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1 ÚVOD 

Problematika venkovského prostoru nebyla zpočátku součástí společné zemědělské politiky. 

Až v důsledku změn v geopolitickém uspořádání Evropy a proměn charakteru venkova 

v minulých letech, vzešla potřeba komplexně řešit i tyto oblasti. V roce 2003 pak byla  

na základě Salzburgské deklarace ustanovena politika rozvoje venkova, jakožto integrovaná 

součást společné zemědělské politiky EU. V současné době se problematika venkovských 

oblastí dokonce stala jednou z důležitých priorit Evropské unie.  Jedná se totiž o oblasti, které 

představují zdaleka největší územní rozlohu ve všech členských státech.  

Filozofie metody Leader vedoucí k obnově venkova a obnovení důvěry ve venkovský prostor 

vznikala více než 15 let v rámci tří evropských programů, které se snažily podnítit místní 

iniciativu pomocí partnerství mezi místní správou a občanskou společností. Metoda Leader 

prokázala za dobu svého působení účinnost v mnoha evropských zemích, v roce 2004 byla 

aplikována i v České republice.  

Cílem diplomové práce je provést analýzu přístupů k metodě Leader v ČR a vyhodnocení 

dopadů příslušné koncepce prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“) 

zejména v rámci programového období 2007-2013, a to na základě subjektivně vybraných 

kritérií. 

Je nutné zmínit, že právě Česká republika byla první zemí z nově přistupujících členských 

států, která nastartovala program Leader již v roce 2004, tedy ihned po vstupu do EU. Leader 

je prezentován jako způsob, jak podpořit místní partnerství (místní akční skupiny), připravit 

místní rozvojové strategie (Strategické plány Leader) a jejich následnou realizaci 

prostřednictvím konkrétních projektů. 

Při vypracovávání diplomové práce bude použita metoda historická v souvislosti s objasněním 

vývoje potřeby a vzniku integrované politiky rozvoje venkova, budou využívána statistická 

data poskytovaná Českým statistickým úřadem, Ministerstvem zemědělství ČR a Národní sítí 

MAS k vymezení a charakteristice venkovského prostoru v České republice. V praktické části 

diplomové práce pak bude využita metoda indukce a dedukce k vymezení metody Leader  

a jejích potenciálních přínosů pro venkov, či metoda analýzy v souvislosti se zkoumáním 

přístupů k metodě Leader v ČR prostřednictvím řízeného rozhovoru s aktéry Leader, 

konkrétně s odpovědnými osobami v rámci Ministerstva zemědělství ČR, Státním 

zemědělským intervenčním fondem a vybranou MAS. Dále bude provedeno vyhodnocení 
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dopadů dané koncepce v podmínkách České republiky v období 2007-2013 s následnou 

komparací zjištěných přístupů a skutečných dopadů. 

Tato práce by měla představovat ucelený pohled na problematiku rozvoje venkova  

při realizaci metody Leader, která si klade za cíl znovunastartování venkova prostřednictvím 

zakládání místních partnerství. 
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2 ROZVOJ VENKOVA V  KONTEXTU SPOLEČNÉ 

ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU 

Již v posledních desetiletích se oblast rozvoje venkova začala dostávat do popředí evropského 

zájmu. V dnešní době se tato problematika stala jednou z nejdůležitějších priorit Evropské 

unie, kdy naplňování společných zájmů a cílů závisí mimo jiné i na snižování regionálních 

disparit mezi jednotlivými členskými zeměmi. V kontextu rozvoje venkova se však nejedná 

pouze o vyrovnávání rozdílů, ale především o vytváření podmínek, za kterých jsou jednotlivé 

regiony schopné vytvářet trvale udržitelné funkce a aktivity tak, aby doplňovaly aktivity 

městských center. 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V úvodu je nutné vymezit a objasnit základní pojmy z oblasti venkovského prostoru  

či rozvoje venkovských oblastí, o kterých zde bude pojednáváno. 

 

2.1.1 Zemědělství 

Zemědělství můžeme definovat jako jedno z odvětví národního hospodářství. Jedná  

se o takové odvětví, jež zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, suroviny pro potravinářský  

a lehký průmysl prostřednictvím pěstování kulturních plodin a chovu hospodářských zvířat.  

A jak je všeobecně známo, zemědělství bylo historicky prvním sektorem národního 

hospodářství, kdy jeho základním cílem bylo zabezpečit dostatek potravin pro společnost. 

 

2.1.2 Společná zemědělská politika Evropské unie 

Společnou zemědělskou politiku (dále jen „SZP“), známou též pod zkratkou CAP (Common 

Agricultural Policy), lze označit za jednu z nejstarších politik Evropských společenství. Její 

zakotvení je uvedeno v Římských smlouvách - bývalé Smlouvě o ES, v článcích 32-38. SZP 

je tedy jedním z nástrojů Unie, jejímž cílem je podpora jednotného trhu se zemědělskými 

produkty a potravinami. Tímto má být zajištěna jak soběstačnost evropské zemědělské 

produkce za přijatelné ceny, tak také rozvoj zemědělského sektoru. 
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2.1.3 Rozvoj venkova v pojetí Evropské unie 

Venkovu nejen v EU je věnována pozornost při jeho rozvoji, jelikož tyto oblasti mají 

nezastupitelný hospodářský, společenský, kulturní, ale také ekologický význam. Venkovský 

prostor zahrnuje a vždy zahrnoval velkou část území Společenství. Na komplexní politiku 

rozvoje venkova pak lze nahlížet jako na „řešení rozvoje a hledání cest, jak efektivně 

zohlednit veškerá specifika, která venkovský prostor má a do rozvojových strategií zahrnout  

i konkrétní stav a podmínky na venkově v jednotlivých členských zemí
1
“, jak uvádí Majerová 

v publikaci Český venkov 2008. 

 

2.1.4 Venkov 

Problematice definování venkova se věnuje několik autorů. Například Maříková
2
 označuje 

venkov jako: „Řídce osídlený prostor, ve kterém má důležitou funkci zemědělství.“ Dalšími 

alternativami mohou být definice, které vycházejí při definování z různých kritérií. Například 

z hlediska demografického lze venkov označit jako oblast s nízkým počtem a hustotou 

obyvatel, či z hlediska sociologického je venkov definován jako oblast s jiným způsobem 

života, oproti životu v oblastech městských. 

Mimo jiné je možné venkov definovat dle toho, jak je vnímán svými obyvateli, kdy právě  

toto vnímání venkova v různých souvislostech a z různých úhlů pohledu popisují Kučera  

a Kuldová
3
: 

- Venkov jako neměstský prostor - prostor mimo města, kdy obvyklými kritérii  

pro toto členění je počet obyvatel či hustota zalidnění nebo další ekonomické  

a demografické ukazatele. 

- Venkov jako krajina - venkov jako otevřený prostor jakožto alternativa 

k uzavřenému a stísněnému prostředí měst. 

- Venkov jako prostor k zemědělství - subjektivní dojem obyvatel venkova a obyvatel 

ve městě, kdy na venkově není zemědělství nejdůležitější ekonomickou aktivitou.  

- Venkov jako prostor rekreace a odpočinku - tato funkce venkovu připadla  

až ve 20. století s rozvojem turistiky, chataření a chalupaření. 

                                                 
1
MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2008: Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Provozně ekonomická fakulta, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1991-0. 
2
Tamtéž. 

3
Tamtéž. 
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2.1.5 Venkovské regiony 

Vymezování venkovských regionů je důležité pro různé sociologické výzkumy,  

pro zpracovávání koncepčních programů, či pro rozhodování orgánů zajišťujících regionální 

politiku. Samotný pojem „venkovský region“ je nejčastěji používán ve statistikách, označuje 

tedy oblast definovanou na základě určitých kritérií. Například Evropská unie klasifikuje 

regiony svého území do několika úrovní v rámci tzv. NUTS
4
. Při sestavování těchto 

statistických územních jednotek vychází Evropská unie z metodiky OECD, která  

je podrobněji vymezena v následující kapitole, jež se zabývá vymezením venkova především 

v České republice (viz kapitola 3.1.1 Přístupy k vymezení venkova). Nutno však podotknout, 

že takto uplatňovaný přístup členění ve všech evropských regionech i přesto není identický.  

 

Právě díky různému nahlížení autorů na venkov či venkovské regiony a díky odlišným 

vstupním kritériím pro jejich určení a definování nebyla zatím přijata žádná univerzální, 

obecně platná definice pro tento prostor, tedy pro venkov. Paradoxem zde může být fakt,  

že nelze najít jednotnou definici a určení takového prostoru pro oblasti, které jsou 

zaznamenávány a analyzovány po celém světě. DG Agriculture and Rural Development
5
 

uvádí ve své Zprávě o hodnocení statistických a ekonomických údajů jako důvody, díky 

kterým sestavení jednotné definice není možné, právě různá vnímání toho, co jsou - nejsou 

venkovské prvky charakterizující tento prostor, či problém nashromáždit relevantní údaje  

na úrovni základních zeměpisných jednotek. 

 

2.2 Vývoj politiky rozvoje venkova v rámci společné 

zemědělské politiky 

Zemědělství lze označit za typickou aktivitu pro venkov. Tyto aktivity měly pro evropský 

venkov vždy rozhodující význam a neztratily jej ani v souvislosti s rostoucím podílem 

ostatních sektorů ve struktuře národního hospodářství. 

Nejen toto odvětví prodělalo ve všech evropských zemích, konkrétně na venkově, velmi 

výrazný posun, a aby bylo možné lépe porozumět dnešním potřebám rozvoje venkova,  

                                                 
4
Nomenklatura územních statistických jednotek byla zavedena Eurostatem pro potřeby klasifikování jednotné  

  unifikované struktury územních jednotek 
5
je odpovědné za provádění zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova. Jedná o Generální ředitelství pod 

hlavičkou Evropské komise 
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je nutné uvést a uvědomit si i historické mezníky a souvislosti, které problematiku 

venkovských oblastí ovlivňovaly a formovaly ji do současné podoby. 

 

2.2.1 Počátky společné zemědělské politiky v 60. letech 20. století 

Základy společné zemědělské politiky jsou zakotveny ve Smlouvě o založení Evropského 

hospodářského společenství. Nejednalo se však o zemědělskou politiku v dnešní podobě  

a rozvoji venkovských oblastí tehdy nebyla věnována téměř žádná pozornost.  

V čl. 39, odst. 1 Smlouvy o Evropském hospodářském společenství (dále jen „EHS“)  

je uvedeno, že společný trh bude rozšířen i na oblast zemědělství, obchod se zemědělskými 

produkty, přičemž takto definovaný rozvoj společného trhu bude doprovázen zavedením 

společné zemědělské politiky, která má za úkol sledovat dosažení pěti hlavních cílů
6
: 

- zvýšení produktivity zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimální využití výrobních činitelů, 

zejména pracovní síly; 

- zajištění odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva, a to zejména 

zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; 

- stabilizace trhů; 

- zajištění plynulého zásobování; 

- zajištění přiměřených cen zboží dodávaného spotřebitelům. 

K dosažení cílů zformulovaných v Římské smlouvě, bylo dále potřeba zpracovat 

mechanismus regulace a produkce odbytu, který by zohledňoval také kurzové výkyvy 

národních měn členských států EHS. V roce 1960 tak navrhla Komise odpovídající 

mechanismus založený na třech hlavních zásadách
7
: 

1. Zásada společného trhu, kde se zavádějí společné ceny - zásada spojená s volným 

pohybem zemědělských výrobků mezi členskými státy EHS, byla odstraněna cla, 

kvóty a další opatření, jako například národní dotace. Zavedeny byly společné ceny 

zemědělských produktů, které každoročně stanovuje Rada ministrů na základě návrhů 

Komise. 

                                                 
6
TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978-

80-7357-495-6. 
7
FOJTÍKOVÁ, Lenka a LEBIEDZIK, Marian. Společné politiky EU. Historie a současnost se zaměřením na 

  Českou republiku. Praha: C.H. Beck, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7179-939-9. 
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2. Zásada preference Společenství - zajišťovala přednost zemědělským výrobkům, 

které byly vyprodukovány v zemích EHS, při jejich umístění na společném trhu. 

Ochrana evropských zemědělců před konkurenčními dovozy ze třetích zemí, které 

byly nabízeny za nižší ceny, byla zajištěna uvalením tzv. dovozního cla  

na tyto výrobky
8
. Vzhledem k nižším cenám zemědělské produkce na třetích trzích, 

byli vývozci z EHS podporování zvláštními vývozními dotacemi. Celní ochrana 

Společenství tak významným způsobem přispěla k rozšiřování zemědělské výroby 

v zemích EHS, která nebyla ohrožována zahraniční konkurencí. 

3. Zásada finanční solidarity - tato zásada předpokládala vyplácení dotací domácím 

výrobcům, kteří byli tímto motivováni ke zvyšování zemědělské produkce, přičemž 

dotace byly poskytovány i při vývozu zemědělské produkce na trhy třetích zemí.  

Na financování takového dotačního mechanismu se podílely všechny členské země 

společně prostřednictvím svých příspěvků do evropského rozpočtu. 

Nutno podotknout, že tyto zásady, které byly přijaty v samých začátcích společné zemědělské 

politiky, jsou aplikovány dodnes, ovšem prošly mírnými modifikacemi v souvislosti 

s vývojem v oblasti zemědělství, ale také s vývojem samotné Evropské unie. 

Z výše uvedených cílů zemědělské politiky definovaných v Římské smlouvě lze vyčíst,  

že problematika venkovských oblastí zde byla soustředěna pouze na samotné zemědělství. 

Ovšem Římské smlouvy a jejich odkaz na harmonický rozvoj mezi ekonomickými cíli 

poukazují na to, že již tehdejší země v rámci EHS měly zájem na vyrovnaném růstu
9
. Jediným 

konkrétním krokem v kontextu rozvoje venkova bylo založení Evropské investiční banky, 

která měla napomáhat ekonomickému růstu zaostalejších regionů. Jelikož ale investiční banka 

byla a dodnes je orientována tržně, nemohla méně vyspělým oblastem přinést výraznější 

výhody. Dalším významným mezníkem na počátcích spolupráce v této oblasti je zřízení 

Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu (European Agricultural Guidance 

and Guarantee Fund, EAGGF). 

 

 Evropský zemědělský záruční a orientační fond (EAGGF) 

EAGGF byl zřízen dne 14. l. 1962. Tento fond se stal hlavním finančním nástrojem 

pro podporu zemědělství v zemích EHS. Financování zemědělské politiky  

                                                 
8
Dovozní clo představovalo rozdíl mezi nižší cenou na světovém trhu a vyšší cenou na trzích EHS 

9
TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978-

80-7357-49-6. 
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z fondu bylo realizováno od roku 1970 až do roku 2006. Díky tomuto fondu měla být 

podněcována zemědělská výroba, zajištěna podpora cen a zemědělcům měly být 

garantovány stabilní příjmy
10

. 

Fond byl rozdělen do dvou částí - záruční a orientační. Záruční část tvořila  

cca 90 % výdajů z daného fondu na společnou zemědělskou politiku. Prostředky z této 

sekce měly sloužit k intervenčním opatřením nebo k úhradě přímých plateb  

a také k financování programů na podporu rozvoje venkova
11

. 

Sekce orientační tedy tvořila zbývajících 10 % výdajů na zemědělskou politiku  

a prostředky z této části fondu byly vynakládány na modernizaci zemědělství,  

na zvyšování kvalifikace mladých zemědělců, na podporu zpracování a odbytu 

zemědělských výrobků - cílem orientační sekce bylo přispět ke snížení regionálních 

disparit v Evropě a podpořit regionální rozvoj. 

Evropský zemědělský záruční a orientační fond, se stal po dobu svého více 

než čtyřicetiletého fungování jedním z nejdůležitějších nástrojů financování společné 

zemědělské politiky a v té době také fondem, jenž hospodařil s nejvyšším objemem 

finančních prostředků přidělených ze společného rozpočtu Společenství. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, problematika politiky venkovských regionů tehdy nebyla brána 

v úvahu. Nejdůležitějším opatřením zemědělské politiky bylo zavedení tzv. tržních 

organizací
12

, uvedených již v Římských smlouvách, konkrétně ve Smlouvě o EHS  

čl. 40. V roce 1962 byl nejprve zaveden tržní řád pro obiloviny a v roce 1968 byly zavedeny 

jednotné garantované ceny. Téhož roku předložila Komise také první návrhy  

na úpravu dosavadní Společné zemědělské politiky v podobě memoranda s názvem 

Zemědělství 1980, který se zapsal do dějin pod názvem Mansholtův plán. 

 

 Mansholtův plán 

Tento plán byl vypracován vlivem krize z nadvýroby a iracionálního podpůrného 

cenového systému a také byl vůbec prvním pokusem o reformu Společné zemědělské 

                                                 
10

FOJTÍKOVÁ, Lenka a LEBIEDZIK, Marian. Společné politiky EU. Historie a současnost se zaměřením na 

  Českou republiku. Praha: C.H. Beck, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7179-939-9. 
11

Tamtéž. 
12

Tržní organizace (někdy také SMO) znamenaly zavedení společných tržních řádů pro jednotlivé komodity, 

tedy pravidel, která jsou uplatňována v rámci  tržní realizace jednotlivých komodit 



11 

 

politiky. Cílem Mansholtova plánu byla na jedné straně restrukturalizace zemědělství 

založená na myšlence podpory malých farmářů, kteří se rozhodnou odejít  

ze zemědělství, a snížení cenové hladiny tak, aby bylo dosaženo odchodu méně 

výkonných farmářů z odvětví na straně druhé. Nutno podotknout, že tento program 

narazil na velmi silný odpor z mnoha stran a nakonec rozhodnutí o jeho aplikaci  

bylo ponecháno na jednotlivých vládách členských zemí. 

 

2.2.2 Zemědělská politika v 70. letech a 80. letech 20. století  

Období 70. let minulého století je velmi důležité, neboť na evropské úrovni začala  

být formulována strukturálně zaměřená politika zohledňující venkovské oblasti. V roce  

1972 byly přijaty tři směrnice, které měly toto strukturální přizpůsobení podpořit, a to: 

- Směrnice 72/159/EEC o modernizaci farem; 

- Směrnice 72/160/EEC o podpoře předčasného ukončení činnosti zemědělských 

pracovníků při současném přerozdělení uvolněné zemědělské půdy za účelem jejího 

strukturálního zlepšení; 

- Směrnice 72/161 o socioekonomickém poradenství a podpoře přeškolování. 

Vedle těchto zmíněných opatření bylo přijato další nařízení, konkrétně č. 1035/72 zaměřené 

na vytváření sdružení producentů v odvětvích ovoce a zeleniny a z pohledu venkovských 

regionů je důležitý rok 1975, kdy byla přijata opatření k podpoře v zemědělství v méně 

příznivých oblastech (dále jen „LFA
13

“). Toto opatření se vztahovalo především na oblasti, 

které nebyly schopné díky svým přírodním podmínkám konkurovat produkčním oblastem, 

přičemž cílem opatření bylo zachování zemědělské činnosti a také infrastruktury a osídlení 

v oblastech s horšími podmínkami. Za oblasti LFA byly původně označovány pouze horské 

oblasti. Postupem času se však toto označení „méně příznivé oblasti“ rozšířilo i na další 

znevýhodněné prostory, což bylo prvním krokem k tomu, aby byla akceptována rozmanitost 

podmínek evropských zemí z pohledu zemědělské politiky.  

Po přistoupení nových členů k Evropským společenstvím v roce 1973, mezi které patřila 

mimo jiné Velká Británie a Irsko, se v integračním seskupení začínal objevovat nový prvek, 

kterým byl právě regionální přístup. Velká Británie i Irsko se od původních zakladatelských 

států Společenství výrazně lišily. Spojené království bylo a je i dodnes zemí s tradiční 

                                                 
13

LFA – Less Favoured Areas, přijato nařízením Rady  75/268/EEC 28. 4. 1975, přičemž pomocí LFA byla 

poprvé diferencována území Společenství dle přírodních podmínek pro zemědělskou činnost. 
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regionální politikou, neboť její území je charakteristické velmi výraznými regionálními 

disparitami,  

a proto měla zájem o zachování systému regionálně orientovaného přístupu a jeho přenesení 

na úroveň Společenství
14

. 

Důležité je také zmínit, že období 70. a 80. let, zejména druhá polovina 70. let 20. století byla 

ve znamení strukturálních krizí a výrazného ekonomického oslabení všech zemí světa, 

přičemž právě tato krize napomohla k ještě většímu prohlubování regionálních disparit. 

V návaznosti na celosvětovou krizi byl v roce 1975 zřízen Evropský fond regionálního 

rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF), který se dodnes zaměřuje  

na poskytování podpory do infrastruktury a na investice v zaostalých regionech. 

V roce 1981 přistoupil k Evropským společenstvím další člen - Řecko. Jelikož se jednalo  

ve srovnání s dosavadními členy ES o ekonomicky nejméně vyspělou zemi, byla prohloubena 

po přistoupení Řecka heterogenita území Společenství, což bylo ještě více zvýrazněno  

s přístupem Španělska a Portugalska v roce 1986. Evropská společenství se tak postupně 

musela začít věnovat problematice méně vyspělých regionů na jejich území, přičemž tento 

problém se týkal většinou venkovských oblastí s významným podílem zemědělských aktivit. 

Jak uvádí Tomšík, „pomoc zaostávajícím venkovským oblastem vyžadovala změnu ve stávající 

struktuře podpor. V heterogenním prostředí, které vneslo jižní rozšíření, již nebylo nadále 

možné ztotožňovat podporu venkova s podporou prostřednictvím zemědělské politiky, která 

byla cílená na konkrétní produkty
15

.“ 

V roce 1988 byla regionální politika na základě výsledků jednání Evropské rady reformována. 

Cílem této reformy měl být více koordinovaný přístup regionální politiky s ostatními 

politikami, mimo jiné i se zemědělskou politikou. Regionální politika byla s částí zemědělské 

a sociální politiky integrována do tzv. strukturální politiky, jejímž hlavním úkolem bylo 

přispívat k hospodářské a sociální soudržnosti, jak bylo definováno v Jednotném evropském 

aktu z roku 1986. 

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že regionální přístup a vůbec regionální politika byla 

od počátku svého působení, zejména tedy v 70. letech, spjata a úzce provázána s politikou 

zemědělskou. Změna však nastala již v 80. letech, kdy Evropská komise vyjádřila, mimo jiné 

i díky stále narůstajícím a prohlubujícím se regionálním disparitám většinou ve venkovských 

                                                 
14

TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978-

80-7357-   495-6. 
15

Tamtéž. 
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oblastech, potřebu skutečné evropské politiky venkova, neboť se jednalo o podstatnou  

a z hlediska výroby i důležitou část území tehdejšího Společenství. 

 

2.2.3 Potřeba evropské politiky venkova na přelomu  80. - 90. let 20. století 

Do 80. let 20. století hrála ústřední roli v rámci evropských politik právě Společná 

zemědělská politika. Byla jedinou skutečnou evropskou politikou a její orientace, přes 

všechny uskutečněné reformy v minulých letech, zůstávala na velmi intenzivním způsobu 

hospodaření, přičemž ne vždy při takovém způsobu hospodaření byly respektovány potřeby 

životního prostředí. 

Přestože zemědělská politika byla orientována výhradně na produkci, tak v roce 1988 vydala 

Komise zprávu, kterou lze označit z dnešního pohledu za první návrh evropské politiky 

venkova. Tato zpráva nese název Budoucnost venkovské společnosti. Byl zde uznán 

venkovský rozvoj za legitimní oblast politik EU a od roku 1989 měl mít každý komisař  

pro zemědělství odpovědnost také za rozvoj venkova. V uvedené zprávě byly klasifikovány  

tři typy oblastí dle svých předpokladů pro další rozvoj, a to
16

: 

- venkovské oblasti v blízkosti městských center, pro něž je typický značný tlak  

na půdu. V těchto oblastech vesměs došlo k modernizaci zemědělství, většinou 

v neprospěch životního prostředí; 

- regiony nacházející se v úpadku, v nichž dochází k vysídlování, zhoršování věkové 

struktury a kde zůstává zemědělství důležitým sektorem navzdory strukturálním 

nevýhodám; 

- obzvláště marginalizované oblasti týkající se především horských a ostrovních oblastí, 

v nichž je úbytek obyvatelstva a celkový úpadek mnohem markantnější a kde jsou 

možnosti diverzifikace výrazně omezené. 

V tomto dokumentu Komise nastínila nový přístup k rozvoji venkova, který mimo jiné 

předpokládal zapojení venkovských komunit do hledání vhodných řešení, což popíralo 

tehdejší tradiční přístup, tzv. „top-down
17

“. 

Koncem 80. a na počátku 90. let se začaly podmínky pro stávající přístup k venkovu,  

ale také k zemědělství výrazně měnit. Tento posun reflektoval do jisté míry tehdejší vývojové 

                                                 
16

 TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 

978-80-7357-   495-6. 
17

 přístup „shora-dolů“, jedná se o tradiční přístup centralizovaného způsobu hledání vhodných řešení pro 

venkov bez zapojení venkovských komunit 
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trendy. Například fakt, že evropské zemědělství se začalo potýkat se zemědělskými přebytky, 

které vedly k nárůstu skladovacích zásob, a tím docházelo i k růstu výdajů. Vysoká produkce  

ale nijak neřešila problémy zemědělců a vyvstala tak potřeba řešit nejen ekonomické, ale také 

sociální prostředí zemědělských podniků a výrobkovou diverzifikaci. Z tohoto důvodu musela 

společná zemědělská politika hledat cesty, jak se dané situaci přizpůsobit. 

Za další vývojový trend je uváděn fakt, že od evropského zemědělství se také očekávalo,  

že dokáže lépe zabezpečit pracovní místa na venkově. Proto bylo zapotřebí vytvořit nová 

pracovní místa, která by byla navázána na zemědělství. 

Také místní komunity si začínaly být vědomy hodnoty, kterou venkovský prostor disponuje,  

a tak se do popředí dostával zájem o venkovský styl života a zájem o životní prostředí. 

Díky celkovému vývoji zemědělství, ale také díky probíhajícím rozhovorům o liberalizaci 

světového obchodu v rámci Uruguayského kola rozhovorů GATT, vzešla soustava změn, 

která se do dějin zapsala pod názvem McSharryho reforma. Tato reforma, pojmenovaná  

po Rayi McSharrym, evropském komisaři pro zemědělství od roku 1991, je označována  

za první pokus systémové proměny Společné zemědělské politiky a přinesla zásadní 

průlomové změny
18

. Jednalo se sice o reformu, jež upravovala především tržní mechanismy 

společné zemědělské politiky, ale tato tržní opatření byla dávána částečně do souvislosti také 

s potřebami rozvoje venkova. 

 

 McSharryho reforma 

„Cílem této reformy bylo podpořit konkurenceschopnost evropského zemědělství, 

dostat zemědělskou výrobu pod kontrolu a udržet zemědělský rozpočet v rámci 

dohodnutých limitů
19

.“  Novým prvkem v reformě se staly tzv. přímé platby, které 

byly vypláceny na bázi hektarové výměry nebo počtu chovaných kusů dané kategorie 

hospodářských zvířat. Zavedení nového reformního prvku sice nesnížilo celkové 

náklady na společnou zemědělskou politiku, ale změnila se povaha plateb. Ve smyslu 

venkovských oblastí byla zaváděna nová, tzv. podpůrná opatření. Taková opatření  

se týkala například předčasného odchodu zemědělců do důchodu, dále podpůrná 

opatření v lesnictví podporující zalesnění zemědělské půdy a rozvoj lesnických aktivit 

v zemědělských podnicích. Právě tato dvě podpůrná opatření navazovala  

                                                 
18

DOLEŽEL, Tomáš. Společná zemědělská politika – reformy, vývoj a perspektivy. Brno, 2010. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie. 
19

TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978-

80-7357-495-6. 
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na problematiku přizpůsobování zemědělských struktur potřebám evropského 

venkova. McSharryho reforma, jakožto nejvýznamnější reforma společné zemědělské 

politiky, přinesla nejen pozitivní výsledky ve formě zlepšení tržní rovnováhy  

nebo konkurenceschopnější produkce Evropské unie, ale také neúspěch v oblasti 

zastavení procesu koncentrace. Nadále klesal celkový počet pracovníků v zemědělství, 

což mělo za následek úpadek některých venkovských oblastí i přes zvyšující  

se finanční alokaci z orientační sekce EAGGF. Takový pokles ekonomicky aktivní 

populace měl za následek zvyšování nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. 

 

2.2.4 Evropské zemědělství a rozvoj venkova ve 2. pol. 90. let 20. století 

Devadesátá léta znamenala pro oblast rozvoje venkova další krok kupředu ve vnímání této 

problematiky, zejména v souvislosti s přijetím McSharryho reformy v roce 1991. Ve druhé 

polovině 90. let bylo přijato několik důležitých dokumentů, které měly vliv na formování 

právě zemědělské politiky, zahrnující již i politiku rozvoje venkova. Mezi tyto dokumenty 

patří například Corkská deklarace, či přijetí Amsterodamské smlouvy, která přinesla další 

posun směrem k teritoriálnímu chápání rozvoje zemědělské politiky. Mimo jiné byl na konci 

tohoto období přijat reformní balík s názvem Agenda 2000, jenž zahrnoval reformy nejen 

v oblasti strukturální, ale také v oblasti společné zemědělské politiky. 

 

 Corkská deklarace  

V průběhu 90. let po přijetí McSharryho reformy byla sice situace v evropském 

zemědělství do jisté míry více stabilizována, nicméně problémy na venkově zejména 

strukturálního rázu dále přetrvávaly. V důsledku uvědomění si, že z dlouhodobějšího 

hlediska tak nejsou mechanismy zavedené prostřednictvím předchozí reformy 

udržitelné a že je potřeba komplexnějšího pohledu na problematiku venkovských 

oblastí, byla v roce 1996 vydána deklarace, která vyhlásila základní body pro budoucí 

rozvoj evropského venkova. 

V preambuli této deklarace je pojednáváno především o důležitosti venkova  

a skutečnosti, že venkovské oblasti jsou domovem více než čtvrtiny obyvatelstva  

a tvoří více než 80 % území Evropské unie. Zdaleka nejdůležitější částí preambule 

Corkské deklarace v rámci podpory rozvoje venkova lze považovat následující: 

„Uznávajíc, že Společná zemědělská politika se bude muset přizpůsobit novým 
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zkušenostem a výzvám v oblasti spotřebitelské poptávky a preferencí, rozvoje 

mezinárodního obchodu a dalšího rozšíření EU, …, je nutno farmářům v procesu 

přizpůsobování pomáhat a musí jim být poskytnuty jasné ukazatele pro budoucnost. 

Uznávajíc, že i když navazující reformy Společné zemědělské politiky a Evropské 

politiky rozvoje venkova zvýšily průhlednost a efektivnost, vznikla řada případů 

nesouladu a přesahů a vzrostla právní složitost. Odhodlána všemožně podporovat 

budování místních kapacit pro trvale udržitelný rozvoj ve venkovských oblastech  

a především soukromé iniciativy a iniciativy Společenství, jež jsou dobře integrovány 

do globálních trhů
20

.“ 

Na základě přijetí této deklarace byl vyhlášen program rozvoje venkova v deseti 

bodech, například: 

- preference venkova; 

- integrovaný přístup; 

- diverzifikace; 

- trvalá udržitelnost; 

- subsidiarita a další. 

 

 Amsterodamská smlouva 

Amsterodamská smlouva fakticky změnila a přečíslovala Smlouvu o EU a Smlouvu 

 o ES a byla podepsána 2. 10. 1997, přičemž v platnost vstoupila  

až k 1. 5. 1999. Smlouva přinesla významné změny, například byl změněn systém 

obsazování Komise v neprospěch velkých států, pro hlasování v Radě EU byla 

upravena velikost kvót pro případy tzv. váženého hlasování, počet poslanců 

v Evropském parlamentu neměl přesáhnout číslo 700 a další. Mimo jiné byla upravena 

i oblast svobody, bezpečnosti a práva, kdy Rada má dle této smlouvy právo na návrh 

Komise a po konzultaci s parlamentem rozhodovat o vybraných otázkách vízové 

povinnosti. Přijetí Amsterodamské smlouvy tak fakticky znamenalo reformu 

evropských institucí a v rámci tohoto dokumentu byly nově definovány cíle společné 

zemědělské politiky
21

: 

                                                 
20

The Cork deklaration – A living countryside [online], 2009 [cit. 23. 9. 2013]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm 
21

EUR-LEX. Amsterodamská smlouva pozměňující smlouvu o EU [online], Lucemburk. 1997 [cit. 23. 9. 2013]. 

Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/cs/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm
http://eurlex.europa.eu/cs/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc
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- zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních 

činitelů, zejména pracovní síly; 

- zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva,  

a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných 

v zemědělství; 

- stabilizovat trhy; 

- zajistit plynulé zásobování; 

- zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. 

 

Při komparaci cílů Společné zemědělské politiky vytýčených v Římských smlouvách z roku 

1957 s těmito nově revidovanými lze usoudit, že nově definované cíle společné zemědělské 

politiky se od cílů původních moc nelišily. Ovšem uvědomování si komplexnosti 

problematiky zemědělství a rozvoje venkova z předchozího vývoje, mimo jiné také ze závěrů 

Corkské deklarace, už jasně naznačovalo, že budoucí přístup k této oblasti bude muset být 

odlišný, než byl na počátku budování společné zemědělské politiky. 

 

 Agenda 2000 

V případě Agendy 2000 se jedná o akční program přijatý Evropskou komisí dne  

15. 7. 1997. Jedná se o všeobecný dokument o reformě společných politik a o rozšíření 

stávající EU o nové členy. Mimo tyto oblasti se Agenda 2000 zaměřuje na otázky, 

s nimiž se Unie bude muset vyrovnávat na počátku 21. století, a rovněž  

v ní byla představena i finanční perspektiva na období let 2000-2006. 

Z pohledu vývoje politiky rozvoje venkova je v rámci Agendy pro tyto účely velmi 

důležitá kapitola Reforma společné zemědělské politiky.  

Asi nejdůležitějším bodem v rámci tohoto dokumentu je fakt, že Agenda 2000 zavedla 

koncept tzv. dvou pilířů v rámci SZP EU, kdy pod prvním pilířem byla chápána 

tradiční tržní opatření a druhým pilířem se stala komplexní politika rozvoje venkova  

a agroenvironmentální opatření
22

. 

                                                 
22

taková opatření, která spojují zemědělský a environmentální přístup. Cílem těchto opatření je podpoření 

takových způsobů hospodaření na zemědělské půdě, které jsou ve shodě s ochranou a zlepšováním životního 

prostředí a krajiny. 
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Pro společnou zemědělskou politiku byly v Agendě 2000 vytyčeny tyto cíle: 

- větší orientace na trh a větší konkurenceschopnost; 

- potravinová bezpečnost a kvalita potravin; 

- stabilizace zemědělských příjmů; 

- integrace environmentálních aspektů do společné zemědělské politiky; 

- podpora životaschopnosti venkovských oblastí orientací na multifunkční 

zemědělství; 

- posílení soudržnosti prostřednictvím lepší konkurenceschopnosti zemědělství  

a vyšší mírou diverzifikace. 

 

V rámci prvního pilíře, tedy tržních opatření, počítala reforma prakticky 

s pokračováním McSharryho reformy z roku 1992 ve smyslu upouštění od systému 

cenových podpor a přechodu na přímé platby. 

Druhý pilíř, jenž směřoval do oblasti rozvoje venkova, byl legislativně upraven 

nařízením Rady, přičemž financování rozvoje venkova spadalo pod Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond, konkrétně do sekce garance. Politika venkova 

měla již zahrnovat všechny venkovské regiony na území EU. Rámec takto 

reformované politiky v oblasti venkova poukazoval na to, že rozvoj venkova  

se stal součástí hlavního směru společné zemědělské politiky Evropské unie. 

Konkrétní opatření pro rozvoj venkova, jak uvádí nařízení Rady (ES)  

č. 1257/99, Hlava II: Opatření pro rozvoj venkova, byla zaměřena například na
23

: 

- investice v zemědělských podnicích; 

- zahájení činnosti mladých zemědělců; 

- předčasný odchod do důchodu; 

- či přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí. 

Na základě těchto opatření bylo možné vytváření individuálních rozvojových 

programů členskými státy na základě takto předložených opatření. Takto definovaná 

politika rozvoje venkova tedy měla přispívat k regeneraci venkovských oblastí a měla 

podporovat jejich diverzifikaci. 

                                                 
23

 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1257/99 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně některých nařízení. In: Úřední věstník Evropské unie. 

1999, svazek 25, 22 s. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:25:31999R1257:CS:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:25:31999R1257:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:25:31999R1257:CS:PDF
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2.2.5 Přístupy k politice rozvoje venkova po roce 2000 

Přístupy k samotné politice rozvoje venkova doznaly do roku 2000 značných modifikací.  

Jak již bylo několikrát zmíněno, problematika venkovského prostoru nebyla při budování 

společné zemědělské politiky téměř brána v úvahu. Avšak v návaznosti nejen na vývojové 

trendy ve světě, ale také na postupné rozšiřování Evropské unie (ES) o jednotlivé členské 

státy, které mělo za následek především prohlubování regionálních disparit, vznikla potřeba 

pozměnit přístup k venkovskému prostoru. Po přijetí dokumentu Agendy 2000 se dokonce 

problematika venkova stala integrovanou součástí Společné zemědělské politiky EU. 

Ovšem i po roce 2000 se dále formují přístupy k této problematice. Důležitým mezníkem  

ve vývoji této problematiky se stala například Reforma společné zemědělské politiky z roku  

2003. V roce 2003 totiž dospěla Agenda 2000 do poloviny období, pro které byla zpracována, 

a v návaznosti na tuto skutečnost nastala dle EU vhodná doba pro zhodnocení dosavadního 

vývoje a případná doporučení. Již v roce 2002 zveřejnila Evropská komise střednědobou 

hodnotící zprávu, tzv. Mid Term Review. O rok později, tedy v roce 2003, přednesl tehdejší 

komisař pro zemědělství Franz Fischler návrh, jenž pokračoval v reformním kurzu 

nastaveném McSharrym a potvrzeném Agendou 2000.  

 

 Reforma společné zemědělské politiky v roce 2003 

Mezi nejpodstatnější opatření, které vzešlo z dané reformy, lze označit odstranění 

vazby na produkci, tzv. decoupling
24

, dále respektování standardů na úrovni podniku, 

tzv. cross-compliance (křížový soulad), kdy se jedná o 19 pravidel pro ochranu 

životního prostředí, bezpečnost potravin a zdraví zvířat. Při nedodržování požadavků 

v rámci pravidel cross-compliance jsou pak udělovány sankce. Právě zavedení  

křížového souladu poukazuje na skutečnost, jak uvádí Tomšík, „že společná 

zemědělská politika již není chápána pouze jako politika, která má za úkol zemědělství 

podporovat, ale klade rovněž důraz na odpovědný přístup samotných zemědělců
25

.“ 

Dalším opatřením v rámci Fischlerovy reformy byla tzv. modulace. Jedná  

se o opatření, které podtrhuje zaměření reformy na silnější podporu rozvoje venkova, 

přičemž podstatou byl především částečný přesun prostředků z prvního pilíře 

zemědělské politiky (tržní opatření) do pilíře druhého (rozvoj venkova). 

                                                 
24

odstranění vazby na produkci znamená zrušení vázanosti přímé platby na komoditu a zavádí jednotnou platbu 

na podnik označovanou jako SPS (Single- farm payment scheme) 
25

TOMŠÍK, Karel. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 208 s. ISBN 978-

80-7357-495-6. 
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Posledním významným opatřením v rámci reformy z roku 2003 pak bylo postupné 

zavádění tzv. zemědělského poradenského systému, který měl sloužit v prvních letech 

po uvedení reformy k realizaci a aplikaci principu cross-compliance. 

 

V roce 2001 se konalo zasedání Evropské rady v Göteborgu. Na tomto summitu se sešli 

vrcholní představitelé Evropské unie, aby projednali především brzké a dosud nejvýznamnější 

rozšíření o nové členy, problematiku udržitelného rozvoje, či budoucnost samotné EU. 

Nicméně závěry i z tohoto zasedání do jisté míry dále ovlivnily další orientaci politiky  

pro rozvoj venkova do budoucna. 

 

 Evropský summit v Göteborgu 

Summit se konal ve dnech 15. - 16. 6. 2001 v Göteborgu a z pohledu vývoje politiky 

rozvoje venkova byla pozornost směřována především do oblasti udržitelného rozvoje, 

kdy byla přijata ucelená strategie pro trvale udržitelný rozvoj. Tato strategie významně 

ovlivnila i přístup k zemědělství a rozvoji venkova. Nutno podotknout, že myšlenku 

trvale udržitelného rozvoje, tedy že lidstvo by se mělo rozvíjet tak, aby nezatěžovalo 

život příštím generacím, nastínilo ještě před uskutečněním tohoto summitu OSN.  

Na tomto summitu, jemuž se přezdívalo „zelený“, a v rámci přijaté deklarace bylo 

odsouhlaseno, aby společná zemědělská politika podporovala trvale udržitelný rozvoj 

prostřednictvím vyššího důrazu na kvalitu potravin, používání takových metod, jež 

jsou ohleduplné k životnímu prostředí, včetně ekologického zemědělství. Dalším 

bodem odsouhlaseným v rámci deklarace byl také důraz na ochranu biodiverzity. 

 

V listopadu 2003 se konala již druhá evropská konference o rozvoji venkova v Salzburgu. 

Jednalo se o velmi důležitou konferenci, neboť byla uspořádána těsně před nejvýraznějším  

a do dnešní doby i nejpočetnějším rozšířením Evropské unie během období jednoho roku. 
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 Salzburgská deklarace 

Na jednání byly projednávány především potřeby dnešního venkova. Deklarace přijatá 

v návaznosti na závěry této evropské konference o rozvoji venkova vymezila principy, 

dle kterých by se měla řídit politika rozvoje venkova v dalším období, například
26

:  

- potřeba komplexního pojetí venkova; 

- zaměření se na pokrytí potřeb v oblasti hospodářského, společenského  

a kulturního rozvoje spolu s péčí o životní prostředí, zakládání partnerství 

místních subjektů a jejich zapojení do koncepcí rozvoje; 

- zjednodušení politiky EU zaměřené na rozvoj venkova, kterou je potřeba 

výrazně zjednodušit. Základem jejího naplňování musí být jeden 

programovací, finanční i kontrolní systém přizpůsobený potřebám rozvoje 

venkova - Komise tedy doporučila, aby programy rozvoje venkova spadaly 

v budoucnu pod jeden fond. 

Z principů zformulovaných v uvedené deklaraci vyplývá, že stěžejním záměrem bylo 

vytvoření jednoho finančního nástroje a jednoho finančního managementu pro rozvoj 

venkova. A za další důležitý závěr z deklarace pro budoucí přístup k rozvoji venkova 

lze jistě považovat i integraci zemědělských aktivit do celkového rámce rozvoje 

venkova. Snaha o tzv. „živoucí venkov“ dle Salzburgské deklarace, což znamenalo 

soustředění se a poskytování investic do venkovské ekonomiky a společenství, čímž 

by bylo docíleno přitažlivosti venkovských oblastí. 

V návaznosti na neustávající diskuze o podobě a fungování politiky rozvoje venkova 

muselo být začít bráno v potaz i blížící se rozšíření EU o země střední a východní 

Evropy. Začátkem června 2004 se tomuto tématu pak věnovala další konference 

konaná ve španělském Cáceresu. Hlavní myšlenkou této konference a Deklarace 

z Cáceres, jenž vychází ze závěrů tohoto setkání, byla nutnost uvědomit si důležitost  

a význam venkovských ekonomik, které je nutné posílit napříč Evropou, zejména  

pak také v nových členských zemích EU. Mimo jiné byly prostřednictvím Deklarace 

zavedeny indikátory rozvoje venkova a typologie venkovských oblastí. Nástrojem  

pro financování evropské politiky rozvoje venkova se stal Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova pro období 2007-2013 (European Agricultural Fund for Rural 

                                                 
26

BRUSTMANOVÁ, Jana. Program obnovy venkova a jeho význam pro vybrané obce nebo mikroregiony. Brno, 

2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální 

ekonomie a správy. 
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Development, EAFRD), přičemž programy v rámci politiky rozvoje venkova mohou 

být dle deklarace dále spolufinancovány strukturálními fondy, Fondem soudržnosti  

či z národních programů. 

 

2.2.6 Přístup k rozvoji venkova na léta 2007-2013  

Dokumentem, který výrazně ovlivnil přístup k rozvoji venkova na léta 2007-2013 se stala 

právě Salzburgská deklarace z roku 2003. V tomto dokumentu byly zformulovány principy, 

reagující na nové výzvy, které s sebou přineslo mimo jiné již zmiňované nejvýraznější 

rozšíření Evropské unie z roku 2004. 

V období 2007-2013 byla problematika rozvoje venkovských oblastí oddělena  

od politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, což znamená, že tato problematika stála 

mimo sekci strukturálních fondů. Pro dané období byly zřízeny i nové finanční nástroje 

s jasně definovaným zaměřením. Ovšem v předešlých letech byl rozvoj venkova součástí 

politiky soudržnosti a jejím cílem bylo zvyšovat konkurenceschopnost venkovského prostoru 

prostřednictvím zvyšování atraktivity periferních oblastí a konkurenceschopnosti subjektů 

v nich působících. Po reformě politiky EU se však rozvoj venkova stal součástí II. pilíře 

společné zemědělské politiky, který byl vyčleněn z politiky soudržnosti a tvoří velmi 

významnou součást SZP EU. V daném programovacím období je realizace SZP EU (tedy 

souhrnně I. a II. pilíř zemědělské politiky), finančně zajišťována dvěma evropskými fondy,  

a to: 

- Evropským zemědělským garančním fondem (European Agricultural Guarantee 

Fund, EAGF); 

- Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (European Agricultural 

Fund for Rural Development, EAFRD). 

Je nutné zmínit i oblast rybářství (Politika rybářství a námořních záležitostí), která  

je spojována s problematikou společné zemědělské politiky a která byla v období  

2007-2013 podporována samostatným fondem - Evropským rybářským fondem (European 

Fisheries Fund, EFF). 

V níže uvedeném Obrázku 2.1 je vyobrazena hierarchie programování druhého pilíře SZP, 

tedy politiky rozvoje venkova v období 2007-2013. Je patrné, že nařízení Rady (ES)  

č. 1698/2005 zavádí právě dvoustupňové programování a vykazování. 
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Obrázek 2. 1 Hierarchie programování politiky rozvoje venkova v období 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: MACHÁLEK Emil, České zemědělství v podmínkách reformy SZP EU a nástroje k její realizaci, 

2008, vlastní úprava 

 

Zemědělská politika označovaná za nejstarší společnou politiku Evropské unie prošla  

od počátku 60. let, ve kterých byla zformulována, značným vývojem. Cíle zemědělské 

politiky vytyčené ve zmiňovaném období a cíle současné společné zemědělské politiky lze 

sice považovat za téměř totožné, nicméně důvody vzniku dané politiky byly označeny  

za „již přežité“. Přesto však společná zemědělská politika stále představuje jednu z priorit 

EU, jejíž součástí se v průběhu vývoje stala i evropská politika rozvoje venkova. Rozvoj 

venkova a myšlenka samostatné politiky v této oblasti se objevila už na přelomu  

80. a 90. let, ovšem teprve až s podepsáním Salzburgské deklarace v roce 2003 nabyla oblast 

venkovského prostoru významu integrované politiky v rámci společné zemědělské politiky  

a v roce 2004 na základě ustanovení Deklarace z Cáceres byla oficiálně ustanovena. 

Nutno podotknout, že právě obnova a rozvoj venkova se v současné době dostávají do popředí 

zájmu Unie. Oblast této dílčí politiky se však neustále vyvíjí a politika nabývá stále nových 

dimenzí. Naposledy v roce 2008 v rámci poslední reformy SZP, tzv. Health Check („kontrola 

stavu“) která, jak uvádí Fajmon, „neměla představovat žádnou fundamentální reformu,  

ale spíše nápravu některých dílčích kroků, které byly provedeny v rámci Fischlerovy reformy 

z roku 2003 a její dokončení v některých oblastech
27

“. Přesto však tato reforma zavedla  

do oblasti rozvoje venkova nové priority v podobě boje s klimatickými změnami, podpory 

obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství či biologické rozmanitosti.  

                                                 
27

FAJMON, Hynek. Současnost a budoucnost českého zemědělství v EU, 2013. Informační příručka 

europoslance Hynka Fajmona. Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s EPP - ED. 
  

II. pilíř SZP EU 

Politika rozvoje venkova EU 

Strategické zásady rozvoje venkova 2007-2013 
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Národní strategický plán pro rozvoj venkova 

Program rozvoje venkova 

Projektová úroveň 

úroveň EU 

úroveň národní 
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3 ROZVOJ VENKOVA V PODMÍNKÁCH ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Vývoj dnešní podoby nejen venkova, ale také zemědělství, které je právě s venkovem 

neodmyslitelně spjato, byl v České republice v nedávné minulosti silně ovlivněn především 

transformací ekonomiky po roce 1989. K základním změnám v tomto prostoru došlo 

v sociální oblasti v rámci změny postavení zemědělců v národním hospodářství, také došlo  

k poklesu příležitostí v zemědělství obecně a z toho vyplývající růst nezaměstnanosti 

v agrárních oblastech či odchod mladých kvalifikovaných lidí ze zemědělství. Nutno 

podotknout, že takové negativní trendy však nepřevažovaly a nepřevažují v této oblasti  

jen v České republice po roce 1989, nýbrž ve všech venkovských oblastech transformujících 

se ekonomik v Evropě.  

 

3.1 Venkov v ČR 

Při vymezení samotného pojmu venkov je nezbytné si uvědomit, co si pod tímto  

lze vlastně představit. Například dle Maříkové
28

 je na venkov obecně nahlíženo jako na „řídce 

osídlený prostor, ve kterém má důležitou funkci právě zemědělství“ (viz kapitola  

2.1.4 Venkov). Tato definice ale zcela jistě není přesná, jelikož odráží pouze subjektivní 

pohled autorky na danou oblast. Ovšem jednotná a celosvětově uznávaná definice tohoto 

pojmu neexistuje a při pokusech o definování venkova či venkovského prostoru lze narazit  

na škálu různorodých definic. Tato různorodost je způsobena odlišnými vstupními kritérii,  

na základě kterých je venkovský prostor nejen hodnocen, ale následně i definován. 

 

3.1.1 Přístupy k vymezení venkova 

Pro vymezení venkova obecně lze vybrat tři kritéria - statut obce, počet obyvatel dané obce  

a hustotu zalidnění. Právě tato kritéria jsou považována za základní pro zpracování 

rozvojových programů a také pro rozhodování centrálních orgánů zajišťujících regionální 

politiku. 

                                                 
28

 MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2008: Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Provozně ekonomická fakulta, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1911-0. 
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Nejvýznamnějším vstupním měřítkem z výše zmíněných je kritérium hustoty zalidnění,  

z něhož vychází mnoho definic venkova a venkovského prostoru vůbec. Mimo jiné z tohoto 

vstupního kritéria vychází i metodika Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj
29

 (dále OECD) pro vymezování venkovského prostoru. Dané metodiky  

OECD pak v agrární oblasti využívá i Evropská unie. Jde o všeobecné vymezení a upřesnění, 

jaké oblasti jsou vlastně považovány za venkovské, zejména pro účely společné zemědělské 

politiky Evropské unie a dotačních programů (Programu rozvoje venkova).  

Při klasifikaci venkovských oblastí vychází OECD, a tedy i Evropská unie z následujících 

dvou kroků, jimiž jsou: 

1. rozlišení dle hustoty zalidnění na úrovni obcí (LAU2) do 2000 obyvatel, případně  

do 3000 obyvatel s méně než 150 obyvateli na km
2
; 

2. rozlišení dle oblastí na regionální úrovni NUTS3 - zde OECD rozlišuje širší funkční  

či administrativní jednotky dle stupně rurality, v závislosti na tom, jaký podíl 

obyvatelstva regionu žije v rurálních oblastech. Proto jsou zde regiony dále 

klasifikovány na převážně venkovské, výrazně venkovské a převážně městské. 

 

Metodika OECD, která vychází ze stupně rurality, však není jedinou metodikou pro vymezení 

venkova. Například EUROSTAT a jeho metodika rozlišování venkovských oblastí vychází  

ze stupně urbanizace. Každý region je pak klasifikován jako
30

: 

- hustě osídlená zóna: skupiny obcí, u nichž je hustota obyvatelstva vyšší než  

500 obyvatel na km
2
 a celkový počet obyvatelstva celé zóny je nejméně  

50 000 obyvatel. 

- přechodná zóna: skupiny obcí, u nichž je hustota osídlení vyšší, než 100 obyvatel  

na km
2
 a celkový počet obyvatelstva celé zóny je nejméně 50 000 obyvatel  

nebo se musí jednat o zónu, která je přilehlá, respektive sousedí s hustě osídlenou 

zónou. 

- řídce osídlené oblasti: do této kategorie spadají všechny obce, které nejsou 

klasifikovány jako hustě osídlené, anebo nespadají do přechodné zóny. 

 

                                                 
29

 Jedná se o mezivládní organizaci, jež poskytuje fórum pro vlády členských států, v rámci kterého mohou 

jednotlivé státy spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti při hledání společných řešení problémů.  
30

 MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2008: Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Provozně ekonomická fakulta, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1911-0. 
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V literatuře lze nalézt celou škálu dalších návrhů typologií venkovských oblastí, na základě 

kterých je zde snaha o sjednocení a vytvoření definice tohoto prostoru. Příkladem může být 

definice vycházející z demograficko-ekonomických indikátorů, která byla vytvořena v rámci 

programu s názvem Budoucnost venkovské společnosti („The Future of Rural Society“).  

Dle tohoto programu jsou pak venkovské a odlehlé oblasti klasifikovány do tří kategorií: 

- Integrované venkovské oblasti - pro tuto skupinu je charakteristický rostoucí počet 

obyvatel, zaměstnanosti především v sekundárním a terciárním sektoru. 

- Střední venkovské oblasti - jsou typické prolínáním primárního a sekundárního 

sektoru a jsou vzdáleny městským centrům. 

- Odlehlé venkovské oblasti - jsou charakteristické nízkým procentem osídlení, 

zpravidla také starší populací, která je závislá na práci v zemědělství. Často se jedná 

také o oblasti s nízkým stupněm infrastrukturní vybavenosti, nízkou kvalitou 

poskytovaných služeb. 

Lze říci, že při definování a vymezování venkova se jedná o hledání hranic mezi prostorem 

městským a venkovským. Jelikož však každý z těchto uvedených návrhů vychází z odlišných 

subjektivních kritérií, ať už kvalitativních či kvantitativních, má každá taková koncepce 

jednak své přednosti, ale také nedostatky. Žádná však není dokonalá, jelikož není možné  

na základě takového návrhu jednoznačně určit a vymezit venkovský prostor a fakticky tyto 

koncepce tedy nereflektují skutečné vymezení venkova. 

Typologie venkovského prostoru však může vycházet i z iniciativy národních vlád pro vnitřní 

potřeby státu. Takovéto koncepce a strategie na úrovni regionů bývají vytvářeny většinou 

účelově pro potřeby rozvojových programů a podpor. Konkrétní koncepcí venkovských 

oblastí užívaných v ČR byla v roce 2000 Strategie regionálního rozvoje, která byla přijata 

usnesením vlády č. 682/2000. V rámci této strategie byly identifikovány venkovské oblasti  

na úrovni okresů (dnešní LAU1), které potřebovaly soustředěnou podporu státu  

a zároveň byly označeny za území problémová: 

- Strukturálně postižené regiony - šlo především o oblasti s vysokým zastoupením 

průmyslu a vysokým stupněm urbanizace, jejichž průmyslová základna procházela 

výraznou restrukturalizací a poklesem, spojeným s nadprůměrnou nezaměstnaností
31

. 

                                                 
31

 MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Praha: Česká zemědělská 

univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 165 s. ISBN 80-213-1274-2. 
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- Hospodářsky slabé regiony - takové, pro něž byla typická nízká životní úroveň, 

nadprůměrná míra nezaměstnanosti a obecně šlo o venkovské oblasti s nízkým 

stupněm urbanizace a ekonomického rozvoje. 

Strategie byla také formulována jako střednědobý koncepční dokument, který počítá 

s cyklickou aktualizací, respektive inovací. První takové aktualizace nabyla Strategie 

regionálního rozvoje pro léta 2004-2006, a to usnesením vlády 722/2003. Díky  

této aktualizaci byl rozšířen výčet problémových oblastí na úrovni okresů o tzv. regiony 

s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. 

Další koncepcí iniciovanou ze strany vlády ČR pak byl Plán rozvoje zemědělství a venkova  

ČR na období 2000-2006. Ten definoval taktéž několik typů problémových oblastí,  

na které měla být v tomto období soustředěna podpora ze strany státu. Jedná se o: 

- venkovské oblasti, ve kterých dochází k vylidňování; 

- venkovské oblasti, ve kterých dochází k rychlé transformaci zemědělského sektoru; 

- venkovské oblasti čelící tlakům městských center; 

- venkovské oblasti, které jsou z hlediska sociálně-ekonomického profilu převážně 

zemědělské; 

- venkovské oblasti čelící problémům životního prostředí. 

I takové vymezení regionů na základě výše uvedené koncepce či Plánu rozvoje zemědělství  

a venkova pak lze považovat za jistou formu typologie venkovských oblastí pro vnitřní 

potřeby státu. 

 

3.1.2 Vymezení venkova v ČR 

Dříve než bude uvedena charakteristika venkovského prostoru v České republice, je nutné 

nejprve takovou oblast vymezit.  

Ke konkrétnímu vymezení současného venkovského prostoru v ČR pak bude zvolena 

metodika OECD uplatňovaná mimo jiné i v Evropské unii, která byla použita i pro potřeby 

Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013. 
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1. Vymezení dle hustoty zalidnění na úrovni LAU2 

Prvním krokem při postupu jak vymezit venkovský prostor dle metodiky OECD, 

využívaný i v Evropské unii je tedy hustota zalidnění na úrovni LAU2
32

 (bývalý 

NUTS5). V tomto případě jsou za venkovský prostor považovány obce s velikostí  

do 2000 obyvatel, obce s velikostí do 3000 obyvatel, a takové, které mají hustotu 

zalidnění menší než 150 obyvatel/km
2
. Hranice obce s velikostí do 2000 obyvatel byla 

používána dříve, v poslední době se však s odkazem na zákon o obcích  

č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, většina názorů přiklání k hodnotě  

3000 obyvatel. Pokud bude bráno v úvahu toto kritérium, pak venkovské obce v České 

republice zaujímají téměř 80 %. Ačkoliv je dle tohoto postupu patrné, že venkovské 

obce tvoří většinu našeho území, žije zde pouze 31,4 % obyvatel naší země,  

jak je patrné z Tabulky 3.1. 

 

Tabulka 3. 1 Počet obyvatel a rozloha ve venkovských a městských obcích dle hustoty zalidnění 

na úrovni LAU2 

 Rozloha (km
2
) Počet obyvatel 

absolutně v % absolutně v % 

Venkovské obce 62 997 79,9 3 229 321 31,4 

Městské obce 15 870,1 20,1 7 057 878 68,6 

Celkem ČR 78 867,1 100,0 10 057 878 100,0 

ZDROJ: data Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2010 

 

Pro grafické znázornění pak níže uvedený obrázek zobrazuje vymezení venkovského  

a městského prostoru v České republice na základě daného kritéria. Lze pozorovat,  

že venkovské oblasti tedy vskutku zaujímají většinu území ve všech krajích  

ČR na úkor oblastí městských. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Zkratka Local Administrative Unit, jedná se o úroveň obcí. 
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ZDROJ: Český statistický úřad, 2008 

 

2. Vymezení dle oblastí na regionální úrovni NUTS3 

Dalším krokem při vymezování venkovských oblastí dle OECD je pak kritérium,  

které se řídí vymezením na úrovni NUTS3. Metodika na základě této úrovně  

je v Evropské unii poměrně nová, byla vytvořena v roce 2011 prostřednictvím 

společného úsilí DG Agriculture and Rural Development, DG Regional Policy, 

Eurostatem a DG Joint Research Centre
33

. Cílem vytvoření takového vymezení bylo 

vytvořit konzistentní základ pro popis městských, smíšených a venkovských regionů 

NUTS3 v různých zprávách a publikacích Evropské komise. 

Regionální úroveň NUTS3 je pak ale v rámci tohoto dále klasifikována na převážně 

městské, významně venkovské a převážně venkovské oblasti, jak je uvedeno 

v Tabulce 3.2. 

 

 

 

                                                 
33

 DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Typologie městských a venkovských regionů NUTS3 podle Evropské komise. 

[online]. 2011 [cit. 25. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6485296 

 

Obrázek 3. 1 Vymezení venkovského a městského prostoru v České republice 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6485296
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Tabulka 3. 2 Všeobecné rozlišení regionů na regionální úrovni NUTS3 

Rozlišení regionů: Charakteristika: 

Převážně městské oblasti Podíl obyvatelstva ve venkovských obcích činí 

méně než 15 %. 

Významně venkovské (smíšené) oblasti Podíl obyvatelstva ve venkovských obcích je mezi 

15 % - 50 %. 

Převážně venkovské oblasti Podíl obyvatelstva ve venkovských obcích činí 

více než 50 %. 

ZDROJ: vlastní tvorba 

 

Toto vymezení však ovlivňuje velikost městských center nacházejících se v daném 

regionu. Město, které má více než 200 000 obyvatel a zároveň více  

než 25 % obyvatel regionu způsobí, že se z převážně venkovského regionu stane 

region smíšený. Dalším případem, kdy velikost městských center ovlivňuje výše 

zmíněné vymezení regionů na úrovni NUTS3, je případ, kdy město, které má více než  

500 000 obyvatel a zároveň více než 25 % obyvatel regionu způsobí,  

že se ze smíšeného regionu stane region převážně městský
34

. 

V Tabulce 3.3 je uvedena klasifikace regionů NUTS3 v České republice. Dle této 

klasifikace patří mezi regiony převážně venkovské kraj Plzeňský, Jihočeský, 

Vysočina, Pardubický, Olomoucký a kraj Zlínský. Mezi regiony převážně městské pak 

patří pouze kraj Praha a Středočeský. Ostatní kraje - tedy Karlovarský, Ústecký, 

Liberecký, Královéhradecký, Jihomoravský a Moravskoslezský patří mezi regiony 

významně venkovské, respektive smíšené. 

 

Tabulka 3. 3 Rozlišení oblastí NUTS3 v České republice 

Rozlišení regionů: Počet: Kraje v ČR: 

Převážně městské regiony 2 Praha, Středočeský 

Smíšené regiony: 6 
Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, 

Moravskoslezský, Jihomoravský 

Převážně venkovské regiony: 6 
Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Pardubický, 

Olomoucký, Zlínský 

Celkem: 14  

ZDROJ: vlastní tvorba 

 

Pro grafické znázornění rozlišení jednotlivých regionů NUTS3 v České republice  

je pak uveden Obrázek 3.2. Je patrné, že smíšené regiony tvoří významný pás 

příhraničních regionů především s Německem a Polskem na severu naší země, kdežto 

                                                 
34

 DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Typologie městských a venkovských regionů NUTS3 podle Evropské komise. 

[online]. 2011 [cit. 25. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6485296 
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převážně venkovské oblasti tvoří převážně příhraniční oblasti na jihu - tedy 

s Německem, Rakouskem a Slovenskem, ovšem s výjimkou Jihomoravského kraje.  

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ZDROJ: vlastní tvorba 

 

Dle metodiky OECD by bylo možné označit Českou republiku kromě hlavního města Prahy  

a přilehlého Středočeského kraje téměř za venkovskou zemi - venkovské oblasti tvoří  

většinu naší republiky. 

 

3.1.3 Charakteristika venkova v ČR 

Pro ČR je charakteristické vysoké procento malých obcí. Lze konstatovat,  

že venkovské oblasti v České republice zaujímají většinu území (okolo 80 % a většinu těchto 

území pokrývají obce s velikostí do 2000 obyvatel, případně do 3000 obyvatel). Dalším 

charakteristickým jevem je i rozdrobená sídelní soustava, která je podmíněná  

již historickým vývojem. Také struktura obcí ve venkovských regionech je značně 

diferenciovaná - v ČR se lze totiž setkat se samotami či malými vesnicemi, které v některých 

případech mohou stavem svého obyvatelstva převyšovat i malá města. S ohledem  

na to, že venkovské oblasti či areály se vyznačují mnoha společnými charakteristikami,  

je jednoznačné vymezení těchto sídel a oblastí velmi problematické.  

Obrázek 3. 2 Klasifikace regionů NUTS3 v České republice 
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Úlohu malých obcí je však třeba nepodceňovat, neboť právě obce hrají důležitou roli  

při rozvoji venkova. Právě obce se potýkají se spoustou ekonomických a často i sociálních 

problémů.  

Venkov v ČR nikdy nebyl plně závislý jen na zemědělství. Již v minulosti zde existovala,  

a dodnes také existuje široká škála různých odvětví, v nichž venkovská populace pracuje  

a pracovala i v minulosti. Problémem venkova všeobecně však není jen zachování 

zemědělství, ale stabilizace obyvatelstva na venkově. Také podíl pracovníků v zemědělském 

sektoru není dostatečně stabilizujícím faktorem venkovského osídlení. Je proto nutná změna 

hospodářské struktury venkova a vytvoření atraktivního prostředí pro bydlení a podnikání, 

včetně podmínek pro malé podnikatele. Jenže bariérou pro vytvoření takového prostoru  

je obava z podnikatelského rizika a především nedostatek vstupního kapitálu k zakládání 

mikropodniků. Za další problematickou oblast lze označit tržní služby, včetně poradenství  

pro podnikání.  

Tyto činnosti jsou totiž soustředěny především ve městech, a jak uvádí Boučková
35

 „v České 

republice doposud není, mimo jiné, plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál 

zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Turistická infrastruktura a propagace  

ani neodpovídá v této oblasti standardům Evropské unie a doprovodné služby (ubytovací, 

stravovací, informační) mají nízkou úroveň.“ 

Problematikou a postavením venkova v České republice se v roce 2008 zabýval i Český 

statistický úřad. V témže roce pak byly publikovány regionální zprávy s názvem Postavení 

venkova v krajích ČR. Jednotlivé zprávy analyzující venkov pak potvrdily dlouhodobý 

nepříznivý vývoj v těchto oblastech se závažnými důsledky ekonomickými, sociálními  

a odvozeně i kulturními. Na základě těchto zpráv bylo konstatováno následující: 

- od roku 2000 ubývá obyvatel ve venkovském prostoru ve prospěch měst  

(v současné době žije na venkově 30 % obyvatel republiky); 

- podíl zemědělské půdy na venkově je všeobecně vyšší než ve městě, ovšem  

tato všeobecně známá úvaha nebyla potvrzena ve všech krajích ČR; 

- bylo zjištěno, že venkovské obyvatelstvo je mladší než obyvatelstvo městské, 

přičemž tento fakt je způsoben nejen vyšší plodností žen na venkově, ale také 

v důsledku vyšší úmrtnosti ve venkovských oblastech; 

                                                 
35
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-  venkov se potýká s fakticky menší nabídkou pracovních míst, což vede k nižší 

ekonomické aktivitě obyvatelstva, zejména osob ve věku 55-64 let, a vyšší míře 

nezaměstnanosti osob nad 50 let a žen v těchto oblastech. 

Lze konstatovat, že venkov v České republice má vysoký potenciál, především z hlediska 

přírodního a kulturního dědictví - ovšem na mnoha venkovských místech je i tento potenciál 

nedoceněný a nevyužitý. 

 

3.1.4 SWOT analýza venkova v České republice 

V rámci uceleného pohledu na problematiku venkova v České republice bude uvedena SWOT 

analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, jakožto endogenní faktory, které analyzují 

potenciál schopností využít příležitosti a poučit se z hrozeb (exogenní faktory)
36

. Venkovské 

oblasti konkrétně v ČR jsou sice označovány za velice heterogenní (diferencované), jak již 

bylo uvedeno, nicméně přesto mají mnoho společných rysů. 

 

Tabulka 3. 4 SWOT analýza venkovského prostoru v ČR - Endogenní faktory 

Silné stránky  Slabé stránky  

- dobré životní prostředí, vysoké přírodní 

hodnoty; 

- tradice zemědělského školství; 

- zkušenosti s  implementací předvstupní 

pomoci EU a dobré výsledky v čerpání  

ze SF v Operačním programu Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství v letech 

2005 a 2006; 

- systém certifikace ekologického zemědělství 

na celkové rozloze zemědělské půdy vyšší 

než průměr EU; 

- aktivita regionálního managementu 

v krajích, tradice spolupráce obcí. 

- nízká konkurenceschopnost hospodářství 

venkova; 

- nedostatek pracovních příležitostí  

na venkově; 

- nedostatečná dostupnost místních služeb; 

- nedostatečná osvěta o aktuálních 

požadavcích SZP a ochrany životního 

prostředí v EU; 

- nízká vybavenost obcí do 2000 obyvatel 

kanalizací s čistírnou odpadních vod; 

- malý počet nezemědělských mikropodniků, 

malá rozmanitost činností v zemědělských 

podnicích; 

- nedostatečné využití moderních 

informačních a komunikačních technologií. 

ZDROJ: PĚLUCHA Martin, Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013, 2006, vlastní úprava 
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Ve SWOT analýze v rámci endogenních faktorů, uvedených v Tabulce 3.4 jsou do silných 

stránek zahrnuty komponenty týkající se především hodnot životního prostředí (ekologizace) 

a tradic v těchto oblastech - tradice spolupráce obcí, tradice zemědělského školství. Mezi 

slabé stránky jsou zahrnuty komponenty týkající se především životních podmínek  

na venkově - nedostatek pracovních míst, nedostatek příležitostí na venkově, nízká 

konkurenceschopnost hospodářství a další, přičemž díky těmto slabým stránkám dochází 

dlouhodobě k nepříznivému vývoji na venkově. 

Naopak do exogenních faktorů SWOT analýzy, uvedených v Tabulce 3.5, jsou  

do příležitostí zahrnuty přímé zahraniční investice, turismus - zejména rozvíjející  

se agroturistika, přeshraniční spolupráce v příhraničních regionech, na kterou se vztahují  

i dotační tituly Evropské unie, ekologické zemědělství či všeobecný zájem společnosti  

o rozvoj venkova, ochranu přírody a krajiny. Tyto příležitosti jsou vnímány jako potenciál 

venkovských oblastí v České republice. Mezi hrozbami jsou zahrnuty komponenty týkající  

se především udržitelného rozvoje. Jedná se o pokračující odklon od tradiční průmyslové 

výroby a zemědělských činností, vylidňování venkova, což souvisí především s odlivem 

mladé a kvalifikované pracovní síly či ohrožení stanovišť různých vzácných nebo ohrožených 

druhů živočichů a rostlin v krajině. Úsilím nejen České republiky, ale i ostatních členských 

států Evropské unie je především odstraňování těchto hrozeb, neboť právě udržitelný rozvoj  

či růst je jedním z klíčových komponent v rámci cílů strategie Evropa 2020. 

 

Tabulka 3. 5  SWOT analýza venkovského prostoru v ČR - Exogenní faktory 

Příležitosti Hrozby 

- přímé zahraniční a ostatní investice; 

- turismus; 

- přeshraniční spolupráce; 

- strukturální fondy EU a EAFRD; 

- ekologické zemědělství; 

- produkce a zpracování obnovitelných zdrojů 

energie v souladu se závazkem EU; 

- zájem společnosti o rozvoj venkova, ochranu 

přírody a krajiny. 

- nedostatek podnikatelských aktivit; 

- dovoz levné zemědělské produkce 

z nákladově příznivějších regionů světa; 

- pokračující zaostávání technické 

infrastruktury na venkově; 

- vylidňování venkova (zejména odchod 

mladých, schopných a kvalifikovaných 

podnikatelů); 

- ohrožení stanovišť vzácných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů v zemědělsky 

obhospodařované krajině. 

ZDROJ: PĚLUCHA Martin, Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013, 2006, vlastní úprava 
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Na základě výše uvedené analýzy byly identifikovány nejen silné a slabé stránky, ale také 

exogenní faktory, které jsou velmi těžko ovlivnitelné, respektive dané. Můžeme říci, že silnou 

stránkou českého venkova je bezpochyby dobré životní prostředí, či tradice a zkušenosti 

v zemědělství a obhospodařování venkovských oblastí mimo jiné i s pomocí ze strukturálních 

fondů EU. Mezi slabé stránky naopak patří špatná dostupnost některých venkovských území, 

nízká míra konkurenceschopnosti venkovského hospodářství a další. Na druhou stranu tyto 

oblasti disponují obrovským potenciálem - lze zmínit například turismus, také přímé  

a zahraniční investice či spolupráce v příhraničních venkovských oblastech. Stále více  

ale přibývá hrozeb, jež do značné míry ovlivňují ráz venkova u nás. Jedná se především  

o nedostatečnou infrastrukturu nejen v oblasti sociálního kapitálu vlivem migrace 

kvalifikované pracovní síly, ale také v oblasti techniky. Proto je třeba neustále zkoumat  

a vytvářet nová a taková hospodářsko-politická opatření, která výrazně změní dosavadní 

charakteristické rysy venkova. 

 

3.2 Programy určené k podpoře rozvoje venkova 

Problematika venkova nejen v České republice, ale také v evropském a světovém měřítku  

se v kontextu připravovaných strategií a programových dokumentů objevuje již dlouhou dobu 

v popředí jako jedna z priorit a zajištění fungování občanské společnosti. V České republice 

se problematika venkova dostala do popředí již na počátku 90. let, kdy vznikl Program 

obnovy vesnice - v roce 1991 z iniciativy tehdejšího Ministerstva životního prostředí. 

Ovšem komplexnější a ucelenější koncepce rozvoje venkova vznikly později, především 

v souvislosti s přípravou a vstupem České republiky do Evropské unie. 

 

3.2.1 Evropské iniciativy pro rozvoj venkova 

Česká republika již měla jako kandidátská země možnost čerpat finanční prostředky  

z předvstupního programu SAPARD, který vycházel z nařízení Rady č. 1268/1999. Tento 

Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova, jak zněl jeho český překlad, 

měl napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis 

communitaire vztahující se k SZP, strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských 

sektorech a na venkově. Nutno podotknout, že pro ČR bylo v rámci SAPARD vyčleněno  

22 mil. eur ročně pro období 2000-2006. Přestože byl program realizován až od roku  

2002 z důvodů delších schvalovacích administrativních procedur EU a ČR, byla naše země 
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v rámci hodnocení ex-post čerpání finančních prostředků při tomto nástroji ohodnocena velmi 

kladně. 

Po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 jsme měli možnost čerpat finanční prostředky 

mimo jiné i v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

(dále OP RVMZ) pro období 2004-2006. Operační program navazoval na předvstupní pomoc 

SAPARD, rozšiřoval ji a pokrýval oblasti České republiky spadající pod Cíl 1
37

.  

OP RVMZ předpokládalo financování tří prioritních cílů. Pro rozvoj venkova však byla 

důležitá Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. V cílech dané priority 

bylo přímo uvedeno, že realizace podopatření typu Leader+ umožní přípravu pilotních 

místních akčních skupin, přípravu a realizaci jejich integrované strategie a také proškolení 

dalších potenciálních zájemců o Iniciativu Společenství Leader+
38

. Co se týče finanční 

podpory, ČR čerpala z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu  

(EAGGF) - orientační sekce a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). 

V rámci tohoto operačního programu bylo celkem za období 2004-2006 vyplaceno českým 

zemědělcům, zpracovatelům, vlastníkům a nájemcům lesů a rybářům přibližně 250 mil. eur. 

Dalším základním programovým dokumentem schváleným Evropskou komisí v roce  

2004 na období 2004-2006 byl Horizontální plán rozvoje venkova ČR (dále jen HRDP). 

Účelem tohoto plánu bylo poskytování podpory českému zemědělství a venkovskému 

prostoru z prostředků EU, respektive ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního 

a záručního fondu
39

. Prioritou HRDP byl trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova  

a jeho přírodních zdrojů. Celková finanční alokace přidělená na tento program pak činila 

678,5 mil. eur, z toho až 542,8 mil. eur z Evropské unie. 

Pro období 2007-2013 pak byl přijat Program rozvoje venkova České republiky, který byl 

základním koncepčním dokumentem pro dané období v oblasti zemědělství, a který zajišťoval 

působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v dané oblasti. 

 

 Program rozvoje venkova České republiky 2007-2013 

Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) vychází z Národního strategického plánu 

rozvoje venkova v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly 

                                                 
37

Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů (pro období 2004-2006) 
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uvedené normy. Jedná se o programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství 

ČR ve spolupráci také s partnerskými subjekty důležitými pro poskytování dotací  

na zemědělství a rozvoj venkova. 

Řídícím orgánem PRV je tedy Ministerstvo zemědělství České republiky, ovšem kontrolu 

a administraci žádostí o podporu provádí Státní zemědělský a intervenční fond (dále jen 

„SZIF“). Program se vztahuje na celé území České republiky a určoval politiku rozvoje 

venkova na celé programové období 2007-2013. Jak uvádí portál Ministerstva zemědělství 

ČR, „existence a realizace programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů 

stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského 

prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního 

prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření
40

.“ 

Celková alokace PRV na období 2007-2013 činila téměř 94 mld. Kč (2,82 mld. eur). Tyto 

finanční prostředky jsou však dále rozděleny mezi čtyři prioritní osy PRV, kterými jsou
41

: 

- OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví - finanční alokace  

na osu I. činí 22,39 % z celkových prostředků v rámci EAFRD. Podpory v rámci dané 

osy nevedly však ke zvýšení zemědělské prvovýroby a prioritními oblastmi byly: 

modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty 

zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství 

finančních prostředků.   

 

- OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny - rozvojová osa obsahuje 

tři priority a její váha na celkové finanční alokaci z EAFRD činí až 55,2 %.  Jedná  

se tedy o velmi významnou osu, co se financování z daného fondu týče. Třemi 

důležitými prioritními oblastmi jsou: Biologická rozmanitost, zachování  

rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních 

zemědělských krajin; Ochrana vody a půdy a Zmírňování klimatických změn. 

 

- OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova - váha na finanční alokaci z příslušného fondu činí 16,93 %. V rámci osy  

III je pak pozornost směřována na tvorbu pracovních příležitostí; Podmínky růstu  

a kvalita života na venkově; Vzdělávání. 
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- OSA IV Leader - tato osa je označována za osu metodickou, a je uskutečňována 

prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I - III. Účelem osy Leader je 

především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického 

potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením 

řídících a administrativních schopností na venkově
42

.  

V ose IV jsou plánovány celkem 2 priority
43

: 

1. Implementace místní rozvojové strategie (90 % z osy) - cílem je zde růst 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na venkově, 

zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova  

a uplatnění principů Leader. 

2. Realizace projektů spolupráce (10 % z osy) - cílem je rozvoj a propagace 

spolupráce a nejlepších výsledků a projektů. Dále je priorita také zaměřena  

na zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova, 

a rovněž uplatnění principů Leader. 

Klíčovou roli u těchto priorit hraje zejména priorita první, která je dále rozdělena  

na dvě opatření: 

a) IV. 1.1 Místní akční skupina (max 25 % z osy) - v rámci tohoto jsou vybírány 

místní akční skupiny pro zajištění realizace vlastního Strategického plánu 

Leader. Podpory jsou zde poskytovány na provoz, administrativu  

a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader. 

b) IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie (min 65 % z osy) se zaměřením 

podpory na projekty, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader 

(SPL), vybrané místní akční skupinou a podmínkami opatření PRV. 

 

- OSA V Technická pomoc - má charakter podpůrných, kontrolních a monitorovacích 

činností potřebných pro realizaci Programu rozvoje venkova, respektive 

vyhodnocování výsledků a jeho působení. Nejedná se tedy fakticky o osu,  

ale o jakousi „podpůrnou jednotku“, prostřednictvím které jsou poskytovány podpory 

do zemědělství a venkova. Cílem osy je realizovat místní rozvojové strategie  
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a spolupráci místních partnerství v rámci tří oblastí - místní akční skupiny, realizace 

místní rozvojové strategie a realizace projektů spolupráce. 

PRV navazuje také na předchozí programy a iniciativy z období 2000-2006. Jednotlivé osy 

zde totiž navazují na některá opatření, programy a iniciativy z minulých období. Souhrnný 

přehled o těchto návaznostech je uveden v Příloze č. 1 Návaznost opatření z předcházejících 

programových období. 

V rámci tohoto programu bylo v období 2007-2013 určeno k přerozdělení 94 mld. Kč, 

Detailní rozložení celkové alokace mezi jednotlivé osy, včetně národní alokace je pak 

uvedeno v Tabulce 3.6. Lze vypozorovat míru podpory z unijních zdrojů, přičemž nejvyšší 

míru spolufinancování zaujímá Osa IV Leader a již zmíněná Osa II Zlepšování životního 

prostředí a krajiny. Celkově pak podpora z příslušného fondu na období 2007-2013 činí  

cca 2,82 mld. eur, respektive 94 mld. Kč. 

 

    Tabulka 3. 6 Finanční plán PRV dle jednotlivých os (v eur za celé období 2007-2013) 

Osa Veřejné zdroje celkem 

Osa I 873 480 920 

Osa II 1 930 910 316 

Osa III 641 828 279 

Osa IV 205 825 347 

Technická pomoc 18 019 241 

Celkem 3 670 064 103 

ZDROJ: data MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2013 

 

PRV byl pro český venkov významným nástrojem v období 2007-2013 k modernizaci 

našeho venkova a zlepšování podmínek života na něm. Ve své podstatě dával a stále dává 

velké možnosti všem potenciálním příjemcům, přičemž okruh těchto příjemců,  

ale i žadatelů je velmi široký.  

Již dnes lze vysledovat dlouhodobě působící dopady u opatření v rámci obnovy a rozvoje 

vesnic, například v rámci občanské vybavenosti a služeb, diverzifikace činností 

nezemědělské povahy a dalších. Důležité ovšem je, že tato dlouhodobá opatření by měla 

vytvářet dobrý základ pro dlouhodobý a hlavně pozitivní rozvoj venkova. 

Na druhou stranu některá opatření mohou vést k erozi preferencí - například u vlivu 

modernizace zemědělských hospodářství, který může vést ke snižování zaměstnanosti 

nejen na venkově.  
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3.2.2 Národní iniciativy pro rozvoj venkova 

Prvním programem, jenž byl zaměřen na problematiku venkova, byl zmíněný Program 

obnovy vesnice, přijatý tehdejší vládou v roce 1991. Tento program se soustředil  

na jednotlivé vesnice a týkal se především participace obyvatelstva, duchovního rozměru 

obnovy vesnice, rozvoje podnikání ve venkovských regionech a také byl soustředěn na péči  

o krajinu. Pokračováním této koncepce, respektive programu obnovy vesnice je pak Program 

obnovy venkova. 

 

 Program obnovy venkova 

Program obnovy venkova (dále jen „POV“) vznikl již v roce 1994 a je zajišťován 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást regionální politiky
44

. Na rozdíl  

od předchozího Programu obnovy vesnice byla podpora rozšířena i na úroveň 

mikroregionů
45

. Podpora z tohoto „nového“  programu je soustředěna především na obecní 

programy a akce, které nelze dotovat z ostatních resortů, a dále těch, které mají integrující 

území nebo oborový charakter. Program je založen na myšlence trvale udržitelného 

rozvoje společnosti a zapadá do kontextu regionální politiky ČR a EU tím, že sleduje 

základní principy evropských strukturálních fondů. 

Cílem POV je zaměřit se na poskytnutí dotací u projektů (podaných žádostí), které  

by nemohly čerpat finanční prostředky z jiných ministerstev, a žádostí, které výrazně 

přispívají ke sjednocení dané oblasti nebo oboru působení
46

. Podstatou celého programu  

je pak vzájemná spolupráce a koordinace všech složek venkovské společnosti. Jedná  

se především o občany, zájmové skupiny, sdružení či spolky. Poskytované finanční 

prostředky ve formě dotací jsou pak rozdělovány dle žádostí subjektů na vypsané dotační 

tituly, přičemž subjekty mohou čerpat finanční prostředky na projekty specifikované  

v devíti dotačních titulech. Lze zmínit například: 

- obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti; 

- komplexní úprava veřejných prostranství;  

- obnova a zřizování veřejné zeleně; 

- zpracování urbanistických studií a územních plánů; 

- projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy  

                                                 
44

Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž zajišťovalo realizaci Programu obnovy vesnice 
45

mikroregionem se rozumí svazek či sdružení obcí za účelem dosažení společného cíle 
46

MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Praha: Česká zemědělská 

univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 165 s. ISBN 80-213-1274-2. 
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- vesnice; 

- integrované projekty venkovských mikroregionů a další. 

Co se týče financování tohoto programu, v roce 1994 ze státního rozpočtu připadlo  

na zajištění POV 100 mil. Kč. S rostoucím zájmem obcí o tento program pak byly finanční 

objemy prostředků každoročně navyšovány, přičemž výše finančních prostředků  

ze státního rozpočtu pohybovala i v posledních letech okolo 500 mil. Kč ročně
47

. 

 

 Program Leader ČR 

Program Leader v naší zemi byl spuštěn na základě iniciativy EU Leader+, jakožto 

Program podpory rozvoje venkovských regionů. Nejednalo se ovšem o „evropský 

Leader“, nýbrž o program v gesci Ministerstva zemědělství České republiky financovaný 

ze státního rozpočtu a jeho cílem bylo vybudovat u nás základnu efektivně fungujících 

místních akčních skupin, které by do roku 2007 byly schopny připracovat kvalitní projekty 

a čerpat dotace právě z evropských fondů. Tento program byl spuštěn na jaře roku  

2004 a fungoval až do roku 2008.  

Blíže o iniciativě Leader+ a Programu Leader ČR bude pojednáno v následující kapitole 

věnované přímo této problematice. 

 

  

                                                 
47

 MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Praha: Česká zemědělská 

univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 165 s. ISBN 80-213-1274-2. 
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4 LEADER JAKO NÁSTROJ K PODPOŘE ROZVOJE 

VENKOVA 

Leader je zkratka, jež pochází z francouzského sousloví „Liaisions Entre Acteurs  

du Développement Economique Rural“, které v překladu do češtiny znamená „Vztah mezi 

jednotlivými aktéry v hospodářském rozvoji venkova.“ 

 

4.1 Podstata metody Leader 

Jedná se o metodu, respektive přístup, který byl zaveden v důsledku výrazných proměn 

charakteru venkova v posledních desetiletích, z nichž lze zmínit například rychlý pokles 

zaměstnanosti v zemědělství, s tím související obtížnou situaci venkovských podniků  

v návaznosti na migrující obyvatelstvo do městských center, či sílící konkurenci ze strany 

obchodních řetězců. Nejen díky tomu si představitelé EU uvědomili, že je třeba zavést 

opatření, která by byla zaměřena na pomoc lidem na venkově, a spíše než na regionální úrovni 

na úrovni místní. 

Metoda Leader pomáhá odhalit skrytý potenciál lidí a místních aktivit specifických pro danou 

oblast, aby bylo dosaženo lepšího využití z hlediska udržitelného hospodářského rozvoje  

a vyšší sociální soudržnosti. Je známo, že v centralizovaném modelu správy jsou obyvatelé 

odlehlých nebo zaostávajících regionů zvyklí na pasivní čekání na rozhodnutí a také na vlivy, 

které s sebou takové centralizované rozhodování přináší z mezinárodní, národní, regionální  

a někdy i komunální úrovně. Program Leader se však snaží o obrácení takového tradičního 

modelu, a jak uvádí Wade a Rinne
48

: ,,dle tohoto přístupu jsou lidé z venkovských oblastí 

chápáni a uznáváni jako nejlepší odborníci na své vlastní okolí a budoucnost.“ Právě 

takovéto chápání venkova lze označit za přístup tzv. „zdola-nahoru“ („Bottom-Up“), 

k čemuž přispívá právě Leader prostřednictvím místních akčních skupin, které tuto metodu 

organizují a realizují. 

V podstatě jde tedy o metodu, prostřednictvím které je možné povzbuzovat spolupráci mezi 

místní správou a aktéry na venkově v zavádění integrovaných, vysoce kvalitních  

a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj s cílem vyzkoušet nové způsoby. 

                                                 
48

 WADE, Philip and Petri RINNE.  A Leader Dissemination Guide Book based on Programme Experience in 

Finland, Ireland and the Czech Republic. Brusel: Rural Policy Committee, 2011. 122 s. ISBN 978-952-227-072-

6. 
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Podstata metody Leader, ale i základní principy jsou zakotveny v nařízení Rady  

(ES) č. 1698/2005, čl. 61 Vymezení přístupu Leader, přičemž dané nařízení bylo vydáno  

20. 9. 2005. Základními principy dle uvedeného čl. 61 jsou
49

: 

- strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená 

subregionální venkovská území; 

- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni (dále jen místní 

akční skupiny); 

- přístup „zdola-nahoru“ („Bottom-Up“) spojený s tím, že rozhodovací pravomoc, 

týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje, náleží místním akčním 

skupinám; 

- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty 

a projekty z různých odvětví místního hospodářství; 

- uplatňování inovačních přístupů; 

- provádění projektů spolupráce; 

- vytváření sítí místních partnerství. 

Tyto principy pak tedy odrážejí 7 základních zásad, které tvoří předpoklady pro založení 

Místních akčních skupin (dále jen MAS)
50

, jejich provoz a výběr jednotlivých projektů. Dle 

těchto zásad musí být projekt zakotven v dané zeměpisné oblasti a reflektovat situaci na tomto 

území. Provádění takového projektu pak musí fungovat „zdola-nahoru“. Program je rozvíjen 

pomocí lokálních partnerství, která spojují různé skupiny veřejných i soukromých subjektů. 

Dalším prvkem je inovativnost, jelikož program Leader je inovativní ve svých metodách  

a obecných zásadách. Leader se také snaží o spolupráci, a to zejména mezi místní správou  

a aktéry řešícími stejný typ problémů. Další a velmi významnou složkou je pak budování sítí. 

To totiž umožňuje výměnu informací s přidanou hodnotou, přijímání osvědčených postupů  

a často se promítá do vytváření nových partnerství a spolupráce. 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1698 /2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). In: Úřední věstník Evropské unie. 2005, svazek 48, 277 s. 

ISSN 1725-5074. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:CS:PDF 
50

 někdy také označované jako LAG  Local Action Group. Blíže o místních akčních skupinách bude pojednáno 

v kapitole 4.3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:CS:PDF
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Obrázek 4. 1 Sedm charakteristických prvků přístupu Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: vlastní tvorba 

 

V programovém období 2007-2013 představoval Leader samostatnou osu (Osa IV Leader) 

v rámci Programu rozvoje venkova na dané programové období. Jeho cílem bylo mimo jiné 

například zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, či zhodnocení přírodního  

a kulturního dědictví venkova. Realizace této osy prostřednictvím dané metody byla velmi 

důležitá, neboť její fungování přispívalo k naplňování ostatních tří os Programu rozvoje 

venkova 2007-2013 (viz kapitola 3.2.2 Programy určené k podpoře rozvoje venkova). 

 

4.2 Vznik a historie Leader v EU a ČR 

Potřeba opatření zaměřených na pomoc lidem na venkově na místní úrovni byla doporučena 

v době, kdy jako komisař EU pro zemědělství působil Ray McSharry z Irska. 

Poprvé pak byl program Leader představen v roce 1991 jako iniciativa Evropské unie 

s hlavním cílem intenzívně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. 

Takový přístup umožnil místním sdružením získat přímý přístup k fondům EU, a tedy 

přijímat opatření bez nutnosti čekání na schválení ze strany regionálních vlád
51

. V rámci 

metody Leader byla požadována aplikace struktury spolupráce. Jelikož byl ale takový prvek 

v mnoha zemích neznámý, bylo požadováno zakládání oficiálních sdružení (dnešní místní 

akční skupiny) a vytváření akčních plánů. 
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 WADE, Philip and Petri RINNE.  A Leader Dissemination Guide Book based on Programme Experience in 

Finland, Ireland and the Czech Republic. Brusel: Rural Policy Committee, 2011. 122 s. ISBN 978-952-227-072-
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4.2.1 Leader I a Leader II 

Spuštění programu Leader (dnes již označovaného jako Leader I) bylo v prvním 

programovém období (1991-1995) poměrně úspěšné, což vedlo k rozšíření na další území 

v průběhu druhého období (1996-1999) s iniciativou Leader II. V roce 1991, kdy byla 

zahájena počáteční fáze Leader I, měl tento program 217 místních akčních skupin (dále jen 

„MAS“) v méně rozvinutých venkovských oblastech, prostřednictvím kterých docházelo 

k vytváření sítí a výměně myšlenek a zkušeností. Celková investice EU v tomto období  

pak činila 417 mil. ECU, což představovalo asi 1 % celkových finančních prostředků  

pro rámec podpory Společenství
52

. 

Pokračující Leader, tedy Leader II již byl mnohem rozsáhlejší, přinesl více spolupráce  

a inovace a prostřednictvím propojení do sítí bylo možno sdílet osvědčené postupy i přes 

hranice území a států. Leader II se pak v tomto období posunul do fáze, na kterou je nahlíženo 

jako na fázi generalizační s téměř 1 000 MAS na území EU. V programovém období  

2000-2006 navázala na Leader I a Leader II iniciativa Leader+. 

 

4.2.2 Leader+ 

Tato iniciativa byla schválena Evropskou komisí dne 14. 4. 2000 jako jedna ze čtyř iniciativ 

EU zajišťovaných strukturálními fondy v období 2000-2006, přičemž celkový příspěvek  

pro Leader+ činil v tomto období 2,02 mld. eur poskytovaných z orientační sekce Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). 

Snahou Leader+ bylo podpořit subjekty na venkově takovým způsobem, aby přemýšlely  

o dlouhodobém potenciálu jejich oblastí. Místní subjekty pak zaváděly strategie, které samy 

navrhly, v nichž se snažily o podporu nových způsobů v oblasti přírodního a kulturního 

dědictví, také v oblasti hospodářské, a to tak, aby byla vytvořena nová pracovní místa a byly 

podpořeny pracovní příležitosti v jejich komunitě. Právě spolupráce byla klíčovou součástí 

Leader+. Základem této iniciativy pak byly tři hlavní akce
53

: 

- Akce 1 : Podpora strategií integrovaného územního rozvoje venkova pilotního 

charakteru na základě přístupu zdola - nahoru a horizontálních partnerství. 

- Akce 2: Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce. 

                                                 
52

 MAJEROVÁ, Věra a kol. Český venkov 2008: Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita, 

Provozně ekonomická fakulta, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1911-0. 
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 ČEPELKA, Oldřich. Iniciativa EU: Leader pro rozvoj venkova. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

2001. 116 s. 
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- Akce 3: Zřizování sítí všech venkovských oblastí ve Společenství a všech partnerů 

podílejících se na rozvoji venkova. 

Jelikož se v průběhu tohoto programového období stala Česká republika v roce 2004 jedním 

z členských států Unie, vztahovala se tato iniciativa i na naši zemi. Tento program byl 

v podmínkách ČR v gesci Ministerstva zemědělství České republiky, neboť Leader+ 

představoval jedno z dílčích podopatření v rámci tehdejšího Operačního programu Rozvoj 

multifunkčního zemědělství. V tomto podopatření se předpokládalo, že v roce  

2004 bude vybráno 10 pilotních regionů v České republice, které budou podpořeny částkou 

cca 2 mil. Kč z Evropské unie na jeden rok v období 2004-2007 k realizaci svých 

integrovaných strategií místního rozvoje
54

. 

 

4.2.3 Program Leader ČR 

Na základě předchozí iniciativy Leader+ vznikl v naší zemi Program podpory rozvoje 

venkovských regionů Leader ČR, který vycházel jak z tohoto přístupu, tak i z předchozích 

iniciativ Leader I-II. 

Jednalo se o program, který probíhal na bázi „animačního programu“ v tom smyslu,  

že jednotlivé místní akční skupiny se v rámci tohoto národního programu měly připravovat  

na členství v evropském programu Leader, v rámci Programu rozvoje venkova. Principy, cíle  

a fungování daného národního programu jsou upraveny v dokumentu, který nese název 

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu Leader ČR, jež nabyla 

platnost dnem podpisu, a to 16. 12. 2004.  

Program Leader ČR spadal pod Ministerstvo zemědělství České republiky a byl spuštěn  

na našem území taktéž v roce 2004. Pod vedením zmíněného resortu tedy probíhal Leader  

ČR 2004, Leader ČR 2005, Leader ČR 2006, přičemž tyto programy byly financovány 

výhradně ze státního rozpočtu, avšak Ministerstvo zemědělství se v tomto programovém 

období připojilo k iniciativě Leader+, na základě které vybralo a podpořilo výše zmíněných 

10 akčních skupin dotovaných z prostředků EU. 

Daný program byl určen na jedné straně pro místní akční skupiny, které vytvářejí společné 

místní rozvojové strategie, a na straně druhé byl Leader ČR určen pro konkrétní příjemce 

podpory, kterými jsou různé místní subjekty.  
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Hlavním cílem Programu, který je uveden v Pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu v rámci Programu Leader ČR je: ,,Podpořit iniciativu občanů, místních spolků  

a sdružení v oblasti ekonomického a kulturního rozvoje regionu, zlepšení kvality života  

ve venkovském prostoru a participace subjektů v daném regionu při ochraně přírodního  

a kulturního dědictví
55

.“ 

Jednotlivými strategickými cíli a zároveň dotačními tituly pak byly
56

: 

- nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech; 

- nové posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst; 

- nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů. 

Co se financování týče, výše podílu poskytnuté dotace závisela na tom, zda subjekt byl zřízen 

za účelem dosahování zisku při výkonu své činnosti. Pokud se jednalo o žadatele, jehož 

činnost nevytvářela zisk a daná organizace nebyla zřízena za účelem dosahování zisku, byla 

dotace vyšší a dosahovala až 80 %. Žadatel tedy v tomto případě musel pokrýt projekt 

vlastními prostředky pouze ze zbývajících 20 %. Ovšem pokud se jednalo o žadatele, jehož 

činnost byla zisková, a daný subjekt byl založen za účelem vytvoření zisku, byla mu 

poskytnuta dotace ve výši 50 %, přičemž zbývající polovinu požadované částky musel tento 

subjekt zajistit vlastními zdroji. Takovéto podmínky platily po celou dobu fungování tohoto 

programu. Nutno však podotknout, že tento program byl ukončen již v roce 2008. 

 

4.3 Místní akční skupiny 

MAS je základním nástrojem metody Leader. Prostřednictvím nich jsou rozvíjeny aktivity  

ve venkovském prostoru, který je vymezen nejen geografickými, ale také ekonomickými  

a kulturními charakteristikami, umožňující realizovat společnou rozvojovou strategii
57

. MAS 

byly založeny na základě principu partnerství a spolupráce jak veřejného, tak soukromého  

a neziskového sektoru na místní úrovni. Jedná se tedy o nezávislé společenství občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí  

a institucí veřejné správy), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání 

finanční podpory z  národních programů pro svůj region prostřednictvím metody Leader. 
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 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu Leader ČR ze dne 16. 12. 2004. Praha 

[online]. Praha. 2004 [cit. 30. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.cestr.cz/files/zakony_a_vyhlasky/pravidla_leader.pdf 
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 Tamtéž. 
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 PĚLUCHA, Martin. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. Praha: 

IREAS, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3. 

http://www.cestr.cz/files/zakony_a_vyhlasky/pravidla_leader.pdf
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Právě taková mezioborová a hlavně mezisektorová partnerství mohou mít velký potenciál 

úspěšně se podílet na strategickém plánování rozvoje venkova při zachování respektu 

k rozmanitostem jednotlivých regionů. MAS pak zajišťují především tyto činnosti: 

- přípravu a realizaci strategie Leader; 

- informační a osvětovou činnost pro žadatele o podporu a veřejnost; 

- vyhlašování výzev k podávání žádostí, jejich příjem, administraci, hodnocení, výběr 

projektů a jejich monitoring a kontrolu v průběhu realizace; 

- vzdělávání zaměstnanců MAS a budování vlastních schopností. 

 

4.3.1 Charakteristiky místních akčních skupin 

MAS tedy působí jakožto implementační agentury metody Leader. Každá tato organizace 

však musí mít svého manažera a ustavené orgány, jako je například výběrová komise, 

programový výbor nebo valná hromada, ve které je soukromá sféra zastoupena minimálně 

z 50 %. V praxi se ovšem nejedná o početné organizace, MAS má v průměru tři až čtyři 

placené zaměstnance, které mají na starosti výše uvedené aktivity. Členové příslušné akční 

skupiny musejí mít také trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu na daném území působnosti. 

MAS musí mít právní subjektivitu, přičemž může být založena jako: 

- ústavy a spolky dle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník
58

; 

- obecně prospěšná společnost (o. p. s.) - dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů; 

- zájmové sdružení právnických osob (z. s. p. o.) - dle §3051, zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá MAS musí mít vlastní projednanou a schválenou strategii pro dané území. MAS tedy 

zpracovávají Integrované strategie rozvoje, ze kterých pak vycházejí jednotlivé Strategické 

plány Leader (dále jen „SPL“), který je určován pro období 6-7 let. Na financování SPL  

pak mohou akční skupiny získávat dotace z Programu rozvoje venkova. Nutno podotknout,  

že SPL je také v průběhu období, pro které je určen, průběžně aktualizován. 

Žadatelé, kteří využívají služeb místních akčních skupin, a kteří jsou tedy žadateli o podporu 

projektu a následně konečnými příjemci dotace mohou být: 

                                                 
58

ústavy a spolky byly od 1. 1. 2014 nahrazeny občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů 
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- právnické osoby (podnikatelské subjekty se sídlem nebo působností ve schváleném 

území působnosti MAS); 

- fyzické osoby (podnikatelské subjekty či nestátní neziskové organizace s bydlištěm 

nebo místem podnikání/působení ve schváleném území působnosti MAS); 

-  obce či svazky obcí, které leží ve schváleném území působnosti MAS a které svými 

projekty naplňují schválený záměr MAS a tím i strategii rozvoje daného území. 

Nutno podotknout, že zde existuje omezení v podobě geografické způsobilosti na území 

působnosti MAS. Podpora v rámci osy IV Leader je poskytována na území  

s 10 000 až 100 000 obyvateli, na celém území ČR, mimo území hlavního města Prahy a měst 

s více než 25 000 obyvateli. Tato finanční podpora je přímá a nenávratná, přičemž  

pro veřejnou podporu osy Leader platí, že 80 % je hrazeno z prostředků Evropské unie, 

zbývajících 20 % pak pochází z národních zdrojů. 

 

4.3.2 Zapojování MAS v České republice do metody Leader 

První místní akční skupiny v České republice vznikly již v roce 2003. Po přistoupení naší 

země do Evropské unie byla ČR jednou za zemí, která aplikovala program Leader již po jeho 

spuštění v naší zemi, tedy v roce 2004. Nejednalo se však o realizaci metody Leader v pravém 

slova smyslu, neboť finanční prostředky na projekty nepocházely ze zdrojů evropských,  

ale zdrojů národních v rámci Programu Leader ČR, ze kterého mohly MAS získávat 

finančních prostředky až do roku 2008 (viz kapitola 4.2.3 Program Leader ČR). V roce  

2004 tedy bylo přijato již 71 projektů od 16 MAS, na které jako první u nás získaly finanční 

zdroje ve výši 77 mil. Kč. Způsobilé MAS pro čerpání finančních prostředků jsou pak 

zobrazeny v Obrázku 4.2. 
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ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, Leader - budoucnost venkova 2009, 2009 

 

V následujícím roce 2005 předložilo své žádosti o projekt již 41 MAS, přičemž  

12 z nich bylo úspěšných. Ostatní MAS zůstaly nepodpořeny. Vybraná partnerství si mezi 

sebou rozdělily 70 mil. Kč. V letech 2006-2008 i nadále vzrůstal počet nejen přijatých žádostí 

ale také počet nově založených místních akčních skupin. Každým rokem pak byly úspěšnější 

v rámci žádostí o podporu svých strategií další a další MAS. 

Vedle Programu Leader ČR však nesmí být opomenuta iniciativa Leader+ v období  

2004-2006, jakožto podopatření Operačního programu Rozvoj multifunkčního zemědělství. 

Oproti předchozímu programu, který byl financován pouze z národních zdrojů pro přípravu 

dosavadních místních akčních skupin k tomu, aby byly způsobilé čerpat finanční prostředky 

z evropské iniciativy Leader, kterým byl i Leader+ (viz kapitola 4.2.2 Leader+). 

Prvních pilotních 10 MAS, které byly vybrány pro čerpání evropských zdrojů ve výši  

2 mil. Kč na období 2004-2007 na základě svých integrovaných strategií místního rozvoje,  

je znázorněno v níže uvedeném Obrázku 4.3. 

Obrázek 4. 2 Způsobilé MAS pro čerpání finančních prostředků v roce 2004 
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Obrázek 4. 3 Pilotní místní akční skupiny v rámci iniciativy Leader+ 2004-2007 

ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, Leader - budoucnost venkova 2009, 2009 

 

V roce 2007, tedy se začátkem nového programového období, byl uskutečněn první výběr 

Místních akčních skupin působících na našem území do programu Leader v rámci Programu 

rozvoje venkova 2007-2013
59

. V témže roce podalo žádost do tohoto programu 102 místních 

akčních skupin. 

V roce 2008 bylo vybráno v 1. kole pouze 48 MAS. Ve 2. kole, které proběhlo taktéž v roce 

2008, bylo podáno 84 žádostí MAS, přičemž počátkem roku 2009 bylo z těchto 84 skupin 

vybráno 32. Tímto byl naplněn předpokládaný limit 80 MAS, které se měly účastnit čerpání 

finančních prostředků z EU v rámci programu Leader v období 2007-2013.  

 Rozhodnutím tehdejšího ministra zemědělství Petra Gandaloviče byl rozšířen původní výběr 

o dalších 32 MAS a celkový počet akčních skupin, jež v tomto programovém období čerpají 

z fondů Evropské unie prostřednictvím Leaderu, je 112. Nutno podotknout, že MAS, jež 

zůstaly nepodpořeny v období 2007-2013 mohly realizovat projekty spolupráce,  

či individuální projekty v rámci strukturálních fondů EU a budou mít možnost podat žádost  

o podporu v současném období 2014-2020. 

                                                 
59

 Nejedná se tedy již o Program Leader ČR financovaný ze státního rozpočtu, ale o „evropský“ Leader 

spolufinancovaný z EU. 



52 

 

V současné době (k 28. 1. 2014) působí na území České republiky 178 MAS, „pouze“  

112 z nich však realizuje své strategické plány v rámci Programu rozvoje venkova a dle všeho 

velmi úspěšně, neboť zatím žádné akční skupině nebylo zastaveno financování a žádná z nich 

ani nebyla obviněna z jakékoliv netransparentnosti při výběru projektů ze strany gestora 

programu, tedy Ministerstva zemědělství ČR nebo zprostředkujícího subjektu - Státního 

zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). 

 

4.3.3 Financování MAS 

Financování jednotlivých MAS se může lišit, a to zejména u akčních skupin, které jsou již 

podpořené v rámci Programu rozvoje venkova, čili realizují metodu Leader, a akční skupiny, 

které jsou doposud nepodpořené. Těmto MAS nejsou přidělovány finanční alokace  

a jejich činnost je financována prostřednictvím příspěvků jednotlivých členů příslušné akční 

skupiny, sponzorských darů, grantů a dotací, půjček či z vlastní vedlejší hospodářské činnosti. 

Ty místní akční skupiny, které realizují metodu Leader, jsou každoročně podpořeny finanční 

alokací ze strany Ministerstva zemědělství ČR. Tato alokace se pak skládá ze dvou částí: 

- z pevného základu - ten je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové 

skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS; 

- a bonusu - který představuje druhou polovinu celkové roční alokace a je vypočten 

z celkového počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů, které této skupině byly uděleny 

Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS z předcházejícího roku. 

Finanční alokace nejsou vypočítávány jednotně. Lze zde spatřovat rozdíly pro podpořené 

MAS dle jejich výběru. První skupinou je 48 MAS, které byly podpořeny v 1. kole výběru 

způsobilých skupin. Druhou skupinou jsou místní akční skupiny vybrané ve 2. kole výběru, 

tzv. MAS 32 a poslední skupinou je dalších 32 MAS, vybraných v dodatečném kole díky 

rozhodnutí tehdejšího ministra zemědělství.  

Tato zásada oddělených rozpočtů výše zmíněných skupin MAS činí poměr 60 % alokace  

pro prvních 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno 

přesunem finančních prostředků z opatření I. 1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 eur  

a také přesunem z opatření III. 3.1 Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 eur
60

. 
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Je nutné zmínit, že tato roční finanční alokace pro každou MAS není určena pouze  

pro potřebu jednotlivých místních akčních skupin. Z celkové alokace může daná MAS využít 

pouze 20 % v celkové výši maximálně 2, 5 mil. Kč na vlastní činnost, respektive činnost 

provozní. Zbývajících 80 % roční alokace je pak rozděleno do jednotlivých fichí
61

. 

Pro rok 2013 byla schválena ministrem zemědělství dne 30. 10. 2012 alokace pro podpořené 

místní akční skupiny (celkem 112) v celkové výši 808 229 277 Kč, což představuje zhruba  

32 mil. eur
62

. 

 

4.3.4 Metodika MAS při implementaci Leader 

Prvním krokem k získání finanční podpory z programu Leader v období 2007-2013 bylo 

zpracování územní rozvojové strategie, kterou tyto místní akční skupiny vypracovávají  

pro svůj region působnosti.  

MAS se uchází o alokaci finančních prostředků na celé programové období a v rámci 

jednotlivých let vyhlašuje výzvy na předkládání žádostí o realizaci projektů konečných 

příjemců na základě tzv. fichí. V těchto fichích je uvedeno, komu je výzva určena, a jsou 

uvedena i opatření, případně podopatření, na která je možno žádat finanční prostředky.  

Místní akční skupina je pověřena právě přijímáním projektových žádostí o finanční podporu 

z programu Leader. Projektové žádosti procházejí nejprve administrativní kontrolou a dále 

kontrolou přijatelnosti, kterou provádějí manažeři příslušné MAS. Poté Výběrová komise 

sestavuje žebříček projektů v rámci jednotlivých opatření (podopatření) fiche, které 

doporučuje k realizaci, a tedy k poskytnutí finanční podpory. Takto sestavený žebříček 

potenciálně úspěšných projektů je předložen Programovému výboru, který vybrané projekty 

schvaluje. V poslední fázi pak schválené projektové žádosti putují na půdu SZIF, který  

zde plní funkci zprostředkujícího subjektu a kde jsou projekty zaregistrovány. V případě 

zjištěných nedostatků projektové žádosti může být projekt ze strany SZIFu vrácen žadateli, 

vyřazen ze schválených projektových žádostí. Nevyčerpané finančních prostředky 

z odmítnutých žádostí jsou převedeny do alokace další výzvy. Při realizaci již schválených  

a zaregistrovaných projektů je místní akční skupina pověřena také administrací jednotlivých 

projektů či kontrolou projektů na svém území působnosti. 
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 stručný popis podporovaných aktivit, které příspívají k provádění Strategického plánu Leader v rámci opatření 

IV 1.2, prostřednictvím kterých se MAS ucházejí o realizaci projektů na svém území působnosti 
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 Celkové alokace jsou přepočítány kurzem dle predikce Ministerstva financí ČR na rok 2013, tj. 25,2 Kč/eur 
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Lze tedy tvrdit, že místní akční skupiny fungují v procesu realizace projektů v rámci 

programu Leader v současném programovém období, jako pomocné organizace pro žadatele  

o finanční podporu v dané oblasti a implementační jednotky v rámci administrace a řízení 

konkrétního projektu. 

 

4.4 Financování Leader 2007-2013 

Metoda Leader v ČR byla do roku 2013 realizována díky Programu rozvoje venkova 

 - Osy IV Leader a implementována prostřednictvím Místních akčních skupin působících 

v České republice. Finanční prostředky k realizaci Programu rozvoje venkova  

2007-2013 jsou poskytovány z veřejných zdrojů při určité míře spolufinancování 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přičemž míra 

spolufinancování u jednotlivých os Programu rozvoje venkova 2007-2013 je rozdílná. 

Celkem byla na Program rozvoje venkova na období 2007-2013 pro Českou republiku 

vyčleněna částka 3 670 064 103 eur. Z toho na Osu IV Leader, prostřednictvím které je v ČR 

realizována metoda Leader, bylo přiděleno téměř 206 mil. eur, což lze vysledovat mimo jiné  

i z Tabulky 4.1. 

 

   Tabulka 4.1 Finanční plán Osy IV Leader na období 2007-2013 (v eur) 

Opatření Rozpočet na období 

IV. 1.1 Místní akční skupina 37 645 686 

IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie 150 582 746 

IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce 17 596 915 

OSA IV. CELKEM 205 825 347 

  ZDROJ: data MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2013 

 

Lze pozorovat, že v rámci dané Osy je z finančního hlediska nejobjemnějším podopatřením  

IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie s celkovým rozpočtem 150 582 746 eur. Toto 

podopatření realizují právě MAS, přičemž místní rozvojové strategie musí být v souladu  

se schváleným Strategickým plánem Leader dané akční skupiny pro její území působnosti. 

Následné projekty v rámci IV. 1.2 jsou vybírány na základě předem stanovených bodovacích 

kritérií MAS prostřednictvím Výběrové komise. Taková bodovací kritéria musí zahrnovat  

i uplatňování inovačních postupů a výběr projektů probíhá minimálně 1x za rok.  



55 

 

K 31. 8. 2013 bylo úspěšně proplaceno v rámci Programu rozvoje venkova až 79 % celkové 

alokace, tedy zhruba 2 908 mil. eur. Tento stav implementace daného rozvojového programu 

lze považovat za poměrně úspěšný, ve srovnání s regionálními programy, kde je stav čerpání, 

zejména u proplacených prostředků na úrovni téměř 35 % celkové alokace
63

. Pokud se blíže 

zaměříme na Osu IV, souhrnné informace o stavu čerpání jsou uvedeny v Tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4. 2 Stav implementace Osy IV Leader 

ZDROJ: data MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2013, vlastní úprava 

 

Lze vypozorovat, že míra proplácení v rámci příslušné Osy činí k 31. 8. 2013 až 70 %, což 

činí částku 144 348 401 eur. Velmi důležitá je však i míra závazkování, respektive 

registrování projektů PRV, na které jsou uzavřeny smlouvy/závazky. Částka již schválených 

závazků činí 200 995 542 eur, tedy 98 % z celkové alokace. K tomu, aby byla celková 

alokace vyčerpána, pak zbývá k zazávazkování projektů 4 329 805 eur, což činí zbývající  

2 % do vyčerpání celkové alokace na Osu IV Leader.  

 

4.5 Metoda Leader v ČR v období 2014-2020 

Za dobu svého působení je Leader označován za metodu vysoce efektivní a díky širokému 

zastoupení místních komunit i transparentní, v daných podmínkách také inovativní  

a především za metodu, která je již vyzkoušená. Prostřednictvím Leaderu je generováno 

koncepční řešení problémů venkovských oblastí za realizace řady kvalitních projektů, které 
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 údaje z Měsíční monitorovací zprávy MMR ČR - srpen 2013 

 Proplaceno 
Schválené 

závazky 

Zbývá k 

závazkování 

Míra 

závazkování 

v % 

Míra 

proplácení 

v % 

Zbývá v Kč  

(kurz 27/eur) 

IV. 1.1 Místní 

akční skupina 
27 076 556 

183 935 971 4 292 461 98 

72  

IV. 1.2 Realizace 

místní rozvojové 

strategie 

107 500 924 71 115 896 447 

IV. 2.1 Realizace 

projektů 

spolupráce 

9 770 922 17 059 571 537 344 97 56 14 508 286 

OSA IV. 

CELKEM 
144 348 401 200 995 542 4 829 805 98 70 130 404 733 
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jsou jinak standardními způsoby administrace evropských fondů jen těžko dosažitelné. Nejen 

díky těmto přednostem bude metoda Leader uplatňována i v období 2014-2020 rámci 

pokračujícího Programu rozvoje venkova, nejdříve však od roku 2015. 

 

4.5.1 Program rozvoje venkova 2014-2020 

V rámci Programu rozvoje venkova pro další programové období již byly stanoveny dva 

pilíře. První pilíř je určen pro přímé platby a v rámci druhého pilíře - politiky rozvoje venkova 

byly stanoveny tyto priority
64

: 

- Transfer znalostí a inovací; 

- Zvýšení konkurenceschopnosti (lesní hospodářství, zemědělství); 

- Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik; 

- Obnova, zachování a posílení ekosystémů; 

- Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření 

(investiční opatření, nároková opatření); 

- Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje 

ve venkovských oblastech, neboli Komunitně vedený místní rozvoj, v rámci   kterého 

má být využit potenciál předešlé metody Leader a mají být nastaveny  minimální 

kvalitativní standardy pro MAS, a prostřednictvím dané metody budou 

implementována všechna projektová opatření. 

Navržený rozpočet pro ČR z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 

pro Program rozvoje venkova 2014-2020 činí 2,17 mld. eur (v předcházejícím období 

rozpočet z EAFRD činil 2,55 mld. eur), přičemž při sestavení finančního plánu PRV  

2014-2020 je nezbytné zohlednit i přecházející závazky ze stávajícího PRV. Minimálně  

5 % rozpočtu z daného fondu musí být určeno pro metodu Leader. Program rozvoje venkova 

2014-2020 pak nadále zůstává v gesci Ministerstva zemědělství České republiky. 

 

4.5.2 Komunitně vedený místní rozvoj 

Stejně jako doposud se jedná o rozvoj venkovských oblastí vedený místními komunitami, 

tedy MAS. Podstatnou změnou oproti předchozímu období je však samotný název metody 
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 MINISTERSTO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Základní informace o PRV 2014-2020 [online]. 2013 [cit. 3. 2. 2014]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-

informace/ 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/
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Leader. Od roku 2015 bude daný pojem nahrazen za tzv. Komunitně vedený místní rozvoj 

(dále jen „KVMR“), který byl zveřejněn již ve Společných pokynech Evropské komise  

30. ledna roku 2013. Přestože se jedná o výraznou změnu, KVMR bude zastávat stejné 

principy, jako dosavadní metoda Leader, přičemž tyto zásady byly rozšířeny o princip osmý  

- Teritoriální přístup. „KVMR je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně 

občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních 

integrovaných strategií, které pomáhají jejich oblasti vytvořit přechod k udržitelnější 

budoucnosti
65

.“ Stejně jako v období 2007-2013 bude současný KVMR součástí Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 jakožto jedna z prioritních os tohoto programu. 

 

Dle Společných ustanovení (čl. 28.1) je KVMR
66

: 

- zaměřen na konkrétní subregionální území; 

- složen v rámci MAS ze zástupců veřejných a soukromých místních sociálně-

ekonomických zájmů, kde na rozhodovací úrovni nesmí mít orgány veřejné správy, 

definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádné jiné zájmové skupiny více, 

než 49 % hlasovacích práv; 

- prováděn prostřednictvím integrovaných a multi-sektorových oblastí založených  

na místních rozvojových strategiích zohledňujících dlouhodobé účinky; 

- navržen s ohledem na místní potřeby a potenciál a patří mezi ně inovativní a sociálně 

kulturní funkce v místním kontextu, vytváření sítí a tam, kde je to vhodné, územní 

spolupráce. 

Společné pokyny dále uvádějí, že základním důvodem, proč používat KVMR, je fakt,  

že tyto zásady přinášejí a také již přinesly lepší výsledky v dané oblasti, než výsledky 

dosažené v centralizovaných přístupech shora dolů. Tento nástroj je nutné vnímat jako nástroj 

interakce mezi regionálními a vnitrostátními přístupy za účelem dosažení lepších celkových 

výsledků. 
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 EVROPSKÁ KOMISE. Společné pokyny EK - DG Agri, EMPL, MARE, a REGIO  

pro Komunitně vedený místní rozvoj v evropských strukturálních a investičních fondech. Brusel: Evropská 

komise, 29. dubna 2013. 56 s. 
66

 Tamtéž. 
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4.5.3 Podmínky fungování Komunitně vedeného místního rozvoje 

Podmínky pro fungování budoucího KVMR jsou uvedeny v Nařízení (EU) Evropského 

parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze 17. 12. 2013, v kapitole II KVMR, konkrétně v článcích 

32-35 tohoto nařízení. 

- Článek 32 - Podmínky pro komunitně vedený místní rozvoj, který obsahuje: 

o definici KVMR a podmínky podpory tohoto přístupu označovaného jako 

Leader - místní rozvoj z příslušných fondů ESI
67

; 

o podporu komunitně vedeného místního rozvoje z příslušných fondů ESI; 

o podmínky pro realizaci podpory z více, než jednoho fondu ESI. 

- Článek 33 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přičemž článek 

pojednává: 

o o prvcích strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

o o vymezení kritérií pro výběr strategií KVMR; 

o o podmínkách výběru strategie a rozhodnutí o výběru dané strategie. 

- Článek 34 - Místní akční skupiny, v rámci tohoto článku je pojednáno především  

o činnostech a úkolech Místních akčních skupin na území Evropské unie. 

- Článek 35 - Podpora komunitně vedeného místního rozvoje z fondů ESI, v posledním 

článku, jenž se týká KVMR je pojednáno: 

o  o nákladech zahrnutých do podpory KVMR z příslušných fondů ESI; 

o o podpoře provozních nákladů a nákladů na oživení, která nepřekročí  

25 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci strategie KVMR. 

Komunitně vedený místní rozvoj by, měl na rozdíl od současného programu Leader, jenž stojí 

mimo politiku soudržnosti v tomto období, průřezově zasahovat do všech budoucích 

operačních programů, s výjimkou Operačního programu Doprava a Operačního programu  

pro Prahu. Dalšími změnami oproti současné metodě Leader je fakt, že této metody bude 

možné využít i pro ostatní fondy Společného strategického rámce, ve kterém jsou obecné 

podmínky pro provádění místních strategií zohledněny ve „společném“ nařízení, články  

31-35. Ovšem podstata metody Leader, tedy rozvoj venkovských oblastí prostřednictvím 

místních komunit, která umožňuje lepší cílení podpor, neboť o potřebách a prioritách daného 

území rozhodují lidé, kteří zde žijí, bude zachována i v období 2015-2020 v rámci Komunitně 

vedeného místního rozvoje.  
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 Evropské strukturální a investiční fondy - rozumí se jimi: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský 

sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský 

fond 
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5 ANALÝZA PŘÍSTUPŮ K METODĚ LEADER A DOPADY 

V ČR 

Metoda Leader byla v ČR spuštěna již v roce 2004. Za toto téměř desetileté období je tedy 

možné zhodnotit přístupy těch, kteří danou koncepci u nás řídí, administrují a implementují, 

tedy přístupy a hodnocení metody Leader všech jejích účastníků. Jedná se především  

o Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond a místní akční skupiny, 

které jsou implementačními jednotkami dané metody. 

Mimo tyto přístupy je také možné zhodnotit dopady, tedy skutečnosti, zda metoda Leader 

opravdu přispívá k rozmachu venkova prostřednictvím zakládání místních partnerství, které 

by svými strategickými plány měly napomáhat k rozvoji venkovských oblastí v ČR. 

Nutno zmínit, že analýza přístupů k metodě Leader a následné vyhodnocení dopadů bude 

zaměřeno především na období 2007-2013. 

 

5.1 Analýza přístupů k metodě Leader 

K tomu, aby bylo možné vyhodnotit, respektive analyzovat přístupy k metodě Leader,  

je důležité zjistit, jak tuto koncepci napomáhající k rozvoji těchto regionů vnímají samotní 

aktéři Leader. Na tomto základě pak bude provedena analýza přístupů prostřednictvím 

řízeného rozhovoru s odpovědnými osobami. V rámci Ministerstva zemědělství ČR byl 

rozhovor uskutečněn s Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova, ze strany Státního 

zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) byl rozhovor uskutečněn s náměstkem 

generálního ředitele SZIF  a ze strany MAS s ředitelkou MAS Posázaví o. p. s.  

Otázky, jež byly předmětem tohoto jednání, jsou uvedeny v Příloze č. 2. Pro vybranou místní 

akční skupinu však musely být otázky upraveny tak, aby odpovídaly činnostem MAS  

a aby odpovědi bylo možné srovnat s odpověďmi ostatních subjektů (viz Příloha č. 3). Nutno 

zmínit, že všichni účastníci, s nimiž byl rozhovor uskutečněn, byli s těmito otázkami dopředu 

seznámeni. 

5.1.1 Přístup Ministerstva zemědělství ČR 

Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „MZe ČR“) je ústředním orgánem státní správy  

pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinový průmysl, rybářství, myslivost a správu lesů. 
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Ve spolupráci se SZIF provádí ministerstvo zemědělství opatření společných organizací trhů 

EU, mimo jiné také programy rozvoje venkova. MZe ČR bylo a je řídícím orgánem 

programů, zabývajících se zemědělstvím a rozvojem venkova. V minulosti a v souvislosti  

se vstupem ČR do EU mělo na starosti již operační program Rozvoj multifunkčního 

zemědělství (Leader+), Program rozvoje venkova 2007-2013 (Osa IV Leader)  

a i v současném období mu byla přidělena role řídícího orgánu Programu rozvoje venkova 

2014-2020 (Komunitně vedený místní rozvoj).  

 

1. PŘÍSTUP A SAMOTNÁ KONCEPCE METODY LEADER 
a) Metoda Leader v ČR byla spuštěna v roce 2004, je možné pozorovat nějaké výrazné změny 

v rozvoji venkova od doby spuštění této koncepce až doposud? 

 

Odpověď MZe ČR:  

Jako přínos Leader v ČR ministerstvo hodnotí především podporu rozvoje a vznik nových MAS 

v ČR, také vznik národní sítě MAS, která v současné době pokrývá téměř celé území ČR. Nesmí být 

opomenuta i řada projektů, včetně těch mezinárodních, zejména v rámci opatření  

IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce či projektů na opatření osy III. O úspěšnosti Leader u nás pak 

hovoří i počet schválených projektů v celkovém počtu 9 991 v hodnotě 4,34 mld. Kč, či již 

proplacených projektů v celkové hodnotě 2,96 mld. Kč.  

Vyčleněná částka pro Osu IV Leader, tedy 5,1 mld. Kč na 7 let však není dostačující k tomu,  

aby mohla ovlivnit makroekonomické ukazatele. 

b) Je daná koncepce v současné podobě a z Vašeho pohledu tou nejefektivnější metodou k rozvoji 

venkovských oblastí? Jaké jsou klady a zápory dané metody pro Vás jakožto pro Řídící subjekt? 

 

Odpověď MZe ČR: 

Koncepce „zdola-nahoru“ přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby venkovského území  

a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Podpora PRV je tak efektivnější než  

při plošném centrálním řízení. Kladem při realizaci metody Leader je pak pro MZe ČR možnost 

setkávat se při různých příležitostech se zástupci podpořených MAS a řešit konkrétní problémy 

s konečnými příjemci. 

c) Je z Vašeho pohledu přístup „zdola-nahoru“ vhodnějším nástrojem k rozvoji venkovských 

oblastí v ČR, na rozdíl od centralizovaného způsobu řízení a administrace rozvojových 

programů? 

 

Odpověď MZe ČR: 

Zkušenosti s implementací Leader ukazují, že MAS hrají v rozvoji venkova nezastupitelnou roli 

 - jsou totiž realizovány projekty, které pomáhají řešit specifické problémy dané lokality lépe než 
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centrálně řízené programy. Podporou metody Leader lze také dosáhnout vyšší hospodárnosti  

při vynakládání veřejných zdrojů. Na druhou stranu metoda Leader není „všespásná“ a jsou témata, 

která tímto způsobem řešit nelze, zejména velké investiční projekty. 

2. ČERPÁNÍ A IMPLEMENTACE METODY LEADER 
a) V období 2007-2013 bylo z Osy IV Leader podpořeno 112 MAS, bude tento počet  

pro následující, respektive současné období zvýšen? Pokud ano, může tato skutečnost dle Vás 

s sebou nést nějaká úskalí? 

 

Odpověď MZe ČR: 

Předpokládáme, že v období 2014-2020 bude podpořena většina těch MAS, které si zažádají  

o podporu z PRV. MAS tedy budou mít i nadále velmi důležitou roli na poli rozvoje venkova. 

Z rozpočtu EAFRD bude v příštím programovém období touto metodou implementováno minimálně 

5 %, přičemž pro ostatní fondy ESI povinný podíl neexistuje. Konkrétní detaily schvalovacího 

procesu MAS o podporu z PRV zatím neznáme, předpokládáme ale, že bude delší než v minulém 

programovém období. 

b) Stav implementace Osy IV byl k 31. 12. 2013 publikován na úrovni 70 %. Je možné říci, že tento 

stav odpovídá rovnoměrnému rozvoji venkova v jednotlivých krajích, respektive venkovských 

oblastech v ČR? 

 

Odpověď MZe ČR: 

Lze říci, že regiony jsou víceméně vyrovnané. 

c) Jaké jsou, pokud vůbec, identifikovatelné problémy při čerpání dotací určených do venkovských 

oblastí z Vašeho pohledu? 

 

Odpověď MZe ČR: 

V rámci Osy IV Leader jsme se setkali například s porušením kritérií přijatelnosti, preferenčních 

kritérií, respektive nedodržení toho, k čemu se žadatel v žádosti zavázal a také uvědomění si toho,  

že je nutné dodržet dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let. V případě nedodržení takových 

podmínek pak musí žadatel vrátit poskytnutou dotaci. 

d) Potýkaly se MAS v minulosti s problémy při financování vybraných projektů nebo s obviněními 

z netransparentnosti při výběru projektů? 

 

Odpověď MZe ČR: 

Nejčastějšími problémy při financování projektů jsou především chyby či nedostatky v projektech. 

V takovém případě může být dotace snížena, či zcela neproplacena. V průběhu programového období 

2007-2013 jsme se setkali se stížnostmi na netransparentní výběr projektů pouze ojediněle. V těchto 

případech jsou provedeny kontroly, které prověří oprávněnost výběru. 
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5.1.2 Přístup Státního zemědělského intervenčního fondu 

SZIF je akreditovanou platební agenturou, tedy zprostředkovatelem finanční podpory v EU  

a národních zdrojů. Tento zprostředkující subjekt je ve vzájemné interakci s Ministerstvem 

zemědělství ČR, kterému je podřízen a také s místními akčními skupinami, které jsou 

implementačními jednotkami metody Leader. SZIF provádí monitoring implementace Osy  

IV Leader ve smyslu administrace projektů a výše poskytnuté finanční podpory.  

 

1. PŘÍSTUP A SAMOTNÁ KONCEPCE METODY LEADER 
a) Metoda Leader v ČR byla spuštěna v roce 2004, je možné pozorovat nějaké výrazné změny 

v rozvoji venkova od doby spuštění této koncepce až doposud? 

 

Odpověď SZIF:  

Na metodu Leader bylo přiděleno v období 2007-2013 205,8 mil. eur, což představovalo necelých  

6 % alokace Programu rozvoje venkova. Nedá se tedy předpokládat výrazný vliv metody Leader  

na současný rozvoj venkova ČR. Avšak ze současného vývoje dotační politiky vyplývá, že vliv této 

metody bude vzrůstat. 

b) Je daná koncepce v současné podobě a z Vašeho pohledu tou nejefektivnější metodou k rozvoji 

venkovských oblastí? Jaké jsou klady a zápory dané metody pro Vás jakožto pro zprostředkující 

subjekt? 

 

Odpověď SZIF: 

Z pohledu SZIF zatím převažují spíše zápory, lze ale spatřovat i určité klady této metody. Model 

provádění přístupu Leader v PRV vychází z toho, že MAS jsou příslušné pouze pro výběr projektů  

a nároky na administraci projektů této osy jsou vyšší oproti projektům v rámci ostatních os Programu 

rozvoje venkova. Z našeho hlediska pak nelze hovořit o nejefektivnější metodě rozvoje venkova. 

Pokud ale dojdeme do fáze, kdy MAS budou zodpovědné nejen za výběr projektů, ale také za jejich 

schvalování, efektivita této metody se zvýší. 

c) Je z Vašeho pohledu přístup „zdola-nahoru“ vhodnějším nástrojem k rozvoji venkovských 

oblastí v ČR, na rozdíl od centralizovaného způsobu řízení a administrace rozvojových 

programů? 

 

Odpověď SZIF: 

Za předpokladu zvýšení odpovědnosti MAS v určitých částech administrace se domníváme,  

že by tento přístup pak byl vhodným nástrojem pro administraci tzv. malých projektů. 

2. ČERPÁNÍ A IMPLEMENTACE METODY LEADER 
a) V období 2007-2013 bylo z Osy IV Leader podpořeno 112 MAS, bude tento počet  

pro následující, respektive současné období zvýšen? Pokud ano, může tato skutečnost dle Vás 
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s sebou nést nějaká úskalí? 

 

Odpověď SZIF: 

Očekává se, že v programovém období 2015-2020 se v ČR zapojí cca 180 MAS. Konkrétní počet 

podpořených skupin a způsob stanovení alokace pro MAS však zatím nebyl stanoven, nelze tedy říci, 

jak budou ovlivněny výše dotací. Z důvodu zapojení metody Leader do více fondů, budou zvýšeny 

nároky na MAS a výběr projektů. To znamená, že nároky budou zvýšeny i na SZIF, který bude muset 

zajistit propojení s ostatními aktéry zapojenými do metody Leader. 

b) Stav implementace Osy IV byl k 31. 12. 2013 publikován na úrovni 70 %. Je možné říci, že tento 

stav odpovídá rovnoměrnému rozvoji venkova v jednotlivých krajích, respektive venkovských 

oblastech v ČR? 

 

Odpověď SZIF: 

Z hlediska počtu projektů bylo nejvíce žádostí v období 2007-2013 schváleno v regionu Olomouc 

nejméně v regionu Opava. Počty žádostí o dotaci z jednotlivých regionů tedy vyvážené nejsou. 

Z hlediska počtu MAS v jednotlivých krajích je však stav vyvážený, a jelikož je MAS pokryta velká 

část území ČR, nedomníváme se, že by docházelo k preferování některých venkovských oblastí. 

c) Jaké jsou, pokud vůbec, identifikovatelné problémy při čerpání dotací určených do venkovských 

oblastí z Vašeho pohledu? 

 

Odpověď SZIF: 

Všechny zúčastněné strany se potýkají s problémy. Z našeho pohledu se setkáváme s problémy  

při nastavení standardů pro současné programové období či potřebou zjednodušení postupů 

administrace přenesením míry odpovědnosti z určité části na MAS. 

d) Potýkaly se MAS v minulosti s problémy při financování vybraných projektů nebo s obviněními 

z netransparentnosti při výběru projektů? 

 

Odpověď SZIF: 

Počet schválených projektů ročně vzrůstá. S tím roste i počet odvolání žadatelů. Z hlediska celkového 

počtu projektů jsou stížnosti minimální. 

 

5.1.3 Přístup vybrané místní akční skupiny 

Posledním aktérem pracujícím v souladu s principy Evropské unie v rámci metody Leader 

jsou místní akční skupiny. Pro účely této práce byla vybrána jedna konkrétní MAS - MAS 

Posázaví o. p. s. Posázaví bylo pro účel řízeného rozhovoru vybráno hned z několika důvodů: 
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- jedná se o MAS, která začala mezi prvními uplatňovat metodu Leader v ČR již v roce 

2004. Skupina Posázaví by tedy měla být tou nejkompetentnější k odpovědím v rámci 

řízeného rozhovoru; 

- příslušná MAS byla vybrána pro podporu z PRV již v prvním výběrovém kole, tj. 

v roce 2008; 

- velikost příslušné MAS - jedná se o uskupení s  největším územím působnosti  

co do rozlohy a počtu obyvatel v ČR; 

- výše alokace. MAS Posázaví totiž byla v programovém období 2007-2013 přidělena 

nejvyšší alokace ze všech 112 podpořených MAS v ČR.  

 

1. PŘÍSTUP A SAMOTNÁ KONCEPCE METODY LEADER 
a) Metoda Leader v ČR byla spuštěna v roce 2004, je možné pozorovat nějaké výrazné změny 

v rozvoji venkova od doby spuštění této koncepce až doposud ve vašem území působnosti? 

 

Odpověď MAS:  

MAS Posázaví byla jednou z prvních MAS, která začala aplikovat metodu Leader u nás. Lze 

pozorovat spoustu změn. Jako nejvýraznější posun a velké pozitivum vnímáme především 

zapojování, respektive jakési „nakopnutí“ lidí k ještě užší spolupráci a komunikaci mezi nimi. 

Spolupráce na dnešním území Posázaví fungovala už dříve a spuštění metody Leader pro nás byl 

bonus, který nám pomohl ještě více přemýšlet o možnostech a nastavení priorit (fichí) pro rozvoj 

našeho území. Za dobu uplatňování metody Leader vzniklo v rámci realizovaných projektů  

5 pracovních míst. 

b) Je daná koncepce v současné podobě a z Vašeho pohledu tou nejefektivnější metodou k rozvoji 

venkovských oblastí? Jaké jsou klady a zápory dané metody pro Vás jakožto pro MAS? 

 

Odpověď MAS: 

Leader hodnotíme jako velmi efektivní, dokonce bychom ho označili za „nejčistší rozdělování 

peněz“, neboť o nich rozhodují lidé, kteří vědí, co je pro jejich region nejlepší. 

Za klady považujeme především zapojení místních podnikatelů, veřejné správy a dalších, dále 

spolupráci a komunikaci mezi těmito aktéry a také hospodárnost veřejných zdrojů. Na druhou stranu 

je tu ale velká zodpovědnost za rozdělování veřejných zdrojů, což s sebou nese velké riziko. 

c) Je z Vašeho pohledu přístup „zdola-nahoru“ vhodnějším nástrojem k rozvoji venkovských oblastí 

v ČR, na rozdíl od centralizovaného způsobu řízení a administrace rozvojových programů? 

 

Odpověď MAS: 

Samozřejmě. Každý region, každá MAS má jiné priority nastavené ve svých SPL, a pokud by tyto 

priority byly centrálně nastavené, nedocházelo by k tak hospodárnému vynaložení veřejných zdrojů. 



65 

 

2. ČERPÁNÍ A IMPLEMENTACE METODY LEADER 
a) V období 2007-2013 bylo z Osy IV Leader podpořeno 112 MAS, bude tento počet  

pro následující, respektive současné období zvýšen? Pokud ano, může tato skutečnost dle Vás 

s sebou nést nějaká úskalí pro MAS? 

 

Odpověď MAS: 

Již teď víme, že počet podpořených MAS bude v období 2015-2020 zvýšen. Nevíme, nakolik by tato 

skutečnost ovlivnila alokaci pro naše území, ale vzhledem k tomu, že na metodu Leader (KVMR) je 

pro toto období vyčleněno už tak méně finančních prostředků, jistě to znamená nižší alokaci.  

Na druhou stranu, KVMR bude průřezově zasahovat do všech OP, tedy kromě OP Doprava  

a operačních programů pro Prahu. To pro nás znamená širší okruh možností v rámci čerpání 

evropských dotací, než tomu bylo v minulém programovém období. 

b) Jaké jsou, pokud vůbec, identifikovatelné problémy z Vašeho pohledu při čerpání dotací určených 

do venkovských oblastí? 

 

Odpověď MAS: 

Dle našeho názoru je většina problémů nejen při čerpání dotací odvíjena od komunikace mezi lidmi. 

Dalším problémem, se kterým se potýkáme je také délka schvalovacího procesu žádostí  

u podnikatelů, která trvá někdy i ¾ roku, což je zejména pro podnikatele velké riziko. Dalším 

problémem může být i odstoupení od projektu či problémy spojené s administrací. 

c) Potýkala se Vaše MAS s problémy při financování vybraných projektů nebo s obviněními 

z netransparentnosti při výběru projektů? 

 

Odpověď MAS: 

S financováním projektů naše MAS neměla problém, jako je tomu v případě jiných MAS v ČR. 

Naším partnerem se totiž stala Česká spořitelna, která má možnost nahlížet do našich projektových 

záměrů.  

I když se případy obvinění z netransparentnosti stávají spíše ojediněle, tak bohužel právě MAS 

Posázaví již byla obviněna z netransparentnosti při výběrovém řízení v rámci projektu naučné stezky, 

o který zažádal nejmenovaný český politik. MAS Posázaví byla zprostředkovatelem tohoto záměru  

a následně obviněna z korupce. Myslíme si však, že to byla spíše politická kampaň, neboť všechna 

výběrová řízení byla naprosto transparentní, což bylo dokázáno. Nicméně ještě před schválením  

a samotnou realizací tohoto projektu sám žadatel od projektového záměru raději odstoupil.  
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5.2 Dopady metody Leader na český venkov 

Při kvantifikaci dopadů metody Leader je nutné si uvědomit, že nelze hodnotit samotnou 

metodu jako takovou. Lze však hodnotit nástroje této koncepce, tedy jednotlivé místní akční 

skupiny, které jsou rozptýleny na území České republiky a prostřednictvím kterých je 

uplatňována metoda Leader nejen v České republice. 

Nutno však podotknout, že lze hodnotit dopady Leader pouze prostřednictvím těch MAS, 

které byly podpořeny jednak z národních zdrojů, především pomocí programu Leader ČR,  

či v rámci evropských dotačních titulů - Programu rozvoje venkova 2007-2013, případně 

iniciativy Leader+, jednoho z podopatření operačního programu Rozvoj venkova  

a multifunkčního zemědělství v období 2004-2006 u nás. Především díky předešlému 

operačnímu programu bylo rozšířeno povědomí o metodě Leader v ČR a byla započata 

nejvýraznější éra budování místních partnerství, což lze pozorovat z grafu 5.1 

 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

V současnosti (k 28. 1. 2014) na území ČR působí 178 MAS a celá síť těchto partnerství 

pokrývá až 89 % (70 107 km
2
) území, což dokonce převyšuje udávanou rozlohu venkovských 

oblastí v ČR dle metodiky OECD (viz kapitola 3.1.1 Přístupy k vymezení venkova). Nejvyšší 

nárůst MAS v ČR je patrný především v letech 2004-2007. Je možné se domnívat, že tak 

výrazný nárůst MAS byl způsoben vstupem naší země do Evropské unie, a s tím souvisejícími 

novými možnostmi a příležitostmi v oblasti rozvoje venkova. Byla spuštěna iniciativa 

Leader+, kterou realizovalo 10 pilotních místních akčních skupin a také národní Program 
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Graf 5. 1 Vznik místních akčních skupin v ČR v průběhu let 2002-2014 (k 28. 1. 2014) 



67 

 

Leader ČR, který umožnil ostatním místním akčním skupinám čerpat národní zdroje  

pro realizaci strategických plánů ve svých územích působnosti a napomohl tyto MAS 

připravit na čerpání evropských prostředků v dalším období 2007-2013.  

Pro to, aby docházelo k rozvoji venkova prostřednictvím metody Leader, však nestačí 

založení MAS dle pravidel uvedených v kapitole 4.3.1. Charakteristika místních akčních 

skupin. MAS vypracovávají SPL, na základě něhož podávají žádosti o podporu v rámci 

příslušného dotačního titulu (v období 2007-2013 Program rozvoje venkova) a je na řídícím 

subjektu - v případě ČR ministerstvu zemědělství, zda bude dané partnerství podpořeno  

a budou mu poskytnuty finanční prostředky na realizaci dané strategie. Taková MAS  

je kompetentní k realizaci metody Leader. Vývoj celkového počtu místních partnerství v ČR 

v jednotlivých obdobích a vývoj počtu podpořených MAS lze pozorovat v Grafu 5.2. 

 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Je logické, že čím více by bylo podpořených MAS způsobilých k realizaci svých SPL,  

tím by také mělo docházet ke zvyšování rozvoje venkovských oblastí. V minulém 

programovém období bylo celkem podpořeno ve dvou výběrech 112 MAS z celkového počtu 

144 v roce 2008. Těchto 112 organizací bylo vybráno na základě předložených žádostí. Kolik 

MAS bude podpořeno k realizaci SPL, závisí však na hodnotící komisi. Ta rozhoduje o tom, 

kolik MAS je možné podpořit v závislosti na celkovou finanční alokaci, která je naší zemi 

přidělena. Vývoj přidělených prostředků na realizaci metody Leader je zobrazen v grafu  

5.3. 

 

 

10 

71 

112 

45 

140 144 

0 

40 

80 

120 

160 

2004 - 2006 Opatření 2.1 Rozvoj 

venkova 

2004 -2008 Leader ČR 2007 - 2013 Osa IV Leader 

PODPOŘENÉ MAS Celkem 

Graf 5. 2 Vývoj počtu podpořených MAS a MAS celkem 



68 

 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Je možné pozorovat, že nejvyšší finanční alokace, vyčleněná pro realizaci metody Leader 

v ČR byla právě v programovém období 2007-2013 v rámci Programu rozvoje venkova ČR. 

Tato částka na úrovni 5,1 mld. Kč pak koresponduje s doposud nejvyšším počtem vybraných 

MAS k realizaci svých SPL (viz Graf 5.2). Teoreticky by mělo v období 2007-2013 dojít také 

k nejvýraznějšímu pokroku v rozvoji českého venkova od přistoupení naší země do Evropské 

unie. Nutno zmínit, že v současném období 2014-2020 bude na realizaci metody Leader 

vyčleněno 5 % z fondu EAFRD. Přesná výše částky zatím není známa, dle návrhů by ale měla 

být nižší, než 5,1 mld. Kč v období 2007-2013. Tento fakt by mohl znamenat i menší počet 

vybraných MAS k realizaci svých strategických plánů. Opak je však pravdou, ministerstvo 

zemědělství totiž počítá s podpořením většiny MAS, které požádají o podporu z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020. 

 

Vzhledem k neexistenci dat a k nemožnosti zhodnocení dopadů metody Leader na území ČR 

jako celku, neboť zde byla uplatňována pilotní metoda Leader financovaná z národních zdrojů  

a zároveň ze zdrojů EU v rámci vybraných MAS, bude evaluace dopadů provedena,  

jak již bylo zmíněno výše, především za programové období 2007-2013 na základě 

subjektivně vybraných kritérií, které vypovídají o přínosech metody Leader během daného 

období pro český venkov. 

 

5.2.1 Kritérium alokace finančních prostředků  

Kritérium alokace, které je založeno především na udílení finančních prostředků pro MAS  

ze strany platební agentury (SZIF) k realizaci svých strategických plánů Leader, může do jisté 

míry vypovídat o možnostech financování a výběru projektů k realizaci v rámci svých 

strategií, čímž by mělo docházet k rozvoji venkova v ČR.  
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Graf 5. 3 Vývoj finanční alokace na realizaci metody Leader v ČR (v mld. Kč) 
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Výše finanční alokace byla pro 112 podpořených MAS v ČR v průběhu minulého 

programového období rozdílná. Celkem bylo za období 2007-2013 vyčleněno pro MAS  

cca 4,2 mld. Kč, což představuje téměř celou částku, vyčleněnou pro Osu IV Leader. Průběh  

a výše alokace pro podpořené MAS v letech 2008-2013 je uvedena v Grafu 5.4. 

 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Graf 5.5 uvádí výši alokace pro 112 podpořených MAS v průběhu období 2008-2013 dle 

jednotlivých krajů. Je možné pozorovat, že nejvyšších hodnot dosahoval v těchto letech 

především kraj Středočeský, Jihočeský či kraj Olomoucký. Fakt, že nejvyšší alokace 

směřovaly především do Středočeského kraje, však může být diskutabilní, neboť se jedná  

o oblast, jež je všeobecně považována v rámci naší země za oblast s vyšší životní úrovní  

(v porovnání s ostatními kraji ČR) zejména díky své blízkosti k Praze. Míra udělování 

finančních zdrojů pro každou MAS se však odvíjí nejen od počtu obyvatel v daném regionu, 

ale také od bonusu, který každá MAS dostává jako odměnu za svoji činnost. 
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Graf 5. 5 Alokace MAS v jednotlivých krajích ČR v letech 2008-2013 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Jelikož je výše alokace vypočítávána z výše zmíněného počtu obyvatel na území místních 

akčních skupin a tzv. bonusu a vzhledem k tomu, že MAS ve Středočeském kraji zaujímají 

největší území v porovnání s ostatními kraji, tudíž i nejvyšší počet obyvatel, plynuly sem 

v důsledku toho nejvyšší alokace v období 2008-2013. Lze se tedy domnívat, že ačkoliv není 

Středočeský kraj zastoupen nejvyšším počtem MAS, ale MAS s největší rozlohou v ČR, měla 

by být tato místní partnerství úspěšnější v realizaci své činnosti než ostatní, a tudíž by zde 

mělo docházet k bezproblémovému naplňování SPL, tedy k rozvoji venkova.  

Na jedné straně je zde otázka nastavení pravidel pro výpočet alokace pro MAS a zda je taková 

metodika výpočtu vůbec správná, na straně druhé je zde posouzení potřebnosti alokace,  

od které se jistě odvíjí mimo jiné i realizace strategických plánů rozvoje venkova. Dle mého 

názoru je sice potřeba dále rozvíjet již rozvinutější oblasti, jako je tomu v případě středních 

Čech, ať už v rámci diverzifikace služeb či obnovně zemědělských podniků  

na venkově, nicméně z mého pohledu ne až tak důležité, jako v méně rozvinutých oblastech, 

například v rámci Jihomoravského, Zlínského, či Moravskoslezského kraje. Mohlo by se totiž 

stát, že by docházelo k ještě většímu prohlubování regionálních disparit nejen v rámci rozvoje 

venkovských regionů, ale v rámci celé ČR. 
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5.2.2 Kritérium realizace Strategického plánu Leader 

Realizace Strategického plánu Leader je základním předpokladem k realizaci projektů v rámci 

Programu rozvoje venkova, Osy IV, a tedy jedním z prostředků k rozvoji daného území.  

SPL vypracovávají podpořené místní akční skupiny a určují v něm priority (fiche) pro své 

území působnosti, v rámci kterých pak budou na příslušné výzvy, týkající se jejich prioritních 

oblastí rozvoje venkova, předkládat projekty konečných příjemců. 

 

 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

V Grafu 5.6 je uveden průběh žádostí o podporu v rámci SPL. V průběhu let  

2008-2013 byl zaznamenán narůstající trend v počtu zaregistrovaných žádostí k realizaci, 

přičemž nejvýraznější nárůst byl zaznamenán především v prvních dvou letech od spuštění 

programového období 2007-2013 zejména proto, že byl dokončen výběr MAS do Osy  

IV Leader ve dvou kolech (viz kapitola 4.3.2 Zapojování MAS v České republice do metody 

Leader). V průběhu let 2008-2013 pak bylo v ČR podáno celkem 14 271 žádostí k realizaci 

projektů v rámci Strategických plánů Leader. 

Na jedné straně lze hovořit o počtu přijatých žádostí k realizaci, což jistě svědčí o stále vyšší 

aktivitě podpořených místních partnerství k rozvoji svých území a celkově o akčnosti 

venkova k rozvoji jejich území, nicméně mnohem důležitější je počet vybraných žádostí,  

na základě kterých pak dochází skutečně k realizaci takové rozvojové strategie.  I v případě 

počtu vybraných žádostí, respektive projektů, byl zaznamenán rostoucí trend, jak je možné 

pozorovat v Grafu 5.7.  
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Graf 5. 6 Počet přijatých žádostí SPL v průběhu let 2008-2013 
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Graf 5. 7 Počet vybraných žádostí k realizaci SPL v průběhu let 2008-2013 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

V průběhu let 2008-2013 byl také zaznamenán růst počtu přijatých žádostí v rámci realizace 

SPL místních akčních skupin, vyjma roku 2011. Pokud však budeme porovnávat počet 

přijatých žádostí s těmi vybranými, není vždy počet přijatých a vybraných žádostí totožný. 

Úspěšnost ve výběru žádostí v rámci realizace SPL se průměrně pohyboval okolo  

70 % v letech 2008-2013. Úspěšnost žádostí v realizaci strategických plánů je pak možné 

pozorovat v průběhu let 2008-2013 v Grafu 5.8. 

 

Graf 5. 8 Úspěšnost žádostí MAS o realizaci SPL v průběhu let 2008-2013  

ZDROJ:data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Nejúspěšnějšími kraji pak v rámci přijatých návrhů k realizaci SPL byly zejména kraj 

Středočeský, Jihočeský a Olomoucký, což koresponduje s předchozím ukazatelem, tedy 

kritériem alokace. Je tedy možné se domnívat, že kraje, jež disponují vyšší alokací finančních 

prostředků, jsou způsobilejší k vypracovávání kvalitnějších strategií rozvoje svého území, tím 

pádem mohou předkládat i lépe zpracované projekty a následně jsou úspěšnější ve výběru 

jednotlivých projektových záměrů. 
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5.2.3 Kritérium úspěšnosti projektů 

V rámci realizace strategického rozvoje svých území na bázi SPL administrují místní akční 

skupiny projekty konečných příjemců z příslušného regionu. Každá MAS však nemusí 

reagovat na všechny výzvy, které jsou publikovány ze strany řídícího orgánu. MAS reaguje 

pouze na takové výzvy, jež souvisejí s jejím strategickým rozvojem a s prioritami uvedenými 

v SPL (viz výše). V Tabulce 5.1 je vyjádřena administrace projektů ze strany MAS dle 

jednotlivých krajů v období 2007-2013. Je možné pozorovat, že každý kraj je zastoupen 

odlišným počtem MAS a na základě toho místní partnerství reagují na rozdílný počet výzev
68

 

v souvislosti s výše uvedeným. 

 

Tabulka 5. 1 Administrace projektů ze strany MAS dle jednotlivých krajů v období 2007-2013 

  

Počet 

podpoře-

ných MAS 

Počet 

realizova-

ných výzev  

v období  

2007 -2013 

Počet 

přijatých 

žádostí  

o dotaci 

Počet 

vybraných 

žádostí  

o dotaci 

Počet 

vyřazených 

žádostí  

o dotaci 

Úspěšnost  

ve výběru 

projektů 

Leader v %: 

Karlovarský  3 24 541 327 214 60,4 

Plzeňský  8 73 998 697 301 69,8 

Jihočeský  12 112 1 729 1 221 508 70,6 

Středočeský  11 93 1 889 1 074 815 56,9 

Vysočina  9 75 861 703 158 81,6 

Jihomoravský 9 79 1 263 934 329 74,0 

Zlínský  12 95 1 086 928 158 85,5 

Moravskoslezský  8 59 914 596 318 65,2 

Olomoucký  12 102 1 659 1 100 559 66,3 

Pardubický  7 44 655 504 151 76,9 

Královéhradecký  13 103 1 633 1 130 503 69,2 

Liberecký  4 37 492 338 154 68,7 

Ústecký  4 37 551 439 112 79,7 

Celkem ČR: 112 933 14 271 9 991 4 280 71,1 

ZDROJ: data NS MAS ČR, vlastní tvorba 

 

Pokud se zaměříme na kraje, které zaujímaly přední pozice v rámci předchozích kritérií, tedy 

kraj Středočeský, Jihočeský a Olomoucký, lze pozorovat, že mimo Jihočeský kraj se nejedná  

o oblasti s nejvyššími počty vybraných žádostí a nejvyšším procentem úspěšnosti projektů 

v rámci Osy IV Leader. Lze tedy tvrdit, že ačkoliv například Středočeský kraj disponoval 

v období 2007-2013 nejvyššími alokacemi pro MAS působící v této oblasti, nejedná se o kraj 

s nejvyšší úspěšností projektů v rámci uplatňování metody Leader. Platí, že čím více je kraj 

                                                 
68

 Všechny podpořené MAS však byly povinny v období 2007-2013 realizovat minimálně jednu výzvu jedenkrát  

za rok 
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zastoupen vyšším počtem MAS, realizuje více výzev, jako tomu bylo v případě Jihočeského, 

Královéhradeckého a Olomouckého kraje, ale neplatí, že čím více výzev uskutečňuje tím,  

je také automaticky úspěšnější ve výběru projektů a tím také v rozvoji svých území 

působnosti. Pro lepší orientaci v realizovaných výzvách MAS rozmístěných na území ČR,  

v počtu vybraných, tedy úspěšných a nevybraných projektů, je uvedena Příloha  

č. 4 Administrace Osy IV Leader ČR. V letech 2007-2013 pak bylo přijato celkem  

14 271 žádostí o dotaci, přičemž z tohoto počtu bylo vybráno celkem 9 991 projektů. 

Úspěšnost MAS ve výběru projektů v rámci metody Leader za celou ČR pak činí v průměru 

71,1 %. Tento ukazatel úspěšnosti lze hodnotit jako velmi uspokojivý, nicméně nelze přesně 

určit, zda taková úspěšnost a počet realizovaných projektů je dostačující ke zlepšení 

podmínek na venkově a zda tak dochází k rovnoměrnému a zejména vyváženému rozvoji 

venkova. 

 

5.2.4 Kritérium identifikovatelných bariér v rozvoji venkova 

Kritérium bariér v rozvoji venkova vychází především z výsledků analýzy přístupů 

jednotlivých aktérů k metodě Leader v ČR. Nutno podotknout, že všechny dotazované 

organizace hodnotily bariéry ze svého úhlu pohledu, tedy z hlediska svého postavení  

při realizaci metody Leader v ČR. 

 
Tabulka 5. 2 Bariéry v rozvoji venkova dle jednotlivých aktérů Leader 

Aktér Bariéry v uplatňování metody Leader 

Ministerstvo zemědělství ČR 

 1. Splnění kritérií přijatelnosti MAS k uplatňování 

Leader 

 2. Neplnění preferenčních kritérií 

 3. Plnění doby udržitelnosti projektu 

 4. Komunikace mezi jednotlivými úrovněmi při metodě 

Leader  

Státní zemědělský intervenční  

fond 

 1. Nastavení standardů pro MAS k uplatňování Leader 

 2. Přílišná odpovědnost SZIF v procesu administrace 

 3. Interakce a komunikace mezi SZIF, MZe ČR a MAS 

Místní akční skupina 

 1. Komunikace 

 2. Nastavení podmínek pro MAS 

 3. Délka schvalovacího procesu projektů 

 4. Splnění udržitelnosti projektů 

ZDROJ: vlastní zpracování 

 

Bariéry uvedené v Tabulce 5.2 jsou seřazeny dle důležitosti jednotlivých aktérů  

při uplatňování Leader a dle důležitosti jednotlivých bariér z pohledu těchto aktérů.  
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Lze pozorovat, že v některých bodech bariér, jež brání nebo by mohly bránit v rozvoji 

venkova, se všichni aktéři shodují. Jedná se především o oblast komunikace mezi 

jednotlivými úrovněmi při uplatňování metody Leader či o oblast administrace v rámci 

nastavení podmínek a kritérií pro jednotlivé MAS. U Státního zemědělského intervenčního 

fondu pak lze pozorovat i bariéru přílišné odpovědnosti SZIF v procesu administrace projektů 

a přání zefektivnit Leader zjednodušením administrativních postupů, a to prostřednictvím 

přenesením míry odpovědnosti za určité části administrace v oblasti projektů na MAS. 

 

5.3 Komparace přístupů a dopadů metody Leader v ČR 

Komparace přístupů a dopadů bude provedena na základě srovnání výsledků analýzy přístupů 

jednotlivých aktérů Leader v ČR s vybranými kritérii v rámci hodnocení dopadů. Srovnání 

přístupů a dopadů bude provedeno ve dvou oblastech, v rámci hodnocení samotné koncepce 

Leader s kritérii alokace a realizace Strategického plánu Leader. Druhá oblast pak bude 

vztažena k čerpání a implementaci Osy IV Leader v ČR v porovnání s kritérii úspěšnosti 

projektů a identifikovatelných bariér v rozvoji venkova. 

 

5.3.1 Přístupy ke koncepci Leader vs. kritérium alokace a realizace Strategického 

plánu Leader 

Přístupy k metodě Leader z pohledu jednotlivých aktérů v České republice se různí. 

Ministerstvo zemědělství, jež je zodpovědné především za vytváření společných pokynů  

a podmínek pro čerpání evropských dotací, mimo jiné v rámci Osy IV, hodnotí příslušnou 

koncepci jako nástroj k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby, čímž dochází dle MZe 

ČR k vyšší hospodárnosti veřejných zdrojů. Stejného názoru byla i vybraná místní akční 

skupina, která metodu Leader, tedy přístup „zdola-nahoru“ označila za tzv. „nejčistší 

rozdělování peněz“ do venkovských regionů. Ovšem přístup Státního zemědělského 

intervenčního fondu k metodě Leader je od názorů ostatních aktérů odlišný, ba dokonce 

pesimistický. SZIF, jež je zodpovědný především za monitoring a implementaci metody 

Leader v ČR, neshledává tuto koncepci jako nejefektivnější způsob rozvoje venkova. 

Z pohledu tohoto orgánu převažují k metodě Leader zatím spíše zápory, jelikož MAS jsou 

v procesu rozvoje venkova zodpovědné „pouze“ za výběr projektů. Schvalování a provádění 

plateb je příslušné SZIF. Z pohledu SZIF by se tedy jednalo o efektivní metodu k rozvoji 

venkovských oblastí pouze za předpokladu, že by byla zvýšena zodpovědnost MAS  
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i za schvalování projektů, čímž by se dle jejich názoru zvýšila efektivita metody a byl  

by usnadněn monitoring ze strany SZIF. 

Pokud porovnáme tyto relativně rozdílné přístupy, zejména z pohledu SZIF, se skutečnými 

dopady metody Leader v ČR s kritériem alokace, lze hovořit o postupném zvyšování 

povědomí a důležitosti MAS v rozvoji venkova již od přistoupení naší země do EU. Mimo 

jiné lze tento fakt doložit i přidělenými alokacemi pro MAS, kdy v období  

2007-2013 pro ně bylo vyčleněno doposud nejvíce finančních prostředků, téměř 4,2 mld. Kč 

(viz Graf 5.3). 

I z pohledu kritéria realizace Strategických plánů Leader, jež vypracovávají jednotlivé MAS 

lze hovořit o příznivém nárůstu nejen žádostí zaregistrovaných, tedy podaných, ale také počtu 

žádostí vybraných, což narůstající „akčnost“ místních partnerství ve snaze rozvíjet své 

venkovské regiony (viz Graf 5.6 a Graf 5.7). 

V hodnocení přístupu k samotné koncepci Leader pak nelze opomenout otázku vyváženého 

rozvoje venkovských oblastí v ČR. I z tohoto pohledu se odpovědi jednotlivých aktérů liší. 

Nutno podotknout, že tato otázka byla položena v rámci řízeného rozhovoru pouze 

Ministerstvu zemědělství ČR a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Zatímco 

ministerstvo označuje venkovské regiony v ČR víceméně za vyrovnané, SZIF s takovou 

odpovědí nesouhlasí. Česká republika je sice vyváženě pokryta územími MAS, ale každá 

MAS reaguje na rozdílné výzvy v rámci svých SPL a předkládá rozdílný počet projektových 

záměrů (v souladu s SPL). Dle SZIF bylo v období 2007-2013 nejvíce žádostí schváleno 

v regionu Olomouc a nejméně v regionu Opava. Z tohoto hlediska tedy nelze hovořit 

o rovnoměrném a vyváženém rozvoji venkova, neboť rozvoj jednotlivých oblastí záleží  

na samotných MAS, na nastavení jejích priorit v rámci SPL a následné úspěšnosti  

při předkládání konkrétních projektů. 

 

5.3.2 Čerpání a implementace metody Leader vs. kritérium úspěšnosti projektů  

a identifikovatelných bariér v rozvoji venkova 

V rámci analýzy přístupů se všichni aktéři Leader ke stavu implementace Osy IV v období 

2007-2013 vyjádřili pozitivně. Kromě SZIF je tato metoda ostatními aktéry dokonce 

označována za velmi efektivní metodu k rozvoji venkovských regionů.  

Pokud toto tvrzení porovnáme s kritériem úspěšnosti konkrétních projektů administrovaných 

MAS, je i tento údaj poměrně uspokojivý. Úspěšnost projektů je průměrně uváděna na úrovni 
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71,1 % v ČR (viz Tabulka 5.1). Celkově pak bylo v minulém programovém období 

realizováno prostřednictvím MAS v České republice 933 výzev, což činí v průměru  

8 realizovaných výzev na jednu místní akční skupinu, a vybráno k realizaci  

9 991 projektových záměrů, tedy v průměru 89 projektů na jednu MAS, ze 112 podpořených 

v období 2007-2013. 

Také stav implementace Osy IV k 31. 12. 2013 je označován za více než uspokojivý, neboť 

míra proplacených finančních prostředků je publikována na úrovni 70 % a více než  

98 % z celkové alokace na Osu IV Leader je již zazávazkováno
69

. 

 

ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2013 

 

V Grafu 5.9 je uveden průběh a stav implementace Osy IV Leader. V průběhu let  

2008-2010 byl zaznamenán nejen rostoucí počet zaregistrovaných projektů, ale také počet 

projektů schválených či proplacených, přičemž v těchto letech byl uplatňován princip  

n+3
70

. Nárůst především zaregistrovaných projektů byl zejména důsledkem dokončení výběru 

způsobilých MAS k podpoře z Programu rozvoje venkova 2007-2013.  

V letech 2011-2012 byl zaznamenán již nižší počet zaregistrovaných projektů oproti 

předchozím letem - stejně jako počet schválených či proplacených projektů. Přesto je však 

                                                 
69

míra závazkování znamená míru již registrovaných projektů, tedy takových, na které jsou již uzavřené 

smlouvy/ závazek. 
70

znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí 

tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku) – platí pro roky 2007-2010. 

Graf 5. 9 Stav implementace Osy IV Leader  
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čerpání v rámci Osy IV Leader úspěšné a dočerpání celkové alokace je předpokládáno 

v souladu s pravidlem n+2
71

, tedy v roce 2015. 

Ačkoliv čísla hovoří ve prospěch metody Leader, při porovnání příslušné koncepce 

s kritériem identifikovatelných bariér v rozvoji venkova je stále co zlepšovat. Jde především 

úspěšné o nastavení podmínek a standardů pro MAS v současném období tak, aby mohly 

nadále a co nejefektivněji rozvíjet svá území působnosti v souladu s principy Evropské unie 

v podmínkách České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí 

tohoto závazku (do konce druhého roku po roce přijetí závazku) - platí pro období 2011-2013. 
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6 ZÁVĚR 

Metoda Leader, která vznikla již v roce 1991 z iniciativy ES, je považována  

za jeden z důležitých a za dobu svého působení také za jeden z úspěšných nástrojů podpory 

rozvoje venkova v zemích Unie. Jedná se o přístup k venkovským oblastem, který je oproti 

jiným rozvojovým programům realizován tzv. „Bottom-Up“, neboli „zdola-nahoru“,  

a to prostřednictvím místních partnerství (místních akčních skupin), která spojují skupiny 

veřejných i soukromých subjektů v různých regionech. Daná koncepce, tedy metoda Leader, 

byla v České republice aplikována poprvé již v roce 2004. Za dobu svého působení  

u nás zaznamenala velmi intenzivní rozvoj, přičemž v období 2007-2013 byl Leader v naší 

zemi aplikován v rámci Programu rozvoje venkova, v gesci Ministerstva zemědělství ČR, 

jako jedna z prioritních os - Osa IV Leader. 

Dá se říci, že Leader u nás má za sebou téměř desetiletou tradici a je tedy možné se zpětně 

ohlédnout a hodnotit tuto metodu z různých hledisek. V souladu s vytyčeným cílem 

diplomové práce byla provedena analýza přístupů, tedy různých úhlů pohledů na vnímání 

samotné koncepce. Analýza byla provedena na základě řízeného rozhovoru s odpovědnými 

osobami v rámci Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu  

a vybrané místní akční skupiny, přičemž předmětem tohoto jednání byly předem připravené 

otázky ve dvou kategoriích (viz Příloha č. 2 a č. 3). V kategorii čerpání a implementace 

metody Leader se jednotliví aktéři v mnohém shodují, ovšem v kategorii přístupů k samotné 

koncepci metody Leader se některé názory rozcházejí. Jedná se především o oblast nastavení 

podmínek čerpání evropských dotací a o oblast administrace projektů. Ministerstvo 

zemědělství a místní akční skupiny hovoří o přístupu Leader jako o velmi efektivním způsobu 

hospodaření s veřejnými zdroji ve prospěch venkovských oblastí, při kterém dochází 

k víceméně rovnovážnému rozvoji venkova v ČR. Státní zemědělský intervenční fond však 

s takovými názory nesouhlasí. Tento orgán, který zajišťuje monitoring implementace Osy  

IV Leader, nepovažuje tuto koncepci za efektivní způsob rozvoje venkovských oblastí  

za současných podmínek, dokonce upozorňuje, že rozvoj venkova v ČR není rovnoměrný. 

K dosažení cíle diplomové práce přispělo také hodnocení dopadů metody Leader v ČR. 

Vzhledem k neexistenci dat a nemožnosti zhodnocení dopadů metody Leader souhrnně  

od roku 2004, neboť u nás byla uplatňována metoda Leader financovaná zároveň ze zdrojů 

EU v rámci iniciativy Leader+ a zároveň ze zdrojů národních v rámci pilotních programů 

iniciovaných ČR (Program Leader ČR), byla evaluace dopadů provedena především  
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za programové období 2007-2013. Dopady metody Leader byly kvantifikovány na základě 

hodnocení místních akčních skupin, neboť právě MAS zajišťují implementaci této koncepce 

v ČR. Bylo zjištěno, že počet místních akčních skupin v minulém období, které byly 

kompetentní k čerpání evropských dotací, byl 112. Tento počet MAS pak odpovídá relativně 

rovnoměrnému pokrytí území ČR, čímž by mělo docházet k vyváženému rozvoji 

venkovských oblastí. K tomu ale nedochází, neboť je v kompetenci každé MAS, jaké  

si stanoví priority (fiche) pro rozvoj svého území a na které výzvy v souvislosti s tímto bude 

předkládat své projektové záměry. K rovnoměrnému rozvoji venkova však nedochází i díky 

nastavení podmínek pro fungování MAS, či finančním alokacím, kdy jejich nedostatek může 

mnohdy zapříčinit nezrealizování i velmi kvalitních a tolik potřebných projektů.  

Dále byl zjištěn i narůstající trend v počtu úspěšných žádostí o dotaci v rámci strategických 

plánů Leader, které mají vypracovány MAS k realizaci rozvoje svých území. S tímto pak 

souvisí i poměrně vysoká míra úspěšnosti konkrétních projektů k rozvoji venkova. Úspěšnost 

MAS činí v průměru 71,1 %. Tento ukazatel lze sice považovat za velmi uspokojivý, nicméně 

nelze přesně určit, zda má taková úspěšnost a počet realizovaných projektů rozhodující vliv 

ke zlepšení podmínek na venkově a zda tak dochází k rovnoměrnému a zejména vyváženému 

rozvoji venkova. 

Při komparaci výsledků analýzy přístupů a vyhodnocení dopadů bylo zjištěno, že metoda 

Leader v ČR má své opodstatnění. Jedná se o koncepci, která se snaží o obrácení 

centralizovaného rozhodování z mezinárodní, národní, regionální a někdy i komunální úrovně 

ve prospěch lidí, kteří jsou zde chápání a uznáváni jako nejlepší odborníci na své vlastní okolí 

a budoucnost. O „akčnosti“ těchto lidí, kteří jsou zastoupeni v místních akčních skupinách  

a realizují strategické plány k rozvoji svých území, pak svědčí i počet realizovaných 

konkrétních projektů. V letech 2007-2013 bylo v této oblasti podáno 14 271 žádostí o dotaci  

a realizováno 9 991 projektů ke zlepšení venkovských oblastí, přičemž toto číslo jistě není 

zanedbatelné. 

Na druhou stranu metoda Leader představuje kontinuální proces, který je třeba neustále 

zlepšovat. Jde především o vhodné nastavení podmínek pro všechny aktéry Leader, tedy 

Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond a jednotlivé místní akční 

skupiny, o interakci mezi nimi a zejména o vhodné uplatňování metody Leader v souladu 

s principy Evropské unie v podmínkách České republiky. 
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EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGF - Evropský zemědělský záruční fond 

EAGGF - Evropský zemědělský záruční a orientační fond 
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ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU - Evropská unie 

FIFG - Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova ČR 

KVMR - Komunitně vedený místní rozvoj 

LAU - Místní správní jednotky 

LEADER - Hospodářský rozvoj venkova prostřednictvím propojení mezi jednotlivými aktéry 

MAS - Místní akční skupina 

MZe ČR - Ministerstvo zemědělství České republiky 

NS MAS - Národní síť Místních akčních skupin 

NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

POV - Program obnovy venkova 

PRV - Program rozvoje venkova 

SPL - Strategický plán Leader 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond 

SZP - Společná zemědělská politika 
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