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Podmínky a charakteristika ocenění  
Oranžová stuha České republiky roku 2022 

 
Obecná část: 
 

Ministerstvo zemědělství patří mezi vyhlašovatele soutěže Vesnice roku a zároveň  

je garantem ocenění „Oranžová stuha České republiky“. Resort zemědělství se podílí na 

vyhodnocení ocenění „Oranžová stuha“ v krajských kolech a zajišťuje vyhodnocení a 

předání ocenění „Oranžová stuha České republiky“ pro daný rok obci, která zvítězí 

v celostátním kole. 

Dne 20. 4. 2009 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Ministerstva zemědělství 

a Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „memorandum“). Obsahem memoranda je 

stanovení podmínek spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní 

rozvoj v rámci soutěže Vesnice roku. Memorandum zároveň upravuje oblast financování 

ocenění „Oranžová stuha České republiky“ v rámci soutěže Vesnice roku. Toto 

memorandum bylo aktualizováno dne 21. 4. 2016, kdy došlo k úpravě v systému oceňování 

obcí v rámci celorepublikového kola ocenění Oranžová stuha (viz kapitola Finanční 

ohodnocení).  

 

Cíl ocenění „Oranžová stuha České republiky roku 2022“ 
 
  Cílem je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství obce 

a zemědělského subjektu / zemědělských subjektů (zemědělského nebo lesnického 

podniku, popř. místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství, jako např. myslivci, 

rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž ze strany obce může být toto 

partnerství naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.  

  
Předmětem hodnocení je:  

 
 Předmětem hodnocení je spolupráce obcí a zemědělských subjektů v těchto 
oblastech: 

1. podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, 

2. péče o celkový vzhled obce,  

3. společné projekty,  

4. místní produkty a jejich marketing, 

5. využití netradičních zdrojů energie, 
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6. nezemědělské aktivity. 

 

Finanční ohodnocení: 
 

Obec, které bylo uděleno ocenění v rámci krajského kola soutěže, získá finanční 

odměnu, resp. dotaci až do výše 600 tis. Kč (dle platných Zásad podprogramu Podpory 

obnovy a rozvoje venkova), a to dle možnosti MZe pro daný rok. Obec, která se v rámci 

celostátního kola umístila na třetím místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 

700 tis. Kč (dle platných Zásad podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova), a to dle 

možnosti MZe pro daný rok. Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na druhém 

místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 800 tis. Kč (dle platných Zásad 

podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova), a to dle možnosti MZe pro daný rok. 

Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na prvním místě, získá finanční odměnu, 

resp. dotaci až do výše 900 tis. Kč (dle platných Zásad podprogramu Podpory obnovy 

a rozvoje venkova), a to dle možnosti MZe pro daný rok.  

 
Způsob vyhodnocování: 
 
1. Krajské hodnotitelské komise pro hodnocení v rámci soutěže Vesnice roku  

Složení krajských hodnotitelských komisí je stanoveno podmínkami soutěže Vesnice 

roku 2022. Členkou/členem1 krajské hodnotitelské komise za resort MZe bude jmenována 

příslušná regionální koordinátorka/koordinátor Celostátní sítě pro venkov.  

Jmenování do krajských hodnotících komisí za MZe zajistí odbor Řídící orgán PRV 

(14110). Všichni nominovaní členové budou proškoleni v rámci centralizovaného školení 

hodnotitelů případně předsedkyněmi/předsedy krajských hodnotitelských komisí v rámci 

přípravných jednání pro krajské hodnotitele. Termín a místo konání školení bude upřesněno 

sekretariátem soutěže Vesnice roku v daném kraji. Každý člen hodnotící komise obdrží 

podklady pro svou činnost, kterými se bude při hodnocení řídit.  

Povinnosti nominovaných členů krajské hodnotitelské komise za resort MZe: 

- seznámit se s podklady pro hodnocení, 

- objektivně hodnotit v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku (viz Hodnotící 

kritéria, Příloha č. 2), 

 
1 Pokud je v dokumentu uveden člen komise, jsou tím myšleny členky i členové komise. Obdobně 
i koordinátorky a koordinátoři; hodnotitelky a hodnotitelé; předsedkyně a předsedové; gestorka a gestor; 
odbornice a odborníci; zástupkyně a zástupce; koordinátorka a koordinátor; starostky a starostové. 
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- účastnit se slavnostního vyhlášení krajských kol v rámci příslušného regionu  

a případně předat ocenění Oranžová stuha v rámci krajského kola, 

- ve spolupráci s obcí vypracovávat informaci o obci (vítězi v rámci krajského kola) 

podle závazného vzoru (viz Přílohy č. 1 a 3) a zajistit její zaslání v elektronické 

podobě gestorce/gestorovi Oranžové stuhy včetně doplňujících podkladů, 

- zpracovat odůvodnění udělení ocenění Oranžová stuha v rámci krajského kola 

a v elektronické podobě zaslat gestorovi Oranžové stuhy. 

 

2. Celostátní hodnotitelská komise pro ocenění Oranžová stuha 
Nominaci členů celostátní komise zajistí odbor Řídící orgán PRV (14110). Komise se 

bude skládat z maximálně 5 odbornic/odborníků, jedná se o zástupce partnerských 

organizací, kteří se věnují oblasti zemědělství, rozvoje venkova apod., 

1 zástupkyně/zástupce za odbor Řídící orgán PRV a 1 koordinátorka/koordinátor Celostátní 

sítě pro venkov. Při jmenování členů celostátní hodnotitelské komise bude na základě 

zaslaných nominací a v rámci možností zachován princip rovného zastoupení mužů a žen. 

Členové celostátní hodnotitelské komise nesmí být se soutěžícími obcemi ve střetu zájmu. 

Tato odborná komise po dohodě se starostkami a starosty navštíví obce, které získaly 

v krajském kole ocenění „Oranžová stuha XXX kraje roku 2022“. Hodnocení proběhne dle 

Hodnotících kritérií (Příloha č. 2).  

Nominovaní členové celostátní hodnotitelské komise:  

- mají oprávnění v případě potřeby metodicky zpřesnit hodnotící kritéria, musí 

však být zachován význam daného kritéria, 

- mají povinnost objektivně hodnotit v rámci celostátního kola soutěže Oranžové 

stuhy (viz Hodnotící kritéria, Příloha č. 2). 

 

Návštěva obcí proběhne v termínu 5. až 9. září 2022. 
 
Slavnostní předání ocenění obcím a setkání s ministrem zemědělství 
 

Slavnostní předání ocenění, diplomů a šeků vítězným obcím a setkání s ministrem 

zemědělství proběhne v termínu 4. října 2022 v reprezentativních prostorách Senátu 

Parlamentu ČR. 
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Zpracování osobních údajů 
 

Ministerstvo zemědělství dbá na ochranu osobních údajů, které v souvislosti 

s oceněním Oranžová stuha bude zpracovávat souladu s příslušnými právními předpisy 

o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR), (dále jen „podle požadavků obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší 

informace ke zpracování osobních údajů v MZe naleznete na níže uvedeném odkazu. 

 https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/. 

Bude-li obec poskytovat v rámci Jednotné informace o obci osobní údaje, zejména při 

zpracování Sumarizace spolupráce obce, která bude dále využita do brožury Oranžová 

stuha roku 2022, odpovídá za to, že z její strany bude nakládání s těmito osobními údaji 

v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů“. 

 

 
 
 
 
 V Praze dne 19. 5. 2022      
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1. Jednotná informace o obci 

2. Hodnotící kritéria pro ocenění „Oranžová stuha České republiky roku 2022“  

3. Vzor potvrzení vlastnictví vybraných fotografií a udělení nevýhradní licence

 
 

………………………………… 
Ing. Zdeněk Nekula  
ministr zemědělství 

https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/


 Příloha č.1 
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Jednotná informace o obci  

Obec je povinna vypracovat veškeré níže uvedené body, a to jednotnou formou – vyplněným 

textem. Maximální délka textové části jednotné informace je 8 stran A4. Jednotná informace 

bude doplněna:  

1. Relevantními fotografiemi ve formátu jpg. s minimálním rozlišením 300 dpi, velikostí 2 MB, 

v počtu 5 – 10 kusů. Fotografie by měly být výstižně pojmenovány.  

2.  Znakem obce, nejlépe v křivkách ve formátu .ai nebo .eps.  

Fotografie a znak budou použity do publikace Oranžová stuha roku 2022 k prezentaci 

zúčastněných obcí, tomuto využití by měl odpovídat výběr fotografií, jejich kvalita a popisky. 

Fotografie a znak lze zaslat prostřednictvím aplikace eSDÍLENÍ (přístup bude zřízen po 

dohodě pro konkrétní e-mailovou adresu) nebo poštou na médiu USB, CD nebo DVD 

(v tomto případě nemá obec nárok na vrácení zaslaného nosiče). 

Jednotnou informaci, spolu s Potvrzením vlastnictví vybraných fotografií a udělení 

nevýhradní licence (Příloha č. 3 Podmínek) lze zaslat elektronicky podepsanou 

prostřednictvím datové schránky na adresu yphaax8 (do předmětu uveďte „Oranžová stuha 

2022“), elektronicky podepsanou emailem nebo v tištěné podobě poštou na adresu 

Ministerstva zemědělství, Řídicí orgán PRV, Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město.  

Upřednostňujeme elektronickou formu zaslání. 

Skutečnosti níže uvedené by měly být odprezentovány a předvedeny komisi při hodnocení 

na místě (samotný popis skutečnosti není dostačující). 

 

Celý název obce Doplňte text. 

Kraj Doplňte text. 

NUTS 2 Doplňte text. 

Plné jméno starostky nebo starosty  Doplňte text. 
 

Adresa obecního úřadu 
• poštovní adresa obecního úřadu 
• adresa webových stránek obce 
• kontaktní e-mail 

Doplňte text. 
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• informace o tom, zda je obec 
členem mikroregionu či místní 
akční skupiny (dále jen MAS) – 
přesný/registrovaný název 
mikroregionu/MAS, kdy byl 
ustanoven/a a za jakým účelem, 
kolik sdružuje obcí  

• adresa příp. webové stránky 
mikroregionů a MAS, či dalších 
orgánových uskupení, ve kterých 
je obec aktivní  

Doplňte text. 

Počet obyvatel v obci Doplňte text. 

Počet ekonomicky aktivních 
obyvatel v obci 

Doplňte text. 
 

Počet zastupitelů obce Doplňte text. 

Rozpočet obce Doplňte text. 

Zaměstnanost, resp. 
nezaměstnanost v obci 

Doplňte text. 
 

• celková rozloha obce (v ha)  
• počet obcí, které zahrnuje  
• počet katastrálních území, které 

obec zahrnuje 
• počet obyvatel, které zahrnuje  

(+ hustota zalidnění) 

Doplňte text. 
 
 

• Seznam všech zemědělských subjektů působících na území oceněné obce (definice 

právní formy; právnické či fyzické osoby – dle registrace, informace  

o ekonomicko-hospodářském stavu - např. zda není v likvidaci). 

Doplňte text. 

• Počet obyvatel v obci zaměstnaných v zemědělském sektoru (pokud je v obci 

ze spektra zemědělských subjektů jeden dominantní – ve vztahu k hodnotícím 

kritériím soutěže – vypracovat tuto statistiku i jednotlivě pro tento subjekt – 

s odůvodněním výjimečnosti). 

Doplňte text. 

• Informace, zda má obec zpracovanou územně plánovací dokumentaci (dále jen 

ÚPD), v jakém stupni zpracování, zda je aktualizovaná a platná/schválená 

(s přesným datem) a také zda je její součástí Územní systém ekologické stability 

krajiny. 
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Doplňte text. 

• Informace, od kdy má obec zpracován „Program obnovy venkova“ – (kdy byl 

zpracován/kdy byl veřejně projednán a jakou formou/kdy byl schválen zastupitelstvem 

obce). 

Doplňte text. 

• Informace o tom, zda byla v obci realizována Komplexní pozemková úprava (KPÚ) 

(pokud není, je třeba zdůvodnit proč), dále rozpracovat informaci, jak je zabezpečena 

následná péče o společná zařízení pozemkových úprav, v jaké výši finančních 

prostředků byla KPÚ realizována /dle etap/. 

Doplňte text. 

• Informace o péči o vzhled obce 

Doplňte text. 

• Informace o dosavadní účasti v soutěži Vesnice roku (případně přehled ocenění 

získaných v předchozích ročnících). Pokud je již obec držitelem ocenění Oranžová 

stuha z některého z předchozích ročníků, popis přínosu ocenění a pokroku v této 

oblasti. 

Doplňte text. 
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Podrobnější vypracování informace: 

1. Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných (např. myslivci, 

rybáři, včelaři atd.). 

Doplňte text. 

2. Popis zapojení zemědělských subjektů do udržování zelených ploch, trávníků, 

stávající vzrostlé zeleně a výsadby nové zeleně, do udržování vodních toků, 

břehových porostů, rybníčků a přírodních prvků v zastavěném území obce; kvalita 

této péče. 

Doplňte text. 

3. Popis zapojení zemědělských subjektů do udržování čistoty a pořádku na veřejných 

prostranstvích v obci, zapojení do stavebních prací na veřejných prostranstvích 

a komunikacích. 

Doplňte text. 

4. Informace o uskutečněné obnově chátrajících zemědělských objektů případně o 

společném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci nepotřebných 

zemědělských areálů (zemědělských brownfields). 

Doplňte text. 

5. Podíl (spolupráce) zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných 

a okrasných stromů na veřejných prostranstvích. 

Doplňte text. 

6. Popis, jak se v obci projevuje podpora místních odrůd rostlin, plemen hospodářských 

zvířat atp.; propagace místních produktů; upozornění na zajímavé produkty 

zemědělské činnosti, na jejich kvalitu a způsob zpracování. 

Doplňte text. 

7. Informace o šetrném přístupu k hospodaření či jeho různých alternativních formách. 

Doplňte text. 
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8. Informace o spolupráci zemědělského subjektu s obcí při vyhledávání námětů na 

využití netradičních zdrojů a úspory energie.  

Doplňte text. 

9. Informace o příkladném hospodaření a výsledcích zejména v zemědělském sektoru. 

Doplňte text. 

10. Informace o výjimečnosti hospodaření (vztah k udržitelnosti trvalého rozvoje - 

např. z řešení zpracování bioodpadu/komposty). 

Doplňte text. 

11. Informace o podpoře v nezemědělském podnikání, které vede ke snížení 

mimosezónní i trvalé nezaměstnanosti.  

Doplňte text. 

12. Popis spolupráce obce a zemědělského podniku na protierozní a protipovodňové 

ochraně území obce. 

Doplňte text. 

13. Popis spolupráce obce a zemědělského podnikatelského subjektu při územním 

plánování (např. zda obec vytváří podmínky pro rekonstrukci a novou výstavbu 

zemědělských staveb, popř. zda rekonstrukce a nová výstavba probíhá s ohledem na 

vzhled obce a krajiny). 

Doplňte text. 

14. Popis spolupráce obce a zemědělského podniku v oblasti podpory zaměstnanosti 

(vzdělávání, osvěta apod.). 

Doplňte text. 

15. Popis péče o tradiční lidovou kulturu a oživení tradičních řemesel a zemědělské 

kultury (spolky, jarmarky apod.). 

Doplňte text. 
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16. Seznam a stručný popis realizovaných dotačních projektů obce.  

Doplňte text. 
 

Sumarizace spolupráce a výběr toho nejzajímavějšího z jednotné informace o obci bude 

publikován v brožuře Oranžová stuha roku 2022, kde budou představeny všechny obce 

oceněné v krajských kolech Oranžovou stuhou roku 2022. Text o obci bude publikován 

v rozsahu cca půl strany A4. 

Doplňte text. 
 



 Příloha č. 2 
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Hodnotící kritéria pro ocenění  
„Oranžová stuha České republiky roku 2022“  

 

Předmětem hodnocení je spolupráce obcí a zemědělských subjektů (zemědělský 

nebo lesnický podnik, popř. místní dobrovolná organizace z resortu zemědělství, 

jako např. myslivci, rybáři, včelaři) v těchto oblastech: 

• podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, 

• péče ocelkový vzhled obce, 

• společné projekty,  

• místní produkty a jejich marketing, 

• využití netradičních zdrojů energie,  

• nezemědělské aktivity. 

V jejich rámci bude hodnoceno: 
1. Podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce 

• rozvoj odborného vzdělávání a poradenství pro zemědělské subjekty, 

• osvěta informací o zemědělských subjektech v obci a jejich činnostech, 

• pracovní místa vytvářená zemědělskými subjekty. 

2. Péče o celkový vzhled obce 
• výsledky zapojení zemědělských subjektů do udržování, čistoty a pořádku 

na veřejných prostranstvích v obci, 

• výsledky zapojení zemědělských subjektů do stavebních prací na veřejných 

prostranstvích a komunikacích, 

• obnova chátrajících zemědělských objektů, 

• podíl zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných a okrasných 

stromů na veřejných prostranstvích, 

• zapojení zemědělských subjektů do udržování zelených ploch, trávníků, stávající 

vzrostlé zeleně a výsadby nové zeleně, do udržování vodních toků, břehových 

porostů, rybníčků, mokřadů a přírodních prvků v zastavěném území obce a kvalita 

této péče,  

• výsledky zapojení zemědělských subjektů do realizace vodohospodářských  

a protipovodňových opatření a v oblasti protierozní ochrany, 

• údržba ploch, popř. nové ozelenění, 

• zapojení zemědělských subjektů do údržby příkopů podél cest a užívaných pozemků. 
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3. Spolupráce na společných projektech 
• zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace komplexních pozemkových 

úprav, 

• zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace jiných návrhů obnovy krajiny 

(např. dílčích pozemkových úprav), 

• zapojení zemědělských subjektů do přípravy a aktualizace územního plánu obce, 

• spolupráce zemědělských subjektů a obce na projektech financovaných z evropských  

i národních zdrojů. 

4. Místní produkty a jejich marketing  
• zachování a propagace místní (tradiční) zemědělské a potravinářské produkce, 

• propagace místních spolků (chovatelé, myslivci, zahrádkáři, včelaři apod.) a jejich 

produktů, 

• udržení či rozšíření místních odrůd rostlin a plemen zvířat, 

• realizace zajímavých produktů vyplývající ze zemědělské činnosti, jejich kvalita  

a originalita způsobu zpracování, využití starých metod hospodaření nebo původního 

zpracování zemědělských produktů. 

5. Využití netradičních zdrojů energie  
• spolupráce s obcí při vyhledávání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory 

energie, 

• podíl zemědělských subjektů na opatřování biomasy (štěpka, sláma, šťovík atp.), 

• zapojení zemědělských subjektů do výrobní přípravy a montáže slunečních kolektorů, 

• zapojení zemědělských a lesnických podniků do výstavby větrných elektráren  

a malých vodních elektráren, 

• zapojení zemědělských subjektů do dalších opatření k využívání netradičních zdrojů 

energie a zajištění příznivých tepelných režimů budov. 

6. Nezemědělské aktivity  
• využití budov a areálů již nepotřebných pro zemědělskou výrobu (brownfields), 

• podíl zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky, 

• využívání zemědělské produkce k jiným než zemědělským účelům,  

• aktivní zapojení zemědělských subjektů do dění v obci - kulturní, společenské, 

sportovní a jiné akce, 

• podpora zachování tradic ve vztahu k zemědělství, 

• podpora při vedení administrativy malých podnikatelů a řemeslníků, 
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• podpora nezemědělského podnikání vedoucí ke snížení mimosezónní i trvalé 

nezaměstnanosti. 

.
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Vzor potvrzení vlastnictví vybraných fotografií a udělení nevýhradní licence 

Hlavičkový papír obce 

V …………………. dne …………2022    

Věc: Potvrzení vlastnictví vybraných fotografií a udělení nevýhradní licence na využití 

fotografií pro účely prezentace a šíření dobré praxe v rámci ocenění Oranžová stuha ČR 

roku 2022.                            

Potvrzujeme, že fotografie zasílané do soutěže Vesnice roku 2022, respektive ocenění 

Oranžová stuha ČR roku 2022, jsou v našem vlastním majetku, že autory těchto fotografií 

jsou ………………………………………………. a že jsme oprávněni vykonávat, resp. 

oprávněni k výkonu práva duševního vlastnictví všech autorů těchto fotografií a máme jejich 

souhlas umožnit použití, šíření a zpracování těchto fotografií třetím osobám bez jakéhokoli 

omezení i přihlásit a poslat tyto fotografie do soutěže Oranžová stuha ČR roku 2022. 

Tímto fotografie přihlašujeme, posíláme a udělujeme k nim nevýhradní, bezúplatnou 

a územně, časově, věcně i množstevně neomezenou licenci pro všechny způsoby jejich užití 

České republice - Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“) a subjektům určeným MZe 

pro účely prezentace a šíření dobré praxe v rámci ocenění Oranžová stuha ČR roku 2022. 

Fotografie se předávají do vlastnictví MZe a ani my ani autoři nemají nárok na jejich vrácení. 

MZe je oprávněno fotografie reprodukovat, zveřejňovat, upravovat, pozměňovat a zahrnovat 

do jiných děl, a to ve všech formách (papírové i elektronické) s využitím všech 

komunikačních kanálů a technologií. 

Z užívání či neužívání fotografií, resp. využití či nevyužití licence ze strany MZe, nevznikají 

nám ani autorům žádné nároky, tedy ani nároky na odměnu či dodatečnou odměnu. Budeme 

dbát, aby užití fotografií námi či jakékoli poskytnutí licence k fotografiím nebylo a ani se 

nemohlo dostat do rozporu se zájmy MZe. 

S pozdravem, 

 

……………………………… 

podpis zástupce obce 

 

 



 Příloha č. 3 

  

15 
 

jméno a příjmení hůlkovým písmem 

 

MZe tímto prohlašuje, že potvrzení bere souhlasně na vědomí a přijímá veškerá z něho 

plynoucí licenční oprávnění, čímž dochází k uzavření nevýhradní bezúplatné licenční 

smlouvy ohledně fotografií, resp. pro jejich užití MZe a subjekty určenými MZe 

bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení MZe pro účely 

prezentace a šíření dobré praxe v rámci ocenění Oranžová stuha ČR roku 2022, a to 

po celou dobu platnosti příslušných práv k fotografiím. 

 

V Praze dne ……………. 

 

_________________________ 

 zástupce MZe 
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