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S M L O U V A   O   P O S K Y T N U T Í   S L U Ž E B 
 

č.j.: 490-2016-14111 
 
uzavřená podle § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 6 a §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: 1226001/0710 
 
zastoupená ředitelem odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefem Taberym 
(dále jen „objednatel“)  

 
na straně jedné 

a 
2. Spolek pro obnovu venkova ČR 

se sídlem: Bělotín 151, PSČ 753 64 
IČ : 64937178 
DIČ: není plátce DPH 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
Číslo účtu: 2800635580/2010 
 
Jednající / statutární orgán: Mgr. Eduard Kavala, předseda 
(dále jen „poskytovatel“) 

na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Poskytovatel je spolkem zapsaným dne 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 2477.  

 
Článek II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout služby 
specifikované v odstavci 2 a příloze č. 1 Smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
poskytovateli cenu za uskutečněné služby. 
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2. Poskytovatel se zavazuje jednorázově zprostředkovat služby a organizaci v rámci 
Konference Venkov 2016 (dále jen „konference“), která se bude konat  
20. a 21. 10. 2016 v Ústeckém kraji. Detailní popis předmětu plnění je uveden 
v příloze č. 1 Smlouvy. 

3. Účelem smlouvy je realizace konference k aktuálním problémům rozvoje venkova 
a zemědělství, konkrétně problematiky týkající se zkušeností z programového 
období 2007-2013 v návaznosti na programové období 2014-2020 např. v oblasti 
inovací, spolupráce, LEADER (CLLD), sociální zemědělství a další témata, která 
vychází z 2. zasedání Evropského venkovského parlamentu (konaného v 
listopadu 2015 v Schärdingu). Konference přivede na jedno místo všechny 
potřebné aktéry rozvoje venkova, dojde zde k přenosu příkladů dobré praxe 
v nejširší možné míře – nejen ve formě teoretické, ale i praktické díky 
realizovaným exkurzím, které představí projekty podpořené z PRV. Díky širokému 
plénu účastníků dojde ke snazšímu navázání kontaktů pro spolupráci regionální i 
nadnárodní, tedy v konečném důsledku k naplnění Akčního plánu Celostátní sítě 
pro venkov. Zprostředkování služeb a organizací se rozumí jejich zajištění ze 
strany třetích osob, přičemž úhrada třetím osobám za dodávku příslušných služeb 
bude uhrazena poskytovatelem. 

4. Při organizaci konference bude ze strany poskytovatele zajištěno dodržování 
prvků povinné publicity Programu rozvoje venkova v souladu s Příručkou pro 
publicitu PRV 2014-2020 a s nařízením EU č. 808/2014. Ke stažení na 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/ 

 
Článek III. 

Místo plnění, doba plnění 
1. Místem plnění je místo konání konference, tj. Ústecký kraj. Podrobnější místo 

plnění bude upřesněno v dodatku smlouvy.  
 

2. Datum plnění: 20. – 21. 10. 2016.  
 

3. Poskytovatel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, poskytovatel je povinen 
upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné 
nedostatky upozorní objednatel písemně poskytovatele a požádá o jejich 
odstranění. Takové žádosti je poskytovatel povinen ve lhůtě stanovené 
objednatelem vyhovět. 

 
 

Článek IV. 
Povinnosti objednatele a poskytovatele 

 
1. Objednatel se zavazuje: 

 poskytnout poskytovateli součinnost při realizaci příprav konference. 
 

2. Poskytovatel se zavazuje: 

 zajistit služby specifikované v čl. II, odst. 2 a příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy, 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/


 
  

 3 

 poskytnout objednateli součinnost při realizaci průběžné kontroly 
naplňování zakázky dle této Smlouvy. 

Další povinnosti objednatele a poskytovatele jsou konkretizovány v příloze č. 1 
Smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Cena 

1. Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a činí 700 000,-- Kč bez DPH, slovy sedmsettisíc korun 
českých. Celková cena činí 700 000,-- Kč včetně DPH, slovy sedmsettisíc korun 
českých.  
 

2. Dohodnutá cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré 
náklady poskytovatele související s poskytnutím služeb.  

 
Nejvýše přípustné ceny za výše stanovený rozsah služeb: 

 

Položka 
Cena bez DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH (Kč) 

Zajištění cateringu dle specifikace v příloze 
č. 1 Smlouvy 

350 000,- 350 000,- 

Pronájem prostor, včetně technického 
vybavení, ozvučení a souvisejících služeb dle 
specifikace v příloze č. 1 Smlouvy 

90 000,- 90 000,- 

Organizační zajištění dle specifikace v příloze 
č. 1 Smlouvy 

110 000,- 110 000,- 

Zajištění exkurzí dle specifikace v příloze č. 1 
Smlouvy 

150 000,- 150 000,- 

Celkem 700 000,- 700 000,- 

 
3. Platba proběhne v jedné splátce s tím, že budou uhrazeny skutečně poskytnuté 

služby (faktura bude vystavena na základě skutečně vynaložených nákladů). 
Částky jednotlivých nákladových položek se mohou změnit, přičemž celková 
částka za poskytnuté služby – 700 000,- Kč musí být zachována. Rozsah 
skutečně poskytnutých služeb, včetně ceny za ně, bude obsažen v Protokolu 
o poskytnutých službách.  

 
 

Článek VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel se zavazuje řádně, včas a bezvadně provedený předmět smlouvy 
od poskytovatele převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této 
smlouvě. 
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2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu uvedenou v čl. V po řádném 
a včasném poskytnutí služeb, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny 
formou faktury doručené na adresu objednatele.  

3. Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.2 Podpora pro 
zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov z Programu rozvoje venkova ČR 
2014-2020. Přílohu faktury bude jako její nedílnou součást dále tvořit oběma 
smluvními stranami odsouhlasený Protokol o poskytnutých službách, který bude 
obsahovat vyúčtování v členění dle čl. V., odst. 2 včetně prohlášení o řádném 
a objednatelem odsouhlaseném poskytnutí služeb a o ceně za tyto služby. 

 

4. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené 
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti včetně příloh 

stanovených touto Smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.  

6. Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 
 

7. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 
 
 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady  

 
1. V případě, že služby uvedené v článku II. odst. 2. a příloze č. 1 Smlouvy vykazují 

vady, musí tyto vady objednatel bez zbytečného odkladu reklamovat 
a v reklamaci uvést, jak se zjištěné vady projevují, odstranění vad provede 
poskytovatel okamžitě po obdržení reklamace na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

2. Má se za to, že poskytovatel je po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn, a to 
na částku, která by uhradila veškerá případná plnění v plné výši vůči objednateli 
či třetím osobám, spojené s touto smlouvou s minimální výší plnění 5.000.000 Kč. 

 
 

Článek VIII. 
Sankční ustanovení, náhrada škody 

 
1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl poskytovateli nárok, 

uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, 
i započatý den prodlení.  
 

2. V případě porušení smluvních povinností ze strany poskytovatele zejména dle 
čl. II odst. 2, čl. III odst. 1, a 3, čl. IV. odst. 2, čl. VII  odst. 2, a, přílohy č. 1 
Smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny plnění včetně 
DPH, uvedené v čl. V odst. 1, a to za každé jednotlivé porušení.  
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3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatele 
vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost 
poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 
objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti 

mlčenlivosti dle článku X. odst. 7 smluvní pokutu ve výši 120 000,- Kč (slovy: 
stodvacettisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou v souvislosti s touto 
smlouvou způsobí objednateli či třetí osobě. 

 
5. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. X. odst. 8. a 10. je poskytovatel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny plnění včetně DPH, uvedené 
v čl. V odst. 1 objednateli. 

 
6. Pokud dojde ze strany poskytovatele k porušení pravidel pro povinnou publicitu 

dle čl. II odst. 4, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH, uvedené v čl. V odst. 1 za každé jednotlivé 
porušení.  

 
7. Pokud dojde ze strany poskytovatele ke zpožděnému plnění tak, že nebude 

možno realizovat předmět či účel smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 45 % z celkové ceny díla (včetně DPH) dle 
čl. V odst. 1. 

 
8. Podpisem této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel 

je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může 
dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová 
prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci 
platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli 
žádné sankce. 

 
9. Poskytovatel smlouvy souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu 
ustanovení čl. VI. Pokud by poskytovatel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. VI., 
zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí písemné výzvy objednatele.  

10. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na 
svých webových stránkách dle povinnosti v čl. 18 odst. 6 Směrnice č. 1/2015 OVZ 
a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) na svém profilu, který se nachází na internetové adrese 
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen „profil“), tuto Smlouvu 
včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je poskytovatel srozuměn s tím, že dle 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
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§ 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši 
skutečné uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) 
ZVZ též seznam subdodavatelů poskytovatele. Poskytovatel tímto uděluje 
souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených 
v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle 
právních předpisů. 

 

Článek IX. 
Licenční ujednání 

 
1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k předmětu plnění díla a že má souhlas autorů k uzavření 
následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, 
která by vytvořením plnění díla teprve vznikla.  

2. Poskytovatel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Poskytovatel poskytuje tuto licenci objednateli (nabyvateli licence) bezúplatně. 

4. Poskytovatel díla poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, 
kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a plnění díla sám neužít.  

5. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit plnění díla, jeho 
název nebo označení autorů, stejně jako spojit plnění díla s jiným dílem nebo 
zařadit plnění díla do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob. 

7. Poskytovatel odpovídá za obsahovou, ale i formální správnost textu, a to 
i stylistickou, gramatickou a typografickou úpravu v souladu s příslušnými 
normami a za rozvržení textu, který bude čitelný a chronologicky uspořádaný 
včetně fotografií. 

8. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu smlouvy poskytovatelem vytvořena 
databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat 
objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty 
a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním smlouvy se stane 
poskytovatel či subdodavatel, je poskytovatel povinen zajistit převod veškerých 
práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. 
autorského zákona na objednatele. 
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Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy nejpozději do 
21. 10. 2016 (druhý den konference). Její platnost končí bezvadným poskytnutím 
služeb a následným zaplacením faktury. 

 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran 

a je zhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři výtisky a poskytovatel obdrží jeden výtisk. 

 
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí 

mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není 

vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje 
se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

 
5. Poskytovatel se zavazuje provést požadované službu podle této smlouvy včas 

a řádně a zodpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení.  
 
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu 

a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli 
podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. 

 
7. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy. 
 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, 
že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, pokládají ji za určitou 
a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.  

 
9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy dle interní 
směrnice objednatele na webových stránkách objednatele. 

 
10. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou 

péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě, 
t. j. zejména zajistit takové prostory, které splňují veškeré nároky na pořádání 
obdobných akcí vyplývající ze stavebních, požárních, hygienických a dalších 
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předpisů a norem. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu 
škody způsobené porušením těchto povinností. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly poskytovatele, co se týče přípravy konference. V případě, že objednatel 
shledá, že konference uvedená v čl. II, odst. 2 není řádně připravena, tzn., 
že nejsou splněny podmínky dle čl. II a přílohy č. 1 Smlouvy, či by nebylo konání 
konference zajištěno vůbec, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud 
dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jakéhokoliv důvodu, je to 
vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. 

 
11. Poskytovatel je oprávněn při zajištění konference použít spolupracující osoby. 

V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by služby 
poskytoval on sám. 
 

 
 
V  Praze   dne 26. 8. 2016    V  Bělotíne dne 19. 8. 2016 
 
 
 
 
     ................................…..                                                ......................................... 
            za objednatele                                                            za poskytovatele 
 
      Ministerstvo zemědělství            Spolek pro obnovu venkova ČR 
            Ing. Josef Tabery                     Mgr. Eduard Kavala  
 ředitel odboru Řídící orgán PRV                     předseda  
 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu Smlouvy  

Příloha č. 2: Struktura předběžného programu konference    
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu Smlouvy 
 

1. Základní podmínky konference: 

a) Termín konání: 20. - 21. 10. 2016 

b) Základní harmonogram konference je následující:   

i. 1. den - zahájení ráno, dopoledne plenární jednání, odpoledne exkurze v 4 
tématech, společenský večer 

ii. 2. den – dopoledne shrnutí exkurzí, odpoledne pokračování v odborných 
tématech exkurzí v rámci workshopů, plenární jednání včetně 
závěrečného shrnutí konference 

Struktura předběžného programu konference je uvedena v Příloze č. 1 
Smlouvy. Podrobný harmonogram konference bude upřesněn v dodatku 
Smlouvy. 

c) Počet účastníků: celkem se předpokládá 300 - 350 osob. Konečný počet 
účastníků konference musí být minimálně 280 dle doložených podepsaných 
prezenčních listin.  

2. Specifikace služeb: 

a) Zajištění cateringu s preferencí 60 % regionálních/místních potravin  

i. 1. den – 1x občerstvení při zahájení, 1x coffe-break, 1x oběd, 1x 
občerstvení při exkurzi, 1x raut při společenském večeru,  

ii. 2. den – 1x coffe-break, 1x oběd,  

b) Zajištění prostor konání (hlavní sál s vybavením - technika pro promítání, 
ozvučení, pro 300 - 350 osob, sály pro 4 workshopy, prostor pro konání 
společenského večera, vše včetně úklidu, montáže a demontáže),  

c) Organizační zajištění (zajištění uskutečnění konference, zajištění rezervací 
ubytovacích kapacit - pro VIP účastníky bude ubytování v ceně, ostatní 
účastníci si hradí ubytování sami, koordinace konference, koordinace a 
zajištění případné dopravy z prostor ubytování do místa konání pro 
účastníky, zajištění cca 20 lektorů, vyhotovení a distribuci pozvánek včetně 
zajištění informování široké veřejnosti o konferenci před i po jejím konání, 
zajištění webových stránek včetně rezervačního systému, zajištění 
prezentačních materiálů a složek s výukovými materiály pro všechny 
účastníky – nutno dodržet požadavky publicity PRV, zajištění kulturního 
programu na první den konference v rámci společenského večera, zajištění 
propagace konference před i po jejím konání. Součástí podkladových 
materiálů bude závěrečná zpráva o konferenci s fotodokumentací a 
prezenční listinou), 

d) Zajištění exkurzí (zajištění exkurzí cca 4 trasy po projektech Programu 
rozvoje venkova v kraji a po ostatních projektech spojených s rozvojem 
venkova, zajištění dopravy účastníků a průvodců v rámci konference do a 
z míst exkurzí). 
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3. Podrobnější podmínky na obsah a zajištění konference: 

a) Témata konference: konference bude mít 4 základní témata konference ve 
vazbě na závěry Evropského venkovského parlamentu, která se budou 
prolínat plenárním zasedáním, workshopy a exkurzemi. Na konferenci bude 
zmíněno téma „sociální zemědělství“. Toto bude promítnuto do návrhu 
programu konference.  

b) 75 % z navržených lektorů má zkušenosti s tématy Programu rozvoje venkova 
a Evropského venkovského parlamentu. 

c) V rámci workshopů bude prezentováno min. 8 projektů PRV, v rámci exkurzí 
bude z navštívených míst min. 80 % prezentujících projekt PRV nebo jeho 
část. Toto bude promítnuto do návrhu programu konference. 

d) Dále zazní jako téma přednášky/vstupu na plenárním jednání minimálně 2x 
téma politiky rozvoje venkova / Programu rozvoje venkova (např. při 
zahájení/ukončení konference). Toto bude promítnuto do návrhu programu 
konference. 

e) V rámci zajištění občerstvení bude dodán catering s preferencí  
60 % regionálních/místních potravin. Regionální/místní potraviny představují 
potraviny se značkou Regionální potravina (za Ústecký kraj) nebo výrobky 
podniku, který má hlavní sídlo v Ústeckém kraji nebo regionální prvovýrobce 
z Ústeckého kraje. Toto bude doloženo soupisem potravin (Dodacím listem) 
z realizovaného cateringu po uskutečnění konference. 
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Příloha č. 2: Struktura předběžného programu konference   

1. den konference – 20. 10. 2016 

Od - do Bod programu, místo konání: 
Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice – Předměstí, okres Litoměřice 
Tyršovo náměstí 68, 412 01  Litoměřice – Litoměřice-Město, okres 
Litoměřice a uvedená místa exkurzí 

8:00 - 9:00 Ubytování, registrace účastníků 

8:00 - 9:00 Ranní coffee-break 

9:00 - 9:30  Plenární zasedání 

Moderují:  
Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří  
Ing. Jitka Nová, místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova 
Ústeckého kraje 

Zahájení konference 
Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR   
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice 
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

9:30 - 10:50 Plenární zasedání 

Politika rozvoje venkova/Program rozvoje venkova 
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství/ Ing. Pavel Sekáč náměstek 
ministra zemědělství 

Rodinné farmy (úvodní referát k workshopu č. 1) 
Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR 

Sociální zemědělství 
Jiří Netík st., předseda pracovní komise sociálního zemědělství MZe, 
POMOC Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj) 
Eva Ortová, jednatelka sociální farmy Velenice (Ústecký kraj) 

10:50 - 11:20 Dopolední coffee-break 

11:20 - 12:30 Plenární zasedání 

Rodina základ státu a škola základ života (úvodní referát k workshopu 
č. 2)  
Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr.h.c. 

Subsidiarita (úvodní referát k workshopu č. 3) 
Radko Martínek, senátor 

Víceúrovňová správa (úvodní referát k workshopům č. 4 a 5) 
RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra  

12:30 - 14:00 Oběd 

14:00 - 15:30 Workshopy 1. část  - referáty: 

Workshop č. 1  Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech 
Moderuje Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství 
ČR/Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého 
zemědělství okresu Litoměřice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mons.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestn%C3%BD_doktor%C3%A1t
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    -  Vyhodnocení období 2007 – 2013 a možnosti období 2014 – 
        2020 (změny po roce 2017) 
        Ing. Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství/Ing. Josef  
        Tabery, ředitel odboru Řídící orgán Programu rozvoje venkova 

     -  Evropský kontext a legislativa v oblasti rodinného 
        podnikání 
        Mgr. Ondřej Krutílek, analytik evropské legislativy Centra 
        demokracie a kultury 
        Bc. Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých 
        a středních podniků a živnostníků ČR 

     -  Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu 
        vlastnicko-uživatelských vztahů 
        Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení pedologie a ochrany 
        půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy 
        Praha-Zbraslav  

     -  Statistické zjišťování v oblasti rodinných podniků – 
        současnost a potřeby – ČSÚ/EUROSTAT 
        Ing. Jiří Hrbek, ředitel zemědělského odboru Českého 
        statistického úřadu 

    -   Realita rodinných farem na venkově  
        Terezie Daňková, farmářka a poradkyně předsedy vlády pro 
        oblast zemědělství 

     -  Diskuse 

Workshop č. 2  Svoboda – duchovní oblast 
Moderuje Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR 

     - Rodina - základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce 
       Alena Knobová, starostka obce Liběšice (Ústecký kraj), členka 
       předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR/ 
       Marie Cimrová, starostka obce Chodouny (Ústecký kraj) 

     - Etická výchova, prorodinné a umělecké vzdělávání  
       a finanční gramotnost na základních školách 
       Mgr. Václav Pícl, náměstek ministryně školství/Mgr. Svatopluk  
       Pohořelý, ředitel odboru předškolního, základního a základního 
       uměleckého vzdělávání  

     - Místní akční plán vzdělávání  
       Ing. Markéta Pošíková, vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání 
       Národní sítě místních akčních skupin ČR a ředitelka MAS  
       Podlipansko  

     - Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 
       Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice (Ústecký kraj)  

     - Diskuse 

Workshop č. 3  Právo a politika 
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Moderuje Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst 
a obcí ČR a předseda Komory obcí Svazu měst a obcí ČR 

    - Uznání významu venkovských oblastí a malých měst 
      Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj/ 
      Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionálního rozvoje 

   -  Rozpočtové určení daní 
      Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička 
      JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu 
      a předseda Sdružení místních samospráv ČR 
      Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR 

   -  Stabilita a zefektivnění přeneseného výkonu státní správy 
       Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí (Ústecký 
       kraj)/Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží (Ústecký kraj) 

-  Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční 
   skupiny v rámci projektů místních akčních skupin  

      Dagmar Novosadová, DiS, členka Předsednictva Svazu měst  
      a obcí ČR a starostka obce Kunín, Místní akční skupina Regionu 
      Poodří/Ing. Veronika Šturalová, Místní akční skupina České  
      středohoří 

    - Diskuse 

Workshop č. 4  Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky 
                           a služeb 
Moderuje Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních 
samospráv ČR 

    - Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky 
      Doc. Mgr.Pavel Šaradín, Ph.D., Katedra politologie a evropských 
      studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci/Mgr.  
      Vladan Hruška, Ph.D., Katedra geografie Přírodovědecké fakulty 
      Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

    - Regionální rozměr podpory zemědělství  
      Ing. Josef Ryšavý, Místní akční skupina Vladař 

-  Místní měny 
   Martin Zíka, Místní akční skupina Český sever 

-  EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice 
      Daniel Marko, IT manažer, Bratislava  

    - Regionální značky 
      PhDr. Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace 
      regionálních značek 

    - Diskuse 

Workshop č. 5  Životní prostředí a kulturní dědictví 
Moderuje Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR 
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    - Energeticky soběstačné obce  
      Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany (Ústecký kraj) 

    - Realizace komplexních pozemkových úprav/Zeleň pro 
      klimatickou změnu 
      Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
      Ústecký kraj 
      Ing. Otakar Šašek, předseda Zemědělského družstva Klapý  
      (Ústecký kraj) 

    - Bioodpady 
      Ing. Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky (Ústecký kraj) 

    - Možnosti podpory regenerace památkových rezervací 
      a památkových zón včetně využití CLLD 
      PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury/Mgr. Květa 
      Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
      a Slezska   

    - Diskuse 

15:30 - 16:00 Odpolední coffee-break 

16:00 - 17:30 Workshopy 2. část - kulaté stoly podle vybraných témat Manifestu 
Evropského venkovského parlamentu 2015 v Schärdingu:  

Workshop č. 1 Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech 
Moderuje Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství 
ČR/Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého 
zemědělství okresu Litoměřice 

- rodinné farmy (bod 10 manifestu Evropského venkovského 
  parlamentu) 

   - spekulativní nákupy zemědělské půdy a příčiny negativních 
     dopadů současného zemědělského hospodaření na kvalitu půdy 
   - modifikace Programu rozvoje venkova po roce 2017 

Workshop č. 2  Svoboda – duchovní oblast 
Moderuje Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu 
venkova ČR 
    - rodina a škola, místní akční plány vzdělávání (27) 
    - chudoba a vyloučení (14) 
    - mládež (12) 

Workshop č. 3  Rovnost – právo a politika 
Moderuje Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst 
a obcí ČR 
    - uznání důležitosti venkovských oblastí a malých měst (7, 20) 
    - subsidiarita a rozpočtové určení daní (26) 
    - sítě občanské společnosti, partnerství mezi občany a vládou 
      (24, 25) 

Workshop č. 4  Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky 
                           a služeb 
Moderuje Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních 
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samospráv ČR 
    - zvrácení spirály poklesu (11) 
    - regionální ekonomiky (18) 
    - základní venkovské služby a infrastruktura (16) 

Workshop č. 5 Životní prostředí a kulturní dědictví 
Moderuje Jiří Krist (místopředseda Národní sítě místních akčních skupin 
ČR) 
    - životní prostředí a klimatická změna (4) 
    - aplikace Komunitně vedeného místního rozvoje v památkových 
      rezervacích a zónách venkovských obcí a měst (15)     
    - kulturní dědictví (21) 

17:30 - 18:00 Shrnutí výsledků ankety „12 problémů českého venkova“  
(počet poptávaných problémů je možné upravit) v sále plenárního 
zasedání.  
Anketa bude využita pro přípravu závěrů konference a pro příští Evropský 
venkovský parlament.  

18:00 - 19:30 Večeře 

20:00 - 24:00 Společenský večer 

2. den konference – 21. 10. 2016 

7:00 - 9:00 Snídaně pro ubytované hosty 

9:00 - 13:00 
 
 

Exkurze ve 4 trasách (včetně drobného občerstvení):  

1) Podřipsko – Vědomice (vítězná obec soutěže Vesnice roku), 
Vražkov, Mněteš (oranžová stuha v soutěži Vesnice roku), Židovice 
(pštrosí farma).  

2) Lounsko – Slavětín (rodinná farma), Koštice (vítězná obec soutěže 
Vesnice roku, Klapý (protierozní opatření). 

3) Litoměřicko a Úštěcko – Ploskovice (oranžová stuha v soutěži 
Vesnice roku), Držovice (kozí farma), Kalvárie a Úštěk (obnova 
památek z Programu rozvoje venkova). 

4) Lovosicko – Malé Žernoseky (úspěšná obec soutěže Vesnice roku), 
LOPE (úspěšná zemědělská firma), Třebívlice (truhlářská dílna, 
vinařství, těžba Českého granátu) 

13:00 - 14:00 Plenární zasedání 

Shrnutí exkurzí 
průvodci jednotlivých exkurzí 

Politika rozvoje venkova – budoucnost 
Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství/Ing. Josef Tabery, 
ředitel odboru Řídící orgán Programu rozvoje venkova 
 
Návrh závěrů konference 
přednesou moderátoři konference 

Schválení závěrů a ukončení konference  
Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR 

14:00 -15:00 Oběd 
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Konečný program může být odlišný v rámci jednotlivých časových bloků, přičemž 
celkový obsah konference musí být zachován. Podrobný harmonogram konference 
může být upraven v dodatku ke Smlouvě.  


