
Příčiny stagnace lokální produkce: přednáškový cyklus pro Českou zemědělskou univerzitu
autoři: Šárka Dittrichová, Klub bio zpracovatelů, Rezonance - projekt na podporu domácí 

produkce AČKCprodukce, AČKC 
Garant projektu: sdružení Spodek, ČZU

Vedoucí projektu: Petr Jiskra, mluvčí: Tomáš Psota , produkce: Kateřina Součková a Barbora
Chmelová

Termín: Únor až květen 2009Termín: Únor až květen 2009
Místo: Kruhová hala ČZU, Suchdol, 



Cíl projektu
Společný projekt ČZU TIC ČT Klubu aSpolečný projekt ČZU, TIC, ČT, Klubu a 

Rezonance na zmapování deseti 
státních institucích zodpovědných 
za PRV

Téma je rozděleno do čtyř okruhů a 6 
přednášek : 

1.Majetek a jeho ochrana:
(JUDr Oboňová a MUDr Zisková)(JUDr. Oboňová a MUDr. Zisková)

2.Dotace a financování farmy:
(Josef Šourek, Filoun - farma roku a 
biopotravina roku, předseda rp ASZ),

3 Lidé j ji h l ži tě f3.Lidé a jejich role v životě farmy:
(ing. Marie Bubikova, předsedkyně 
dužstva Jeseník)

4. Produkt a jeho místo na trhu:
Č(Miroslav Kubec, Prezident AČKC a 

šéfkuchař hotelu InterContinental).

Poslední přednáška je určena studentům a 
jejich přínosu pro rodinné zpracovatele a 
PRV.



Přednáška č 1: Rozvojové programy a právní nárokyPřednáška č. 1: Rozvojové programy a právní nároky 

občanů,  vymahatelnost práva

Host: Transparency International: 
JUDr. Katarina Oboňová

“ Na podzim roku 2008 TIC  vyhodnotila 
ČR jako třetí v Evropě v případech 
korupce státní správy. V současné 
době u nás není ministerstvo, na 
které bychom v této souvislosti 
nepodali trestní oznámení”nepodali trestní oznámení .



Právo a dotacePrávo a dotace
• Transparency International je mezinárodní právnická nezisková agentura, zabývající se případy korupce 

státní zprávy. Organizuje školení pro státní instituce a soukromé firmy i občany, v některých případech 
zdarma zastupuje občany, kteří byli poškozeny postupem státního orgánu. 

• Případy z praxe: kauza odvolaného libereckého státního zástupce dr. Bašného, zatčení místního šéfa 
policie a návaznost  na privatizaci libereckých pozemků.

• Příklady řešení  stížnosti na neoprávněné čerpání zemědělských dotací. Řešení případů privatizačních 
podvodů.podvodů. 

• Obecné informace:  na dotace (v případě sporu občana a státu) neexistuje právní nárok. Jaké postupy 
zvolit při sporných případech, na které instituce se obracet a jak své žádosti formulovat, čemu vse vyhnout

• V případě objevení podvodu - jak formulovat trestní oznámení a co má obsahovat. Jaké důkazy shromáždit 
pro policii. 

• Na jaké informace má občan nárok? Prakticky na všechny. Stejně tak má nárok na odpověď na svou 
stížnost nebo podnět  které podal na jakoukolí státní instituci.  p p j

• Jak se chovat v případech, že státní instituce zastrašuje občana.

• MZe a EAFRD: rozpor s deklaracemi a realitou v terénu.  Outsoursing jako hlavní metoda řešení úkolů 
d ý h MZzadaných MZe.  

V současné době TIC  pomáhá Klubu farmářů s vypracováním metodiky a zpracování  výzkumu  věrohodnosti a 
zkušeností se  státními, oborovými a neziskovými  organizacemi  dotýkajícími se života rodinných farem, 
který je zaměřen na zanedbání povinnosti, podezření z korupce a vzniku škod. (sestřih přednášky je ý j p , p p ( p y j
umístěn na stránkách : www.Listicky.estranky.cz)


