Výsledky
Národní konference VENKOV 2016

20.–21. 10. 2016 v Litoměřicích

1. Spolek pro obnovu venkova ČR prostřednictvím své Ústecké krajské organizace
připravil v pořadí již 8. Národní konferenci VENKOV 2016 ve spolupráci s partnery,
a to: Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR,
Svaz měst a obcí ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Za vládní stranu na její přípravě participovaly
Ministerstvo zemědělství a Celostátní síť pro venkov. Partneři se během roku
2016 dohodli, že tato konference bude pojata jako Venkovský parlament České
republiky s návazností na manifest 2. Evropského venkovského parlamentu v rakouském Schärdingu v listopadu 2015.
2. Moderátoři konference (místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje a ředitel Destinační agentury České středohoří) při zahájení nejprve
vyzvali k pozdravné řeči významné hosty (předsedu Spolku pro obnovu venkova
ČR, starostu města, biskupa litoměřické diecéze a hejtmana kraje). Mezi jednotlivá vystoupení zařadili i vtipné představení Ústeckého kraje. V rámci vlastního
plenárního zasedání byly předneseny úvodní referáty jednotlivých workshopů:
• Rodinné farmy (Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství
ČR – k workshopu č. 1)
• Rodina základ státu a škola základ života (Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, Dr.h.c.,
probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě – k workshopu č. 2)
• Subsidiarita (Radko Martínek, senátor – k workshopu č. 3)
• Víceúrovňová správa (RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra –
k workshopům č. 4 a 5)
3. V pěti workshopech se po úvodních referátech diskutovalo u 14 kulatých stolů.
Účastníci konference u nich pojmenovali problémy/doporučení, k nimž mohli
všichni účastníci konference přidávat preferenční body (každý účastník konference obdržel sadu 5 bodů). Workshopy a kulaté stoly (v závorce jsou uvedeny body
manifestu Evropského venkovského parlamentu 2015, na něž diskuse navázala):
a) Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
• rodinné farmy (bod 19)
• s pekulativní nákupy zemědělské půdy a příčiny negativních dopadů současného zemědělského hospodaření na kvalitu půdy
• modifikace Programu rozvoje venkova po roce 2017
b) Svoboda – duchovní oblast
• rodina a škola, místní akční plány vzdělávání (bod 27)
• chudoba a vyloučení (bod 14)
• mládež (bod 12)
c) Rovnost – právo a politika
• uznání důležitosti venkovských oblastí a malých měst (body 7, 20)
• subsidiarita a rozpočtové určení daní (bod 26)
• sítě občanské společnosti, partnerství mezi občany a vládou (body 24, 25)

d) Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
• zvrácení spirály poklesu (bod 11)
• regionální ekonomiky (bod 18)
• základní venkovské služby a infrastruktura (bod 16)
e) Životní prostředí a kulturní dědictví
• životní prostředí a klimatická změna (bod 21)
• aplikace Komunitně vedeného místního rozvoje v památkových rezervacích
a zónách venkovských obcí a měst a kulturní dědictví (body 4, 15)
4. Součástí konference byly exkurze – pomyslně do čtyř světových stran v okolí Litoměřic, které je známé pod pojmem „Zahrada Čech“. Exkurze mapovaly úspěšné
projekty obcí, zemědělců a ostatních aktérů venkova. Účastníkům konference byl
nabídnut bohatý doprovodný program. Větší části konference se zúčastnil ministr
zemědělství Ing. Marian Jurečka.
5. V závěru bylo podle počtu bodů vybráno 13 problémů/doporučení s největším
počtem bodů, které byly ve formě závěrů konference předloženy předsedovi
vlády ČR s tím, že všichni zúčastnění partneři z nich budou při své další činnosti
vycházet. Protože dva z nich se týkaly zvýšení podílu obcí na rozpočtovém určení
daní (ale jinými způsoby řešení) jsou v následujícím přehledu sloučeny ve 12 výsledných problémů/doporučení:
Pořadí Kulatý stůl
1.

3 – Modifikace programu rozvoje venkova po 2017

2.

10 – Zvrácení spirály poklesu

3.–4.
3.–4.

4 – Rodina a škola, místní akční plány
8 – Subsidiarita a RUD

5.

13 – Životní prostředí a klimatická změna

6.

1 – Rodinné farmy

7.

6 – Mládež

8.

13 – Životní prostředí a klimatická změna

9.

2 – Zemědělská půda

10.

12 – Základní venkovské služby a infrastruktura

11.–12. 5 – Chudoba a vyloučení
11.–12. 10 – Zvrácení spirály poklesu

Problém/doporučení

Počet bodů Vyjádření %

Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV
Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost,
centrum obecního života, výuka lokální historie
Podpora tradiční přirozené rodiny
Navýšení RUD ve prospěch obcí
Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině,
v sídlech, v podzemí i na povrchu
Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí
a podnikají
Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole
(výchova příkladem, dobrovolnictví)
Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech
Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě,
které vedou k zlepšení její kvality
Posílit prestiž venkova
Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za
účelem poskytování individuálních konzultací potřebným
Posílení respektování demokratických hodnot

37

7,64

34

7,02

30
30

6,20
6,20

24

4,96

23

4,75

20

4,13

17

3,51

16

3,31

15

3,10

14

2,89

14

2,89

6. J iný pohled na názory účastníků konference umožňuje shrnutí všech opatření,
navržených v rámci Národní konference VENKOV 2016 v Litoměřicích, provedené Mgr. Vladanem Hruškou, PhD. a Mgr. Jiřím Zikmundem z katedry geografie
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kteří jednotlivé výroky
(jak oficiální – vyvěšené na konferenci k bodování, tak i neoficiální výstupy
z workshopů) shrnuli tematicky do šesti následujících pilířů řazených podle jejich
významnosti (měřeno počtem přidělených bodů – jejich počet pro daný pilíř je
uveden v závorce):
1. Politický a legislativní pilíř
(150 bodů)
2. Environmentální pilíř
(102 bodů)
3. Kulturní a vzdělávací pilíř
(96 bodů)
4. Ekonomický pilíř
(90 bodů)
5. Sociální pilíř
(49 bodů)
6. Infrastrukturní pilíř
(32 bodů)
Výčet problémů/doporučení přiřazených do jednotlivých pilířů využitelných pro
činnost všech zúčastněných aktérů tvoří samostatnou přílohu.

7. Všem účastníkům a jejich doprovodu byl před konferencí i během ní nabídnut
bohatý doprovodný program.

Přiřazení problémů/doporučení do jednotlivých pilířů
1. Politický a legislativní pilíř
Program rozvoje venkova
• rozšířit podporu obcí a spolků v rámci PRV
• zjednodušit administraci PRV
• podporovat SCLLD jako doplnění operačních programů, ne jejich kopírování
• řešit problém preferenčního kritéria Počet vytvořených pracovních míst
• více podporovat mladé a začínající zemědělce
• zařadit pekaře a cukráře do potravinářského sektoru
• zvýšit manipulační prostor v rámci jednotlivých výzev, které jsou příliš
direktivní
Obecní samospráva
• nezpochybňovat stávající počet obcí, zachovat stávající rozsah jejich kompetencí a ujasnit roli ORP
• posílit místní částí měst venkovského charakteru
• navýšit financování výkonu přenesené působnosti obcí
Památková péče
• podpořit spolupráci NS MAS s Ministerstvem kultury ČR
• podpořit spolupráci s institucemi zabývajícími se památkovou ochranou
• více využít regulačních plánů pro regulaci památkových zón
• navýšit objem financí pro obnovu památek
Rozpočtové určení daní
• navýšit RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova
• změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými
obcemi
Lokální ekonomika
• umožnit výběr lokálního dodavatele v rámci výběrových řízení
• zavést legislativu na podporu lokálních měn
Dotace
• koordinovat a zjednodušit dotační politiky a stavební řízení
• zajistit větší podporu venkova přes národní a evropské dotační programy
• umožnit podporu MAS z OP PIK
Pozemkové vlastnictví a péče o krajinu
• zjednodušit a urychlit proces převodu zemědělského majetku do vlastnictví
zemědělských podnikatelů
Ostatní
• posílit prestiž venkova
• posílit respektování demokratických hodnot
• lépe koordinovat investice do infrastruktury na venkově
• podporovat vyšší interakce výkonné sféry (EK, MZe, MMR, SZIF, MŽP) a aktéry
zdola (zemědělci, obce)
• zřídit Ministerstvo venkova
• podporovat malé obce při tvorbě územních plánů – omezení vlivu velkých
lobbistických skupin

2. Environmentální pilíř
Obnova krajiny a ochrana zemědělského půdního fondu
• podporovat retenční schopnosti krajiny (v extravilánu i intervilánu) a zavádět
krajinné prvky pro omezení nejen vodní eroze
• spustit velký program na podporu výsadby stromů v krajině a v sídlech

• podporovat a urychlovat provádění komplexních pozemkových úprav
• důsledně implementovat Evropskou úmluvu o krajině a podporovat krajinné
plánování a jeho implementaci
• zlepšit spolupráci a koordinaci činností mezi obcemi a zemědělci či lesáky
• více sankciovat resp. omezovat dotace za neohleduplné chování vůči krajinným prvkům
• posílit roli zeleně v územním plánování - zjednodušit a urychlit proces převodu zemědělského majetku do vlastnictví zemědělských podnikatelů
• podporovat udržitelné způsoby obdělávání zemědělské půdy - omezit trvalé
zábory zemědělské půdy, podporovat využívání brownfields (daňové nástroje)
a omezit spekulace s nimi
• zvyšovat povědomí obyvatelstva v oblasti ochrany půdy
Hospodaření s vodou
• podporovat decentralizovaného čištění vody (domovní ČOV) a další využití
vody přímo v místě
• transformovat meliorační systémy pro zadržování vody v krajině
Ovzduší
• vyřešit problémy u kotlíkových dotací (kofinancování, lepší zacílení na staré lidi)
• státem podporovat topení plynem
Obnovitelné zdroje energií
• podporovat energetickou soběstačnost obcí

3. Kulturní a vzdělávací pilíř
Školy
• podporovat kreativní výuku občanské zodpovědnosti, lokální historie, jazyků
• podporovat řemeslné a zemědělské obory a zvyšovat jejich prestiž
• posílit spolupráci rodič – škola – obec
• podporovat neformální vzdělávání
• udržet malotřídní školy a změnit financování škol podle počtu tříd, ne žáků
• podporovat profesní růst a kvalifikaci pedagogů
Spolky
• finančně podporovat spolky
• podporovat volnočasové aktivity a dobrovolnictví
• podporovat komunikace mezi spolky
• sladit termíny konání kulturních akcí
Ostatní
• podporovat povědomí o lokální produkci a spotřebě
• podporovat rozvíjení kolektivní kulturní paměti a regionální identity mládeže

5. Sociální pilíř
Sociální vyloučení
• zavést nárokové financování sociálních pracovníků za účelem poskytování
individuálních konzultací
• podporovat finanční gramotnost
• lépe propojit informační toky mezi sociálním systémem a Úřadem práce
• podporovat obce za účelem zvýšení sociální soudržnosti komunit
Rodina
• podporovat tradiční přirozené rodiny
• podporovat snižování rodinných výdajů (školství, doprava)
Ostatní
• zlepšit dostupnost lékařské péče na venkově

6. Infrastrukturní pilíř

4. Ekonomický pilíř
Lokalizace ekonomiky
• podporovat subjekty se sídlem i výrobnou na venkově
• podporovat veřejně prospěšné podnikání
• vytvářet legislativu podporující lokální ekonomiku (podnikání obcí, veřejné
zakázky, lokální měny, zaměstnávání místních občanů)
• udělovat „červenou stuhu“ pro obce podporující nabídku služeb na svém
území
• podporovat místní podnikatele, marketing a prodej regionálních produktů ze
strany obcí
• posílit důvěru a následně i spolupráci mezi místními firmami a veřejnými
subjekty
• využívat a zpeněžit místní zdroje pro rozvoj (potraviny, řemeslné produkty,
folklór aj.)
• zabránit inflaci regionálních značek
• umožnit lokálním výrobcům vstoupit do obchodů nadnárodních řetězců
• vylepšit pozici družstev při výrobě, distribuci a prodeji výrobků
• podporovat energetickou soběstačnost obcí
• zlepšit osvětu v oblasti lokálního nakupování

Dopravní infrastruktura
• zlepšit dostupnost venkovských oblastí za pomocí dostavby rychlostních silnic
• zlepšit stav místních komunikací
Ostatní
• zajistit infrastrukturu pro podporu zdravého životního stylu, setkávání a
trávení volného času mládeže
• podporovat budování a rekonstrukce nájemních bytů a rodinných domů
• zachovat tradiční místní ráz při péči o historickou zástavbu
• podporovat vysokorychlostní internet

Zemědělství
• podporovat zemědělské podniky, které primární produkci přímo zpracovávají
v místě
• více podporovat malé, mladé a začínající zemědělce
Ostatní
• podporovat malé, střední a rodinné podnikání včetně startovacích pobídek
• podporovat udržitelnost služeb na venkově (včetně pošt)
• daňově zvýhodnit podnikatele podnikajících v odlehlých regionech
• posilovat prestiž venkova – venkov jako vhodné místo k podnikání
• podporovat inovativní služby (dodávky do domu – např. u potravin)
• zdůrazňovat roli leaderů jako inovátorů a pozitivních vzorů

generální partneři

