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O Celostátní síti
pro venkov
Text: Kolektiv autorů

Celostátní síť pro venkov (Síť, CSV) zřídilo Ministerstvo zemědělství (MZe) v roce 2008.
Jejím cílem je usnadnit implementaci dotačních programů, zejména těch, které mají
pozitivní vliv na rozvoj českého venkova. Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností
s čerpáním dotačních prostředků a jejich předávání potencionálním žadatelům.
V každém z regionů jsou koordinátoři Sítě,
kteří s aktivními partnery ve svém regionu
plánují aktivity, které pomáhají rozvíjet český
venkov a sdílí směrem k veřejnosti příklady
dobré praxe z čerpání finančních prostředků
z Programu rozvoje venkova (PRV).
Za rok 2018 pro vás Síť připravila v regionech
mnoho akcí, z nichž například 16 seminářů
patřilo 6. a 7. kolu PRV, kde bylo proškoleno přes
900 účastníků. Síť se věnuje také podpoře MAS,
což dokazuje dalších 16 seminářů a workshopů,
kterých se zúčastnilo přes 700 osob. Měli jste
možnost účastnit se 17 exkurzí (z toho 5 jich
bylo zahraničních) a 5 konferencí. Síť jste také
mohli vidět na 23 propagačních akcích pro
širokou veřejnost. Více se o vybraných akcích
dozvíte na následujích stránkách Zpravodaje.

Síť funguje na dvou úrovních. MZe vykonává
aktivity Sítě na národní úrovni a podílí se na
přípravě a realizaci akcí, které mají nadnárodní
úroveň. Pořádá Konferenci venkov, která je
určená pro ty, kteří se zajímají o český venkov,
zemědělství a jeho rozvoj. Další akcí, na které se
Síť organizačně a finančně podílí, je Leaderfest.
Tato akce je zacílená na Místní akční skupiny
(MAS) a nosným tématem je Komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD - z anglického
Community-led Local Development). Síť
se prezentuje i na jedné z největších výstav
se zemědělskou tématikou, kterou je Země
živitelka v Českých Budějovicích.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
zajišťuje přípravu a realizaci akcí na regionální
úrovni – v celé ČR se jedná celkem o 7 regionů.
Akce pořádané
CSV na regionální
úrovni v roce
2018

16

Semináře –
Program rozvoje
venkova

17

68

Semináře
Jednotná
žádost

Exkurze

40

Semináře
s tématikou
PRV a CLLD

5

4

Setkání
s partnery
CSV

Konference

20

5

Informační
materiály

Propagační
akce

3 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / duben 2019

Návrat
na obsah

Celostátní síť pro venkov slavila své

10. narozeniny
Text: Kolektiv autorů

U příležitosti svých 10. narozenin Síť připravila kromě tradičních workshopů,
seminářů, konferencí, propagačních akcí a exkurzí, zaměřených na propagaci
PRV 2014−2020, i něco netradičního – fotosoutěž „Vyfoť venkov“. Cílem této soutěže
bylo zvýšení zájmu o český venkov a PRV, který napomáhá k jeho rozvoji a propagaci
aktivit Sítě. Vyhlášení výsledků fotosoutěže se konalo 11. září 2018 v prostorách
Valdštejnské zahrady v Praze a bylo spojeno se slavnostním setkáním těch, kteří se
na činnosti Sítě podílejí a posouvají tak český venkov k jeho dalšímu rozvoji.
Zahradní slavnost k výročí existence Sítě
zahájil předseda Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova Miroslav Nenutil, náměstek
ministra zemědělství Pavel Sekáč a generální
ředitel SZIF fondu Martin Šebestyán, kteří
se shodli na tom, že český venkov je velmi
rozmanitý a stojí před výzvami, které mohou
ovlivnit jeho budoucnost. Některým klíčovým
faktorům, jako je zabezpečení stabilního
počtu obyvatelstva, zamezení odlivu
mladých lidí z venkovských oblastí, zajištění
pracovních míst a vhodného prostředí pro
podnikání nejen v zemědělství, lze pomoci
prostřednictvím PRV. O jeho propagaci
a šíření příkladů dobré praxe těch, kteří
z tohoto dotačního programu čerpali finanční
podporu, se stará právě Síť. Zahradní slavnost
byla uspořádána pro ty, kteří se aktivně do
rozvoje českého venkova zapojují a se Sítí
aktivně spolupracují. Součástí oslav bylo
také vyhodnocení fotografické soutěže
„Vyfoť venkov“ pořádané Sítí. Soutěže se
mohl zúčastnit ten, kdo od 19. března 2018 do
31. května 2018 zaslal soutěžní fotografii na
téma Příroda a lidé na českém a moravském
venkově, rozvoj venkova, český venkov
a Program rozvoje venkova.

10. narozeniny CSV (zdroj: CSV)

Vybrat vítěze ze všech došlých fotografií
nebylo vůbec jednoduché a porota měla
velmi těžké rozhodování. Z každého kraje byl
nejdříve vybrán krajský vítěz, jehož fotografie
postoupily do velkého finále a z těch odborná
porota vybrala celkového vítěze fotosoutěže,
kterým se stal Ing. Michal Skalský s fotografií
„Jarní kurýrování ovocného sadu”.
Jménem Celostátní sítě pro venkov děkujeme
soutěžícím za zaslání soutěžních fotografií
a vítězům soutěže posíláme srdečnou gratulaci.

K příležitosti 10. výročí Sítě vznikla
také brožura s příklady úspěšně
realizovaných akcí v regionech.
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ZDE

K NAHLÉDNUTÍ

1
Absolutní vítěz:

1 / Ing. Michal Skalský

Královéhradecký kraj
Jarní kurýrování
ovocného sadu

2 / Ing. Vítězslav Krček
Středočeský kraj
Západ nad Berounkou
3 / Milan Prikner
Plzeňský kraj
Na přelomu

2

3

5 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / duben 2019

4

5
6
4 / Milan Andreas
Karlovarský kraj
Polibek

7/T
 atiana Janoušková
Pardubický kraj
Pecen chleba

5 / Mgr. Radek Nikl
Ústecký kraj
Kde se netěží

8/M
 artina Krotilová
Jihomoravský kraj
Tam, kde se zastavil čas

6 / Lucie Štukheilová
Liberecký kraj
Telátka

9 / Martin Lukáš
Zlínský kraj
Mája

8

7
9
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10
12

10 / Jaroslava

Tempírová
Olomoucký kraj
Podzimní zátiší
11 / M
 iroslava Čiržová
Moravskoslezský kraj
Mít stejný směr

12 / Vojtěch Benáček
Kraj Vysočina
Dívej se na slunce
a neuvidíš stín
13 / Michal Jiráček
Jihočeský kraj
Na hrázi Spolského
rybníku

13

Vesnice roku
Text: Kolektiv autorů, Foto: František Šafránek, Věra Libichová

Soutěž Vesnice roku je vyhlašována Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)
a letošní ročník je již 25. Jejím cílem je zainteresovat obyvatele venkova k jeho rozvoji
a ukázat široké veřejnosti jeho význam.
Celá soutěž má dvě kola, a to krajské
a republikové. V krajských kolech se hodnotí
všechny přihlášené vesnice na základě
koncepčních dokumentů a prezentace
společenského života, aktivit občanů,
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice,
občanské vybavenosti, inženýrských sítí

a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravovaných záměrů a informačních
technologií obce. Z přihlášených účastníků
odborná komise v každém kraji vybírá vítěze
jednotlivých ocenění aktuálního soutěžního
roku. Obce mohou získat tato ocenění:

NEJLEPŠÍ A NEJVYVÁŽENĚJŠÍ PREZENTACE
VŠECH POSUZOVANÝCH OBLASTÍ

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ČINNOST MLÁDEŽE

PÉČE O ZELEŇ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SPOLUPRÁCE OBCE
A ZEMĚDĚLSKÉHO SUBJEKTU

CENA NADĚJE

pro živý venkov za místní
spolkový život a občanskou
společnost v obcích

ZLATÁ CIHLA

v Programu obnovy venkova ocenění příkladných staveb realizovaných
v duchu Programu obnovy venkova.
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Do celorepublikových kol postupují ty vesnice,
které v krajském kole získaly Zlatou, Oranžovou
a Zelenou stuhu.
V rámci soutěže vesnice prezentují své
plány, úspěchy, výjimečnost českých vesnic,
ale i tvořivé práce jejich obyvatel. Soutěž
zdůrazňuje lidové tradice, rozmanitost české
kultury a poukazuje na snahu přiblížit se
obnově vesnic na evropské úrovni. Soutěž
zároveň upozorňuje veřejnost a politiky na
fakt, že venkovský prostor je podstatnou
a nezanedbatelnou součástí České republiky.
Prezentuje také snahu představitelů venkova
upevnit jeho postavení v politice a společnosti,
jasně dokazuje, že vesnice dokáží i v nelehkých
podmínkách pracovat na rozvoji, budovat
infrastrukturu, zlepšovat kvalitu životního
prostředí, rozvíjet hospodářství a chránit
přírodní a kulturní dědictví.

Webové
stránky

Oranžová stuha - Oceňujeme
příkladnou a dobře fungující
spolupráci mezi obcí
a zemědělskými subjekty
V rámci soutěže Vesnice roku MZe spolu
s ostatními vyhlašovateli a spoluvyhlašovateli
rozhoduje o udělení ocenění Oranžová stuha
v krajských kolech, kterých se jako členové
hodnotící komise mimo jiné účastní i krajští
koordinátoři Sítě.
Krajská kola probíhají zpravidla v květnu
nebo v červnu. Držitele krajských Oranžových
stuh čeká postup do celostátního kola, které
probíhá v září. Hodnotitelská komise v něm
hodnotí spolupráci obcí a zemědělských
subjektů, spolupráci a partnerství
s dobrovolnými svazky obcí nebo Místními
akčními skupinami (MAS) v oblasti
zemědělství a spolupráci obcí s místními
dobrovolnými organizacemi z resortu
zemědělství, kterými jsou rybáři, včelaři,
myslivci apod. Jelikož hodnocená vesnice
má v rámci celostátního kola pouhých 120
minut k prezentaci výše uvedeného, program

9 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / duben 2019

Oranžová stuha Vesnice roku 2018

bývá vždy nabitý a na minuty naplánovaný.
Členové celostátní hodnotitelské komise
Oranžové stuhy jsou zástupci MZe,

Českomoravského svazu zemědělských
podnikatelů, Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, SZIF, Zemědělského
svazu ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR
a Národní sítě Místních akčních skupin ČR
(NS MAS), tedy odborníci na slovo vzatí. I tak
je před nimi vždy nelehký úkol vybrat toho
nejlepšího z nejlepších.
Přihlaste se do soutěže Vesnice roku
a povzbuďte obyvatele k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, předveďte nám jeho
rozmanitost a pestrost a upozorněte širokou
veřejnost na jeho neodmyslitelný význam
(více o podmínkách soutěže na
www.vesniceroku.cz).

Oranžová stuha očima vítězů
Na zhodnocení účasti v soutěži Vesnice roku,
nám odpoví Bc. František Šafránek, starosta
obce Svrkyně, kterou najdeme v okrese Prahazápad, asi 15 km severozápadně od Prahy.
Obec s 299 obyvateli získala v roce 2018 ve
Středočeském kraji v rámci soutěže Vesnice
roku Oranžovou stuhu, kterou obhájila
i v celorepublikovém kole Oranžové stuhy.
Pane starosto, kde jste se poprvé dozvěděli
o soutěži Vesnice roku?
O soutěži víme již dávno, jen jsme měli
zafixován obecný mýtus, že do této soutěže
se hlásí jen ti, kteří mají obec od A po
Z v dokonalosti a mají v podstatě „vybílené
patníky i u škarpy“. A tak jsme se domnívali, že
nás se to týkat nikdy nemůže, jelikož těch věcí
k vylepšení bude stále mnoho.
Co vás tedy přimělo se přihlásit?
Byla to výzva. K pokoření právě toho mýtu
o dokonalých obcích. Přihlásili jsme se poprvé
a o to je větší radost z tohoto velkého úspěchu.
Jak jste se připravovali na soutěž, koho jste do
soutěže zapojili a jak?
Do přípravy se víceméně zapojili všichni
z obce. Od seniorů, kteří si alespoň zametli před

Oranžová stuha Vesnice roku 2018

domem, po občany, kteří přinášeli podněty
i aktivně pomohli s přípravou. Bylo krásné
vidět, že to všechny chytlo a zaujalo, že to nevidí
jako bláznivý nápad zastupitelstva obce.
Kolik času vám zabraly přípravy na celkovou
prezentaci obce v krajském kole Vesnice roku
a celostátním kole Oranžové stuhy?
Časově to nejde odhadnout. Od přihlášky do
soutěže byl na to tuším asi měsíc nebo dva.
Bylo třeba v první chvíli si určit priority a směr,
kterým se budeme prezentovat a v čem jsme
jiní i lepší než ostatní obce. A na celostátní
kolo byly celé prázdniny. Zde již bylo jasně
dané, že soutěžíme o Oranžovou stuhu, tak se
i prezentace zúžila jen na tuto kategorii.
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Jak spolupracujete se zemědělskými subjekty
v obci, máte nějaké společné plány?

Probíhaly nějaké oslavy po získání Oranžové
stuhy v krajském a celorepublikovém kole?

Bez spolupráce se zemědělskými subjekty
by Svrkyně nebyla tou pravou venkovskou
Svrkyní. S naším omezeným rozpočtem
bychom nebyli bez spolupráce např. schopni
přivést vodovod do obce Hole, jež je naší
součástí, udržovat krajinu i stálý venkovský
ráz obce. Společné plány máme dlouhodobě,
aktuálně se zrovna zabýváme vybudováním
kanalizace, což je poslední inženýrská síť,
která nám chybí. A toto velké „sousto“ by bez
společné spolupráce nebylo uskutečnitelné.

Po krajském kole nebyl poněkud čas cokoli
slavit, ale po celorepublikovém kole jsme
se samozřejmě chtěli podělit o radost se
všemi občany obce. Na podzim tak proběhlo
„sousedské“ setkání s občany v klubovně
našeho Mysliveckého spolku, kde jsme společně
oslavili tento společný úspěch v soutěži Vesnice
roku. Oslavu jsme spojili i s oslavou 100 let
vzniku Českoslevenska.

Jaké spolky působí v obci Svrkyně?
Největší a i s nejdelší sedmdesátiletou tradicí
je Myslivecký spolek Svrkyně-Velké Přílepy,
dále zde mj. aktivně působí Rybářský spolek
a volnočasová taneční skupina Sisinky.
V čem si myslíte, že vyniká vaše obec
v zemědělské oblasti na rozdíl od dalších obcí?
To je právě to, s čím jsme do soutěže šli. Na
to, že jsme pouhých 15 kilometrů od centra
Prahy, jsme zde jednou z posledních obcí
nezasaženou masivní výstavbou a zachovalým
funkčním i tradičním zemědělským rázem
obce s charakteristickou prvovýrobou. A to
dlouhodobě i historicky. A na to jsme náležitě
hrdi a vážíme si vzájemné podpory všech se
stejným smýšlením, ať jsou to velcí farmáři,
nebo drobní záhumenkáři.
Jaký způsob prezentace vaší obce jste zvolili?

Máte představu, jak budete investovat
finanční prostředky z výhry?
To je jednoduché. Rozjíždíme výstavbu
splaškové kanalizace, takže předpokládám, že
výhra padne pravděpodobně na projektovou
dokumentaci.
Jak zpětně hodnotíte vaši účast v soutěži?
Byl to krok do neznáma, ale společným
úsilím se nám podařilo to hlavní. Ukázat,
že i v této hektické době ještě existuje na
venkově sousedská soudržnost, že je možné
zachovat venkov moderní, ale i v původním
zemědělském a vesnickém rázu. Že je možné na
venkově žít kvalitní život v souladu s přírodou
i tradičními hodnotami a všemi bonusy
venkova. Navíc jsme poznali i jistou přidanou
hodnotu celé soutěže, a tou je hlavně nová
energie a chuť dělat i nadále s lidmi a pro lidi.
Inspirace jinými obcemi, které také soutěžily,
jsou ohromným hnacím motorem a motivací
do budoucnosti.

V obou kolech soutěže jsme zvolili prezentaci
přímo v terénu prohlídkou obce Svrkyně i Hole,
a to formou „Sedmera zastavení“. Zde komise
mohla krátce poznat naše zemědělské subjekty
v obci, spolky i významné historické stavby, ale
i krajinu. Pouze v celostátním kole z důvodu
času i deštivého počasí jsme přidali i krátkou
videoprezentaci.
Co byste doporučili ostatním obcím, které se
chtějí soutěže Vesnice roku zúčastnit?
Hlavně se nebát přihlásit. Každá obec má jistě
co ukázat a je v něčem unikátní. A pak to vše
jen ukázat hodnotitelské komisi.

Oranžová stuha Vesnice roku 2018
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Buďme chytří, mějme

Smart Villages
Text: Kolektiv autorů

Chytrý venkov není jen o chytrých technologiích, ale je především o chytrých
lidech, kteří nečekají na to, až někdo vyřeší jejich problémy, ale snaží se je aktivně
řešit sami. Je samozřejmé, že v dnešní moderní době je pro soběstačný a nezávislý
venkov důležité využívání chytrých technologií, ale nikdy to není jenom o nich.
Principem chytrého venkova je umět vytvářet
společenství, která se snaží řešit své vlastní
problémy, využívat svůj potenciál a přitom se
nebát polupracovat s ostatními vesnicemi nebo
i městy. Společenství by měla využívat veškeré
poznatky a inovace, které jsou pro ně dostupné.
Neexistuje univerzální model rozvoje
využívající peníze z Evropských fondů, ale
existují jich tisíce a je jen na každé jedné vesnici,
jak využije veškeré nabízené možnosti.
Jelikož se jedná o velmi aktuální téma, zabývá
se jím mnoho organizací včetně MZe, které

založilo Tématickou pracovní skupinu (TPS)
s názvem Chytrý venkov. Členy této TPS jsou
zástupci státních i nestátních organizací,
jichž se toto téma dotýká. TPS bude přinášet
novinky z evropské TPS, která již pracuje a
měla by přispívat k přenášení dobré praxe do
České republiky, což napomůže k rozvoji našich
chytrých vesnic.
Více informací o Smart Villages
Evropská síť pro rozvoj venkova

Velká
data

Chytrá
logistika

OBCHOD

Chytré
služby
Chytrá
komunikace

Chytré
a sociální
zemědělství

Chytrá
energie
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Chytrý venkov v podání NS
MAS a územních partnerů
Text: Ing. Stanislav Štumpf, pracovní skupina Chytrý
venkov při NS MAS, Místní akční skupina Zálabí, z.s.
Foto: archiv CSV

Poslední dobou slyšíme o chytrých řešeních
(SMART CITY) velmi často. Není týdne, aby
se na toto téma nekonal nějaký seminář
či konference. Čím dál tím více měst má
manažera, který má rozvoj SMART CITY na
starosti. Projekty SMART CITY jsou zkrátka „in“.
Posouvání hranic moderních technologií ve
městech je jistě cesta tím správným směrem.
Všichni bychom se chtěli mít lépe a mít
pohodlnější život. Má to ale svá úskalí, která
začínají hned za hranicí měst. Podle Organizace
spojených národů by mělo do roku 2050 žít
v evropských městech 73 % obyvatel a města se
na to již připravují. Bohužel se počítá i s tím, že
do měst se z venkova budou stěhovat převážně
vzdělanější a podnikavější lidé. Nejen Národní síť
Místních akčních skupin (NS MAS), ale i ostatní
územní partneři pokládají za důležité, aby se
města svými chytrými řešeními a technologiemi
příliš venkovu nevzdálila. NS MAS, Asociace
krajů, Česká biskupská konference, Svaz měst
a obcí, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek
pro obnovu venkova se dohodly, že budou
společně hájit zájmy venkova a dělat vše proto,
aby se s městy rozvíjely i obce. Na prvním místě
musí dle územních partnerů být lidé a komunity.
Moderní technologie jsou pouze prostředkem,
který má svou komplexností zlepšit život všem
občanům. Lidé, koneční uživatelé, musí být na
prvním místě.
Hledání vhodného řešení i pro venkov začalo
již na jaře 2018. Během půl roku vykrystalizoval
koncept přenášení znalostí o inovacích do
venkovského prostoru a při NS MAS vznikla
pracovní skupina Chytrý venkov, jejímiž členy
jsou i ostatní územní partneři. A jak tímto
systémem zajistit pokrytí celého venkovského
prostoru v ČR? Právě díky Místním akčním
skupinám, jejich znalostem území a možnosti
síťování. Znalost 82 % území, které Místní
akční skupiny v ČR pokrývají, už je hodně silný
argument. Přenášení chytrých řešení směrem
k obcím bude založeno na spolupráci mezi
odbornými „chytrými“ poradci, inovačními centry,
vysokými školami a univerzitami a komerčním

sektorem. Hlavním nositelem řešení tedy bude
chytrý poradce, tzv. inovativní broker, který bude
spojovacím článkem mezi odbornými institucemi
a obcemi. Ani ten nejschopnější poradce ale není
schopen pokrýt poznání v oblasti SMART CITY.
Z tohoto důvodu budou poradci zaměření na
oblast, která je jim profesně blízká, např. sociální
služby, energetika, doprava apod. V praxi to
bude fungovat tak, že inovativní broker navštíví
starostu obce a vyslechne si, co obec potřebuje
řešit. Poté se v případě potřeby spojí s odbornými
institucemi nebo ostatními inovativními brokery
z jiných MAS, vyhledá již realizované příklady
správné praxe a na příští schůzce představí
starostovi komplexní návrh řešení. Zvláštní
důraz bude kladen na spolupráci a síťování. Do
chytrých projektů lze zapojit i obyvatele obce.
Pracovníci MAS se vzdělávají ve spolupráci se
Středočeským inovačním centrem. Navštěvují
příklady správné praxe, jako již konané exkurze
v Univerzitním centru energeticky efektivních
budov v Buštěhradě nebo v energeticky
soběstačné obci Kněžice. Završení čtyř
vzdělávacích seminářů proběhlo v laser centru
ELI v Dolních Břežanech. Jednalo se o první
konferenci o Chytrém venkovu ve Středočeském
kraji. To vše, aby mohli nabídnout kvalitní
a profesionální služby. Projekt je postupně
představován zástupcům Ministerstva pro
místní rozvoj, MZe, Středočeského kraje
a dalším aktérům, bez jejichž podpory by bylo
odstartování projektu nemyslitelné. Za tuto
dosavadní podporu jim již nyní patří velké
díky. Cílem pro rok 2019 je spustit první pilotní
projekt, který se bude týkat vybraných MAS
a obcí ve Středočeském kraji. Pokud se ukáže,
že tento projekt má smysl, bude se postupně
rozšiřovat do všech území MAS. Venkov nemůže
svými chytrými řešeními dohnat města a ani
to není žádoucí. Spolupráce s městy bude ale
pro zdárnost projektu klíčová. Venkov by si
měl udržet svůj ráz, a co může platit pro města,
nemusí platit pro obce. Pokud ale budou
na venkově bydlet chytří lidé, využívající
chytré technologie, pak život na venkově má
budoucnost.

13 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / duben 2019

Regionální akce
pořádané CSV
Ohlédnutí za rokem 2018
Text: Kolektiv autorů, Foto: archiv CSV

Síť v roce 2018 připravila mnoho zajímavých akcí, kterých se zúčastnilo více než
10 000 účastníků, a v tomto článku představíme některé z nich. O tom, jak probíhaly
další „síťařské” akce, se můžete dozvědět více na webových stránkách SZIF a eAGRI.

Inspirace od sousedů
Ve dnech 4. a 5. září 2018 pořádala Síť
exkurzi na Slovensko, které se zúčastnilo
přes 20 zájemců o inspiraci z projektů
Programu rozvoje venkova. Během prvního
dne navštívili účastníci Gazdovský dvůr
v Turej Lúke, kde měli možnost zhlédnout
usedlost z konce 19. století, která prezentuje
tradiční formy života a bydlení v myjavském
regionu. Tato usedlost byla zrekonstruována

Inspirace od sousedů

v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Slovensko – Česká republika ve spolupráci
s obcí Dolní Němčí. Vybavení usedlosti,
chlebová pec a sušárna ovoce byly finančně
podpořeny z Programu rozvoje venkova
2007 – 2013.
Další zastávkou byl starý sad s tradičními
ovocnými odrůdami. V duchu regionálních
produktů pokračovala exkurze na Pokoj
lidových tradic, řemesel a regionálních
výrobků, kde byl představen projekt na
zavedení regionální značky Kopanice
regionálny produkt. Na zastávce v Ovosadu
Myjava byl představen provoz farmy
a zpracování místního ovoce. První den
skončila exkurze v Agropenzionu Adam
Podyklava, kde majitel pohovořil s účastníky
o spolupráci s MAS a vysokými školami,
o plánovaných projektech, pozemkových
úpravách obcí a nově vybudované provozovně
zpracování ovoce.
Druhý den exkurze byl zahájen na Biofarmě
Charolais. Následovala zastávka na farmě
Etelka zakončená prohlídkou Pamätné izby
Dušana Samuela Jurkoviča v Brevozej pod
Bradlom. Samotná expozice byla vytvořena za
pomoci finanční podpory z Programu rozvoje
venkova 2007-2013. Prezentace příkladů
dobré praxe umožnila účastníkům seznámit
se přímo na místě s úspěšnými projekty
PRV a s příkladnou ukázkou diverzifikace
zemědělství v měřítku rodinné farmy
i velkofarmy.
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Z pole rovnou do kuchyně

Z pole rovnou do kuchyně
V krásných prostorách Food Atelieru
v Moravské Ostravě se konal seminář pro
zemědělské producenty, zpracovatele,
spotřebitele a odbornou zemědělskou
veřejnost. Načerpat informace a inspiraci
přišlo více než 40 účastníků, kteří se dozvěděli
o tom, jak dotační titul 16. 4. 1 Horizontální
a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů z PRV může přispět k úspěchu na trhu.

Slavnosti plodů 2018
v Chelčicko-Lhenickém
mikroregionu

Účastníci akce se mohli od majitele rodinné,
ekologicky hospodařící farmy dozvědět,
proč je důležitý prodej ze dvora, a o tom jak
této rodinné farmě PRV pozitivně ovlivnil
podnikání a mnoho dalšího. Celý seminář byl
provázán inspirativními příklady dobré praxe
a osobní zkušeností přednášejících, přičemž
díky síťování účastníků během semináře
byla nastartována spolupráce některých
zúčastněných subjektů. Zúčastníte se příštího
ročníku i vy?

Díky této akci se Síť také měla možnost
představit v rámci vysílání přímého přenosu
Českého rozhlasu České Budějovice.

Tradiční ovocnářský jarmark, který proběhl
v sobotu 20. října 2018, navštívilo více než
4 000 osob a potvrdilo se, že jde o významnou,
kulturně společenskou akci v ChelčickoLhenickém mikroregionu.
Jarmarku se zúčastnilo mnoho prodejců
s regionálními produkty, akci provázel pestrý
kulturní program a svůj stánek zde měla i Síť,
ve kterém probíhala prezentace inspirativních
projektů financovaných z PRV.
Síť je tradičním partnerem této regionálně
důležité akce a má na akci prostor
významným způsobem prezentovat svoji
činnost, PRV a jeho inspirativní projekty.

Slavnosti plodů
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Venkov 2018 (Ing. Soňa Roškotová)

Regionální konference Venkov
2018 se konala v Trutnově
Cílem konference, která se konala 15. –
16. listopadu 2018 v Trutnově, bylo představení
možnosti vzdělávacích programů farmářů
v Královéhradeckém kraji pro studenty
a veřejnost.

Část konference byla věnována podpoře
vzdělávání v rámci dotačních možností
MZe a PRV. Velmi kladně byla účastníky
hodnocená přednáška věnovaná fungování
a managementu Místních akčních skupin se
zaměřením na čerpání z dotačních programů,
především z PRV.
Na druhý den byla připravena exkurze po
projektech PRV. Nejprve účastníci navštívili
společnost Maso Kazda s.r.o. z Úpice, která
prezentovala přímo v provozu projekty
realizované z PRV: Pořízení technologie
do výroby a Technologie provozu masné
výroby. Další zastávkou byla prezentace
modernizace strojového vybavení a farmy
za finančí podpory z PRV v Zemědělském
družstvu Velké Svatoňovice. Téma konference
a praktické zkušenosti přednášejících ve
spojení s praktickými ukázkami projektů
v místě realizace byly hodnoceny jako velmi
přínosné pro všechny zúčastněné.

Celostátní síť pro venkov
pořádala v Hrčavě seminář
s exkurzí s názvem Moderní
minulost
Obec, ve které se seminář konal, leží na
moravsko-polsko-slovenském pomezí
(tzv. Trojmezí). Tématem semináře byla
agroturistika a zdůraznění významu
cestovního ruchu a poskytování dalších
služeb a místních produktů v regionu.
Produkce masa, sýrů, mléka a piva zaměstnává
většinu obyvatelstva, která díky tomu v oblasti
moravsko-polsko-slovenského pomezí zůstává
a nemá ambice produkty distribuovat daleko.
Ing. Petr Staňo, starosta obce Hrčava, hovořil
o zkušenosti s čerpáním dotačních prostředků
z PRV a představil svůj poslední projekt z PRV –
Zpracování mléka a výroba tradičních mléčných
produktů, o který si jako fyzická osoba zažádal
přes SZIF.
Dalším představeným projektem byl projekt
mladého zemědělce Igora Sikory v rámci
operace 6. 1. 1 – Zahájení činnosti mladých
zemědělců. Prezentaci k představení činnosti

Moderní minulost

MAS Jablunkovsko si připravil její manažer
Mgr. Petr Karlubík a zaměřil se zejména na
administraci projektů v opatření LEADER.
Druhou polovinu programu zahájil
zemědělský poradce Roman Borovička.
Přehled aktuálně vyhlášených dotačních
titulů pojal z pohledu hlavních změn 7. kola
PRV 2014–2020. Příjemnou tečkou celého dne
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byla terénní exkurze po blízkém okolí tzv.
Trojmezí s cílem navštívit nově vybudovanou

Chovatelství, zpracovatelství
a Program rozvoje venkova
Hlavním cílem exkurze bylo představit
úspěšné projekty a dotační možnosti PRV,
které by mohly inspirovat mladé zemědělce
a zároveň budoucí žadatale v jejich
zemědělské činnosti, a to na příkladu dvou
rozsáhlých úspěšných projektů žadatelů
CHOVSERVIS a Zemědělské společnosti
Sloveč.
Účastníci se sešli 2. května 2018 a společně
vyrazili navštívit CHOVSERVIS (divize
TORO Hlavečník), kde byli seznámeni
s historií a provozem zmodernizovaného
podniku a s technologií zpracování masných
výrobků. Účastníkům byl představen projekt
PRV řešený ve spolupráci s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou v Brně
s názvem „Nový provoz pro výrobu
inovovaných masných výrobků“. Cílem
projektu bylo vyvinout nové výrobky,
inovovat technologické procesy ve výrobě
i balení masa a výrobků.
Další zastávkou exkurze byla zemědělská
společnost Sloveč, kde se účastníci seznámili

provozovnu na zpracování mléka a výrobu
tradičních mléčných produktů.

s provozem v nově zmodernizované stáji pro
chov dojnic v automatické dojírně. Mladí
farmáři se seznámili s výsledky reprodukce
a produkcí v podniku, která se pohybuje na
poměrně vysoké úrovni. Velký zájem byl
pochopitelně o techniku, která v živočišné
výrobě zastává nezanedbatelnou úlohu.
Exkurze propojila teoretické znalosti
mladých farmářů s konkrétními požadavky
praxe a pomohla k pochopení komplexnosti
zemědělského hospodaření.
Zajímavým přínosem exkurze byla
možnost vidět nadzemní nádrž na kejdu
a zrekonstruované hlavní hnojiště,
zrekonstruovanou stáj pro dojnice, vše
podpořené dotačními prostředky z PRV.
Dalším diskutovaným tématem byly
informace o dalších možnostech financování
zemědělství ze strany Evropské unie
a České republiky. Jednalo se především
o neprojektové dotace – přímé platby, platby
jako kompenzace za hospodaření v méně
příznivých oblastech, hospodaření v režimu
ekologického zemědělství a příspěvek na
zlepšování životních podmínek zvířat.

Chovatelství, zpracovatelství a PRV
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Učíme se spolupracovat

Učíme se spolupracovat
v Jihomoravském kraji
V listopadu se uskutečnilo setkání MAS
Jihomoravského kraje s cílem sdílet
a prodiskutovat informace a příklady dobré
a špatné praxe v rámci PRV, zadávacího řízení
a režimy podpory.
V rámci přednášek zazněly informace
o připravované Společné zemědělské politice,
výstupy TPS Ovocné stromy v krajině
s vazbou na krátké dodavatelské řetězce (KDŘ),
informace k administraci a schvalování Fichí
a Výzev, přehled administrace žádostí o dotaci
PRV, hodnocení administrativní kontroly
a kontroly přijatelnosti, hodnocení ve fázích
administrativní kontroly, způsob prokazování

Cesta za stuhou
Motivační seminář k účasti a podpoře
starostů v soutěži Vesnice roku se konal ve
Středočeském kraji v prostorách kulturního
domu Hvožďany. Seminář se nesl v duchu
inspirace pro všechny, kteří se do 24. ročníku
soutěže chtěli přihlásit.

nově vytvořených míst v podniku aj. První
den semináře byl uzavřen vystoupením
Jana Floriána, NS MAS ČR, na téma aktuální
informace, střednědobé hodnocení/Mid-term
evaluace; CLLD 2020+, sdílení příkladů dobré
a špatné praxe z fondů Evropské unie, veřejné
zakázky a pravidla využití v PRV.
Druhý den seminář zahájila přednáška Mgr.
Gustava Charouzka, MAS Královská Stezka, na
téma Potenciál konceptu SMART VILLAGES
v rámci 2021+. Zástupci z Ministerstva pro
místní rozvoj dále pokračovali přednáškou
k administraci CLLD v Integrovaném
regionálním operačním plánu – dobrá a špatná
praxe. Diskutovány byly zejména problémové
oblasti - výzvy MAS a kritéria, kontrolní listy
k hodnocení, změny strategií CLLD, podněty
z kontroly. Po obědě probíhalo bilaterální
jednání mezi účastníky a přednášejícími.

Nosným tématem motivačního semináře bylo,
jak koncipovat prezentaci obce, co komisi
ukázat a to, jak všechno ve dvouhodinovém
limitu prezentace zvládnout.

18 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / duben 2019

Co pro vás
v 1. polovině roku
2019 chystáme?
Text: Kolektiv autorů

V roce 2019 CSV pro všechny zájemce o informace z PRV chystá semináře, exkurze
(tuzemské i zahraniční), workshopy, konference a propagační akce. Konkrétní
seznam akcí, na které se můžete těšit, zveřejňujeme v půlročních intervalech
na webu SZIF a MZe (eAgri). Zde pak najdete i krátký report toho, jak akce probíhala
a co všechno se účastníci dozvěděli a viděli.

Více
informací

Každoročně připravujeme semináře
zaměřené na dotační možnosti Programu
rozvoje venkova. Lektoři těchto seminářů
jsou akreditovaní poradci MZe nebo
pracovníci SZIF, kteří žádosti o dotaci na
agroenvironmentální opatření administrují,
nebo v terénu kontrolují splnění podmínek
daných tzv. Zásadami, nebo Pravidly pro
žadatele.

najdete na
webových stránkách
SZIF a eAgri

Bližší
informace
o přesném místě a termínu
konání těchto seminářů budeme
průběžně zveřejňovat
v pozvánkách na webových

stránkách SZIF nebo eAgri
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Novinky v Programu
rozvoje venkova
Text: Kolektiv autorů

V roce 2019 bude vyhlášena pouze jedna výzva k podání žádostí o dotaci
z PRV 2014-2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v říjnu 2019 a bude
se týkat následujících operací:

Plánované výzvy v roce 2019
1. 1. 1 Vzdělávací akce
1. 2. 1 Informační akce
4. 2. 1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6. 4. 1 Investice do nezemědělských činností
6. 4. 2 Podpora agroturistiky
8. 3. 1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8. 4. 1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8. 4. 2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8. 5. 1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8. 5. 2 Neproduktivní investice v lesích
8. 5. 3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8. 6. 1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16. 3. 1 Sdílení zařízení a zdrojů
16. 4. 1	Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
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Více
informací
najdete na
webových
stránkách
SZIF a eAgri

Aktualizace pravidel
Dne 4. 3. 2019 došlo k aktualizaci opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER. Aktualizace se dotkla operací 19.2.1 i 19.3.1.
Změny Pravidel 19.2.1 se týkají zejména doplnění implementace čl. 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005). Rozšíření podpory se týká těchto
oblastí: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro
obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky a muzea
a expozice pro obce.
Změny Pravidel 19.3.1 se týkají doplnění další míry podpory ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Více
informací
stáhněte si PDF

LEADER v číslech
Operace 19. 2. 1.

K 20. únoru 2019 bylo v období PRV 2014-2020 vyhlášeno 380 Výzev s alokací 4,25 mld. Kč
	Ve výzvách bylo podáno 4 751 žádostí o dotaci s celkovou alokací 2,27 mld. Kč a úspěšnost
naplnění alokace Výzev tak činí 67,58 %
Ze strany MAS bylo vybráno 3 782 žádosti o dotaci s alokací 1,78 mld. Kč s úspěšností 79,60 %
U 2 573 žádostí o dotaci byla podepsaná Dohoda s alokací 1,07 mld. Kč
Ukončená realizace, tedy podaná žádost o platbu, byla u 1 253 projektů s alokací 0,5 mld. Kč
Proplaceno bylo 700 projektů s alokací 0,3 mld. Kč

Operace 19. 3. 1

Bylo podáno 9 projektů s alokací 6,57 mil. Kč
Dohoda byla podepsaná u 5 projektů s alokací 3,75 mil. Kč
	Podaná žádost o platbu byla u jednoho
projektu za 0,33 mil. Kč
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Řídicí orgán CSV –
informační „okénko“
Text: Kolektiv autorů, Foto: CSV

CSV na centrální úrovni realizovala v minulosti a připravuje pro rok 2019 řadu
zajímavých aktivit. Základní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách
MZe www.eagri.cz/Venkov. V tomto informačním článku představíme tři z celé
řady realizovaných akcí.

Konference VENKOV
V září 2018 se uskutečnila ve Strážnici na
Slovácku 10. Národní konference Venkov.
Účastníci diskutovali k tématům „voda
a stromy v krajině“, „komunitně vedený místní
rozvoj“, „obnova center malých měst“ a „PRV
a společná zemědělská politika“. Konkrétní
body programu jsou prezentovány na
webových stránkách konference.
Významnou součástí konference byly
exkurze, které zavedly zájemce do krásných
koutů na Strážnicku, Hodonínsku, Kyjovsku
a Horňácku. V rámci každé trasy exkurze
byly naplánovány návštěvy obce s historií
čerpání dotace z PRV (či jiných dotačních
titulů), obce úspěšné v soutěži Vesnice
roku a obce s významnou spoluprací
s místními zemědělci, kteří mají rovněž
zkušenosti s podporou z PRV. Účastníci
navštívili mimo jiné projekty PRV „Pastevní
areál Travičná – modernizace farmy Říha“,
„Technologie zpracování hroznů a výroby
vína“, „Rekonstrukce skleníků“, „Vybavení
stravovacího zařízení v agroturistickém
zařízení“, „Stroje a stavby pro sady Moravský
Písek“ apod. Řada dalších projektů byla
představena i v rámci jednotlivých
workshopů.
Uplynulé ročníky ukázaly, že je nutné
umožnit aktérům rozvoje venkova pravidelné
setkávání a výměnu zkušeností. V současné

Exkurze
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době se připravuje projekt, na základě kterého
budou uspořádány v jiných krajích ČR další
ročníky této významné aktivity. Aktuální
informace (a nejenom k této akci) budou
zveřejněny na webových stránkách Mze.

Konference

Sociální zemědělství
a podnikání
V posledních letech se řada podnikatelů
v našich regionech začala zabývat vedle
finanční stránky své aktivity i dopady
a přínosy své činnosti pro region, kde žijí. Jedna
z oblastí, která se dostává do popředí zájmu
aktivních lidí v regionech, je problematika
sociálního zemědělství/podnikání.
Téma neuniklo ani pozornosti partnerů
regionálních Sítí, a tak v rámci NUTS2
Jihovýchod (Jihomoravský kraj, Kraj
Vysočina) funguje již 3. rokem Tématická

Květná

Lavandia
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pracovní skupina „Sociální zemědělství –
návrh systému opatření pro podmínky ČR“.
Kontakty a bližší informace o činnosti jsou
k dispozici na webu MZe, záložce Tématické
pracovní skupiny. Výstupem z poslední doby
je příručka s názvem „Příručka pro zemědělce
a veřejnou správu v oblasti podpory
a realizace sociálního zemědělství v ČR“.
Na národní úrovni proběhly v roce 2018
čtyři workshopy zaměřené na téma sociální
zemědělství/podnikání. Celkem se akcí
zúčastnilo 91 osob. I pro rok 2019 jsou v rámci
Plánu aktivit Celostátní sítě na národní úrovni
připraveny některé akce k této tématice.

Konkrétní program a podklady včetně
jednotlivých prezentací naleznete na
webových stránkách eAgri:
Sociální zemědělství - Praktické semináře
a exkurze na sociální farmy pro podporu
sociálního zemědělství/podnikání v ČR
Sociální zemědělství/podnikání - České
Budějovice
Z workshopů budou zpracovány dva
výstupy – základní brožura a manuál.
Oba materiály budou v průběhu 1. Q 2019
také zveřejněny na webu MZe.

Členové evropských Sítí
jednali v České republice
Pracovníci sekretariátu Evropská síť pro
rozvoj venkova (ENRD) připravují v průběhu
roku pro pracovníky na centrální úrovni
jednotlivých národních Sítí pravidelná
setkání. Tato setkání probíhají v různých
evropských zemích, odkud členové pocházejí,
a zástupci zúčastněných stran si na nich
vyměňují zkušenosti a nejlepší myšlenky
ze svých zemí, které pomáhají rozvoji
evropských venkovských oblastí. Setkání
pro zástupce jednotlivých národních sítí
pro rozvoj venkova a zástupce DG AGRI
proběhlo ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2018 v Praze
a Středočeském kraji.
Materiály k 11. setkání Sítí, které proběhlo
31. 5. 2018, jsou zveřejněny zde. Na toto setkání
bylo přihlášeno celkem 70 zástupců z 23
evropských států.
V rámci programu byly diskutovány například
tyto okruhy:
	dobré a špatné přístupy / postupy v rámci
„síťování“, které se objevují při práci
v jednotlivých národních Sítích,
	možnosti zlepšení postupů při navazování
kontaktů v rámci aktivit jednotlivých
národních Sítí,

Setkání

	byly představeny aktivity Sítě na
vrcholové (evropské) úrovni,
	proběhla jednání v diskusních skupinách,
které byly zaměřeny na oblast LEADER
a navazování spolupráce se zemědělskými
aktéry rozvoje venkova.
Na závěr celého dne se mohli účastníci
setkání dozvědět něco o historii zemědělství
(a to nejen českého) v expozicích Národního
zemědělského muzea (www.nzm.cz).
Vlastnímu setkání předcházela dne 30. 5. 2018
odborná exkurze, kterou připravila Celostátní
síť pro venkov České republiky, jako
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Statek Novák Jarpice-Kamenice

zástupce hostitelské země. Byla zaměřena na
představení úspěšně zrealizovaných projektů
Programu rozvoje venkova v naší republice
a zároveň poskytla prostor pro diskusi
mezi navštívenými žadateli a zahraničními
účastníky.

Blíže o ENRD a jejich aktivitách je možno
nalézt v publikaci (v ČJ) „ENRD 2014–2020
PROPOJENÍ EVROPSKÉHO VENKOVA“

Exkurze se zúčastnili zástupci zhruba 15
evropských států, a místa, kde bylo umožněno
zahraničním účastníkům poznat realizované
projekty, byla ve Slaném – ve zpracovatelské
firmě „EKOFRUKT Slaný“ a v Horní Kamenici
v zemědělském podniku „STATEK NOVÁK
JARPICE – KAMENICE“.
Poslední den, 1. 6. 2018, byl pro účastníky
z koordinačních jednotek jednotlivých
národních Sítí připraven workshop,
zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti
komunikačních aktivit. Mluvilo se například
o tom, jak správně oslovovat určité cílové
skupiny, jak využívat sociální média při
přípravě a pořádání akcí, jak optimálně
využívat digitální komunikaci při své práci atd.
Bližší informace k průběhu dne jsou zde.

EKOFRUKT Slaný
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Dětský koutek

Jarní bylinkové
vajíčko
Text: Kolektiv autorů, Foto: CSV

S příchodem jara, až se příroda po zimě
probudí, vše se zazelená a projasní.
Připravte si jarní pohodu i doma a
sledujte, jak se rostlinka pomalu ze
semínka mění v bylinku plnou vitamínů.

Budete k tomu
potřebovat:
	Vaječné skořápky
	Vatu
	Semínka
řeřichy

1. O patrně naťukněte

vajíčko a odstraňte
horní část skořápky.

2. Do vymyté skořápky
dejte vatu, zalijte
vodou a důkladně
zasypte semínky
řeřichy.

3. P ravidelně zalévejte a

udržujte vlhké. Za pár
dní se řeřicha zazelená.
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KONTAKTY
CSV v ČR

Centrální pracoviště
Ministerstvo zemědělství
Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
www.eagri.cz/venkov

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz

Rychlý
kontakt
e-mailem

Seznam pracovníků CSV
Pracoviště

Jméno a příjmení

e-mail

Mobil

MZe

Ing. Zuzana Dvořáková

zuzana.dvorakova@mze.cz

221 812 433

MZe

Ing. Jana Bačkovská

jana.backovska@mze.cz

221 812 102

MZe

Ing. Irena Šťávová

irena.stavova@mze.cz

221 812 859

CP SZIF

Ing. Martina Petržilková, MBA

martina.petrzilkova@szif.cz 703 197 329

CP SZIF

Ing. Soňa Roškotová

sona.roskotova@szif.cz

735 705 490

CP SZIF

Ing. Gabriela Lenderová

gabriela.lenderova@szif.cz

733 677 821

CP SZIF

Ing. Tereza Antošová

tereza.antosova@szif.cz

703 197 256

RO SZIF Praha

Mgr. Jan Veselský

jan.veselsky@szif.cz

730 552 063

RO SZIF Praha

Mgr. Miroslav Prokop

miroslav.prokop@szif.cz

735 764 266

RO SZIF České Budějovice

Ing. Kamila Havel Kupcová

kamila.havelkupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF České Budějovice

Ing. Linda Vopátková

linda.vopatkova@szif.cz

724 619 227

RO SZIF Ústí nad Labem

Bc. Marcela Synková

marcela.synkova@szif.cz

731 536 323

RO SZIF Hradec Králové

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný

jaroslav.novotny@szif.cz

731 193 811

RO SZIF Hradec Králové

Ing. Miroslava Stárková

miroslava.starkova@szif.cz

724 619 187

RO SZIF Brno

Ing. Dagmar Adámková

dagmar.adamkova@szif.cz

724 619 213

RO SZIF Brno

Ing. Lucie Sýsová

lucie.sysova@szif.cz

731 689 810

RO SZIF Olomouc

Ing. Markéta Bezoušková

marketa.bezouskova@szif.cz

730 526 791

RO SZIF Olomouc

Ing. Tomáš Čermák

tomas.cermak@szif.cz

730 543 753

RO SZIF Opava

Ing. Vanda Myšáková

vanda.mysakova@szif.cz

601 393 906
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