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Komora otevírá další
pojistitelných rizik
TISKOVÁ ZPRÁVA - Agrární komora si
je vědoma dlouhodobého a stále většího
tlaku vlivů počasí na zemědělské
hospodaření nejenom v podmínkách
České republiky, ale vlastně v celé
Evropě. Extrémní výskyty počasí jsou
stále častější a také s fatálnějšími
dopady a právě tyto vlivy dnes
nejzásadnějším způsobem rozhodují o
úspěchu
či
neúspěchu
sklizně.
Například z dříve nejúrodnějších oblastí
Jihomoravského kraje se stala vyprahlá
krajina, kde voda pro vegetační růst
dlouhodobě prostě chybí.
Podobně je na tom mnoho dalších míst naší
republiky, a co hůř také původně vysoce
úrodných regionů. Mění se tak také mapa
výrobních oblastí. Když k tomu přibydou
další klimatické jevy, jako nadměrné srážky
v krátkém časovém období, nebo pozdně
jarní mrazy zasahující již narašené plodiny,
tak se rostlinná i živočišná výroba přímo i
nepřímo
dostávají
do
ekonomického
ohrožení. Ostatně právě to na svém průběhu
příkladně ukázal i rok 2017 s jarními mrazy,
červnovým suchem a vysokými teplotami a
dešti v období sklizní. Celkové ztráty
dosáhly odhadem 11 – 12 miliard korun.
Tyto dopady jsou u nás doposud řešeny
mimořádnou státní pomocí, která však také
nemusí přijít a která často nedosahuje
potřebné úrovně tak, aby dokázala
zemědělcům účinně překonat toto kritické
období. Jak říká Zdeněk Jandejsek,
prezident Agrární komory ČR: „Přikláníme
se k vybudování efektivního nastavení
eliminace rizik a krizí v zemědělském
podnikání, která by podpořila účinná
opatření v krajině s účelem zadržení vody,
ale i ve vlastním systému hospodařením
vycházejícího z důrazu na živočišnou
výrobu. Vyjít můžeme například z již
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diskuzi

k

řešení

těžko

hotových
etap
Generelu
vodního
hospodářství v krajině České republiky,
který vyhodnocuje reálná data a předkládá
středně i dlouhodobé návody i směr změn.“
Dále dodává: „K tomu je nezbytné vytvořit
účinnou, stabilní a dlouhodobou formu
finančního zajištění, která by nahradila
nárazové státní kompenzace škod. Tu
vidíme právě ve Fondu těžko pojistitelných
rizik.“
Tento Fond by vytvořil zajišťovací prvek při
řešení rizik, která nejsou kryta komerční
nabídkou, nebo jen v úzce vymezeném
rozsahu. Fond musí fungovat na několika
zásadních pilířích. Mezi ně patří opora v
legislativě, samostatnost na národní bázi,
provázanost na komerční pojištění a
povinná účast všech zemědělců od
stanovené minimální hranice hospodaření.
Na financování by se svými odvody podíleli
jak zemědělci, tak stát a dále EU, v
předpokládaném poměru 1 : 1 : 1. Forma
odvodů u zemědělců by se stanovila podle
druhu plodiny na hektar, nebo v případě
živočišné výroby na jednotku produkce.
Diskutovat se může i o zapojení pojistitelů.
Předpokládaný roční objem financí by byl na
úrovni 1 miliardy korun s možností víceleté
kumulace. Inspirací může být funkční
maďarský model, který je propracovaný a již
lety prověřený.
Jak shrnuje prezident Jandejsek: „Zcela
zásadní pro nás je precizní, stabilní, pružný
a
dlouhodobý
systém,
který
bude
administrativně jednoduchý, s rychlým
mechanismem kontroly i výplat. Systém,
který by zahrnoval například již funkční
projekt Intersucho.cz, využíval dat Českého
hydrometeorologického
ústavu,
byl
propojen na certifikované likvidátory a
činnost komerčních pojišťoven. Vzhledem k
tomu, že mnohé vyspělé země již podobný
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Fond spravují, můžeme se inspirovat a
vybudovat jej jako moderní a účinný nástroj
pomoci českým zemědělcům.“
Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
602 440 763, felcarek@akcr.cz
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Publikace Voda a krajina byla pokřtěna vodou ze
Želivky
prohlídka hráze vodní nádrže Švihov, během
které se přítomným novinářům věnoval
generální ředitel Povodí Vltavy, RNDr. Petr
Kubala. Ten pochválil spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody Vlašim a s lektory
návštěvnického střediska Vodní dům, které
stojí doslova pár metrů od vodní nádrže.

Kniha VODA A KRAJINA je úchvatným
souborem textů o vodním živlu. Kolektiv
odborníků
soustředěných
kolem
Václava Cílka se detailně věnuje
konkrétním místům v Čechách, zejména
středních. Kniha především akcentuje
současný trend, tedy snahu navrátit
koryta řek k co nejpřirozenějšímu toku
či je upravovat s nejvyšší citlivostí.

Vedoucí Vodního domu Tereza Ptáčková k
tomu dodala: „Čerstvě pokřtěnou knížku
Voda a krajina se můžou naši návštěvníci
nově zakoupit v obchůdku na recepci
Vodního domu, otevřeno máme od úterý do
neděle od 9:00 do 16:00.“
foto Nina Havlová, Naše voda

Vedoucí autorského kolektivu Václav Cílek,
známý geolog, klimatolog a popularizátor
vědy připomněl, co je hlavním poselstvím:
voda dochází. Proto velmi podstatným
úkolem týkajícím se vodního živlu je, aby se
předešlo suchu, protože voda opravdu je a
hlavně bude čím dál víc tekutým zlatem. Její
nedostatek pociťují nejen různé oblasti ve
světě, ale problému už čelí i některé
středočeské regiony. A ač v posledních
letech roční průměr srážek spíš mírně roste,
vody je nedostatek. Dlouhodobě chybí
souvislejší sněhová nadílka i závlaha v
podobě takzvaných zahradnických dešťů.
Proto bylo podle Cílka důležité publikaci
také doplnit o návody, jakými opatřeními lze
v krajině vodu zadržovat a s vynaložením
malých nákladů pomáhat bránit suchu i
vzniku povodní.
V rámci akce proběhla také komentovaná
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Kraj podpoří projekt na vybudování zážitkového
centra
Začátkem tohoto týdne se na krajském
úřadě uskutečnilo pracovní jednání
zástupců kraje se starosty Aše, Rehau a
Krásné, během něhož byl představen
unikátní
projekt
na
vybudování
interaktivního
centra
biodiverzity
Artenoah. To by v budoucnu mělo
vzniknout v těsné blízkosti české
hranice v lokalitě Neuhausen.

Vedení kraje se zástupci partnerských
městPartnerská města Aš a Rehau již
několik let usilovně pracují na přípravě
projektu
zážitkového
centra,
které
návštěvníkům
představí
druhovou
rozmanitost naprosto jedinečného biotopu
na českoněmeckém pomezí. Jak prozradil
krajinný architekt Raimund Böhringer,
jednat by se mělo o areál, kde kromě
moderních budov s unikátními expozicemi
věnovanými fauně a flóře, vzniknou i
tematické promenády. Chybět nebudou ani
dětská hřiště nebo restaurace s výhledem
na Smrčiny, kde bude pro návštěvníky
připravena
ochutnávka
regionálních
specialit.

Společnou snahou všech zainteresovaných
stran je intenzivněji využít turistického
potenciálu regionu a cíleně oslovit
především návštěvníky z okolního Bavorska,
Saska a Čech. „Tento projekt nemá u nás
obdoby a bude mít pro Karlovarský kraj
velký význam, zejména v oblasti rozvoje
cestovního ruchu. Jsme proto připraveni
projekt maximálně podpořit. Zároveň by se
souběžně s jeho realizací měla řešit i
infrastruktura, kde bychom mohli využít
dotace
z
programu
přeshraniční
spolupráce,“
uvedla
hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
K areálu budoucího centra vede z české
strany komunikace třetí třídy, jež je ve
vlastnictví Karlovarského kraje. „Jedná se o
zhruba dva až tři kilometry dlouhý úsek,
který je potřeba zmodernizovat. Zároveň
zde vede i železnice. Ta je ovšem v útlumu,
projede tu jeden vlak denně. Zvažuje se tedy
navýšení četnosti spojů i vybudování nové
železniční zastávky,“ doplnil náměstek
hejtmanky Karlovarského kraje a starosta
Aše Dalibor Blažek.

„Autorem architektonického návrhu je
kancelář z Barcelony, která má za sebou
celou řadu úspěšných zakázek. S realizací
projektu, na níž budeme čerpat dotaci z
národních zdrojů, bychom chtěli začít v
příštím roce, přičemž v tomto roce chceme
dořešit všechny potřebné náležitosti. S jeho
dokončením pak počítáme v roce 2020.
Velice by nám pomohlo, kdyby Karlovarský
kraj vyjádřil projektu oficiální podporu
formou prohlášení a kdyby se zaměřil na
zlepšení infrastruktury na svém území.
Odhadem by do centra mělo zavítat
sedmdesát až osmdesát tisíc lidí ročně,“
upřesnil starosta Rehau Michael Abraham.
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MMR PŘIJALO TÉMĚŘ 100 ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z
OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
jarních měsíců. Více o výzvě zde.
Kontakt pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz

V těchto dnech byla ukončena možnost
podávat žádosti o dotace na projekty v
oblasti cestovního ruchu. Ministerstvo
pro
místní
rozvoj
eviduje
v
podprogramu
Rozvoj
základní
a
doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu 96 podaných žádostí v celkové
výši 101 milionů korun.
„Program je zaměřen především na
podporu vzniku nových nebo zkvalitnění
stávajících služeb cestovního ruchu v
našich regionech. Věřím, že dojde k
dalšímu
zlepšení
komfortu
pro
návštěvníky
daných
krajů,“
řekla
ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.
Žádosti bylo možno podávat ve třech
dotačních
titulech
–
Podpora
nadregionálních aktivit, Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
a Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního
ruchu. MMR přijalo 96 žádostí o dotaci na
menší investiční projekty. Dle evidence
podaných žádostí činí celkový požadavek za
podprogram více jak 100 milionů korun.
Úhrnné náklady všech projektů činí přes
200 milionů korun.
Nyní bude probíhat vyhodnocování žádostí,
ke zveřejnění výsledků by mělo dojít během

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 8

vydání 2/2018

Obcím s ochranou
Ministerstvo vnitra

osobních

Obce se čile připravují na intenzivnější
ochranu osobních údajů. Stát však
vyzývají,
aby
k
nim
přistupoval
přiměřeně a neuděloval likvidační
sankce. Ministerstvo vnitra vychází
vstříc.

údajů

pomůže

ministerstvo vnitra připraví pro obce tzv.
vzorové implementace GDPR na míru
menších
obcí.
Obdobnou
vzorovou
implementaci již před časem přislíbilo i
ministerstvo školství pro školská zařízení,
která zřizují menší obce.

Pečlivost a diskrétnost při nakládání s
osobními daty v prostředí obcí je již nyní
samozřejmostí. Od května však k těmto
obecným zásadám přibude několik novinek
daných evropským nařízením o ochraně
osobních údajů (GDPR). Krom jiného
vzniknou tak zvaní pověřenci pro ochranu
osobních údajů. Zejména malé obce, které
nenakládají s vysokými objemy citlivých dat
a osobních údajů a které mají obdobné
úřední agendy, se na novou etapu ochrany
osobních údajů připravují ve spolupráci se
Sdružením místních samospráv.
Jak uvádí předseda Sdružení Stanislav
Polčák, malé obce s desítkami či stovkami
obyvatel jsou nyní atakovány množstvím
nabídek, které však reálně odpovídají svou
povahou městům s nepoměrně většími
nároky. Ceny těchto služeb pak mohou
přesáhnout i více než 100 tisíc korun ročně.
„Jsme v čilém odborném kontaktu jak s
Ministerstvem vnitra, tak i s Úřadem na
ochranu osobních údajů. Na pátečním
jednání s ministrem vnitra Metnarem
ministerstvo vyjádřilo souhlas se změnou již
vládě předloženého adaptačního zákona k
GDPR. Má dojít ke snížení finančního stropu
možných sankcí pro malé obce tak, aby byla
ctěna zásada přiměřenosti.“ Dle slov
Stanislava Polčáka strašákem pokut v
řádech milionů korun zacházejí právě
soukromé společnosti, které pak sjednávají
s obcemi velmi nákladné zajišťovací služby,
jež mnohdy malá obec ani nepotřebuje.
Zároveň

předseda

Polčák

ocenil,

že
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Ministr zemědělství Milek: Chceme více motivovat
myslivce na Zlínsku, za ulovené dospělé divoké prase
dostane lovec 8 tisíc korun
prase ulovené v zóně intenzivního odlovu.
Nově zde lovci za každý kus dostanou 2 000
Kč.
Od stejného data se zvyšuje i nálezné za
uhynulá divoká prasata. V okrese Zlín bude
ve výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu
3 000 Kč a ve zbytku republiky vzroste z
dosavadních 1000 Kč na 2 000 Kč.

Tisková
zpráva
–
Ministerstvo
zemědělství upravilo ve spolupráci se
Státní veterinární správou opatření
zavedená v reakci na výskyt afrického
moru prasat (AMP). S účinností od 19.
ledna dostanou lovci v celém okrese
Zlín za odstřelené prase nad 50 kg 8
000 Kč, za menší kusy 4 000 Kč. Od
pondělí 22. ledna se do odstřelu znovu
zapojí i Policie ČR.
„Myslivci jsou jediná skupina, která může
zásadně a dlouhodobě snížit populaci
divokých prasat, chceme je proto motivovat,
aby se do odlovu zapojili ještě více. Pro boj s
africkým morem prasat je to naprosto
zásadní,“ řekl ministr zemědělství Jiří
Milek.
Od 19. ledna dostanou lovci v celém okrese
Zlín za každý ulovený kus s hmotností do 50
kg 4 000 Kč, za kus nad 50 kg pak 8 000 Kč.
Současně zůstává v platnosti i kompenzace
pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v
asanačním podniku, a to ve výši 1 000 Kč za
sele 2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za
dospělý kus.

Do odstřelu prasat na Zlínsku se znovu
zapojí i Policie ČR, speciálně proškolení
policisté budou na Zlínsku působit od
pondělí 22. ledna 2018.
První výskyt AMP v ČR byl potvrzen na
konci června 2017 u dvou kusů uhynulých
divokých prasat nalezených v katastru obce
Příluky u Zlína. Doposud byl AMP potvrzen
u 191 uhynulých prasat, až na 7 kusů byly
všechny pozitivní nálezy z tzv. vysoce
rizikové oblasti uvnitř ohradníků. U
odlovených prasat byla nákaza potvrzena u
15 kusů.
V zamořené oblasti (okres Zlín) bylo od
začátku
platnosti
mimořádných
veterinárních opatření odloveno celkem 2
200 divokých prasat a v oblasti s
intenzivním odlovem 11 554 divokých
prasat.
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Zvyšuje se i částka zástřelného za každé

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 10

vydání 2/2018

Obce odmítají zvýšení poplatků za odpad
Záměr novelizovat zákon o odpadech a
zvýšit umělý poplatek za skládkování
finančně zatíží obce. Pocítí to rodiny.
Obce chtějí třídit, recyklovat a snižovat
náklady.
Sdružení místních samospráv ČR disponuje
informacemi o připravovaném poslaneckém
pozměňovacím návrhu k novele zákonu o
odpadech. Tímto způsobem změny zákona o
odpadech však nebudou mít možnost obce,
kterých se to nejvíce dotkne, uplatit svoje
připomínky
v
rámci
veřejného
připomínkování. To zdůrazňuje předseda
pracovní skupiny pro životní prostředí Karel
Ferschmann: „Zákon o odpadech tímto
může být změněn bez možnosti otevřeného
veřejného připomínkování, bez jakékoli
analýzy dopadů na obce a města, i bez
možnosti
vypořádání
připomínek.“
Základním bodem snah na změnu zákona o
odpadech
je
opakovaně
prosazované
výrazné zvýšení skládkovacích poplatků,
jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem je
záměr navýšit cenu všech ostatních a
levnějších způsobů nakládání s odpady na
úroveň nákladů na výstavbu spaloven a
spalování odpadu. Namísto toho bývá za
důvod označována potřeba rychlého zákazu
skládkování v ČR – a to k roku 2024, s
odkazem na Evropskou unii. Navrhované
čtyřnásobné zdražení bylo naposledy
odmítnuto ve vládním návrhu zákona o
odpadech, když ani na počtvrté neprošlo
Legislativní radou vlády ČR. Jedním z
hlavních důvodů byla absence dostatečné
analýzy ekonomických dopadů na obce a
města a analýzy nezbytnosti navrhovaného
zdražení. Základní skutečností je, že hlavní
dopady zdražení zatíží obce a města, jakožto
původce komunálních odpadů, potažmo
občany jako poplatníky. Na konci roku 2016
se odmítavým způsobem postavilo proti
ministerstvem navrhovanému zásadnímu
zdražení a dalším bodům více než 800 obcí
a měst formou petice. Základním cílem,

který
se
však
v
budoucí
novele
pravděpodobně opět objeví, je finální částka
skládkovacího poplatku ve výši cca 2000
Kč/t místo současných 500 Kč/t. K tomuto
poplatku se pak načítají také náklady na
svoz a technologickou úpravu, což obce již
nyní
hradí
svozovým
společnostem.
Předseda Ferschmann k tomu dodává, že
„obce se mohou brzy ocitnout v nepříjemné
situaci, kdy budou nuceny zdražovat
odpadové hospodářství pro své občany.“
Sdružení místních samospráv ČR proto na
základě současných informací odmítají
zvýšení skládkovacího poplatku a změnu
zákona o odpadech v tomto duchu.
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Ministr Milek na IGW v Berlíně: Na jednáních se
svými resortními kolegy chci jednat především o
budoucnosti Společné zemědělské politiky
Evropské komise pro zdraví a bezpečnost
potravin Vytenisem Andriukaitisem.

Tisková zpráva – Více než 1500
vystavovatelů
se
účastní
83.
mezinárodního veletrhu potravinářství,
zemědělství
a
zahradnictví
Internationale Grüne Woche, který dnes
začal v Berlíně. Je určen odborníkům,
obchodníkům i běžným návštěvníkům a
ani letos na něm nechybí Česká
republika se svojí národní expozicí.
Veletrh, který potrvá do 28. ledna, je
také místem setkávání nejvyšších
představitelů agrárního sektoru zemí
západní, střední a východní Evropy.
„Návštěvy na tomto významném veletrhu
využiji pro různá bilaterální jednání.
Především při setkáních s ministry rozšířené
V4 chci předjednat pozici pro Budapešťskou
deklaraci
k
budoucnosti
Společné
zemědělské
politiky
a
deklaraci
k
financování této politiky. Obě budou
podepsány 25. ledna. Budu usilovat o to,
aby zastropování přímých plateb bylo
dobrovolné nebo nebylo vůbec,“ řekl ministr
zemědělství Jiří Milek.
Kromě dnešních jednání s protějšky
například z Bulharska, Chorvatska, Saska,
Slovenska, Slovinska, Polska a Ruska, se
ministr Milek sejde k jednání i s komisařem

Pod
patronací
českého
Ministerstva
zemědělství letos na veletrhu vystavuje
kromě jiných národní podnik Budějovický
Budvar, firma Indiana s.r.o., která se
specializuje na výrobu sušeného masa,
významný producent ovocných destilátů ve
střední Evropě Rudolf Jelínek, a.s. a rodinná
firma Pavel Cvrček zaměřující se především
na zpracování rakytníku (přehled všech
vystavovatelů z ČR v příloze).
Stánek MZe je místem jednání zahraničních
delegací, setkání se zástupci zahraničních a
domácích firem, zástupců veletržních správ,
marketingových agentur, svazů a organizací
činných v agrárním a potravinářském
sektoru. Návštěvníci zde mohou získat
různé publikace, zejména aktualizovanou
verzi katalogů kontaktních adres resortu
zemědělství v ČR a kontaktních adres
výrobců v potravinářském průmyslu.
Výstava, jejíž partnerskou zemí je pro
letošní rok Bulharsko (ČR byla partnerem v
roce 2005), se zaměřuje v oblasti
potravinářství na prezentaci gastronomie,
na čerstvé produkty, ryby, maso a mléčné
výrobky. Představuje široký výběr vín z
různých zemí, piva a alkoholických nápojů,
nechybí ani trendy v potravinářství a
biopotravinách. Součástí výstavy je i
lesnictví
a
myslivost,
zahradnictví,
květinářství a přehlídky hospodářských
zvířat.
Veletrh
Internationale
Grüne
Woche
každoročně navštíví kolem 400 tisíc
návštěvníků.
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Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
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AUDITNÍ SEMINÁŘE PORADILY
DOTACÍ, JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM

PŘÍJEMCŮM

rozebíral jednotlivá auditní zjištění z praxe.
Získala jsem představu, na co si dát při
realizaci projektů pozor. Nejvíce jsem
ocenila možnost konzultace a získání rady k
mému problému v projektu přímo od
zástupce auditního orgánu.“

19.01.2018: Ministerstvo pro místní
rozvoj uskutečnilo ve spolupráci s
Auditním orgánem Ministerstva financí
sérii seminářů zaměřenou na rizikové
oblasti
při
realizaci
projektů
podpořených z evropských fondů.
Semináře se od října do prosince konaly
ve všech krajských městech a zúčastnilo
se jich téměř 970 posluchačů. Vzhledem
k
velkému
zájmu
se
připravuje
opakování série letos na jaře.

Semináře se konaly od začátku října do
poloviny prosince ve všech krajských
městech. Organizačně byly zaštítěny sítí
Eurocenter, která poskytuje poradenství
ohledně čerpání evropských fondů a
Evropské unie. Jarní termíny budou
zveřejněny
na
webových
stránkách
www.dotaceEU.cz do konce února.
Kontakt pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz

„Semináře se nám velice osvědčily. Příjemci
dotací, ale i další účastníci například z řad
veřejné správy, získali možnost seznámit se
s prací Auditního orgánu a s jeho
nejčastějšími zjištěními. Pro velký zájem i
pro celkově velmi pozitivní zpětnou vazbu
jsme se rozhodli tyto semináře na jaře
zopakovat, aby i dalším příjemcům mohli
pomoci s hladkým průběhem celého
dotačního procesu,“ podotkla náměstkyně
pro řízení sekce koordinace evropských
fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva
pro místní rozvoj Olga Letáčková.
Její slova dokládá i vyjádření Ing. Miroslavy
Marchalové, projektové manažerky KP
projekt s.r.o., která se zúčastnila semináře v
Českých Budějovicích: „Seminář vnímám
jako užitečný, zejména část, v níž auditor
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NOVÁ VÝZVA IROP NA ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH
DOMŮ VÝRAZNĚ ZJEDNODUŠÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI
vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě.
Další změnou je zmírnění definice bytového
domu - nově je definice v souladu s
vyhláškou o obecných požadavcích na
využívání území a limitem tedy již nebudou
tři bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům
musí být určen k užívání jako bytový dům a
zapsán v katastru nemovitostí jako bytový
dům nebo objekt k bydlení. Nadále nebudou
podporovány objekty zapsané v katastru
nemovitosti jako např. rodinné domy nebo
víceúčelová stavba.
22.01.2018:
Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP),
který
spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj,
v těchto dnech vyhlásil novou výzvu
Energetické úspory v bytových domech
III. Pro žadatele je připraveno celkem
3,5 miliardy korun z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR) na
zateplování, výměnu oken a dveří nebo
výměnu zdroje tepla pro bytové domy
mimo Prahu. Žádosti bude možné
podávat od 2. února 2018.
„Chtěli jsme, aby žadatelé byli co
nejméně zatíženi administrativou při
přípravě projektové žádosti. Na základě
zkušeností s předchozími výzvami jsme
proto významně zjednodušili proces
přípravy
žádosti
i
následnou
administraci
projektu.
Věřím,
že
žadatelé tuto změnu k lepšímu ocení,“
řekla ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

Více informací o 78. výzvě IROP naleznete
zde.
Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Mezi změny patří například „nižší počet
ukazatelů povinných k výběru a k naplnění“.
Některé tyto ukazatele bude IROP sledovat
a vyhodnocovat pouze interně, což nově
znamená, že jejich nesplnění nebude
postihováno. Dále může být oprávněným
příjemcem bytové družstvo jako správce
budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný
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Přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci prodlouženo
Plzeňský kraj - Přijímání žádostí o
poskytnutí dotace z dotačního titulu
"Pořízení ekologického vytápění v
domácnostech II" v rámci dotačního
programu
"Pořízení
ekologického
vytápění
v
domácnostech"
je
prodlouženo do 29. 6. 2018, 14:00 hod
nebo do vyčerpání alokace určené pro
danou výzvu.
Podávání žádostí spustil Plzeňský kraj v
pondělí 30. října 2017. Protože nebyla
alokovaná
částka
223.880.000
Kč
vyčerpána,
bylo
přijímání
žádostí
prodlouženo.
Podmínky
dotačního
titulu
"Pořízení
ekologického vytápění v domácnostech II"
najdete ZDE
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O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních
vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem
vodohospodářské infrastruktury v obcích je
pro nás velkou prioritou i do budoucna,
usilujeme o to, abychom mohli pokračovat
dalšími výzvami ať už z evropských nebo
národních zdrojů,“ doplnil ministr Brabec.

O poslední peníze z EU fondů na
čistírny odpadních vod, kanalizace a
vodovody byl rekordní zájem
Státní fond životního prostředí ČR
uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách
Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím
a městům finanční podporu na zlepšení
vodohospodářské
infrastruktury.
O
evropské dotace byl obrovský zájem,
který téměř třikrát převýšil stanovenou
alokaci. Za tři měsíce obdržel Státní
fond životního prostředí ČR v obou
výzvách
celkem
280
žádostí
s
požadavkem na dotace EU ve výši 10
miliard korun. Všechny došlé žádosti
Fond vyhodnotí do konce června.
„Už před spuštěním příjmu žádostí jsme
avizovali, že se jedná de facto o poslední
peníze, které bude moci Česká republika na
vodní hospodářství v tomto programovém
období z OPŽP čerpat. Zájem obcí byl
obrovský a podané žádosti dosáhly rekordní
výše - téměř 10 miliard korun. Mohu v tuto
chvíli slíbit, že budeme hledat další finanční
prostředky, ať už z jiných operačních
programů, nebo z národních zdrojů,
abychom mohli podpořit co nejvíce
kvalitních projektů,“ uvedl ministr životního
prostředí
Richard
Brabec.
„Podpora

Obce a města projevily největší zájem o
dotace na kanalizace a čistírny odpadních
vod, ať už na novou výstavbu, modernizaci
či navýšení kapacity stávajících zařízení.
Celkem podaly 214 žádostí s požadavkem
dotace EU 7,3 miliardy korun. Rozšířit svou
vodovodní síť, postavit nebo zmodernizovat
úpravnu pitné vody plánuje dalších 66 obcí,
které na své projekty žádají dotaci celkem
2,6 miliardy korun.
„Podpořeny budou přednostně projekty,
které získají v hodnocení nejvyšší počet
bodů.
Posuzovat
budeme
zejména
nákladovou efektivnost zvoleného řešení,
počet obyvatel nově připojených na vodovod
či kanalizaci nebo snížení množství
vypouštěného
znečištění
zpět
do
povrchových vod," shrnuje ředitel Státního
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman
hlavní kritéria hodnocení a dodává, že do
konce června by mělo být jasno, jak
jednotlivé projekty v hodnocení obstály.
Evropské dotace významnou měrou přispěly
a stále přispívají ke zlepšování úrovně
čištění odpadních vod, zvyšování kvality
povrchových
vod
a
rozvoji
vodní
infrastruktury v České republice, což se
pozitivně odráží na našem životním
prostředí.
V
současném
Operačním
programu Životní prostředí 2014–2020 bylo
vyhlášeno celkem 12 výzev, ve kterých byla
388
vodohospodářským
projektům
schválená dotační podpora ve výši 9,8
miliardy korun. Díky tomu reálně vznikne
180 čistíren odpadních vod, vybuduje se 1
281 km stokových systémů, 231 km rozvodů

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 17

vydání 2/2018

pitné vody a 29 úpraven pitné vody.
Státní fond životního prostředí ČR vychází
vstříc také obcím, které hledají způsob, jak
finančně pokrýt nedotovanou část výdajů.
Právě jim nabízí na dofinancování 100 %
způsobilých nákladů projektu zvýhodněnou
půjčku, kterou lze také použít i na krytí
části vlastních zdrojů. Požádat o půjčku je
možné kdykoliv až do doby zahájení
realizace projektu. Podrobné informace
najdou zájemci zde.
Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz
Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Mobil: +420 733 142 625
Tel.: +420 267 994 150
E-mail: komunikace@sfzp.cz
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Podolí usiluje o vlastní čističku odpadních vod
ZLÍN – Rada Zlínského kraje doporučuje
zastupitelstvu, aby na svém příštím
zasedání schválilo změnu v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje, a to v části týkající se
odkanalizování obce Podolí v okrese
Vsetín.
„Situace s vypouštěním odpadních vod v
Podolí je nevyhovující a je nutné ji řešit.
Původně bylo počítáno s tím, že Podolí bude
mít čistírnu odpadních vod společnou s obcí
Loučka. Na konci minulého roku požádala
obec Podolí kraj o změnu, protože chce
vybudovat vlastní čistírnu. Obec svůj návrh
odůvodňuje levnějším řešením s úsporou asi
1,52 milionů korun a celkovou ekonomickou
výhodností vlastního provozování systému,“
sdělila Margit Balaštíková, radní Zlínského
kraje zodpovědná za životní prostředí a
zemědělství.
Protože Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje je koncepční dokument
schvalovaný nejvyšším orgánem kraje, je
nutné, aby i případné změny Zastupitelstvo
schválilo.
Ve Zlínském kraji, který čítá 307 obcí
(včetně měst), má centrální čištění
odpadních vod vyřešeno 134 obcí, 167 obcí
má kanalizaci řešenu částečně a 6 obcí je
stále zcela bez kanalizace.
Zpracovala: Helena Mráčková

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 19

vydání 2/2018

Hejtmani a starostové nesouhlasí s rozšířením mýta
na silnice I. třídy. Nic neřeší, pouze přesouvá problém
jinam

Kraje, města a obce nesouhlasí s
rozšířením mýta na silnice I. třídy.
Takové opatření by pouze přesunulo
dopravu na silnice II. a III. třídy, tedy
do měst a obcí. Samosprávy tak
požadují změnu stávajícího tendru na
mýto,
který
vypsalo
Ministerstvo
dopravy. A to tak, aby se z něj vyjmulo
900 km silnic I. třídy. Nejen to zaznělo
na jednání Asociace krajů ČR a Svazu
měst a obcí ČR se zástupci vlády.
„Rada Asociace krajů, jak již bývalá, tak i
současná, vyjádřila jasné stanovisko, že
odmítá rozšíření mýtného systému na
dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to
především z důvodu, že se obáváme
přesunu kamionové dopravy na silnice II. a
III. tříd, které máme ve správě, a že ty
budou pod náporem kamionů devastovány,“
uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR
a hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová a dodává: „Nejen v tom se
shodujeme se Svazem měst a obcí.
Společných témat máme daleko víc a já si
velmi vážím toho, že se nám daří najít shoda
a vzájemně se podporujeme.“
Představitelé Svazu měst a obcí ČR tak
mimo jiné podpořili hlasitý požadavek

hejtmanů, aby vláda krajům poskytla 4
miliardy korun na rekonstrukce silnic II. a
III. třídy. Hejtmani a starostové jsou za
jedno i v tom, že třeba posílit národní
dotace na místní komunikace a že je
naprosto nezbytná novela zákona o střetu
zájmů. Aktuální znění právního předpisu
totiž vyhání šikovné a pracovité lidi z
veřejného sektoru. Citlivá osobní data z
majetkových
přiznání,
která
musí
zastupitelé
podle
uvedeného
zákona
podávat, totiž mohou být zneužita. Což je v
době zpřísňování pravidel v kontextu s
evropským nařízením na ochranu osobních
údajů, tzv. GDPR, přinejmenším zvláštní.
„Je to snad záměr před komunálními
volbami snížit zájem o práci ve veřejné
správě?
Pokud
ano,
tak
je
velmi
trestuhodný, což si dobře uvědomují
poslanci i senátoři. Ti první připravili dva
návrhy na novelu daného zákona, druzí
podali ústavní stížnost,“ říká předseda
Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
František Lukl a dodává: „My jednoznačně a
důrazně voláme po změně zákona tak, aby
přístup do majetkových přiznání zastupitelů
byl ve stejném režimu, jako mají například
soudci. To znamená pouze pro kontrolní
orgány. Starostové se nechtějí svlékat do
naha, z území máme řadu signálů, že kvůli
zákonu o střetu zájmů lidé z veřejné správy
odejít nebo do ní vůbec nenastoupí.“
„Vnímám, co města a obce trápí a tam, kde
je to možné, náš resort pomáhá. Spolupráce
s Asociací krajů ČR i Svazem měst a obcí ČR
dlouhodobě velmi dobře funguje a chceme ji
ještě posílit. Mimo jiné nás čeká jednání se
Svazem v kontextu se sociálním bydlením,
které je třeba konečně rozumně a funkčně
řešit,“ říká ministryně pro místní rozvoj
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Klára Dostálová a dodává: „Klíčovým
dokumentem pro rozvoj území přitom bude
Strategie regionálního rozvoje, kterou ve
spolupráci se samosprávami připravujeme a
která bude jedním z hlavních podkladů pro
dotační politiku státu v budoucnosti.“
Obě
organizace,
které
hájí
zájmy
samospráv,
posílení
spolupráci
s
Ministerstvem pro místní rozvoj vítají.
Stejně jako partnerský přístup resortu a
fakt, že kraje, města i obce mají možnost
ovlivňovat nastavení dotačních programů od
samého začátku. Týká se to i plánovaných
intenzivních jednání s Evropskou komisí o
budoucím programovém období.
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Karlovarská nemocnice má nové moderní inkubátory
Miminkům z celého kraje, která se
narodila předčasně, slouží od nynějška
10 nových multifunkčních inkubátorů.
Jsou určeny pro jednotku intermediární
péče
novorozeneckého
oddělení
karlovarské
nemocnice.
Jednotka
přitom tvoří součást Perinatologického
centra
II.
typu.
Do
inkubátorů
zdravotníci
umisťují
nezralé
novorozence narozené od 31. týdne
těhotenství.

operačního programu a přišly na asi 9
milionů korun s DPH. „Karlovarská krajská
nemocnice je v podávání žádostí do
Integrovaného regionálního operačního
programu velmi úspěšná, pořídili jsme z něj
nejen inkubátory, ale i další přístroje. Tuhle
možnost máme díky kraji, který akce
předfinancovává,“ upřesnila předsedkyně
představenstva KKN Jitka Samáková. Nově
pořízené inkubátory splňují maximální
standard pro intenzivní péči.

Podle zástupce primáře dětského oddělení
Zdeňka Vaňka jde o unikátní kombinaci
inkubátoru s moderním vybavením a
výhřevného lůžka, což zapadá do konceptu
"něžné rozvojové péče" o nezralé děti.
Inkubátory jsou méně hlučné, mají
zabudovanou váhu i externí zdroj energie,
děti tedy není nutné zbytečně rušit a
manipulovat s nimi. Ročně zdravotníci
umístí do inkubátorů v karlovarské
nemocnici okolo 250 novorozenců.
Krajský radní Jan Bureš během prohlídky
inkubátorů uvedl: "Krajská záchranka má
také speciální sanitku s inkubátorem
určenou pro převoz miminek například do
centra v Praze, k transportu je připravena
24 hodin denně. Nemocnice chystá i
pořízení inkubátoru určeného pro převoz
vrtulníkem." Radní také připomněl, že kraj
opakovaně vyhlásí výběrové řízení na
dlouhodobě
plánovanou
přestavbu
karlovarské
porodnice,
protože
do
předchozích tendrů se přihlásil jen jeden
uchazeč a v jednom případě dokonce
překročil stanovenou finanční částku, se
kterou kraj na přestavbu počítal. „Nyní
bude kraj znovu vypisovat výběrové řízení s
limitem 75 milionů korun, doufám, že se
nám podaří vše dotáhnout do konce,“ dodal
Jan Bureš.
Inkubátory pořídila nemocnice z dotace
prostřednictvím Integrovaného regionálního
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Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení
doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s
chudobou
i
rozšiřování
vyloučených
lokalit
Porušování veře
oblasti navíc podléhá přezkumu krajského
úřadu či soudu.

Samosprávy mohou konečně ovlivnit
vyplácení doplatků na bydlení, a
předcházet tak obchodu s chudobou i
rozšiřování vyloučených lokalit
Porušování
veřejného
pořádku,
nepříznivé vlivy působící na děti a
výskyt lidí pod vlivem návykových látek.
To jsou důvody, proč obec či město
může
navrhnout
vyhlášení
tzv.
bezdoplatkové
zóny.
Nevyplácet
doplatek na bydlení nově příchozím na
určité území navrhlo nebo toto opatření
podle novely zákona o hmotné nouzi z
června 2017 zvažuje zavést kolem pěti
desítek měst a obcí v České republice.
Pokud se na území obce vyskytuje oblast se
zvýšenou mírou sociálně nežádoucích jevů
(kriminalita,
alkoholismus,
drogová
závislost, násilí, vandalismus, záškoláctví
atd.), může dle zákona o pomoci v hmotné
nouzi obec sama podat návrh na vydání
opatření obecné povahy. K němu se musí
vyjádřit Policie ČR, pokud je hlavním
důvodem podání porušování veřejného
pořádku. V případě negativních vlivů na děti
návrh posuzuje příslušný orgán sociálněprávní ochrany dětí. Vyhlášení takové

Na základě opatření mohou města a obce
požádat o vyhlášení konkrétního území,
ulice
či
jednotlivé
budovy
tzv.
bezdoplatkovou zónou. V praxi to znamená,
že případní noví obyvatelé těchto lokalit,
kteří by jinak měli nárok na doplatek na
bydlení, tuto dávku pomoci v hmotné nouzi
od Úřadu práce nedostanou. Na stávající
příjemce dávek, resp. již uzavřené nájemní
smlouvy, se opatření nevztahuje.
„Prostřednictvím opatření obecné povahy
mohou samosprávy zabránit vzniku či
rozšiřování sociálně vyloučených lokalit na
svých územích. V kombinaci se sociálním
bydlením mohou bezdoplatkové zóny sehrát
významnou roli v dalším rozvoji českých
měst a obcí,“ říká předseda Svazu měst a
obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a
dodává: „Dále rozšiřovat ghetta nikdo
soudný nemůže chtít. Musíme přece usilovat
o to, aby ti nejmenší poznaly i jiné dětství
než na základě sociálních dávek ve
vyloučených lokalitách.“
Hlavním cílem bezdoplatkových zón je, aby
stát
nepodporoval
bydlení
těch
nejzranitelnějších v místech, která jsou k
bydlení zcela nevhodná. Zároveň míří na
tzv. obchodníky s chudobou, kteří sociálně
slabším lidem poskytují bydlení v těchto
lokalitách za přemrštěné nájemné, jež je
hrazeno ze sociálních dávek. Ulevit by se
mělo také občanům, kteří v těchto lokalitách
žijí nebo pracují a tamní sociální problémy
mají dopad nejen na kvalitu jejich života, ale
také například na hodnotu nemovitostí.
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Místa bez doplatků na bydlení už jsou mimo
jiné v Aši, Sokolově, Jirkově, Duchcově,
Karviné nebo v Děčíně. „Jedním z
pozitivních
dopadů
zavedení
bezdoplatkových domů v našem městě je
fakt, že tento nástroj konečně zasáhl
konkrétní majitelé nemovitostí. Pokud se
nebudou o své nemovitosti starat, nezajistí
důstojné bydlení, tak nemohou nic očekávat,
obchod
s
chudobou
nemůže
stát
podporovat. Starat se o nemovitost v našich
očích také znamená starat se o lidi, kteří
tam bydlí, určit pravidla chování, vyžadovat
pořádek, netolerovat nežádoucí vlivy,
vandalismus. To je přece úplně normální
chování majitele. A normální chování
nájemce je, že když dobře bydlí, nemá
důvod migrovat dál, tudíž ho nenahradí
někdo nově příchozí. Třeba pro děti to
představuje naději, že školní rok stráví na
jedné škole,“ říká primátorka Děčína Marie
Blažková.
Doplatek na bydlení je dávka pomoci v
hmotné nouzi, která společně s vlastními
příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze
systému státní sociální podpory pomáhá
uhradit odůvodněné náklady na bydlení.
Výše doplatku na bydlení je stanovena tak,
aby po zaplacení odůvodněných nákladů
na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením
spojených a nákladů za dodávky energií)
zůstala osobě či rodině částka živobytí. Více
najdete na http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obca
ne/bydleni.
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Podpora knihoven pokračuje. A je štědřejší než vloni

Olomoucký kraj - Hejtmanství pro
letošek navýšilo podporu knihovnám v
regionu, a to o více než jeden a půl
miliónu korun. Celkem tak na zajištění
knihovnických služeb půjde jedenáct a
půl miliónu. Podpora míří do měst i na
venkov.
„Peníze na zajištění regionální funkce
knihoven představují další smysluplnou
formu podpory, kterou Olomoucký kraj
směřuje do oblasti kultury,“ informoval
náměstek hejtmana František Jura, který
smlouvy o podpoře knihoven za Olomoucký
kraj podepsal.
Finance pomohou udržet chod zhruba pěti
stovkám obecních a sedmi městským
knihovnám. Nejvyšší příspěvek obdrží
Vědecká knihovna v Olomouci, která
regionální funkci knihoven koordinuje.
Čtenáři ještě stále mohou využít šance a
nominovat významné osobnosti do ankety
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury. Jednou z vyhlášených kategorií je
totiž právě literatura. „Návrhy mohou lidé
posílat do konce ledna. Ceny jsou ideální
příležitostí, jak lidem, kteří se kultuře
věnují, za jejich práci poděkovat,“ uvedl
hejtman Ladislav Okleštěk.

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 25

vydání 2/2018

Města z České republiky se mohou zapojit do
programu International Urban Cooperation
udržitelného rozvoje ve vybrané oblasti.
Do programu je možné se přihlásit do 8.
března 2018 vyplněním on-line formuláře ht
tps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/iuc_appl
ic_form_2.
Více informací o programu je k dispozici na
webovém odkazu http://www.iuc.eu/citypairings/#c382.

Města z členských zemí EU, která mají
zájem o výměnu zkušeností v oblasti
udržitelného městského rozvoje s jinými
mimoevropskými městy, se mohou
přihlásit do programu International
Urban Cooperation. Cílem programu je
posílit spolupráci mezi evropskými
městy a městy v Latinské Americe,
Karibiku, Severní Ameriky a Asie.
Kdo může žádat? Žádat mohou města s více
než 100 tis. obyvateli; skupiny měst mohou
také žádat, ale pouze v případě, že jejich
souhrnný počet obyvatel přesáhne 100 tis. a
prokáží jasný administrativní kontakt
vedoucího města a závazek spolupráce
ostatních měst.
Termín předkládání přihlášek do programu
spolupráce s městy v Číně, Chile, Japonsku,
Indii, Peru a USA je nyní otevřen do 8.
března 2018.
Úspěšní žadatelé budou mít možnost až 18
měsíců spolupracovat s městem ve výše
specifikovaných mimoevropských zemích,
které čelí podobným problémům v oblasti
udržitelného rozvoje, sdílet zkušenosti,
organizovat studijní cesty volených i
nevolených zástupců měst, školení nebo
semináře a vypracovat místní akční plán

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 26

vydání 2/2018

Lepší
podmínky
v
chovech
prasat
podpoří
Ministerstvo
zemědělství
novým
dotačním
programem
Sazby pro jednotlivá podopatření žadatelům
pokryjí dodatečné náklady na zlepšení
životních podmínek prasat, které jdou nad
rámec právních předpisů. Chovatelé budou
závazky vždy přijímat na jeden rok s
možností prodloužení. Předpokládané roční
výdaje na dotační program jsou odhadovány
ve výši přibližně 300 milionů korun.

Tisková zpráva – Ministr Jiří Milek
podepsal nový program, díky kterému
dostanou
zemědělci
podporu
na
vylepšení podmínek v chovech prasat.
Přibližně 300 milionů korun tak půjde
na ošetření proti nežádoucímu hmyzu
nebo zmírnění tepelného stresu ve
stájích v letním období. Dotaci z
národních
zdrojů
schválila
po
desetiměsíčním vyjednávání Evropská
komise.
„Jde o národní podporu, kterou se nám
podařilo vyjednat s Evropskou komisí. Je
zaměřená na zkvalitnění života prasat
chovaných v zemědělských podnicích. Zatím
by měla fungovat do roku 2020,“ řekl
ministr zemědělství Jiří Milek.

Na lepší pohodu prasat mohou chovatelé
čerpat podporu i z jiného opatření, které je
hrazené z národních i unijních zdrojů a
funguje v rámci Programu rozvoje venkova
2014-2020 (PRV). Opatření Dobré životní
podmínky zvířat přispívá na jiná vylepšení v
chovech, než která jsou nyní nově hrazena z
národních zdrojů. Z PRV mohou chovatelé
získat příspěvek například na ustájení s
nadstandardní plochou pro nejchoulostivější
věkovou kategorii prasat, selata po odstavu
nebo
na
posunutí
termínu
prvního
zapouštění prasniček. V roce 2017 bylo
podáno v rámci opatření Dobré životní
podmínky zvířat na podopatření směřovaná
do chovu prasat celkem 459 žádostí na více
než 153 milionů korun.
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Dotace půjdou na sedm podopatření.
Chovatelé získají peníze například na
snížení tepelného stresu prasat v letním
období, na zlepšení stájového mikroklimatu,
na ošetření proti nežádoucímu hmyzu, na
šetrnou kastraci, na vybudování minimálně
20 % nezaroštované plochy v kotci i na
zvýšenou péči o prasnice a selata na
porodnách.
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MUZEA MAJÍ OBROVSKÝ ZÁJEM O DOTACE IROP
korun, projekt Národního technického
muzea „Restaurování kolejových vozidel ze
sbírky Železničního muzea“ za 23 milionů
korun nebo projekt Moravské galerie v Brně
„Stavba nové depozitární budovy Moravské
galerie v Brně v Brně-Řečkovicích“ za 100
milionů korun.

13.02.2018: Právě byl ukončen příjem
žádostí
do
výzvy
Integrovaného
regionálního
operačního
programu
(IROP) „Muzea II.“ Zájem žadatelů
značně převýšil připravenou částku 900
milionů korun. Předloženo totiž bylo 46
projektů za 2,35 miliardy korun z
Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR). Výzva je určena muzeím, která
jsou zřizovaná krajem nebo státem s
návštěvností více než třicet tisíc
návštěvníků za roky 2014, 2015 a 2016.
„Projekty mohou být zaměřeny na
zvýšení
ochrany
sbírek,
vytváření
nových
expozic,
budování
nových
depozitářů, konzervování – restaurování
sbírkových
předmětů
nebo
na
modernizaci
objektů
sociálního
a
technického zázemí muzeí. Projekty
musí být dokončeny do června 2022,“
říká ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

Výzva IROP navazuje na úspěšnou výzvu
„Muzea“, ve které bylo v roce 2017
podpořeno 39 projektů za 1,646 miliardy
korun. Z projektů, které jsou nyní již v
realizaci,
lze
uvést
např.
projekt
Moravskoslezského
kraje
„Muzeum
automobilů TATRA“, projekt Národního
zemědělského
muzea
„Provozně
nízkonákladový
depozitář
Národního
zemědělského muzea v Čáslavi“, projekt
Olomouckého kraje „Muzeum Komenského
v Přerově - rekonstrukce budovy“, nebo
projekt Moravské galerie „Revitalizace
UMPRUM - Dobudování návštěvnického
zázemí a vytvoření nové stálé expozice
designu“.
Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

„Žádosti o podporu budou nyní hodnoceny
na Centru pro regionální rozvoj České
republiky a výsledky budou oznámeny ještě
v tomto pololetí,“ dodává náměstek Sekce
evropských programů Zdeněk Semorád.
Mezi předloženými projekty najdeme např.
projekt Slováckého muzea v Uherském
Hradišti „Revitalizace národních kulturních
památek Velké Moravy“ za 100 milionů
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Ministr zemědělství Milek diskutoval se zástupci
nevládních organizací a přizval je do pracovních
skupin
se včerejšího kulatého stolu zúčastnila, v ní
bude mít svého zástupce.
Vznik pracovních skupin, které mají začít
fungovat v březnu, uvítal předseda Asociace
soukromého zemědělství Josef Stehlík s tím,
že tato forma spolupráce se osvědčila již při
jednáních o znevýhodněných oblastech,
takzvaných LFA. Ocenili je i další účastníci
jednání, stejně jako setkávání u kulatého
stolu.
Tisková zpráva – Společná zemědělská
politika, Program rozvoje venkova,
odškodnění za loňské sucho a Fond
těžko pojistitelných rizik. To byla
témata setkání ministra zemědělství
Jiřího Milka s představiteli téměř
desítky
nevládních
organizací
u
kulatého stolu.
„Bylo to první společné setkání, na kterém
šlo především o to, aby každá nevládní
organizace uvedla, jak si představuje
spolupráci a zejména, jakými hlavními
tématy se chce zabývat. Jejich podněty a
připomínky považuji za důležité, protože jde
o lidi z praxe, kteří se při své práci potýkají
například se složitou administrativou. A
právě administrativy se bruselská jednání o
tom, jak bude Společná zemědělská politika
po roce 2020 vypadat, také týkají. My
usilujeme o to, aby nešlo jen o kosmetické
změny, ale skutečně o reformu. Takovou,
která naše zemědělce tolik nezatíží,“ řekl
ministr zemědělství Jiří Milek.
Náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU,
vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč
informoval o vzniku pracovních skupin,
které budou řešit přímé platby a rozvoj
venkova. Každá nevládní organizace, která

Pokud jde o Fond těžko pojistitelných rizik,
předseda představenstva Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF)
Zdeněk
Nekula
uvedl,
že
navrhované řešení je založeno především na
dlouhodobé, plánované spolupráci mezi
zemědělskými
podnikateli
a
státem.
„Znamená to, že by do fondu rovnoměrně
přispívali jak zemědělští výrobci, tak stát.
Cílem je vytvořit systémový nástroj, který
má zmírnit dopady škod vzniklých například
v důsledku sucha nebo nadměrných srážek
v období sklizně. Tedy v důsledku
klimatických jevů, proti kterým není možné
se komerčně pojistit,“ uvedl Zdeněk
Nekula.
Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Agrární
komory
ČR,
Asociace
soukromých
zemědělců,
Českomoravského
svazu
zemědělských
podnikatelů,
Iniciativy
zemědělských a potravinářských podniků,
PGRLF, Potravinářské komory ČR, PRO BIO
Svazu ekologických zemědělců, Společnosti
mladých agrárníků, Svazu marginálních
oblastí,
Státního
zemědělského
intervenčního fondu, Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací, Zemědělského
svazu ČR,
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Ministr Milek v Bruselu: Každé jednání k budoucí
podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se
klíčová pravidla pro naše zemědělce
zemědělských podniků, které obhospodařují
více než dvě třetiny české krajiny,
zaměstnávají přes polovinu pracovní síly v
zemědělství a chovají tři čtvrtiny veškerého
skotu, včetně 89 procent dojnic.

Tisková zpráva – Rada ministrů pro
zemědělství a rybářství v Bruselu dnes
řešila
klíčové
parametry
budoucí
podoby Společné zemědělské politiky
(SZP). Ministr zemědělství Jiří Milek
znovu odmítl plošné zavedení povinného
zastropování přímých plateb, které by
na české zemědělství mělo zásadní
dopady. Evropská komise představí
návrh pravidel platných po roce 2020
pravděpodobně v polovině letošního
roku.
„Pokud by se skutečně zavedlo zastropování
ve výši 60 tisíc euro ročně, což je jedna z
diskutovaných variant, přišla by Česká
republika jen na přímých platbách přibližně
o pět miliard korun ročně. Proto při každém
jednání o budoucí podobě Společné
zemědělské politiky zdůrazňuji, že je pro
nás taková varianta neakceptovatelná. Jsem
rád, že se nám podařilo přesvědčit většinu
členských států EU, aby zastropování
přímých plateb nebylo povinné,“ řekl
ministr zemědělství Jiří Milek.
Při zmíněné variantě zastropování ve výši
60 tisíc euro by se celkové prostředky na
přímé platby snížily téměř o čtvrtinu. V ČR
by
se
zastropování
dotklo
1
900

Za důležité v budoucí SZP považuje ministr
Milek i to, aby rozhodnutí o cílení a
distribuci peněz zůstalo v kompetenci
členských států. „Podporuji rovněž zavedení
platby na první hektary, která pomůže
malým zemědělcům, současně ale nechci
omezovat ty velké,“ uvedl ministr Jiří Milek.
O budoucí podobě SZP dnes ministr Jiří
Milek diskutoval v rámci bilaterálního
jednání i s rakouskou ministryní pro
udržitelnost
a
turismus
Elisabeth
Köstingerovou. Vzájemně si vysvětlili pozice
jednotlivých zemí a dohodli se, že budou
hledat přijatelný kompromis pro rozvoj
zemědělství v obou zemích, i když mají
odlišné historické podmínky.
Jedním z vedlejších témat dnešního jednání
Rady ministrů byl i Proteinový plán EU,
který má přispět k řešení dlouhodobé
nesoběstačnosti
EU
v
bílkovinných
plodinách. ČR jejich pěstování podporuje,
protože poutají vzdušný dusík a zlepšují
úrodnost půdy. Po zavedení podpor na
pěstování bílkovinných plodin v roce 2015 v
ČR výrazně vzrostly její plochy. V letech
2014 až 2017 to bylo o 112 % (z 20,2 tis. ha
na 42,9 tis. ha).
Rada také projednala připravovanou Revizi
strategie EU o biohospodářství. ČR
podpořila zohlednění různého přístupu
jednotlivých členských států, podpořila
vzdělávání, výzkum a inovace v oblasti
biohospodářství a iniciativu států střední a
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východní Evropy – BIOEAST.
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
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LETOŠNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2018 JE
ZAHÁJEN
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova. Všechny obce budou
nejprve hodnoceny v krajských kolech, která
proběhnou během května a června.
Celostátní kolo proběhne první zářijový
týden. Vítěz letošního ročníku bude
vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v
Luhačovicích.

20.02.2018: Dnes byl na konferenci Den
malých obcí zahájen již 24. ročník
soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova. Přihlášky mohou obce
podávat do 30. dubna. Soutěžní klání
bude stejně jako každý rok probíhat ve
dvou kolech – krajském a celostátním.
Vítězná obec získá finanční odměnu dva
miliony korun a nově také osobní
automobil na dva roky, který zapůjčí
partner soutěže ŠKODA AUTO.
„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté
strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak
podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím,
že každá obec má co nabídnout. Jsem si
vědoma toho, že se zejména menší
venkovské obce potýkají s dlouhodobým
úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních
míst, omezenou nabídkou služeb nebo
zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se
proto prostřednictvím našich dotačních
titulů tuto problematiku řešit systematicky.
Dotace, které poputují vítězům soutěže
Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich
nejpalčivější potíže,“ říká ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.

Obce oceněné v soutěži mohou získat
finanční odměnu ve výši od 400 tisíc korun.
Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2018“
získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení
vozu ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC na
dva roky zdarma. Vítězem posledního
ročníku se stala obec Heřmanov z Kraje
Vysočina. Druhé místo obsadila obec
Lukavice z Pardubického kraje, na třetím
místě skončil Slavkov ze Zlínského kraje,
který také získal Cenu veřejnosti.
Přihlášené obce jsou v soutěži hodnoceny v
následujících
oblastech:
koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o
veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.
Soutěž Vesnice roku je v Programu obnovy
venkova každoročně vyhlašována již od roku
1995. Poprvé to bylo Spolkem pro obnovu
venkova ČR pod názvem Soutěž o
nejzdařilejší program vesnice. Od roku 1996
je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na
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Šance pro amatérské skláře

Dřevěná, kovová, varhanní, pastýřská,
vlaková, etnická, irská, Galtonova…
hodně variant má píšťala. Nemusí se na
ni ale jen hrát, umí i kouzlit. Jak?
Přesvědčit se o tom na vlastní oči
mohou návštěvníci Huti František v
Sázavě. Do provozu tady poprvé v
letošním
roce
uvedli
sklářskou
pánvovou pec. A zájemci si zde mohou
pod dohledem mistrů sklářů sami
vyfouknout
pomocí
píšťaly
třeba
barevnou kouli či z horkého skla
vytvarovat květinu. Šanci vyzkoušet si
křehké řemeslo mají do konce dubna.

Bývalou sklářskou Huť František postavil v
roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po
svém otci. Po vybudování nových provozů
skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale
její význam klesal a pomalu chátrala. V roce
2010 byla zapsána na seznam kulturního
dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své
Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť
František. Rekonstruovala ji nákladem přes
130 milionů korun s pomocí dotace z
Integrovaného operačního programu. V Huti
František je k vidění mimo jiné část unikátní
sbírky moderního skla vytvořené sklářskými
výtvarníky na Mezinárodních sklářských
sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982
až 2006. Huť nabízí vzdělávací programy
pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro
studenty, začínající umělce, odborníky i
širokou veřejnost.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
Kontakt pro další informace:
Václav Pošmurný, ředitel společnosti CESTY
SKLA, o.p.s.
tel.:
604
890
190,
e-mail:
reditel@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz

„Pánvová pec není v provozu celoročně,
takže vyrobit si něco ze skla u nás
návštěvníci mohou jen příležitostně,“ řekl
Václav Pošmurný, ředitel společnosti CESTY
SKLA o.p.s., která Huť František provozuje.
Dobrou zprávou je, že se amatérští skláři
všech věkových kategorií tentokrát nemusí
předem objednat a svou dovednost si mohou
vyzkoušet v rámci běžné otevírací doby od
úterý do neděle mezi 10:00 až 16:00.
„Pokud by je hraní si se sklem zaujalo,
mohou se pak přihlásit na některý z našich
workshopů,“ doplnil Pošmurný.
Výroba horké koule nebo květiny netrvá
déle než 20 minut, k vyzvednutí jsou po
vychladnutí (do dvou dnů), nebo si je
zájemce může nechat poslat.
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Společnost Posázaví o.p.s. už 15 let propaguje region
kolem řeky Sázavy

Využít potenciál turistické destinace a
přilákat do regionu více návštěvníků je
už 15 let jedním z poslání společnosti
Posázaví o.p.s. Na propagaci kraje
kolem řeky Sázavy ročně vynaloží téměř
dva
miliony
korun.
Jen
provoz
destinačního managementu, mezi jehož
výstupy patří například propagační
materiály a videoreportáže, stojí ročně
kolem 800 000 korun. Čtvrtinu z toho
uhradí příspěvky od obcí, zbytek pokryjí
finanční
prostředky
od
místních
podnikatelů, Středočeského kraje a z
vlastních zdrojů.
„Celoroční práci spojenou s průběžným
doplňováním
a
aktualizací
webových
stránek, organizací setkání pracovníků
informačních center a aktérů v cestovním
ruchu, účastí na veletrzích cestovního ruchu
a dalších akcích, kde region propagujeme,
můžeme vyčíslit odhadem na další milion
korun, které dáváme z vlastního rozpočtu.
Turismus by si ale zasloužil ještě mnohem
větší podporu. I proto usilujeme o certifikaci
naší
organizace
jako
Organizace
destinačního
managementu
turistické
oblasti, abychom pak dosáhli také na
financování z národních zdrojů,“ řekla
ředitelka
společnosti
Posázaví
o.p.s.
Bohunka Zemanová.

Posázaví dávno není jen rájem vodáků.
Svým obyvatelům a návštěvníkům nabízí
mnohem
víc
–
poznání,
zábavu,
dobrodružství,
kulinářské
zážitky
i
adrenalin. Víte například, že se v Posázaví
nachází jeden z nejvyšších a nejstarších
kamenných železničních mostů v Evropě?
Že gotickou věž v Týnci nad Sázavou v létě
obývá chráněný netopýr velký? Víte, kde
roste vzácný kandík psí zub? Kde vzniklo
unikátní muzeum vojenské techniky? Kde
přebýval poustevník Prokop, než založil
klášter v Sázavě? Stačí se podívat na
www.posazavi.com, kde najdete spoustu
dalších zajímavých informací. Nebo se
přijeďte přímo podívat, jste srdečně zváni!
Podobné zajímavosti a ještě mnohem víc
propagovala společnost Posázaví o.p.s.
třeba na letošním veletrhu Regiontour v
Brně. Nebude chybět ani na veletrzích
Holiday World v Praze, Regiony v Lysé nad
Labem a ITEP v Plzni nebo na akci Lodě na
Labi v Nymburku. Stánek Posázaví bude
opět při zahájení sezóny a Dětském nebo
Tankovém dnu ve Vojenském muzeu v
Lešanech.
Propagační
materiály
poskytujeme organizátorům různých akcí,
mimo jiné Skleněného jarmarku v Sázavě,
Benešovského Běžeckého Festivalu nebo
Zimního běhu na Blaník.
Společnost
Posázaví
o.p.s.
poskytuje
poradenství pro certifikaci v oblasti
cestovního ruchu, připravuje tiskové zprávy
zasílané
českým
novinářům,
region
propaguje také v zahraničí, třeba na
Slovensku a ve Francii. Spolupracuje s
agenturou CzechTourism, Středočeskou
centrálou cestovního ruchu, Středočeským
krajem a Destinačními společnostmi ve
Středočeském kraji. Propagační materiály
partnerů Posázaví distribuuje v rámci celé
České republiky. Pomáhá propagovat také
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akce společnosti České dráhy, a. s.,
podporuje činnost a akce Klubu českých
turistů, Regionálního muzea v Jílovém u
Prahy a dalších organizací. Tipy na
regionální akce rozesílá informačním a
mateřským
centrům,
knihovnám,
podnikatelům, partnerským institucím a
médiím. Připravuje a koordinuje činnosti
informačních center a pracovníků v
cestovním ruchu v regionu Posázaví.
Zajišťuje webovou prezentaci regionu,
včetně autorských reportáží na Youtube a
Facebooku. Účastní se jednání certifikační
komise
KRAJ
BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ
regionální produkt®.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava
Tůmová,
e-mail:
tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava
Zemanová,
e-mail:
zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004.
Ve spolupráci se svazky obcí, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty a
neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým
turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu.
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Pražská šunka se dostala mezi elitu. Získala značku
Zaručené tradiční speciality
České republice, zejména v Praze. V ČR se
název tradičně používá pro šunku nejvyšší
jakosti z vepřové kýty, kde je původní
oválný tvar masa zachován použitím
takzvaného pražského řezu. Zároveň ji však
vyráběli a dodnes vyrábějí v dalších
evropských státech, například v Itálii,
Rakousku nebo Německu. Právě proto byla
jednání
o
udělení
loga
poměrně
komplikovaná, zástupci České republiky se
museli s ostatními členskými státy shodnout
na přesném receptu i způsobu výroby.
Tisková zpráva – Pražská šunka bude na
seznamu
Zaručených
tradičních
specialit.
Zástupcům
Ministerstva
zemědělství
a
Českého
svazu
zpracovatelů masa se podařilo zápis
dojednat u Evropské komise. Výrobek s
názvem „Pražská šunka“ a evropským
žlutomodrým logem musí vždy splňovat
přesnou
recepturu
a
technologii
výroby.
„Našim cílem je zajištění kvalitních
potravin. U Pražské šunky jde navíc o
zachování tradiční metody výroby a
receptury, které si uzenáři předávají
desetiletí. Výrobci této vysoce jakostní
uzeniny teď budou moci využít evropské
logo, ze kterého zákazník jednoduše zjistí,
že si kupuje výjimečnou potravinu,“ řekl
ministr Jiří Milek.
Název Pražská šunka, včetně dalších
jazykových variant, bude zapsán do rejstříku
Zaručených tradičních specialit Evropské
unie. Výrobek s tímto názvem tak bude
možné ve všech členských státech vyrábět
pouze dle zapsané specifikace.
Jako Pražská šunka se už od poloviny 19.
století označuje jeden z nejznámějších
potravinářských produktů, který má původ v

Pražská šunka s logem Zaručené tradiční
speciality EU má tři varianty:
Pražská šunka na kosti se od ostatních
šunek na kosti odlišuje způsobem výběru a
opracování základní suroviny. Dalším
znakem je specifický poměr při výrobě
použitých vepřových kýt a láku, které
odpovídají kategorii šunek nejvyšší jakosti.
Pražská šunky bez kosti je zauzená šunka
nejvyšší jakosti, u které je významným
rysem
dekorativní
povrchové
krytí.
Odlišujícím prvkem je také typický vejčitý
nebo válcovitý tvar hotového výrobku.
Pro Pražskou šunku – konzervu je
charakteristický aspik v tenké vrstvě mezi
šunkou a obalem. Typický je vejčitý tvar
plochého obalu (konzervy).
Zaručenou tradiční specialitou může být
výrobek odpovídající zapsané specifikaci, u
kterého je prokázané používání na domácím
trhu po dobu nejméně 30 let.
Česká republika měla dosud společně se
Slovenskem 4 zaručené tradiční speciality:
Tradiční špekáčky, Liptovský salám, Spišské
párky a Tradiční lovecký salám.
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Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
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Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v
oblasti soudržnosti

Evropská komise spustila 10. ledna
2018 veřejnou konzultaci ohledně
využívání fondů EU v oblasti politiky
soudržnosti. Jedná se o dotazník, který
má uzavřené i otevřené otázky a může
být vyplněn všemi zainteresovanými
stranami, jež mají zájem zapojit se do
nastavování kohezní politiky po roce
2020.
Tato otevřená konzultace trvá do 8. března
2018 a shrnutí výsledků bude zohledněno
Evropskou komisí při koncepci návrhu
víceletého finančního rámce pro období
2020+ (květen 2018) a nové série
finančních programů.
Proto prosím neváhejte vyplňovat jménem
svým jako budoucí příjemci podpory z
programů a fondů EU.
Podrobné informace a samotný dotazník
naleznete na odkaze: [
https://ec.europa.eu/info/consultations/publi
c-consultation-eu-funds-area-cohesion_cs]
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Ministr zemědělství Milek jednal v Paříži se svým
francouzským protějškem Travertem o nekalých
obchodních praktikách
zemědělství Jiří Milek.

Tisková zpráva – Spravedlivé fungování
společného trhu, postavení zemědělců v
potravinovém řetězci v souvislosti s
nekalými obchodními praktikami, dvojí
kvalita potravin nebo budoucí podoba
Společné zemědělské politiky (SZP).
Tato témata byla předmětem jednání
ministra zemědělství Jiřího Milka a
francouzského ministra zemědělství a
potravinářství Stéphana Traverta v
Paříži.
„Nekalé obchodní praktiky poškozují
nejslabší články v potravinovém řetězci,
tedy
zemědělce
a
potravinářského
zpracovatele. To, co zatím Evropská komise
v tomto ohledu představila, není podle mě
dostatečné. Jednání mezi zpracovateli a
obchodními řetězci jsou často diktátem
obchodních podmínek a návrhu smluv ze
strany odběratele. Za takových podmínek
nemohou naši zemědělci a potravináři
dlouhodobě podnikat. Proto chci apelovat
zejména
na
pravidla
spravedlivého
stanovování cen a výše marží v rámci celého
potravinového řetězce. Chci usilovat o to,
aby byli čeští farmáři a potravináři
ohodnoceni
odpovídajícím
způsobem,
protože právě od nich pocházejí potraviny,
které jsou pro nás zásadní,“ řekl ministr

Ze čtyř variant pro zlepšení fungování
potravinového řetězce, které předložila
Evropská komise (EK), Česká republika
podpořila ten, který slibuje flexibilitu
členským státům při zavedení opatření
týkajících se nekalých obchodních praktik.
Vyhodnocený návrh slibuje EK předložit
letos v dubnu či květnu. Pozice ČR je
dlouhodobě
neměnná
a
vyplývá
z
dokumentu, který ČR zpracovala společně s
dalšími státy a předložila v březnu 2017
Radě ministrů. Materiál vyjmenovává
praktiky, které by měla legislativa EU
zakázat, a další opatření, jako jsou
monitorování cen produkce nebo možnosti
sdružování producentů. Tento dokument
podpořilo 11 členských států.
Ministr
Milek
francouzského
kolegu
Traverta v této souvislosti informoval, že
Ministerstvo zemědělství (MZe) usiluje o to,
aby byla na seznam nekalých obchodních
praktik zařazena i dvojí kvalita potravin. ČR
plánuje udělat další testy dvojí kvality na
základě jednotné metodiky, kterou v
současné době EK připravuje.
Jiří Milek při jednání se svým protějškem
Stéphanem
Travertem
ocenil
návrh
legislativního balíčku, který letos v lednu
prezentovala francouzská vláda, a rád by se
jím inspiroval. Podle této legislativy by
zemědělci a potravináři mohli prodávat své
výrobky se ziskem a supermarkety by měly
mít povinnost prodávat potraviny se ziskem
minimálně 10 %, aby nebyly prodávány za
nižší ceny, než jsou jejich výrobní náklady.
Mimo jiné by návrh měl zajistit, aby
nejméně 50 % potravin dostupných na
veřejných místech, jako jsou školy či
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nemocnice, pocházelo z lokální produkce.
V rámci diskuze o budoucím nastavení SZP
ministr
Milek
opět
odmítl
povinné
zastropování přímých plateb a upozornil na
zbytečnou administrativní zátěž, kterou by
toto opatření přineslo. Základním přístupem
v novém období podle něj musí být snaha o
zjednodušení
například
sankčního
a
kontrolního systému.
Ministři jednali o prodejích zemědělské
půdy, zejména o spekulativních nákupech
kapitálových investorů. Konstatovali, že v
obou zemích jde o významný problém, který
by měla řešit Evropská unie. „Případné
neřešení tohoto tématu by ztížilo přístup k
půdě současným i novým farmářům, proto
se tím budu zabývat,“ řekl ministr Milek.
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
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MMR: NA VZDĚLÁVÁNÍ
MILIONŮ KORUN

IROP

ROZDĚLÍ

342

vybudovány výukové prostory k popularizaci
řemeslných
oborů
a
zvýšení
jejich
atraktivity pro studium a volbu budoucího
povolání. Banka řemesel vznikne v objektu,
který je kulturní památkou a díky tomu
dojde k navrácení života do tohoto
historického objektu.

26.02.2018: Více než 342 milionů korun
rozdělí Integrovaný regionální operační
program, který spravuje Ministerstvo
pro místní rozvoj, mezi 39 schválených
projektů z výzvy „Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
SVL“.
Do
výzvy
bylo
zaregistrováno 146 projektů za více jak
1,26 miliard korun.
„Díky této výzvě budou podpořeny projekty
obcí a měst, škol a školských zařízení, ale
také například soukromá vzdělávací centra
či neziskové organizace, které se zabývají
zájmovým, neformálním a celoživotním
vzděláváním. Naším cílem je, aby tyto
projekty sloužily k rozvoji vzdělávání dětí
mimo běžné školní osnovy a také ke
vzdělávání dospělých pro budoucí uplatnění
na trhu práce,“ říká ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová.
Finance půjdou na budování a modernizaci
infrastruktury dalšího vzdělávání v oblasti
cizího jazyka, moderních a digitálních
technologií, přírodních věd, technických a
řemeslných oborů. Mezi největší podpořené
projekty patří „Banka řemesel“ s dotací
sedmnáct milionů korun z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Tento projekt bude
realizován v oblasti Plavy, kde budou

Dalším významným projektem je například
Technologické centrum pro průmysl 4.0 za
necelých sedmnáct milionů korun, které
vznikne ve Zlínském kraji, konkrétně na
Uherskohradišťsku. Projekt je zaměřen na
využití moderních technologií ve vzdělávání
a přenášení zkušeností z praxe na žáky a
absolventy kurzů. V rámci výzvy získá
potřebné finance i deset projektů, které by
měly zlepšit situaci v sociálně vyloučených
lokalitách.
Další finanční prostředky pro rozvoj
vzdělávacích aktivit jsou připraveny ve
výzvách č. 66 – ITI; 67 – IPRÚ a 68 – CLLD,
kde aktuálně jednotlivá jádrová města či
MAS vyhlašují své podvýzvy v souladu se
schválenými strategiemi pro daná území.
Více informací a přehled projektů naleznete
zde.
Pozn.: V rámci výzvy je podpořeno i deset
projektů ve vazbě na Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
Cílem těchto projektů je také zlepšení
situace v těchto lokalitách. Pro projekty s
vazbou na KPSVL byla na základě
požadavků
Agentury
pro
sociální
začleňování předem rezervována alokace a
díky tomu jsou podpořeny všechny úspěšné
projekty s vazbou na KPSVL a to i ty, které
mají méně bodů, než ostatní projekty.
Kontakt pro média:
Veronika Vároši
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Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
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Šance
pro
dlouhodobě
Jihomoravském kraji
Máte chuť pracovat, ale dlouhodobě se
Vám nedaří získat pracovní uplatnění?
Potřebujete
pomoci
(opětovně)
nastartovat pracovní život? Chcete
získat
nové
pracovní
zkušenosti?
Využijte možnosti zapojit se do projektu
Ústavu sociálních inovací, o.p.s. a
prostřednictvím podpory z Evropské
unie získejte práci v místě Vašeho
bydliště.
Aktuálně je spuštěn nábor účastníků do
projektu „Mobilní Centra pracovního
poradenství“,,
který
je
podpořen
z
Operačního
programu
Zaměstnanost.
Projekt
je
zaměřen
na
dlouhodobě
nezaměstnané osoby z Jihomoravského
kraje, které jsou v evidenci úřadu práce déle
než 12 měsíců nebo jejich délka evidence
dosáhla za poslední 2 roky alespoň 12
měsíců.
„Nezaměstnanost v České republice klesá,
ale problém dlouhodobé nezaměstnanosti se
stále nedaří komplexně řešit. Při analýze
nezaměstnanosti zjišťujeme, že procento
dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém
počtu nezaměstnaných osob stále roste.
Proto přicházíme s projektem, který má za
cíl napomoci této skupině se také
plnohodnotně zapojit do pracovního života a
tím řešit svou mnohdy složitou životní
situaci,“ říká Mgr. Jiří Daneš, ředitel Ústavu
sociálních inovací.
Projekt
„Mobilní
Centra
pracovního
poradenství“ nabízí komplexní podporu pro
tyto osoby a hlavně individuální přístup,
který tito jedinci potřebují.
„Všichni
účastníci
projektu
projdou
pracovním poradenstvím, a v případě
potřeby i pracovní diagnostikou, což jsou
aktivity, které nám pomohou člověka lépe

nezaměstnané

v

poznat a nalézt problémové stránky, na
které je třeba se u konkrétní osoby zaměřit.
Následovat
bude
kurz
Klíčových
kompetencí, kde účastníky naučíme, jak se
správně chovat na trhu práce. V případě
potřeby
zvýšení
kvalifikace
máme
připraveny rekvalifikační kurzy, které zvýší
šanci na dlouhodobé uplatnění na trhu
práce.
Vnímáme,
že
dlouhodobě
nezaměstnaní potřebují hlavně dostat šanci
začít pracovat, proto po celou dobu
realizace
projektu
oslovujeme
zaměstnavatele a vytváříme dostatečně
komplexní nabídku pracovních příležitostí.
Těmto
zaměstnavatelům
můžeme
refundovat náklady na mzdové prostředky
na dobu 6–12 měsíců při vytvoření
pracovního místa pro účastníka projektu
(bez dalších dodatečných podmínek).
Projekt umožnuje podporu i pro osoby,
které mají potenciál pro rozjezd vlastního
podnikání
prostřednictvím
absolvování
kurzu Základy podnikání. Po celou dobu
účasti mají účastníci projektu nárok na
poradenství
odborníků
ze
strany
realizačního týmu projektu,“ popisuje
možnosti projektu pan Daneš.
Podporu nyní nabízíme
Jihomoravského kraje.
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Uzávěrka příjmu přihlášek
projektu je 30.3. 2018.

lidem

do

z

aktivit

Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se
do projektu zapojit zasláním Vašich
kontaktních údajů, formou motivačního
dopisu nebo životopisu na emailovou adresu
info@socialni-inovace.cz.
Nebo nás neváhejte kontaktovat:
• Šárka Kadlečíková: 777 192 181, Jiří
Daneš: 739 511 306, Zdeněk Zívala: 775
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