnohá další témata a 
odpovídali na dotazy účastní-
ků. Ti si pak mohli své čerstvě 
nabyté znalosti ověřovat a 
prohlubovat i doma pomocí 
lekcí e-learningu, které byly v 
rámci programu vytvořeny. Pro 
úspěšné absolvování kurzu 
musel každý ze zúčastněných 
vypracovat individuální projekt 
pro zlepšení hospodaření s 
odpady ve své obci. Projekty 

poslouží jako příprava pro 
grantové žádosti, které bude 
mnoho obcí podávat, aby zís-
kaly peníze pro realizaci svých 
záměrů. 
Jak bylo během celého kurzu i 
z projektů patrno, úředníci si 
jsou vědomi mnoha překážek, 
které jim při zlepšování odpa-
dového hospodaření v obci a 
služeb pro občany stojí v ces-
tě, přesto se rozhodli to ne-
vzdávat, jak to dokladuje na-
příklad závěr projektu paní 
Schejbalové z obce Chrousto-
vice: „K vybudování sběrného 
dvora přistupujeme s vědomím 
všech rizik i nákladů na pro-
voz, ale především s přesvěd-
čením, že touto dobrou věcí 
prospíváme občanům, obci, 
životnímu prostředí a tím vše-

mu živému, hlavně nám - li-
dem, současným i budoucím.“ 
Vzdělávací program – Minima-
lizace odpadů, který je akredi-
tován Ministerstvem vnitra, byl 
vytvořen a ověřen za finanční 
podpory Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu 
ČR. 
Další informace o kurzu a jeho 
dalším konání naleznete na 
stránkách www.ekodomov.cz 
pod odkazem Naše činnost / 
Vzdělávací program – Minima-
lizace odpadů. Pod tímto odka-
zem najdete taktéž sborník 
přednášek v pdf formátu i e-
learningový kurz, který je po 
registraci volně přístupný. 

Magdalena Férová, 
Ekodomov 

V Kutné Hoře se zástupci obcí učili minimalizovat odpady 
Odpadové hospodářství v obcích je komplikovaná a náklad-
ná záležitost. Občané vidí často pouze to, že platí vysoké 
poplatky za odpady a že nejsou včas vyvezené kontejnery. 
Jak složité je optimalizovat svoz odpadů a další nakládání s 
ním vědí hlavně úředníci, kteří mají odpadové hospodářství 
v obci na starost. Dvanáct z nich se proto rozhodlo zúčast-
nit se Vzdělávacího programu – Minimalizace odpadů, jehož 
čtvrtý cyklus v Kutné Hoře pořádalo na konci roku 2008 
občanské sdružení Ekodomov. 

V roce 2008 navštívilo In-
formačně vzdělávací stře-
disko Budy na Křivoklát-
sku 8889 návštěvníků z 
toho nejvíce Čechů (8218),  
Angličanů (182), Američa-
nů( 92), Němců (147), Ru-
sů (87). 
U přepážky bylo zodpověze-
no 3228 dotazů (a mnoho 
drobných neevidováno) a 
dále poskytnuta pomoc při 
23 projektech na různá té-
mata od životního prostředí, 
CHKO Křivoklátsko, sběrné 
dvory. Nejvíce občanů hle-
dalo na Křivoklátě Bankomat  
či směnárnu (169 hlavně z 
řad cizinců) ale také jim veli-
ce chyběla cukrárna. 161 
návštěvníků nemohlo nalézt 
hrad  a 582 obchody  a jiné 
služby. Je potěšitelné, že 
většina turistů k nám přijíždí 
nejen za poznání historie 
tedy na hrad ale hlavně také 
nadýchat se čerstvého vzdu-
chu a jak říkají splynout s 
přírodou.  
Od 1. ledna 2008 bylo usku-
tečněno 67 výukových pro-
gramů o lese a ochraně 
přírody, které navštívilo 

1465 posluchačů z řad žáků 
a studentů nejen ze Středo-
českého kraje ale i z celé 
republiky. Pro pedagogy byl 
uspořádán seminář. Dále 
bylo nainstalováno 8 výstav 
na téma související s příro-
dou a její ochranou a dal-
ších 12 akcí kromě výuko-
vých programů pro širokou 
veřejnost a volný čas mláde-
že : Den Země, Den stromů, 
Evropský den parků, Bota-
nické soutěže (8841 účast-
níků). 
Co chystáme pro návštěv-
níky v roce 2009? 
Kromě výukových programů 
pro děti po výstavě „Kaple a 
kříže“, která potrvá do 
28.2.2009 se můžete těšit 
na přednášku pana Pitruse 
Mareše a výstavu „Pasivní 
dům eko-logicky“, která za-
číná 2.3.2009. Také nás 
čeká oslava 10. výročí Ev-
ropského dne parků. V plá-
nu jsou další výstavy a akce 
o kterých Vás budeme prů-
běžně informovat. 
Jiřina Prošková, ředitelka 
IVS Budy, Křivoklátsko 

Měli zájem nejen Češi... 
Český statistický úřad (ČSU), státní agentura CzechTourism a další 
odborné instituce se pravidelně zabývají zjištěním, jak je na tom 
naše republika z hlediska turistické návštěvnosti. Není od věci na-
hlédnout do tabulek, porovnat čísla a zjistit, že turistický region Kr-
konoše je trvale na předních místech oblíbenosti jak u českých, tak 
zahraničních návštěvníků. 
Patnáct turistických regionů v rámci České republiky bylo, na zákla-
dě jednání, vymezeno v letech 1998/9. Jsou definovány jako území, 
pro které je typický určitý druh cestovního ruchu. Ten pak jednotlivé 
prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje. Zároveň však i odlišuje od 
ostatních. Hlavní význam turistických regionů spočívá v možnosti 
ucelené prezentace. Má sloužit především k propagaci Česka v 
zahraničí, ale i podpoře domácího turismu.  
Z podkladů ČSÚ pro 3. čtvrtletí roku 2008, z kapitoly celkového po-
čtu přenocování zahraničních hostů podle jednotlivých turistických 
regionů, vyplývá, že nejvyšší počet příjezd hostů i jejich přenocová-
ní má trvale turistický region Praha, který územím koresponduje s 
hlavním městem.  
Druhý nejvyšší počet přenocování zahraničních hostů mají západo-
české lázně a za nimi ihned následují Krkonoše.  
Michal Vávra, ředitel Krkonoš – svazku měst a obcí, doplnil: “Pro 
náš region je to povzbuzující výsledek, který svědčí o tom, že si 
stále udržujeme postavení na špici tohoto hospodářského odvětví. 
Zároveň je to však i výzva k dalšímu vylepšení zdejší infrastruktury, 
pestrosti a kvality služeb. Je totiž evidentní, že ani tuzemská a za-
hraniční konkurence nespí. Svazek Krkonoše se tradičně zaměřuje 
hlavně na společnou propagaci a veřejné neziskové projekty jako 
jsou cyklobusy, turistické noviny, běžecké lyžařské trasy, cyklozna-
čení a podobně. Bez pokračující trvalé, účinné a soustředěné pod-
pory Královéhradeckého a Libereckého kraje, státu i místních podni-
katelů se však Krkonoše nemohou obejít.“                            

D. Palátková 

Třetí nejlepší jsou Krkonoše 
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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 - Komunit-
ní plánování o.p.s.,  Daniel Rosecký CpKP Jižní Čechy a Marti-
na 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 sociál-
ních 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 meto-
dách, a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední sa-
mostatná 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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Kontrola byla zaměřena na finanční 
prostředky poskytované na rozvoj a 
modernizaci labské vodní cesty. Na 
uvedený účel bylo do roku 2008 z pro-
středků státního rozpočtu, SFDI a Ev-
ropské unie vynaloženo přes 3,6 mld. 
korun. „Kontrolou zjištěný stav ukázal 
na nedostatky, které mohou mít nega-
tivní dopady na hospodárnost a účel-
nost finančních prostředků vynakláda-
ných na realizaci koncepčních záměrů 
a cílů rozvoje a modernizace labské 
vodní cesty,“ řekl František Dohnal, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřa-
du (NKÚ). 
Ministerstvo dopravy (MD) podle Dohnala 
nevymezilo v koncepčních dokumentech 
komplexně věcné, časové a finanční pod-
mínky pro dosažení cílového stavu. Vy-
mezeny nebyly zejména všechny akce, 
ujasněn jejich rozsah, finanční potřeba a 
časová období realizace. 
 „Ministerstvo věrohodným způsobem 
neprokázalo potřebnost investic na dobu-
dování labské vodní cesty. Hodnocení 
efektivnosti bylo prováděno pouze za 

jednotlivé akce nebo jejich soubory, hod-
nocení však v řadě případů vycházela z 
nevěrohodných, nedostatečně dolože-
ných a změněným podmínkám neodpoví-
dajících vstupních údajů,“ řekl prezident 
Dohnal. 
„Zásadním problémem bylo, že termín 
dobudování labské vodní cesty byl v le-
tech 1996 až 2007 postupně odsouván až 
o více než 10 let za horizont roku 2015. 
Příčina tkví zejména v nezískání potřeb-
ných rozhodnutí a povolení k zahájení 
stavební realizace,“ uvedl Fr. Dohnal. 
 V původních termínech tak nebudou do-
končeny především klíčové akce, a to 
„Stupeň Přelouč II“ a „Plavební stupeň 
Děčín“. Dosavadní vývoj ukazuje, že do-
končení těchto akcí nelze očekávat před 
rokem 2015. Jejich dokončení však je 
jednou z podmínek k dosažení předpoklá-
daných přínosů u řady dalších akcí. MD 
nevyhodnotilo podle NKÚ důsledky tohoto 
stavu na plnění stanoveného cíle a na 
dosažení předpokládaných přínosů a po-
kračovalo v realizaci dalších akcí podle 
jejich připravenosti.        

Kontroloři zjistili také dílčí nedostatky 
u většiny akcí realizovaných Ředitel-
stvím vodních cest České republiky 
(ŘVC). Kvůli nedostatkům v přípravě 
akce došlo například k vícepracím v 
hodnotě 18 milionů korun a navýšení 
ceny o 19 %. V jednacím řízení bez 
uveřejnění byla dále zadána zakázka v 
ceně 10,1 mil. korun, aniž by pro tento 
způsob zadání byly splněny podmínky 
stanovené zákonem o veřejných zakáz-
kách.  
„Neujasněnost technického řešení jedné z 
akcí ŘVC vedla ke zvýšení předpokláda-
ných nákladů o 366 % na 915 milionů 
korun a k odsunu předpokládaného termí-
nu realizace minimálně o dva roky. Přitom 
její dokončení podmiňuje dosažení před-
pokládaných přínosů u dalších akcí ob-
dobného charakteru dokončených v le-
tech 2007 a 2008 s celkovými náklady 
přes 232 milionů,“ přiblížil Dohnal.  
ŘVC také uzavřelo smlouvu s dodava-
telem stavební realizace akce s termí-
nem zahájení v době, kdy nemělo po-
třebná rozhodnutí a povolení. Nevypo-
řádalo smluvní vztah s dodavatelem, 
který z uvedeného důvodu neposkyto-
val plnění po dobu delší než 22 měsí-
ců. 
Nakládání s finančními prostředky bylo 
prověřeno u 14 vybraných akcí, na které 
bylo do doby kontroly vynaloženo 962 
milionů korun. Z nich dvě akce nebyly 
dokončeny a na jejich dokončení byly 
předpokládány prostředky ve výši přes tři 
miliardy.      
Kontrolováno bylo období od roku 2005 
do června 2008. V případě věcných sou-
vislostí i období navazující. Kontrola byla 
provedena v době od května do listopadu 
2008.  
Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo 
dopravy (MD), Státní fond dopravní infra-
struktury (SFDI), Ředitelství vodních cest 
České republiky (ŘVC) a Povodí Labe, 
státní podnik.                     . 
                                     Radka Burketová 

Termín dobudování labské vodní cesty se podle 
Nejvyššího kontrolního úřadu posunul o více než 10 let 



Stránka  10 Venkovské noviny,  ÚNOR 2009 , číslo 2  /  2009 

Na každém ze čtyř festivalů 
otevře sklepy asi 50 vinařů v 
pěti až deseti sousedních ob-
cích. „Návštěvníkům tak před-
stavíme nejen typická vína z 
regionu, ale i místní vinařské 
tradice a kulturní dědictví. Spo-
jenými silami vinařů a obcí 
zajistíme i dostatek potřebných 
turistických služeb a bohatou 
nabídku doprovodného progra-
mu,“ uvedl Juraj Flamik z Part-
nerství, o.p.s. Projekt Festivalu 
otevřených sklepů je odezvou 
na rostoucí poptávku milovníků 
vína z celé republiky po kvalit-
ních autentických zážitcích s 
vínem. Festival se bude konat 
každou sezónu v jedné ze čtyř 
vinařských podoblastí, a tak 
během čtyř let budou moct 
jeho pravidelní návštěvníci 
poznat krajinu každé z nich v 
každé sezóně. Za nejdůležitěj-
ší poslání festivalu organizátoři 
považují představit náročněj-

ším klientům kvalitu vín míst-
ních malých i větších vinařů, 
ale i rostoucí úroveň turistic-
kých služeb a schopnost zor-
ganizovat špičkovou akci toho-
to druhu.  
První Festival otevřených skle-
pů se uskuteční v březnu le-
tošního roku v regionu Modré 
Hory ve Velkopavlovické vinař-
ské podoblasti za spolupráce 5 
obcí a 44 vinařů. Společnost 
Partnerství, která již deset let 
rozvíjí projekt Moravské vinař-
ské stezky, si vybrala Modré 
hory právě pro velkou zkuše-
nost, kterou obce a místní vi-
naři s vinařskou turistikou mají. 
„Příprava festivalu nám nako-
nec zabrala  12 měsíců. Museli 
jsme odpovídat na mnoho otá-
zek vinařů a řešit řadu ekono-
mických a logistických úkolů, 
abychom měli jistotu, že ná-
vštěvníci budou akcí nadšeni a 
pro vinaře bude dobrou investi-

cí,“ dodal Juraj Flamik. 
Pořadatelé nabízí zakou-
pení vstupenek přes internet, 
organizují pravidelnou dopravu 
autobusy mezi obcemi, předre-
gistraci na akce doprovodného 
programu nebo sms servis o 
obsazenosti sklepů přímo na 
akci. Do prodeje chtějí dát 
však pouze 2000 vstupenek. 
„Chceme, aby návštěvníci i 
vinaři měli možnost nejen 
ochutnat vzorky vín, ale také si 
spolu popovídat, užít si setkání 
a atmosféry otevřených skle-
pů, jak si ji dnešní člověk před-
stavuje. Proto je počet vstupe-
nek omezen na rozumnou 
míru,“ vysvětluje manažer pro-
jektu Aleš Tureček. Pro ná-
vštěvníky, kteří přijdou jako 
doprovod, je připraveno na 30 
akcí folklórního, vinařského, 
kulturního nebo kulinářského 
charakteru. V nabídce nechybí 
mimořádná kulinářská akce 
Menu s vínem, které v místní 
restauraci Hotelu Kraví Hora 
připraví šéfkuchař restaurace 
Triton hotelu Adria. Návštěvni-
ce bude zase lákat akce Ženy, 
vína a vůně nebo sobotní kon-
cert Zuzany Lapčíkové či ne-
dělní tečka za festivalem – 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou. 

„Za vším stojí naše dlouhodo-
bé úsilí dát vinařské turistice 
na jižní Moravě světovou úro-
veň. Nechceme konkurovat 
masovým akcím. Budeme se 
snažit oslovit opravdové milov-
níky vína, kteří přijdou na festi-
val poznat vinaře a jejich vína, 
aby si je pak v klidu nakoupili a 
přátelům u sklenky doma pře-
vyprávěli, jaké na Moravě umí-
me s vínem nevídané kousky,“ 
říká Juraj Flamik a naráží tak 
na propagační video klip, který 
bude pod názvem „Umíme s 
vínem nevídané kousky“ Festi-
val otevřených sklepů propa-
govat. Příznivci moravských 
vín mají také možnost stát se 
fanouškem moravských vín či 
se připojit do skupiny Milovníci 
moravských vín na Faceboo-
ku, a tím dát svým známým na 
vědomí, že fandí moravským 
vínům. Propagační kampaň 
vytvořila komunikační agentura 
AETNA, pořadatelé požádali o 
podporu i Vinařský fond. Na 
internetových stránkách 
www.otevrenesklepy.cz jsou 
zveřejněné již termíny všech 
čtyř letošních festivalů.   

Zuzana Taušová 

Festival otevřených sklepů bude  
vrcholem vinařské turistiky na Moravě 
Od letošního roku bude mít každá sezóna vinařské turistiky 
na jižní Moravě svůj vrchol -  Festival otevřených sklepů. V 
březnu, červnu, září a listopadu jej bude organizovat obec-
ně prospěšná společnost Partnerství spolu s vinařskými 
obcemi a samotnými vinaři. Každou sezónu v jiné vinařské 
podoblasti a s jiným tématem: jaro s folklórem, léto s kultu-
rou, podzim s řemesly a zimu s gastronomií. Celkem tak 
chtějí pořadatelé účastníkům nabídnout návštěvu kolem 
200 otevřených sklepů ročně. 

Podobně jako v uplynulých letech, také 
letos připravil Spolkový dům ve spolupráci 
s Českým červeným křížem zdravotnické 
kurzy určené zájemcům z řad široké ve-
řejnosti. Jedním z nich je Kurz zdravotní-
ka zotavovacích akcí, který se uskuteční 
od 27. února do 1. března 2009 v před-
náškové místnosti Spolkového domu. Je 
určen především táborovým vedoucím, 
lektorům na lyžařských kurzech a dalších 
turistických akcích, stejně jako učitelům 
na školách v přírodě a školních výletech a 
exkurzích. Školení zahrnuje celkem 30 
hodin teoretických znalostí a 10 hodin 
praktického nácviku poskytování první 
pomoci (obvazové techniky, resuscitace, 
zastavení krvácení, transport raněných 
apod.). Kurz je zakončen písemným tes-

tem, ústní a praktickou zkouškou a všich-
ni, kteří závěrečné přezkoušení úspěšně 
absolvují, obdrží průkaz zdravotníka s 
platností 4 roky. Tento kurz je určen také 
pedagogům, kteří mohou absolvováním 
školení získat průkaz s časově neomeze-
nou platností.  
V případě zájmu je možné absolvovat 
také školení Základní norma zdravotnic-
kých znalostí, které se uskuteční od 28. 
února do 1. března 2009 a je určeno 
všem, kteří by si rádi osvojili základy první 
pomoci a mohli tak zajišťovat zdravotnic-
kou pomoc na pracovišti či ve službách. 
Absolventi tohoto školení také obdrží prů-
kaz s platností 4 roky. 
Dále všem zaměstnancům soukromých 

firem, neziskových organizací, škol a au-
toškol nabízíme základní povinné školení 
první pomoci, které je možné absolvovat v 
rámci školení zdravotníků zotavovacích 
akcí, as sice v sobotu 28. února 2009 od 
9 do 13 hodin. 
Všem držitelům starších zdravotnických 
průkazů, u kterých již vypršela nebo v 
blízké době vyprší platnost, dále nabízíme 
možnost přeškolení a přezkoušení a ná-
sledné prodloužení platnosti průkazu. 
Více informací o zdravotnických kurzech 
a je j ich ceně naleznete na 
www.spolkovydum.cz.  Mgr. Eva Hájková 

Zdravotnická školení opět ve Spolkovém domě 
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1. Odlišnost mezi lesy 
nížin a horských oblastí  
Druhové složení českých lesů, 
jejich vývoj v čase i žádoucí 
cílový stav z hlediska ochrany 
přírody se velmi liší podle pří-
rodních podmínek. Významný 
je především rozdíl mezi nížin-
nými a horskými lesy. Nížinné 
lesy jsou cenné hlavně svou 
biologickou diverzitou, která z 
velké části závisí na zachování 
nebo obnově tradičních typů 
hospodaření. Naopak biologic-
ká hodnota horských lesů spo-
čívá často spíše v procesech 
přírodní dynamiky, které zde 
probíhají bez vlivu člověka. 
Přílišná zobecnění nerespektu-
jící tyto rozdíly, ať už se týkají 
výsledků vědeckých studií 
nebo doporučených postupů 
hospodaření v lesích, mohou 
mít nežádoucí důsledky. 
2. Dlouhodobý vliv 
člověka 
Moderní studie zdůrazňují silný 
vliv člověka na vývoj lesů ve 
střední Evropě už v prehisto-
rické době. Rekonstrukce dru-
hového složení, stanovištních 
vazeb a dynamiky prehistoric-
kých lesů na území České 
republiky se stále zpřesňuje a 
lze říci, že lidský vliv byl po 

tisíciletí důležitý, a zvláště v 
nížinných lesích mnohdy urču-
jící. 
3. Možnost volby hospo-
dářských režimů  
Hospodařícím subjektům je 
třeba umožnit rozmanitější 
způsoby hospodaření v lese. 
Žádoucí je podpora postupné-
ho převodu strukturně jedno-
duchých monokultur na struk-
turně diferencované porosty, 
včetně ponechávání mrtvého 
dřeva. Nezbytné je znovuzave-
dení tradičních a v současné 
době zákonem zakázaných 
nebo jinak omezovaných způ-
sobů hospodaření, jako je 
zejména les nízký nebo střed-
ní, zvláště pokud je to opod-
statněné pro ochranu biodiver-
zity. 
4. Hospodaření ve zvláště 
chráněných územích  
Ekonomicky založené hospo-
daření je ve zvláště chráně-
ných územích (dále ZCHÚ) 
nevhodné a velmi často ohro-
žuje zachování předmětů 
ochrany. Zavedené hospodář-
ské postupy jako holoseče s 
umělou obnovou a celoplošná 
příprava půdy mají v chráně-
ných územích jednoznačně 

nežádoucí efekt. Dva klíčové 
režimy v ZCHÚ jsou bezzása-
hovost a tradiční management 
(způsoby hospodaření obvyklé 
před zavedením moderního 
lesnictví). Ve velkoplošných 
ZCHÚ včetně národních parků 
by oba přístupy měly být apli-
kovány souběžně, s hlavním 
rozlišením na nížinné a horské 
podmínky. 
5. Historická kontinuita 
lesa 
Historická kontinuita lesních 
porostů, tedy nepřetržitost 
jejich vývoje jako lesa, nikoli 
jiného typu krajinného pokryvu, 
významně ovlivňuje jejich bio-
logické a ekologické vlastnosti. 
Dlouhodobá kontinuita porostů 
má pozitivní vliv na druhovou 
rozmanitost a výskyt typicky 
lesních druhů. Velkoplošné 
pasečné hospodaření může 
ohrozit populace citlivých les-
ních druhů, pokud na pasece 
nepřežijí a nemohou vzhledem 
k pomalé šiřitelnosti volně mi-
grovat napříč velkými plochami 
bez lesa. 
6. Bezzásahovost 
Základním nástrojem ochrany 
přírodních procesů a na ně 
vázané biodiverzity (bezobratlí, 
houby) je ponechání lesů sa-
movolnému vývoji, tj. bezzása-
hovost. Zvláště vhodný je tento 
způsob nakládání s lesem v 
horských oblastech, jejichž 
druhová rozmanitost se utváře-
la v podmínkách obecně méně 
ovlivněných činností člověka. 
V nížinných lesích obhospoda-
řovaných po tisíciletí je nutné z 
ochranářského hlediska kom-
binovat jistou míru bezzásaho-
vosti s prioritním aktivním hos-
podařením cíleným na zacho-
vání biodiverzity. 
7. Velkoplošné 
disturbance 
Velkoplošné rozpady lesních 
porostů po vnějším narušení 
(disturbanci) způsobeném nej-
častěji větrem, ohněm nebo 

přemnožením hmyzu jsou při-
rozenou součástí vývoje les-
ních ekosystémů. Měly by se 
nechat volně působit přede-
vším ve zvláště chráněných 
územích ponechaných samo-
volnému vývoji, tedy tam, kde 
je předmětem ochrana přírod-
ních procesů. Zde by neměla 
být odstraňována dřevní hmota 
a nepřípustné je umělé zales-
ňování. Zvláště se to týká hor-
ských smrčin, jejichž dynamika 
je zčásti určována přirozenými 
velkoplošnými disturbancemi. 
8. Hospodaření jako pro-
středek ochrany biodiver-
zity  
V nížinných lesích jsou klíčo-
vými faktory k zachování biolo-
gických hodnot dostatečná 
dostupnost světla v podrostu a 
pravidelné odstraňování bio-
masy. V současné době v 
České republice vymírá velký 
počet druhů lesní fauny a flóry, 
z nichž mnohé jsou chráněny 
mezinárodními úmluvami. Mi-
mo negativní vliv monokultur je 
hlavním faktorem postupné 
stárnutí, zapojování horního 
stromového patra a hromadění 
živin. Řešením je aplikace 
nebo simulace tradičních způ-
sobů hospodaření – zejména 
výmladkových lesů, lesní pas-
tvy a odstraňování opadu a 
stařiny. Lesy cenné z hlediska 
biodiverzity je třeba většinou 
rozvolnit, nikoli podporovat 
zapojené kmenoviny. 
9. Vliv velkých býložravců 
Velcí býložravci ovlivňo-
vali les od prehistorie do 
současnosti. 
V minulosti to byli zubr nebo 
pratur, běžná byla lesní pas-
tva. Dnes jsou bezprecedentně 
hojní jelenovití kopytníci. Re-
dukce jejich nadměrných stavů 
musí respektovat cíl, kterého 
chceme dosáhnout v daném 
území. Pro zajištění přirozené 
obnovy lesních dřevin je zpra-

Prohlášení České botanické společnosti k biologickým 
a ekologickým aspektům hospodaření v českých lesích 
V následujících deseti bodech jsou shrnuty závěry, které 
vyplynuly z konference České botanické společnosti 
„Diverzita, dynamika a management lesní vegetace“, jež se 
konala 29.–30. listopadu 2008 v Praze. Představují odborný 
pohled botaniků, lesníků, ekologů a dalších expertů sdruže-
ných v České botanické společnosti na biologické a ekolo-
gické aspekty lesa. Cílem prohlášení je podpořit ty snahy o 
změnu současného hospodaření v lesích, jež mají oporu v 
moderním biologickém výzkumu a směřují k ochraně biodi-
verzity a přírodních procesů v lesích. Důraz přitom klademe 
na lesy cenné z hlediska ochrany přírody. V žádném přípa-
dě nechceme zpochybňovat funkci hospodářských lesů a 
potřebu produkce dřeva. Rovněž si neděláme nárok na úpl-
nost a některé aspekty zde nemusí být plnohodnotně za-
stoupeny. Smyslem prohlášení je deklarovat, které biolo-
gické a ekologické hodnoty lesů považujeme za klíčové, a 
poukázat na způsoby hospodaření, jež vedou k jejich za-
chování. Podpora takových způsobů patří k prvořadým 
úkolům moderní lesnické politiky i ekologicky orientované-
ho praktického hospodaření v lesích České republiky. 

Pokračování na straně 12 
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Tradičních středoevropských veletrhů 
cestovního ruchu se zúčastnilo 1270 vy-
stavovatelů ze 31 zemí na ploše 12 500 
m2. Zvýšil se mezinárodní kredit veletrhů, 
když o 33 % vzrostla účast vystavovatelů 
z okolních zemí.Výrazně se zvýšil také 
zájem zahraničních návštěvníků, kterých 
se v prvních třech dnech na pokladnách 
zaregistrovalo 2258 (v roce 2008 za čtyři 
dny 1030). 
Veletrh REGIONTOUR opětovně předsta-
vil turistickou nabídku všech krajů České 
republiky, tuzemských regionů, měst, 
incomingových agentur a ve zvýšeném 
počtu i regionů z okolních zemí. Poprvé 

se stal skutečně „československým“ ve-
letrhem, když prezentoval nabídku všech 
slovenských krajů, z toho tří v samostat-
ných expozicích. 
Tři čtvrtiny návštěvníků na veletrhy GO a 
REGIONTOUR přijíždějí pravidelně. Nej-
častějším důvodem jejich návštěvy bylo 
získávání informací o novinkách a tren-
dech, ale 29 % dotázaných přijelo přede-
vším s cílem vést obchodní jednání nebo 
navazovat obchodní kontakty. 
Letos již podruhé se zde prezentovala i 
MAS Moravský kras o.s. a to hned ve 
dvou expozicích. Kromě prezentace již 

známého projektu značení místních pro-
duktů byl představen i nový projekt zážit-
kové turistiky Moravský kras- Na venkově 
pro venkov. 
Expozice navštívil hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek, který ocenil novou 
nabídku turistických produktů z regionu a 
projekt značení místních produktů. 
Osobitou atmosféru měl veletrh v sobotu 
a neděli, kdy ho navštívila veřejnost. Po 
oba dny byly stánky v doslova v obležení. 
To byla ta nejlepší známka a ocenění pro 
všechny organizátory a spoluvystavovate-
le.                             MAS Moravský kras 

MAS Moravský kras podruhé na veletrhu REGIONTOUR 

Obří orlice Mattoni u dálnice 
D1 poblíž Třemošnice hyzdí 
českou krajinu už více jak 
deset let. V těchto týdnech 
svítá naděje, že navždy zmi-
zí. Na základě podnětu Čes-
kého svazu ochránců příro-
dy ve Vlašimi vydal místně 
příslušný stavební úřad v 
Sázavě rozhodnutí nařizující 
její odstranění.  
Před více než patnácti lety 
začal boom výstavby obřích 
billboardů. Postupně nejen 
řidičům na dálnicích a silnicích, 
ale i obyvatelům v širokém 
okolí začala tato reklamní zaří-
zení ukrajovat čím dál více 
výhledů do krajiny, hyzdit čím 
dál více míst.  
Navíc, tato zařízení nevhodně 
odpoutávají pozornost řidičů a 
negativně tak ovlivňují bezpeč-

nost silničního provozu. 
Již před deseti lety, kdy byla 
na Podblanicku vedena správ-
ní řízení povolující mnoho  
rozměrných reklamních zaříze-
ní v okolí dálnice D1 či rych-
lostní silnice E55, s jejich 
umístěním zásadně nesouhla-
sil Český svaz ochránců příro-
dy Vlašim. Jejich úplný zákaz 
se nám tehdy prosadit nepoda-

řilo, ale dosáhli jsme alespoň 
toho, že byla povolována jen 
na dočasnou dobu, většinou 
na 10 let.  
Protože stavbám končí plat-
nost stavebního povolení, za-
čal obesílat Český svaz 
ochránců přírody Vlašim míst-
ně příslušné stavební úřady a 
usilovat o odstranění billboar-
dů. 

Obří orlice Mattoni u dálnice 
D1 je první, u které již sta-
vební úřad rozhodl o jejím 
odstranění. I když je toto roz-
hodnutí zatím nepravomocné, 
doufejme, že se již blýská na 
lepší časy a ukradené části 
krajiny nám budou opět po-
stupně navráceny. 
Karel Kříž, 
jednatel ZO ČSOP Vlašim 

Zmizí orlice Mattoni z České krajiny ? 

Prohlášení České botanické společnosti k biologickým 
a ekologickým aspektům hospodaření v českých lesích 
vidla nezbytná redukce sou-
časných stavů velkých býlo-
žravců. Ve ZCHÚ nížin s mo-
zaikou cenných nelesních bio-
topů a lesů však může vliv 
býložravců omezit posun k 
biologicky chudým stinným 
lesům. Neměl by ovšem být 
destruktivní v jiných hlediscích. 

10. Les a bezlesí  
Plocha lesů by se neměla roz-
šiřovat na úkor biologicky cen-
ného bezlesí (louky, meze), 
které je klíčové pro přežívání 
mnohých organismů. Nejen 
louky a pastviny nižších poloh, 
ale i bezlesí nad horní hranicí 
lesa v Krkonoších, na Králic-
kém Sněžníku a v Hrubém 
Jeseníku, ať už vzniklé přiroze-

ně nebo spoluformované vli-
vem minulého lidského hospo-
daření, by nemělo být neuvá-
ženě zalesňováno bez před-
chozího zhodnocení vlivu za-
lesnění na diverzitu rostlin i 
živočichů. Rovněž umělé za-
lesňování lomů, výsypek a 
dalších těžbou narušených 
míst v rámci tzv. rekultivací 
vede zpravidla k ničení cen-

ných biotopů a populací ohro-
žených druhů rostlin a živoči-
chů. Vhodnější je ponechat 
tato území samovolnému vý-
voji a uměle je nezalesňovat. 
Za Hlavní výbor České bota-
nické společnosti: Doc. 
RNDr. Lubomír Hrouda, CSc 
předseda ČBS,  Autoři textu: 
R. Hédl , J. Roleček , K. Boub-
lík, J. Douda 

Dokončení ze strany 11 
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„Při kontrole jednotlivých pro-
jektů jsme odhalili nedostatky v 
celkové hodnotě cca 646 milio-
nů korun, z toho porušení roz-
počtové kázně bylo kvalifiková-
no u souhrnné částky 39,7 
milionů. Nedostatky spočívají 
především v proplácení výda-
jů, u nichž nebyly respektová-
ny požadavky vyplývající z 
evropské i národní legislativy. 
Celková hodnota zjištěných 
nedostatků představuje přibliž-
ně 48 % kontrolovaného obje-
mu,“ řekl prezident NKÚ Fran-
tišek Dohnal. 
„Například projekt Podpora 
zaměstnávání v obcích a v 
organizacích neziskové sféry a 
rekval if ikace uskutečni lo 
MPSV se zjevnou snahou vy-
čerpat prostředky z  ESF alo-
kované na rok 2005 do koneč-
ného termínu 31. prosince 
2007,“ uvedl prezident NKÚ a 
dodal: „Cíl projektu byl odů-
vodněn jako ověření možnosti 
financovat některé nástroje 
státní aktivní politiky zaměst-
nanosti (APZ) z prostředků 
ESF formou refundace nákla-
dů uhrazených v předchozích 
obdobích úřady práce při reali-
zaci a podle pravidel státní 
APZ. V takto připraveném pro-
jektu však nemohly být a neby-
ly respektovány základní poža-
davky právních předpisů Ev-
ropského společenství (ES) 
pro způsobilost výdajů a zajiš-

tění publicity.“  
Nedodržování zákona o veřej-
ných zakázkách a nehospo-
dárné nakládání s finančními 
prostředky provázelo také ná-
rodní a systémové projekty 
realizované MPSV. „MPSV 
zadalo veřejnou zakázku za 
více než 150 milionů korun na 
realizaci projektu Pomoc dlou-
hodobě nezaměstnaným na 
Ostravsku a Mostecku uchaze-
či, který neprokázal v plném 
rozsahu splnění kvalifikačních 
předpokladů a který měl být z 
veřejné soutěže vyloučen. Při 
realizaci projektu pak MPSV 
opakovaně hradilo plnění, kte-
ré nebylo dodavatelem řádně 
doloženo. Přestože jako orga-
nizační složka státu mělo plnit 
úkoly spojené s realizací pro-
jektu nejhospodárnějším způ-
sobem, uhradilo dodavateli i 
některé náklady za nehospo-
dárně provedené služby,“ uve-
dl Dohnal. 
MPSV nastavilo ukazatele pro 
sledování účinnosti pomoci 
takovým způsobem, že bude 
podle NKÚ obtížné objektivně 
vyhodnotit míru dosažení cílů 
a skutečný dopad OP RLZ na 
problematiku APZ. Předběžné 
kontroly před vznikem závazku 
byly MPSV prováděny se zá-
važnými nedostatky, takže 
neplnily svůj základní účel, tj. 
prověřit správnost operace 
před jejím provedením. Dle 

kontrolorů se v mnoha přípa-
dech tento nástroj řízení stal 
pouhým formálním aktem. 
Nedostatky byly zjištěny i u 
provádění předběžné kontroly 
před provedením platby, kdy 
příjemcům podpory byly pro-
pláceny nárokované částky 
ještě před schválením žádostí 
o platbu a před vyhotovením 
osvědčení o provedené práci, 
tedy v době, kdy nemohla být 
ověřena výše propláceného 
závazku. 
Kontrola byla provedena v 

době od února do října 2008. 
Kontrolovaným obdobím byly 
roky 2004 až 2007, v případě 
věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 
Kontrolovanými osobami byly 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (MPSV), úřady práce v 
Českých Budějovicích, Karlo-
vých Varech, v Hradci Králové, 
Olomouci a v Plzni a vybraní 
příjemci podpory (seznam viz 
informace z kontrolní akce). 

Radka Burgetová 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů provázela dle 
Nejvyššího kontrolního úřadu závažná pochybení 
Cílem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit 
hospodaření s finančními prostředky při realizaci programů 
a projektů aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancova-
ných z Evropského sociálního fondu (ESF). U MPSV jako 
řídícího orgánu odhalili kontroloři závažné nedostatky pře-
devším v oblasti metodického řízení, administrativních kon-
trol a monitorování účinnosti pomoci. Na úrovni konečných 
příjemců byly při realizaci jednotlivých projektů zjištěny 
nedostatky především v oblastech zadávání veřejných za-
kázek, způsobilých výdajů a publicity. 


