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Anotace v českém jazyce  

 Předmětem dizertační práce je zkoumání role komunitních plánů ve vazbě na použití ve-

řejných prostředků v rámci regionální politiky ČR a Evropské unie. S tím souvisí stanovené 

dva samostatné hlavní cíle. Prvním cílem této práce je zjistit, zda je komunitní plán nástrojem 

pro efektivní nakládání s veřejnými financemi a nástrojem pro účelné použití veřejných pro-

středků. Druhým cílem této práce je zjistit, zda je komunitní plán nástrojem pro zlepšení soci-

oekonomických charakteristik lokalit/regionů. Oba hlavní cíle jsou dále rozpracovány do tří 

dílčích cílů.  

Teoretickým východiskem pro zpracování dizertační práce je stručný popis vývoje teorií 

a konceptů regionálního rozvoje a dále kapitoly, které se týkají komunitního plánování na 

mezinárodní a národní úrovni. Z hlediska těchto teorií se pojem komunitní plánování v zahra-

niční literatuře objevuje od konce 80. let minulého století, tedy v době započetí diskuse o lo-

kalitách založené na kritickorealistických přístupech a v době rozmachu teorií institucionál-

ních směrů. 

Na tato teoretická východiska navazuje vysvětlení pojmu komunitní plánování včetně in-

formací o pracích nejvíce citovaných autorů a dále zhodnocení metod LEADER a CLLD pou-

žívaných v Evropské unii. Část dizertační práce je věnována metodám zapojení místní komu-

nity do procesu komunitního plánování a vazbám komunitního plánu na socioekonomické 

charakteristiky řešeného území. 

Za účelem nalezení uspokojivých odpovědí na formulované výzkumné otázky byl prove-

den výzkum v rámci tří vybraných území České republiky, ve kterých působí místní akční 

skupiny (dále MAS). Tyto MAS realizují akční plány metodou LEADER. K nalezení odpo-

vědí na výzkumné otázky slouží i případová studie týkající se uplatnění metody CLLD při 

řízení rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky-východ.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anotace v anglickém jazyce 

The subject of the dissertation is to investigate the role of community plans in relation to 

the use of public funds under the regional policy of the Czech Republic and the European 

Union. A related set two separate main goals. The first aim of the dissertation is to determine 

whether a community plan is a tool for effective management of public finances and a tool for 

efficient use of public funds. The second aim of the dissertation is to determine whether a 

community plan is a tool for improving the socio-economic characteristics of localities / regi-

ons. The two main objectives are further elaborated into three sub-goals. 

The theoretical basis for the development of this dissertation is a brief description of the 

development of theories and concepts of regional development and the chapters that relate to 

community planning at national and international level. In view of these theories, the concept 

of community planning in foreign literature on the end of the 80th years of the last century, at 

a time of discussion locations about based on critically realistic approaches and theories du-

ring the boom of institutional guidelines. 

On this theoretical background followed by an explanation of the concept of community 

planning, including information about the work of most cited authors and evaluation methods 

LEADER and CLLD used in the European Union. Part of the dissertation is devoted to met-

hods of involvement of the local community in the process of community planning and 

community ties plan for socio-economic characteristics of the area.  

In order to find satisfactory answers to the research questions formulated  was conducted 

in three selected areas of the Czech Republic, which has a local action group (LAG). These 

LAG implement action plans by LEADER. To find satisfactory answers to the research que-

stions serve as a case study on the application of the method CLLD in the management of 

tourism development in the tourist area Jeseníky-východ. 
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Úvod 

Samotný název dizertační práce naznačuje, že obsahem této práce je zkoumání role ko-

munitních plánů ve vazbě na použití veřejných prostředků v rámci regionální politiky ČR a 

Evropské unie. Pro potřeby této práce byla využita formulace pracovní definice komunitního 

plánování uvedená ve výkladovém slovníku Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s.: Komunitní pláno-

vání je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného 

života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. V 

rámci komunitního plánování je kladen důraz na zapojení všech, kterých se daná oblast týká, 

na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účast-

níků. 

Vzhledem k šíři problematiky komunitního plánování a s ohledem na studovaný obor je 

dizertační práce zaměřena na zkoumání vztahu mezi realizací komunitního plánu a efektiv-

ností nakládání s veřejnými financemi, a dále na zkoumání vztahu mezi realizací komunitního 

plánu a účelností použití veřejných prostředků. Dizertační práce se rovněž zabývá dopady 

komunitního plánování na socioekonomické charakteristiky lokalit/regionů. 

Vymezenými územími pro zkoumání jsou vybraná území České republiky, ve kterých 

působí MAS a dále území turistické oblasti Jeseníky-východ. Zkoumání reality související 

s komunitním plánováním je východiskem k formulaci závěrů normativního charakteru. 

Obecné závěry jsou vyvozeny na základě logické indukce. Dizertační práce obsahuje primární 

a sekundární výzkum. Hlavní výstupy výzkumu jsou dokumentovány v kapitolách 3 a 4. 

Vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii je dizertační práce vypracována v kon-

textu s její regionální politikou, která se vztahuje ke komunitnímu plánování. Téma komunit-

ně vedeného místního rozvoje je v Evropské unii velmi aktuální. 

V dizertační práci jsou stanoveny dva hlavní cíle. Prvním cílem této práce je zjistit, zda je 

komunitní plán nástrojem pro efektivní nakládání s veřejnými financemi a nástrojem pro 

účelné použití veřejných prostředků. Druhým cílem této práce je zjistit, zda je komunitní plán 

nástrojem pro zlepšení socioekonomických charakteristik lokalit/regionů.  

 

Hlavní cíle dizertační práce jsou dále rozpracovány do tří dílčích cílů: 

Dílčí cíl 1 

Zhodnotit praktické využití metod a postupů komunitního plánování v Evropské unii. 
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Dílčí cíl 2  

Zhodnotit realizaci komunitních plánů vybraných území MAS České republiky z hlediska 

efektivnosti nakládání s veřejnými financemi a z hlediska účelnosti použití veřejných pro-

středků. 

 

Dílčí cíl 3  

Zhodnotit dopady realizace komunitních plánů na socioekonomické charakteristiky loka-

lit/regionů. 

Dosažení hlavních cílů dizertační práce je naplněno formulací odpovědí na stanovené vý-

zkumné otázky: 

Výzkumná otázka 1 

Jaký je vztah mezi realizací komunitního plánu a efektivním nakládáním s veřejnými finan-

cemi? 

Výzkumná otázka 2 

Jaký je vztah mezi realizací komunitního plánu a účelným použitím veřejných prostředků? 

Výzkumná otázka 3 

Jaký je vztah mezi realizací komunitního plánu a vývojem socioekonomických charakteristik 

dané lokality/regionu? 

Struktura dizertační práce je navržena tak, aby kapitoly a podkapitoly reflektovaly logic-

ký postup řešení, hierarchickou strukturu a stanovené cíle. Dizertační práce je strukturována 

do čtyř okruhů, které tvoří samostatné kapitoly. Obsahem páté kapitoly jsou závěry a doporu-

čení autora. Návaznost a zaměření všech kapitol jsou základním předpokladem pro získání 

odpovědí na výzkumné otázky, a tím naplnění cílů dizertační práce. Autor práce přitom vyu-

žívá disponibilních metod v rámci primárního a sekundárního výzkumu. 

První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky a dosavadní přístupy k problematice 

komunitního plánování na mezinárodní a národní úrovni ve vazbě na teorie regionálního roz-

voje a používané relevantní metody. Východiskem pro zpracování této kapitoly je stručný 

popis vývoje teorií a konceptů regionálního rozvoje. Jedná se především o neoklasické a neo-

liberální teorie, teorie regionálního růstu blízké keynesiánskému chápání ekonomiky, neo-

marxistické teorie a institucionální teorie regionálního rozvoje. K vlivu posledně jmenova-
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ných teorií na rozvoj metod komunitního plánování se autor vyjadřuje na několika místech 

dizertační práce. První kapitola dále obsahuje zhodnocení praktického využití metod a postu-

pů komunitního plánování v Evropské unii a také metod zapojení místní komunity do procesu 

komunitního plánování, čímž je naplněn dílčí cíl 1 dizertační práce. 

Ve druhé kapitole jsou stručně popsány vazby realizace komunitního plánu na 

socioekonomické charakteristiky řešeného území. Jedná se především o vazby na 

demografické charakteristiky řešeného území, vazby na trh práce a zaměstnanost, vazby na 

dlouhodobou nezaměstnanost a vazby na podnikání a konkurenceschopnost. V rámci této 

kapitoly je využita metoda SWOT analýzy jako koncentrovaný nástroj pro popsání 

relevantních vazeb. Dále jsou zde popsány v praxi používané monitorovací ukazatele, 

prostřednictvím kterých je sledován vývoj socioekonomických charakteristik řešených území 

s možným měřením relevantních závislostí metodou korelační analýzy. 

Třetí kapitola obsahuje zhodnocení realizace komunitních plánů metodou LEADER v 

rámci vybraných MAS ČR z hlediska efektivnosti nakládání s veřejnými financemi a z hle-

diska účelnosti použití veřejných prostředků. V této kapitole je nejprve popsána obecná struk-

tury akčního plánu včetně odpovědnostní matice. Dále je zde popsána použitá metoda finanč-

ní a ekonomické analýzy (CBA) a také způsob hodnocení realizace komunitních plánů vybra-

ných území MAS ČR z hlediska vazeb na socioekonomické charakteristiky těchto území. Na 

tuto pasáž navazuje výběr řešených území, kterému předchází stanovení výběrových kritérií. 

Výběr řešených území je doplněn dotazníkovým šetřením. Výsledky finanční a ekonomické 

analýzy za vybraná území byly využity pro výpočet nákladové efektivnosti a produktivity 

veřejných výdajů. Na závěr kapitoly je provedeno benchmarkingové porovnání výsledků za 

jednotlivá území na základě požadavků manažerů MAS. Zhodnocením realizace komunitních 

plánů vybraných území MAS České republiky z hlediska efektivnosti nakládání s veřejnými 

financemi a z hlediska účelnosti použití veřejných prostředků byl naplněn dílčí cíl 2 dizertační 

práce. 

Čtvrtá kapitola je řešena metodou případové studie dokládající efekty uplatnění metody 

CLLD v turistické oblasti Jeseníky-východ. Případová studie obsahuje stručný popis východi-

sek pro měření dopadů CLLD na řešené území, výpočty příjmů z ubytovaných hostů dle 

vlastní metody autora práce a výpočty ukazatelů finanční a ekonomické analýzy. Tato studie 

slouží jako dobrý příklad z praxe a jako jeden z podkladů pro formulaci závěrů dizertační prá-

ce. 
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V páté kapitole jsou formulovány závěry týkající se především odpovědí na všechny tři 

výzkumné otázky, plnění hlavních cílů dizertační práce, zhodnocení metod komunitního plá-

nování LEADER a CLLD používaných v Evropské unii a zhodnocení dopadů uplatnění těch-

to metod na místní či regionální úrovni. Na základě syntézy dosažených poznatků autor práce 

formuluje doporučení pro praxi i pro rozvoj teorie, přičemž jako důležitý se jeví návrh autora 

na doplnění monitorovacích ukazatelů dopadů do hodnocení realizace komunitních plánů. 
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1 Teoretické poznatky a dosavadní přístupy k problematice komunitního plánování 

na mezinárodní a národní úrovni 

1.1 Vývoj teorií a konceptů regionálního rozvoje 

Stručný popis vývoje teorií a konceptů regionálního rozvoje uvedený v tomto úvodu na-

pomůže v kapitole věnované teoretickým poznatkům a dosavadním přístupům k problematice 

komunitního plánování odpovědět na otázku, jaký je vztah komunitního plánování k těmto 

teoriím.  

Za předchůdce teorií regionálního rozvoje bývají považovány lokalizační teorie, které se 

vyznačovaly neoklasickým založením a jejich cílem bylo nalezení faktorů ovlivňujících loka-

lizaci ekonomických aktivit a vysvětlení prostorového rozmístění ekonomiky. V rámci této 

teorie byly Bortsem a Steinem vytvořeny neoklasické jednosektorové a dvousektorové mode-

ly růstu zdůrazňující význam faktorů na straně nabídky (růst kapitálu, přírůstek pracovních 

sil, technologické změny) a automatické tendence k vyrovnávání regionálních rozdílů (Bla-

žek, Uhlíř, 2011). S vývojem statistických metod v poválečném období došlo u neoklasických 

teorií k rozvoji ekonometrických metod, které napomohly dospět ke zjištění, že rozdílné míry 

ekonomického růstu v regionech jsou způsobeny rozdílnou produktivitou práce, nikoliv roz-

dílnými tradičními výrobními faktory (lidská práce, kapitálové investice, půda). Jedná se pře-

devším o teorii růstového účetnictví (growth accounting). Zásadní problém, který provází 

prakticky všechny práce, jež se pokoušejí ekonometrickým modelováním objasnit rozdíly 

v dosahovaných mírách růstu, se týká jejich metodologické nedostatečnosti.  Za prvé, tyto 

studie sice zjišťují závislost mezi proměnnými, ale nevysvětlují tím příčinnou souvislost mezi 

nimi (Blažek, Uhlíř, 2011). Není tudíž zřejmé, zda zjištění vysoké míry korelace mezi vybra-

nými faktory (např. mezi mírou růstu a podílem vysokoškoláků) má být považováno za ná-

hodné či příčinné. Za druhé, modely růstového účetnictví se potýkají s problémem statistické-

ho hodnocení jevů, které lze popsat statistickým ukazatelem jen za cenu značného zjednodu-

šení a často i věcného zkreslení. „V řadě podob se ekonometrické modely růstového účetnic-

tví užívají dodnes. Jejich výsledky jsou však často neadekvátní obrovskému úsilí vynalože-

nému na sběr a zpracování dat, nemluvě o problémech srovnatelnosti dat za jednotlivé státy či 

regiony“ (Blažek, Uhlíř, 2011, s.76). Mezi nejnovější neoklasické teorie regionálního rozvoje 

patří nová ekonomická geografie s počátkem v 90. letech minulého století, která se od svých 

starších předchůdkyň liší v tom, že opouští postulát o klesajících výnosech a dokonalé konku-

renci a nahradila jej konceptem vnějších úspor, nedokonalou konkurencí a rostoucími výnosy. 

Teoretické modely se tak stávají realističtějšími a umožňují modelovat, za jakých podmínek 
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dochází ke koncentraci ekonomických aktivit v prostoru. Hlavními představiteli této teorie 

jsou Krugman, Fujita, Ottaviano a Thiss. Dalšími současnými neoklasickými teoriemi jsou 

nové teorie růstu, které se zabývají především významem informací, znalostí, inovací a jejich 

šířením ve prospěch ekonomického růstu a navazují tímto na Marshallovy teoretické práce. 

Nové teorie růstu bývají také nazývány novými teoriemi endogenního růstu, protože na rozdíl 

od starších neoklasických teorií nepovažují roli lidského kapitálu a technologií za exogenní 

faktor. Hlavními představiteli těchto teorií jsou Romer a Barro. Regionální politika založená 

na neoklasických a neoliberálních teoriích je svými kritiky považována za velmi pasivní for-

mu pomoci hospodářsky slabým regionům, neboť svými opatřeními podporuje především 

mobilitu pracovní síly se všemi jejími negativními důsledky. 

„Význam poptávky po zboží vyráběném v regionu je typickým rysem teorií regionálního 

růstu blízkých keynesiánskému chápání ekonomiky, které převládalo v desetiletích po druhé 

světové válce. Za hnací motor regionálního rozvoje byla v tomto období považována existen-

ce tržní nerovnováhy a velikost poptávky po zboží z daného regionu, tedy vývoj exportu 

z regionu. Teorie vytvořené v tomto období lze řadit do skupin teorií jádro-periferie“ (Blažek, 

Uhlíř, 2011, s. 94).  Keynesovým významným přínosem pro oblast regionálního výzkumu je 

především zavedení pojmu multiplikátoru jako reakce ekonomiky na určitý impulz. Multipli-

kační efekty se tedy mohou stát pozitivními nebo i negativními zpětnými vazbami pro regio-

nální politiku. K nejznámějším teoriím skupiny jádro-periferie patří teorie exportní základny. 

Relevantní teoretické modely především rozlišují zaměstnanost v exportním a obslužném sek-

toru zkoumaného regionu. Do exportního sektoru jsou počítána ta odvětví, která produkují 

zboží a služby určené na export. Produkce a spotřeba zboží a služeb obslužného sektoru se 

odehrává uvnitř zkoumaného regionu. Podle této teorie je region definován jako území se 

společnou exportní základnou, přičemž úspěšnost exportu zboží z regionu je určující pro míru 

jeho ekonomického růstu. Velikost exportní základny pak ovlivňuje rozvoj obslužných funkcí 

a tedy atraktivitu regionu z hlediska stabilizace jeho obyvatel. Hlavním představitelem teorie 

exportní základny je North, který v padesátých letech minulého století empiricky potvrdil 

závislost mezi růstem zaměstnanosti v exportním sektoru a růstem zaměstnanosti v sektoru 

obslužném. Kritici této teorie tvrdí, že vliv exportu s rostoucí velikostí regionu klesá, a tím 

klesá i podíl exportu na HDP. Jako příklad uvádějí Evropu, jejíž ekonomický vývoj nebyl na 

rozdíl od USA zásadně ovlivněn exportem. Northova teorie exportní základny rovněž nemá 

implikace pro regionální politiku. Dalším modelem, který má nejblíže ke keynesiánskému 

pojetí ekonomiky, je Harrodův-Domarův růstový model vytvořený ve čtyřicátých letech mi-
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nulého století. Tento model ukazuje na výraznou tendenci ekonomiky k nerovnovážnému 

vývoji. Za hlavní příčinu nerovnovážného vývoje je považován dvojí efekt každé investice, a 

to důchodotvorný efekt, tj. vytváření dodatečných důchodů pomocí multiplikačního efektu a 

kapacitotvorný efekt, tj. zvýšení výrobní kapacity. „Aby růst nezpůsoboval disproporce, musí 

být oba efekty v rovnováze, na což ovšem neexistuje mechanismus, který by toto zajistil. Mo-

del je podle kritiků založen na mnoha nerealistických zjednodušujících předpokladech, napří-

klad na stálém mezním sklonu k úsporám, stálém poměru kapitálu a pracovních sil, produkci 

jen jednoho druhu zboží, neexistenci úspor z rozsahu apod.“ (Blažek, Uhlíř, s. 98). Implikací 

pro regionální politiku by měla být podpora investiční aktivity v méně vyspělých regionech 

formou veřejných investic do infrastruktury nebo formou investičních pobídek pro soukromé 

investory. Významnou teorií padesátých let minulého století je Perrouxova teorie růstových 

pólů, která navazuje na Walrasovu novou teorii všeobecné rovnováhy, Leontiefovu analýzu 

vnitřních vzájemných závislostí ekonomického systému a Schumpeterovu teorii rozvoje zalo-

ženou na inovacích. Tato teorie se stala jednou z nejznámějších teorií regionálního rozvoje a 

byla prakticky aplikována v mnoha vyspělých i rozvojových zemích. Perroux chápe póly 

růstu jako sféry vlivu v ekonomice regionu a rozlišuje hnací a hnaná odvětví. Hnací odvětví 

jsou definována jako rychle se rozvíjející odvětví, kterým dominují velké firmy. Hnací odvět-

ví vysílá silné impulzy do svého okolí, a tím pomáhá firmám hnaných odvětví růst rychleji 

než srovnatelné firmy v jiných regionech. V padesátých a šedesátých letech minulého století 

byl za hnací odvětví považován automobilový průmysl, ocelářství a chemie. Výsledky opatře-

ní regionální politiky však nebyly nijak přesvědčivé a kritici považovali realizaci této politiky 

za plýtvání veřejnými prostředky. Perrouxova teorie růstových pólů byla převedena dalšími 

autory do Leontiefových tabulek vstup-výstup, což bylo jinými autory kritizováno z důvodu 

odklonu od schumpeteriánského konceptu rozvoje založeného na inovacích. Na druhou stra-

nu, analýza vstup-výstup je v praxi používána zejména pro simulování možných změn 

v regionu v důsledku zvýšení poptávky po zboží produkovaném v regionu (např. kvantifikace 

dopadů na zaměstnanost a její strukturu). Přímým efektem zvýšení poptávky po zboží jsou 

zvýšené příjmy z prodeje tohoto zboží, nepřímým efektem je zvýšený příjem odvětví koope-

rujících s odvětvím vyrábějícím zboží a indukovaným efektem jsou zvýšené výdaje domác-

ností, jejichž příjem se zvýšil díky přímému nebo nepřímému efektu. Problémem analýzy 

vstup-výstup je stanovení technických koeficientů, které vyjadřují intenzitu vzájemných va-

zeb mezi různými odvětvími a sektory v regionu. Pro jejich vyčíslení se používá expertní od-

had kombinovaný s výběrovým šetřením. Další známou teorií inspirovanou keynesiánstvím je 
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Myrdalova teorie kumulativních příčin, která vychází z předpokladu, že problémy nerovno-

měrného rozvoje regionů či států je nutno vidět v souvislosti s rozdíly v sociální oblasti, a 

proto je nutné tyto problémy řešit multidisciplinárně. Myrdal tvrdí, že působení tržních sil, 

pohyb kapitálu, zdrojů a pracovních sil nevedou ke stavu rovnováhy, ale naopak ke zvýšení 

rozdílů (Blažek, Uhlíř, 2011). Implikací pro regionální politiku zejména v rozvojových ze-

mích je podpora tvorby a realizace integrovaných rozvojových plánů obsahujících celospole-

čensky prospěšné neziskové investiční akce, které umožní dosáhnout vnějších úspor aktérům 

v regionu a nastartovat tak růst. Diskutabilní jsou ovšem recepty na získání zdrojů pro tyto 

investice, zejména omezení současné spotřeby ve prospěch budoucího růstu. Myrdal si však 

jako jeden z prvních ve své době uvědomil význam institucí pro regionální rozvoj, což za ně-

kolik desetiletí bylo patrné v teoretických pracích institucionálních ekonomů. Velmi podob-

nou teorií skupiny jádro-periferie je Hirschmanova teorie nerovnoměrného rozvoje, která vy-

chází z předpokladu, že k šíření růstu na meziregionální a mezistátní úrovni nedochází rov-

noměrně ve stejnou dobu, ale díky rozvoji jednoho či více regionálních center. Hirschman ve 

své teorii reaguje na Myrdalovu teorii kumulativních příčin a vidí i nežádoucí účinky nerov-

noměrného rozvoje, což je například migrace obyvatel směrem k regionálním centrům. Obě 

teorie vznikly prakticky ve stejnou dobu a jejich implikace pro regionální politiku spočívá 

především v určitých formách intervencí státu. Hirschmanovu teorii nerovnoměrného rozvoje 

dále rozpracoval Friedmann, který je autorem teorie polarizovaného rozvoje. Tato teorie je 

rozšířena o problematiku společenského rozvoje a vztahů jádro-periferie, přičemž je zde posí-

lena autonomie jádra a schopnost jádra tvořit inovace. Podle této teorie je napětí mezi jádrem 

a periferií motorem rozvoje, kdy se hierarchicky přenáší rozvojové impulzy z jádra na perife-

rie. Vztah dvou a více srovnatelných jader je silnější než vztah jádro-periferie. Friedmanova 

teorie ve srovnání s Perrouxovou teorií růstových pólů více zdůrazňuje význam institucionál-

ních struktur. Implikacemi pro regionální politiku jsou decentralizace a posilování městských 

regionů na periferiích. 

Strukturalistické přístupy k regionálnímu rozvoji jsou zastoupeny neomarxistickými teo-

riemi, které pokládají zaostalost regionů za důsledek procesu, kdy dochází k transferu nad-

hodnoty z periferie do jádra. Rozvoj regionů a států je podmíněn postavením těchto územních 

celků ve světové ekonomice a podstata problému spočívá především v systému jako takovém 

(kapitalistickém). Je zdůrazňován význam společenských struktur, sociální organizace, vztahů 

ve výrobě a tendence kapitalismu ke krizím. Je oslabena role jedince. Mezi nejznámější neo-

marxistické teorie patří Emmanuelova teorie nerovné směny, Harveyův a Smithův struktura-
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listický marxismus, Hollandova teorie mezoekonomiky. K implikacím pro regionální politiku 

jsou tyto teorie vesměs skeptické. Do strukturalistických teorií dále patří například Vernonova 

teorie výrobních cyklů, Markusenova teorie ziskových cyklů, Lipietzova a Agliettova regu-

lační teorie. Společným jmenovatelem těchto teorií je klíčová role státu a regulací (Blažek, 

Uhlíř, 2011). 

Významnou teorií kritickorealistických přístupů k regionálnímu rozvoji je neomarxistická 

teorie prostorových děleb práce geografky Massey. Tato teorie zdůrazňuje nerovnoměrnost 

prostorového vývoje a význam třídních a sociálních vztahů při výrobě. Implikací pro regio-

nální rozvoj je decentralizace a relokace ústředních orgánů veřejné správy do zaostávajících 

regionů doprovázené změnou společenskoekonomického systému. S nastupující globalizací 

v osmdesátých letech minulého století a odlišnými reakcemi regionů na tuto globalizaci zapo-

čala ve Velké Británii diskuse o lokalitách založená na kritickorealistických přístupech. Na 

tuto diskusi navázala Giddensova teorie strukturace, Sayerova metodologická práce o spole-

čenských vědách a empirický výzkum rozsáhlého projektu s názvem Proměny regionálního a 

sídelního systému, ve kterém se poprvé objevuje pojem mikroregion. Významným výstupem 

tohoto projektu byla hypotéza o možnosti místních aktérů významně spoluovlivňovat osud 

svých lokalit - mikroregionů. Tato hypotéza sice našla své kritiky, nicméně se promítla do 

prací autorů institucionálních směrů (Blažek, Uhlíř, 2011). 

Institucionální směry představují nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomické směry, které 

se promítají do institucionálních teorií regionálního rozvoje. Rozmach těchto teorií započal 

v sedmdesátých letech minulého století. „Podle Nelsona, jednoho z hlavních představitelů 

těchto teorií, existují v zásadě tři problémové oblasti, kterým ekonomická teorie nevěnovala 

dostatečnou pozornost, ale které jsou současně klíčem k pochopení existujících rozdílů v míře 

dosaženého hospodářského růstu“ (Blažek, Uhlíř, 2011, s. 174). První oblastí jsou technologie 

a technologické inovace, které trvale narušují tržní rovnováhu. Druhou oblastí je pojetí firmy 

s rozdílným vnitřním uspořádáním (organizací práce, návyky apod.) a jejím vztahům ke kon-

kurentům, subdodavatelům a komunikaci s nimi. Třetí oblast představují formální instituce ve 

smyslu instituce s adresou a také neformální instituce jako praktiky, rutinní chování, zvyklos-

ti, sdílené hodnoty a individuální hodnoty. Italové Bagnasco, Becattini a Brusco jsou autory 

teorie výrobních okrsků, která navazuje na Marshallovy práce týkající se aglomeračních úspor 

jako specifického případu vnějších úspor ve specifických průmyslových aglomeracích. Vý-

znamným předpokladem růstu je flexibilnost aktérů a atmosféra vzájemné důvěry a spoluprá-

ce malých a středních firem. Kultura podnikavosti tímto nahrazuje kulturu zaměstnaneckou a 
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poměrně dobře reaguje na rychle se měnící trendy v poptávce. Charakteristickým znakem 

výrobních okrsků je hustá síť kontaktů a konkurenční výhoda založená na inovacích a přizpů-

sobivosti. K oslabování pozice výrobních okrsků ovšem dochází díky nástupu nových hráčů 

na globální trhy (Čína, Indie, Turecko apod.), zavedení eura a poklesu zájmu mladých lidí 

pokračovat v rodinných firmách. Teorii výrobních okrsků podrobil kritice především Hadji-

michalis z pohledu minimální pozornosti globálním hodnotovým řetězcům, analýzy distribuč-

ních kanálů a role státu jako tvůrce legislativního rámce (Blažek, Uhlíř, 2011). Vzhledem 

k tomu, že se podmínky pro vznik výrobních okrsků v různých regionech a zemích mohou 

podstatně lišit, dostala se v osmdesátých a devadesátých letech minulého století do popředí 

teorie s názvem sociokulturní prostředí a konkurenceschopnost regionů: sítě kontaktů a regio-

nální zakořenění. „Významným příspěvkem pro vznik této teorie byly sociologické práce 

Granovettera a Whita, které dokládají, že trh dosti zřídka funguje jako anonymní systém po-

ptávajících a nabízejících aktérů. Z empirických výzkumů bylo možné logicky vyvodit, že 

každá forma tržní interakce či transakce je v podstatě formou vazby mezi konkrétními osoba-

mi“ (Blažek, Uhlíř, 2011, s. 186). Míra důvěry tak představuje jednu z nejdůležitějších cha-

rakteristik organizace ekonomiky a z hlediska efektivity fungování ekonomiky je žádoucí 

vysoká míra důvěry mezi aktéry, která vzniká opakovanými úspěšnými interakcemi na bázi 

reciprocity a vzájemné výhodnosti. Zakořenění aktérů v sítích kontaktů lze chápat z hlediska 

kvantitativního (počet kontaktů a jejich prostorové rozložení) a z hlediska kvalitativního (spo-

lehlivost, věrohodnost, strategický význam). Díky Granovetterovým pracím řada autorů hovo-

ří o regionu jako o průsečíku prostorových vztahů a sítí kontaktů nebo jako o vztahovém pro-

storu. Cook a Morgan dokonce považují sítě kontaktů a organizace, které tyto sítě pomáhají 

vytvářet, za hlavní zdroje inovací a hospodářského úspěchu. Kritici teorie sítě kontaktů pou-

kazují na to, že kvalita kontaktů vytváří odlišné předpoklady pro rozvoj regionu a vznik ino-

vací (Blažek, Uhlíř, 2011). To, co funguje v jedné síti kontaktů, nemusí fungovat ve druhé. 

Rovněž ztráta důvěry aktérů může znamenat rozpad sítě kontaktů. Od devadesátých let minu-

lého století a v prvním desetiletí 21. století se poměrně úspěšně rozvíjí teorie učících se regio-

nů, která navazuje na předešlé institucionálně zaměřené teorie regionálního rozvoje. Mezi 

představitele této teorie patří Lundvall, Johnson, Reich, Maskell a Malmberg. Tato teorie je 

zaměřena na systematickou analýzu procesů, kterými v regionech vzniká a udržuje se schop-

nost vytvářet nové poznatky a vědomosti. Tato teorie rovněž rozlišuje kodifikované vědomos-

ti, které je možné standardizovat a naučit se pomocí instrukcí a návodů a nekodifikované vě-

domosti, které je možné získat pouze vlastní zkušeností a spoluúčastí na dané činnosti. Kodi-
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fikované vědomosti je možné prodávat jako zboží, kdežto nekodifikované vědomosti se stáva-

jí zdrojem konkurenční výhody, protože jsou vázány na konkrétní region a institucionální 

charakteristiky tohoto regionu. Dalším pojmem je institucionální hustota představující soubor 

různých institucí, jako jsou veřejné instituce, firmy, školící centra, různá sdružení apod., dále 

míra interakcí mezi aktéry v síti kontaktů, struktura dominance a charakter koalic mezi aktéry 

a povědomí společné vzájemnosti (společné vize) aktérů. Kritici teorie učících se regionů po-

ukazují na nebezpečí institucionálního zakrnění a ztráty konkurenceschopnosti v případě, že 

aktéři se nebudou schopni adaptovat na nové podmínky v rychle se proměňujícím globalizo-

vaném světě. Také poukazují na to, že se jedná spíše o hledání ideálních rozvojových modelů 

než o zkoumání procesů, které způsobují vznik zásadních technologických inovací. Některé 

empirické výzkumy to potvrzují, což Maskell a Malmberg vysvětlují tím, že celá teorie je 

teprve v počátcích (Blažek, Uhlíř, 2011). Velmi zajímavým konceptem navazujícím na teorii 

učících se regionů je koncept s názvem triple helix (trojitá šroubovice), jehož autory jsou He-

tzkowicz a Ledesdorff. Jedná se především o analytický nástroj pro studium organizačního a 

institucionálního uspořádání klíčových aktérů, kteří podmiňují konkurenceschopnost regionů. 

Výchozí myšlenkou tohoto konceptu je přesvědčení, že tvorbě inovací coby hnacího motoru 

regionálního rozvoje napomáhá vzájemná spolupráce relevantních aktérů, nikoliv pouze úsilí 

izolovaných inovačních systémů. Široké a úzké pojetí konceptu triple helix je graficky zná-

zorněno prostřednictvím schématu 1.1. 

Schéma 1.1: Široké a úzké pojetí konceptu triple helix 

 

 

Zdroj: Teorie regionálního rozvoje, 2011, 207 s. 
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Jeden z nejpopulárnějších a zároveň nejkontroverznějších současných konceptů předsta-

vují klastry, které jsou v řadě vyspělých zemí součástí průmyslových politik. Na jedné straně 

jsou klastry chápány jako objektivní danosti, které jsou mapovány v duchu Marshallovy flexi-

bilní specializace. Na druhé straně je klastr chápán jako nástroj regionální politiky. V České 

republice převládlo pojetí klastrů jako součást průmyslové a inovační politiky zejména díky 

jejímu vstupu do Evropské unie a podpoře z evropských strukturálních fondů. Hlavním před-

stavitelem konceptu klastru je americký expert na firemní strategii Porter, který provedl řadu 

empirických výzkumů na úrovni 172 regionů USA. Výzkumy kritiků tohoto konceptu však 

ukazují, že inovace jsou koncentrovány především uvnitř jednotlivých firem a spolupráce 

s místními a regionálními aktéry je obvykle na velmi nízké úrovni (Blažek, Uhlíř, 2011).  Me-

zi další velmi aktuální institucionální teorie patří teorie globálních komoditních řetězců, glo-

bálních hodnotových řetězců a globálních produkčních sítí. Všechny tyto teorie se snaží vy-

světlit organizaci výroby v současném globalizovaném světě. Regionální politika inspirovaná 

institucionálními teoriemi je zaměřena především na podporu partnerství veřejného a soukro-

mého sektoru, investice do vzdělání a podporu vzniku institucí spojených s učením, vědou a 

výzkumem. Podle těchto teorií by snahou veřejného sektoru mělo být zkvalitňování životních 

podmínek v místě po všech stránkách. Někteří autoři mezi tyto aktivity počítají i zvyšování 

možnosti zapojení co nejširšího okruhu společnosti do procesu vzdělávání a rozhodování o 

věcech veřejných a zkvalitňování místního lidského kapitálu. „Tento typ politiky samozřejmě 

nalézá své kritiky zejména ze strany poststrukturalisticky orientovaných autorů. Ovšem na 

úrovni Evropské unie je velmi patrný vývoj regionální politiky tímto směrem s tím, že charak-

teristickým rysem této politiky je zvýšený důraz na strategické plánování, stanovování měři-

telných cílů, časové harmonogramy, kvalitní implementační systémy, monitorování průběhu 

podpůrných programů a hodnocení jejich účinnosti a efektivnosti“ (Blažek, Uhlíř, 2011, s. 

254). 

1.2 Komunitní plánování na mezinárodní a národní úrovni 

Pojem komunitní plánování se v zahraniční literatuře objevuje od konce 80. let minulého 

století, tedy v době započetí diskuse o lokalitách založené na kritickorealistických přístupech 

a v době rozmachu teorií institucionálních směrů. V posledních dvou desetiletích byly přede-

vším v Evropě, USA a v Austrálii v rámci regionálních politik vyzkoušeny různé metody ko-

munitního plánování včetně metod zapojení místních aktérů do jednotlivých procesů, které 

směřovaly ke kooperaci místních obyvatel se samosprávou, k novým typům organizování 
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veřejných služeb a k podpoře vzniku nových struktur. Dá se tedy říci, že použití metod komu-

nitního plánování bylo inspirováno institucionálními směry v regionálním rozvoji.  

Z hlediska poskytování veřejných služeb je současný zájem o problematiku komunitního 

plánování patrně způsoben i díky napjatým veřejným rozpočtům. V členských státech Evrop-

ské unie pro zabezpečování obligatorních a fakultativních služeb platí následující obecné zá-

sady: 

- hospodaření s municipálním majetkem se musí povinně řídit principem maximální 

hospodárnosti, 

- garantuje se právo občanů na průběžnou informovanost o využívání nemovitého a 

movitého majetku municipality, 

- darování či bezplatné převádění municipálního majetku je nepřípustné s výjimkou pří-

padů, kdy se městský/obecní majetek prodává proto, aby municipalita získala pro-

středky pro financování bydlení v komunálních bytech, vzdělávacích a některých kul-

turních aktivit a zařízení pro volný čas, 

- veškeré obchodní transakce s majetkem municipality se musí uskutečňovat za plnou 

tržní cenu. 

V západoevropských, severoevropských a jihoevropských zemích byla ještě v šedesátých 

letech minulého století většina veřejných služeb zajišťována municipálními podniky technické 

povahy. Svůj vliv na nástup komunitního plánování měla ve své době i neoliberální politika s 

konceptem New Public Managementu, mezi jehož tvůrce patří Aucoin, Pollit a Walsh. Uplat-

ňování zásad New Public Managementu však s sebou přinesly otázky pro volené představitele 

municipalit: zda zajišťovat veřejné služby výlučně prostřednictvím komunálních podniků ne-

bo zda veřejné služby zprivatizovat a zajišťovat především cestou spolupráce s místními pod-

nikateli. Odpovědi na obě otázky byly nalezeny v podobě hledání a využití vhodných prostor 

pro podnikání situovaných v řešeném území. Vždy však existuje nebezpečí, že se v důsledku 

dlouhodobého nevyužívání mohou přeměnit v brownfieldy. Na konci sedmdesátých let byl ve 

Velké Británii zahájen proces privatizace a následného kontrahování převážné většiny veřej-

ných služeb, kdy dolní sněmovna britského parlamentu schválila zákon o povinném kontra-

hování veřejných služeb (Compulsary  Competitive Tenderring  Act). „Jak se však později 

ukázalo, privatizace komunálních služeb rozhodně není všelékem“ (Dilger, Moffett, a Struyk, 

1997, s. 21). „Ani čistě soukromé ani čistě veřejné zajišťování těchto služeb se totiž dostateč-

ně neosvědčilo a postupně se objevila celá řada hybridních forem“ (Warner, Hefetz, 2008, s. 

155). Významně pak záleží i na jednotlivých národních prostředích, podmínkách a zvyklos-
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tech. Příležitostí pro hospodárné, efektivní a účelné poskytování veřejných služeb se tak po-

stupně stává komunitní plánování, které s sebou přináší nové metody a postupy pro tvorbu 

partnerství subjektů z veřejného a soukromého sektoru. Toto partnerství může ovšem genero-

vat i rozvoj místní ekonomiky díky spolupráci veřejných institucí a místních podnikatelských 

subjektů. V členských státech Evropské unie se přikládá značný význam právě spolupráci 

municipalit s kategorií podnikatelských subjektů, pro něž se většinou používá anglické ozna-

čení Small and Medium sized Enterprises (SMEs). Jedná se o podniky s menším počtem za-

městnanců, které mají místo podnikání nebo sídlo v dané lokalitě či regionu, přičemž jejich 

majitelé na tomto území platí daně a využívají místní pracovní sílu. Malé a střední podniky 

reprezentují v Evropské unii více než 90 % podnikatelských subjektů a například v Dánsku 

vytvářejí více než dvě třetiny pracovních míst. Svými aktivitami se zaměřují především na 

oblast služeb, řemesel a na menší průmyslovou výrobu. Jsou poměrně rychle zakládány, avšak 

současně mnohé z nich zanikají relativně krátce po založení. Ve prospěch spolupráce munici-

palit s malými a středními podniky hovoří především následující skutečnosti:  

- v průmyslově vyspělých zemích (tj. především v Evropě a v Severní Americe) malé a 

střední podniky (v první řadě subjekty zaměstnávající do 50 zaměstnanců) poskytují 

místnímu obyvatelstvu až 80 % pracovních, 

- naproti tomu se mnohde snižuje počet pracovních míst ve velkých podnicích, 

- všeobecně platí, že malé a střední podniky dávají poměrně značnou záruku určitého 

množství potřebných pracovních příležitostí ve městech/ obcích a v jejich blízkém 

okolí, 

- dalším charakteristickým rysem je skutečnost, že začleňování soukromých podniků do 

poskytování služeb pro občany obohacuje síť zmíněných služeb, 

- vývoj prokázal, že soukromé podnikatelské subjekty působící v tržním prostředí jsou 

obvykle schopny operativněji a kvalitněji uspokojovat zájmy svých zákazníků, 

- vytváření konkurenčního prostředí obsazováním služeb pro města/obce na základě ve-

řejných soutěží umožňuje obcím sjednávat s vítězi tendrů výhodnější smluvní ceny, 

- v řadě zemí se konkurence mezi podnikateli ucházejícími se o poskytování zmíněných 

služeb stala i podnětem k rychlejším inovacím. 

 Spoluprací partnerů z veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím uplatňování me-

tod komunitního plánování s dopadem na místní udržitelný rozvoj se na mezinárodní úrovni 
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zabývá řada autorů, z nichž v poslední době nejvíce citovanými jsou Kelly, Wates a Sarkissi-

an.  

Američan Kelly je autorem jedné z posledních publikací, které byly k problematice ko-

munitního plánování vydány, a to Community Planning: An Introduction to the Comprehen-

sive Plan, vydané v roce 2010. Podstatná část publikace je věnována plánovacímu procesu 

zahrnujícího zejména vytvoření podmínek pro tvorbu komplexního komunitního plánu, ana-

lýze podmínek v řešeném území, SWOT analýze, technikám determinujícím proveditelnost 

komunitního plánu a udržitelnost jeho výstupů včetně akčních plánů. Komplexní komunitní 

plán je zde popsán jako dokument zahrnující metody plánování rozvoje občanské vybavenos-

ti, veřejné infrastruktury a veřejných služeb. V 6. kapitole se Kelly věnuje rovněž metodám a 

technikám zapojení místních obyvatel do plánovacího procesu. Kelly tvrdí, že „komplexní 

komunitní plán reprezentuje budoucnost místní komunity složené ze zájmových skupin, které 

spolu žijí jako součást organizovaného systému“ (Kelly, 2010, s. 91). Kelly se problematikou 

řízení plánovacích procesů, politikami a dopady těchto procesů zabývá v 1. a 2. vydání publi-

kace Managing Community Growth, vydané v letech 1993 a 2004. 

Brit Wates se komunitním plánováním zabývá již od konce 80. let minulého století a je 

spojován se zavedením pojmu komunitní plánování, přičemž jeho relevantními publikacemi 

jsou např. Community architecture a Action Planning, vydané v letech 1987 a 1996 a dále 

nejnovější publikace The Community Planning Event Manual, vydaná v roce 2008. Spolu s 

dalšími poradci a konzultanty Bellersem, Billinghamem, Evansem, Hallem, Laueovou, Lin-

denem, Parkerovou, Luntsem, Mutterem, Ruether Greavesovou, Rowlandem, Tennysonem, 

Thompsonem a Turnerem řeší v publikaci Community Planning Handbook především metody 

zapojení místní komunity do jednotlivých plánovacích procesů. Obecně je v této publikaci 

popsáno zapojení místní komunity do procesu komunitního plánování formou tabulky 1.1. 

Tabulka 1.1: Stupně zapojení komunity do procesu komunitního plánování 

 Etapy projektu 

S
tu

p
eň

 z
ap

o
je

n
í 

k
o
m

u
n
it

y
  Iniciace Plán Implementace Udržování 

Svépomoc 

Kontrola komunity 

Vlastní inicia-

tiva komunity 

Vlastní plá-

nování a pro-

jektování 

komunity 

Vlastní im-

plementace 

komunity 

Vlastní udr-

žování  

Partnerství 

Společná práce a 

rozhodování 

Samospráva a 

komunita spo-

lečně iniciují 

aktivity 

Samospráva a 

komunita 

společně plá-

nují a projek-

Samospráva a 

komunita spo-

lečně imple-

mentují 

Samospráva 

a komunita 

společně 

udržují 
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 Etapy projektu 

S t u p e ň  z a p o j e n í k o m u n i t y
 

 Iniciace Plán Implementace Udržování 

tují 

 

Konzultace 

Samospráva se ptá 

komunity na stano-

viska 

Samospráva 

iniciuje jed-

nání po kon-

zultacích s 

komunitou 

Samospráva 

plánuje a pro-

jektuje po 

konzultacích 

s komunitou 

Samospráva 

implementuje 

a zároveň kon-

zultuje s ko-

munitou 

Samospráva 

udržuje a 

zároveň kon-

zultuje s 

komunitou 

Informace 

Pouze jedna cesta 

toku informací 

Public relations 

Samospráva 

sama iniciuje 

aktivity 

Samospráva 

sama plánuje 

a projektuje 

Samospráva 

sama 

implementuje 

Samospráva 

sama udržuje 

Zdroj: Wates, 2000, 10 s. 

 

Míra zapojení komunity do procesu plánování tedy může mít podle Watese různé podoby 

a každá tato podoba s sebou nese jak klady, tak i zápory. V této souvislosti vyvstává množství 

otázek: Zlepší se rozhodování o věcech ve veřejném zájmu? „Pojem veřejný zájem má ne-

sporně silný hodnotový náboj. Existuje v něm stálé napětí mezi individualistickou konotací 

pojmu zájem a k celku vztaženou konotací pojmu veřejný. Veřejným zájmem může být v de-

mokratické společnosti to, co si přeje většina“ (Potůček, 2005, s. 12). Přinese zapojení místní 

komunity dodatečné zdroje k veřejným zdrojům? Komunitní plánování generuje v rámci 

svých akčních plánů řadu společných projektů, které jsou spolufinancovány z veřejných i 

soukromých zdrojů. Tomu se věnuje kapitola 3 dizertační práce. 

Zlepší se vztahy v komunitě a upevní se místní komunita díky společné práci na komu-

nitním plánu? I když dochází ke konfliktům při hledání způsobů realizace společných aktivit a 

jejich financování, jedná se o společný zájem a lze předpokládat, že ke konsensu nakonec 

vždy dojde. Tím se vztahy mezi jednotlivými aktéry upevňují a komunita se stává pevnější a 

ekonomicky efektivnější. Otázkou je, zdali vyšší zapojení místní komunity do procesu komu-

nitního plánování směřuje k hospodárnosti, vyšší efektivnosti nakládání s veřejnými finance-

mi a k účelnějšímu použití veřejných prostředků.  

Bude zajištěna shoda komunitního plánování s legislativou? Tato otázka je klíčová z hle-

diska dodržování zákonných norem souvisejících s realizací konkrétních projektů uvedených 

v akčních plánech. Právě přítomnost zástupců veřejného sektoru v řídících strukturách vznik-

lých díky realizaci komunitního plánu může být garancí dodržování zákonných norem, a tím 

lze předcházet problémům spojených s jejich porušováním. 
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Zlepší se využití místního potenciálu a zdrojů? Problematikou využívání místního poten-

ciálu a zdrojů se zabývají různé teorie regionálního rozvoje. Pokud bychom vycházeli z insti-

tucionálně zaměřených sociologických prací Granovettera a Whita, museli bychom podmínit 

zlepšení využití místního potenciálu a zdrojů vytvořením sítě kontaktů s vysokou mírou důvě-

ry mezi aktéry realizace komunitního plánu. Tato síť by následně byla nositelem inovací a 

hospodářského úspěchu na místní úrovni. 

Bude zajištěna trvalá udržitelnost společných projektů? Tato otázka směřuje k problema-

tice projektového managementu. Tento termín označuje způsob řízení, pomocí něhož je mož-

né zabezpečit realizaci daného projektu a udržitelnost jeho výstupů. Z pohledu projektového 

managementu je rozlišována institucionální udržitelnost, finanční udržitelnost a organizační a 

provozní udržitelnost. Komunitní plánování je založeno na partnerství subjektů z veřejného a 

soukromého sektoru, které napomáhá vzniku nových struktur podporujících udržitelnost vý-

stupů společných projektů. Projekty jsou připravovány jako tzv. integrované a lze tedy před-

pokládat, že příslušná instituce je nápomocna projektovému manažeru i nositeli projektu při 

zajišťování udržitelnosti projektu. Smyslem je omezit rizika neudržení výstupů projektu na 

minimum. 

Právě australanka Sarkissian s kolegy Hoferovou, Shoreovou, Vajdou a Wilkinsonovou v 

knize Kitchen Table Sustainability řeší vztah mezi zapojením místních aktérů do komunitního 

plánování a trvalou udržitelností místního rozvoje a rozvoje místní komunity. Sarkissian 

v této publikaci tvrdí, že „místní komunita je srdcem i rukama udržitelného rozvoje“ (Sarkis-

sian, 2008, s. 6). Lze to chápat tak, že implementace komunitního plánu není jen technickým 

řešením realizace projektů uvedených v akčním plánu, ale především srdeční záležitostí všech 

členů dané instituce? Pokud tomu tak je, není nutné se obávat udržitelnosti výstupů jednotli-

vých projektů. Sarkissian se spolu s dalšími kolegy od 80. let minulého století zabývá účastí 

místních komunit v procesu komunitního plánování i v dalších publikacích, jako např. 

Community Participation in Practice; The Community Participation Handbook, Community 

Participation in Practice; Casebook, Community Participation in Practice; A Practical Guide, 

Community Participation in Practice; Workshop Checklist a Community Participation in 

Practice; New Directions. Tyto publikace byly vydány v letech 1986 – 2003. 

Vzhledem k významnosti budování vztahů mezi partnery v síti kontaktů se autor dizer-

tační práce přiklání k pracím těch autorů, kteří řeší primárně metodiky zapojení místní komu-

nity do procesu komunitního plánování (Wates, Sarkissian). 
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V České republice se po roce 1989 o komunitním plánování začalo hovořit až na konci 

90. let, kdy v rámci Programu Nadace Partnerství byl za přispění British Know How fondu a 

Ministerstva pro místní rozvoj vydán překlad Watesovy publikace Action Planning. Od té 

doby se problematice komunitního plánování v České republice věnuje především Centrum 

pro komunitní práci a zpracovatelé komunitních plánů sociálních služeb, přičemž k tomu vyu-

žívají úspěšných příkladů z městských komunit ve Velké Británii (např. Bolton, Manchester, 

Oxford aj.) a podpory Evropské unie (např. Iniciativa společenství EQUAL). Komunitnímu 

plánování sociálních služeb je v České republice věnována poměrně velká publicita. Minister-

stvo práce a sociálních věcí v roce 2005 k této problematice vydalo publikaci s názvem Ko-

munitní plánování – věc veřejná. Tato publikace je určena obcím, krajům, poskytovatelům i 

uživatelům sociálních služeb a jsou v ní uvedeny základní informace o významu, principech a 

struktuře komunitního plánování sociálních služeb. 

Komunitnímu plánování na úrovni mikroregionů, tj. území sdružení obcí, se v České re-

publice věnuje například kolektiv autorů Ústavu územního rozvoje Brno. Relevantní publikací 

je Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů 

vydaná v roce 2009 a vytvořená ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Metodicky 

se při porovnání se zahraniční literaturou jedná o zpracování komplexních komunitních plánů 

v členění na analytickou část (analýza řešeného území a SWOT analýza jako koncentrovaný 

analytický nástroj), vizi, strategii, akční plán, monitoring a hodnocení vlastní realizace komu-

nitního plánu. Samotný vznik mikroregionů v České republice lze zaznamenat již na přelomu 

tisíciletí a z pohledu zapojení subjektů ze soukromého sektoru do procesu komunitního plá-

nování se jednalo spíše o konzultace zástupců veřejného a soukromého sektoru než vzájemně 

výhodná partnerství. Autor dizertační práce byl iniciátorem vzniku několika mikroregionů 

(Javornicko, Jesenicko, Žulovsko, Zlatohorsko), kdy snaha o partnerství se subjekty ze sou-

kromého sektoru nevedla k žádoucímu výsledku. Tím mikroregiony přicházely nejen o důle-

žité kontakty, ale také o disponibilní zdroje ze soukromého sektoru cestou uskutečňování zá-

sad Public-Private-Partnership. Z toho důvodu bylo možné realizovat jen ty aktivity akčních 

plánů, jejímiž nositeli byly municipality. Jednalo se obvykle o společné projekty zaměřené na 

poskytování veřejných služeb (sběr a likvidace odpadů, řešení dopravní obslužnosti, řešení 

školských a sociálních služeb apod.) nebo o menší projekty podporující rozvoj cestovního 

ruchu. Dalším problémem byla v podstatě neexistence legislativní podpory přípravy a realiza-

ce komunitních plánů. V metodické příručce Ústavu územního rozvoje Brno je mimo jiné 

uvedeno, že na rozdíl od územního plánování nemá implementace zpracovaných dokumentů 
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mikroregionů jednoznačnou podporu v zákonech nebo jiných právních předpisech. Zákon č. 

248/200 Sb. o podpoře regionálního rozvoje České republiky sice řeší kompetence a financo-

vání realizace rozvojových plánů, ale pouze na národní a krajské úrovni. Z toho lze vyvodit, 

že ani komunitní plány na mikroregionální či místní úrovni nemají v České republice zákon-

nou podporu. 

1.3 Zhodnocení metod komunitního plánování používaných v Evropské unii 

1.3.1 Metoda LEADER 

Aktuálně nejrozšířenější metodou komunitního plánování v Evropské Unii je metoda 

LEADER, neboli propojení aktivit rozvíjejících místní ekonomiku prostřednictvím místních 

akčních skupin zahrnujících určité procento zástupců veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru. Prostřednictvím této metody lze měřit účelnost použití veřejných prostředků, neboť 

na základě komunitně přijaté rozvojové strategie je sledováno procentuální plnění cílů a s tím 

související nakládání s veřejnými prostředky na konkrétní projekty. Díky metodě LEADER je 

možné rovněž vytvořit podmínky pro měření nákladové efektivnosti prostřednictvím 

zpracování finanční a ekonomické analýzy. Benchmarkingovým porovnáváním pak je možné 

sledovat nákladovou efektivnost vložených veřejných prostředků u různých MAS. Principy 

komunitního plánování mohou být úspěšně uplatňovány i v různých ekonomických sektorech, 

například v sektoru služeb. 

Metoda LEADER je vymezena v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře 

pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahr-

nuje tyto prvky: 

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

subregionální venkovská území, 

- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, 

- přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a pro-

vádění 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. 
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Hlavním přínosem metody LEADER je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova reali-

zovány a vzájemné propojeny. V období 1991 - 2012 byla Evropskou komisí financována již 

čtyři kola stejnojmenného programu LEADER, díky kterým bylo vytvořeno přes 2300 míst-

ních akčních skupin. K tomu bylo z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

uvolněno celkem 5,5 miliónů EUR. Tyto finanční prostředky Evropské unie dále uvolnily 

dalších zhruba 3,1 miliónů EUR z národních veřejných rozpočtů a relevantní soukromé zdro-

je. Díky těmto finančním prostředkům vznikla nová nebo byla dlouhodobě udržována pracov-

ní místa.  

V souvislosti s fungování celoevropské sítě místních akčních skupin je vhodné uvést ale-

spoň čtyři příklady dobré praxe, které jsou zahrnuty ve společných pokynech Evropské komi-

se pro DG AGRI, DG EMPL, DG MARE a DG REGIO. Jedná se o projekty místních akčních 

skupin realizované metodou LEADER a financované buď prostřednictvím stejnojmenného 

programu LEADER, nebo z dalších relevantních programů Evropské unie. 

MAS Menter Môn – Správa vícefondového financování a budování vlastnictví komunity: 

Menter Môn je místní rozvojovou společností, založenou na ostrově Anglesey (Ynys Môn ve 

velštině), který leží jen kousek od severozápadního pobřeží pevniny Walesu. Počet obyvatel 

ostrova je asi 69.000 na ploše asi 711 km2. Ostrov má typickou strukturu osídlení s malými 

tržními městy, pobřežními vesnicemi, tradičním vnitrozemím a příměstskými vesnicemi. Ze-

mědělství, cestovní ruch a malý počet velkých výrobních podniků jsou hlavními zaměstnava-

teli na ostrově. MAS Menter Môn byla založena v roce 1995 s cílem implementovat programy 

rozvoje venkova Evropské unie. Je to společnost se správní radou složenou z veřejného a sou-

kromého sektoru, přičemž jen asi 20 % členů správní rady pochází z veřejného sektoru. Od 

svých počátků se tým společnosti rychle rozrostl od koordinátora a osobního asistenta 

v prvním roce fungování na zaměstnavatele více než 50 lidí v současnosti. Nezisková sester-

ská společnost Annog Cyf se stala poskytovatelem poradenství v oblasti ekonomických aktivit 

na venkově s jediným cílem - podpořit udržitelný hospodářský růst spíše než zisk. Společnost 

se zabývá především přípravou projektů a projektovým managementem pro subjekty z veřej-

ného a soukromého sektoru napříč severním Walesem. Během svých 17 roků existence Men-

ter Môn zajistila více než 50 milionů EUR z dotačních zdrojů, jako EAFRD, LEADER, 

ERDF, EFF, ESF, velšské vlády a různých velšských orgánů. Tato investice vytvořila přes 

500 pracovních míst na ostrově, stimulovala vznik 90 nových podnikatelských subjektů, 30 

nových potravinářských podnikatelských subjektů a více než 100 nových potravinářských 

výrobků. Společnost podpořila diverzifikaci činností 35 zemědělských subjektů a zajistila 
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zhodnocení obecního majetku. Nedávno se Menter Môn zapojila do rybářské místní akční 

skupiny spolu se svou sousední MAS v Gwynedd. 

Rybářská místní akční skupina v ústí řeky Ebro, Cataluna, Španělsko - Příklad řízení 

místního rozvoje prostřednictvím několika fondů: 

Území pokryté od roku 2009 rybářskou místní akční skupinou (dále RMAS) využívá pří-

ležitostí spojených s bohatými přírodními zdroji delty Ebra. Přesto tradiční odvětví, jako je 

rybolov a zemědělství, bojují o přežití. Více než jedna třetina ze 75 000 obyvatel je v součas-

né době nezaměstnaná. Vytvoření RMAS v roce 2009 bylo významným průlomem. Nejdříve 

se spojilo 6 místních rybářských organizací, rybí farmy, obce, přírodní park Delta de l´Ebre, 

nevládní organizace a soukromý sektor. Ve správní radě RMAS jsou rybolovné organizace a 

veřejný sektor zastoupeny stejným podílem hlasů jako soukromý sektor. Z veřejných zdrojů 

ve výši přibližně 3 miliónů EUR RMAS byly financovány počáteční aktivity vedoucí k propo-

jení udržitelného rybolovu s růstem turistiky prostřednictvím důrazu na vyvážený vztah mezi 

ochranou a zachováním životního prostředí a kvalitou rybích produktů. Za zhruba dva roky 

fungování RMAS bylo zafinancováno 30 menších a středních projektů včetně propagačních a 

vzdělávacích aktivit. Projekty byly zaměřeny především na podporu místního rybářství, pod-

poru turistiky a ekoturistiky v rámci tradičních provozů coby nový zdroj příjmů majitelů ry-

bích farem a na podporu diverzifikace o doplňkové činnosti, jako je například výroba mořské 

soli a ledu s řadou podpůrných opatření ke zlepšení životního prostředí. Veřejné finanční pro-

středky, které dosud nositelé projektů obdrželi, vygenerovaly dalších 30 % soukromých fi-

nančních prostředků prostřednictvím soukromých investic, přičemž do konce plánovacího 

období se odhaduje vytvoření nebo udržení zhruba 60 pracovních míst. 

Berlín, desetiletí investic z ERDF v oblasti sociální soudržnosti: 

Berlín provozuje rozsáhlý program Sociálně integrované město. V letech 1999 až 2009 

město využilo 83,5 milionů EUR z ERDF 35,1 milionů EUR z federálního programu a 83,5 

milionů EUR z rozpočtu města Berlín. Případ Berlína představuje výjimečný příklad dobré 

praxe v tom smyslu, že naplnil a rozšířil původní myšlenku programu. Program byl započat 

v 15-ti problémových čtvrtích a nyní jich je již 34. V těch čtvrtích, kde se měřené ukazatele 

výrazně zlepšily, byla podpora ukončena. Problémové čtvrti, které se liší svou velikostí, jsou 

v současné době zapojeny do programu na základě tzv. koše socioekonomických ukazatelů. 

Největší čtvrtí je Marzahn NW, periferní oblast vybudovaná jako sídliště s počtem zhruba 

22000 obyvatel. V rámci celého Berlína žije ve 34 problémových čtvrtích necelých 400000 
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obyvatel, což ve srovnání s 3,5 miliony obyvatel Berlína znamená poměrně významný podíl 

ve výši 11,2 %. Projektová kancelář se nachází v každé čtvrti. Většinou se jedná o projektový 

management soukromého sektoru vybraný prostřednictvím otevřeného výběrového řízení. 

Manažerské týmy sousedících čtvrtí spolupracují při tvorbě strategií a akčních plánů. Inovač-

ním prvkem Berlínského modelu je použití participativních přístupů rozpočtování pro projek-

tové záměry. Ty jsou pak vybírány pro financování z pěti různých druhů fondů, z nichž každý 

pokrývá různé typy a velikosti investic. Manažerské týmy jednotlivých čtvrtí poskytují plat-

formu pro vytváření partnerských sítí a pro interakce s místními obyvateli. Jedním z výstupů 

programu je zapojení místních obyvatel do celého procesu prostřednictvím spolupráce na 

konkrétních projektech. 

Stärken vor Ort Německo - program pro ohroženou mládež a ženy 

Německý federální ESF program STÄRKEN vor Ort je součástí iniciativy Jugend 

STÄRKEN, která byla zaměřena na podporu sociální, vzdělávací a profesní integrace mla-

dých, znevýhodněných osob. STÄRKEN vor Ort byl zahájen v roce 2009 a zahrnuje 280 

správních obvodů a lokalit po celém Německu. Poskytuje finanční prostředky, které jsou 

kombinací národních prostředků poskytnutých místními úřady (15 %) a prostředků ESF       

(85 %). Vybrané projekty mají za cíl podpořit aktivaci a integraci všech ohrožených skupin 

mladých lidí až do 25 let věku a dále žen, které trpí sociálním vyloučením. Konečnými pří-

jemci podpory jsou menší místní iniciativy a partnerské sítě. O projektech, které jsou součástí 

místních akčních plánů, je rozhodováno místními komisemi tvořenými zainteresovanými ak-

téry a zástupci institucí - odborníky, dobrovolníky, úředníky a politiky. STÄRKEN vor Ort již 

inicioval vznik 280 nových pracovních míst ve 158 obcích a 45 okresech Německa. Program 

pokrývá území s celkovým počtem 9,4 milionu obyvatel. Během své existence program vy-

čerpal 74 milionů EUR z ESF. Zhruba 9000 projektů bylo zaměřeno na téměř 250000 mla-

dých lidí a žen.  

MAS Země Katarů 

Tato místní akční skupina působí z hlediska správního členění Francie na území depar-

tementu (kraje) Aude v regionu Languedoc-Roussillon. Jedná se o venkovské území s cca 97 

700 obyvateli (288 obcí) hraničící se Španělskem a departementem Ariège. Značka Země 

Katarů vznikla podepsáním krajské charty s partnery ze soukromého sektoru v roce 1990.  

V roce 2000 vznikla MAS Země Katarů na základě iniciativy 9 soukromých subjektů, při-

čemž v dnešní době má tato MAS 19 členů. V letech 2000 – 2006 byla v rámci programu 
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LEADER+ postupně naplňována opatření komunitně přijaté rozvojové strategie prostřednic-

tvím realizace konkrétních investičních a neinvestičních projektů. Přitom hlavním tématem 

programu LEADER+ bylo pro MAS Země Katarů přidaná hodnota místních produktů. 

V tabulce 1.2 jsou pro lepší představu uvedeny jednotlivé fiche a cíle. 

Tabulka 1.2: Fiche MAS Země Katarů pro období 2000 - 2006 

Opatření 1 

Název fiche Cíle 

Kvalitní život a kvalitní 

prostředí 

- valorizace tradičních dovedností a jejich přizpůsobení sou-

časnému životu obyvatel 

- zlepšení nabídky služeb obyvatelstvu 

- zlepšení životních podmínek: vzdělávací, sociální a kulturní 

aktivity 

Identita území - dokonalejší poznání historického dědictví a jeho valorizace 

- rozvoj atraktivity území 

- zlepšení komunikace o kulturních aktivitách v prostředí ven-

kova 

Občané jako aktéři svého 

rozvoje 

- informovat obyvatelstvo o nových skutečnostech na území 

- podpora při zavádění nové organizace práce 

- podpora vzniku nových podniků a příchod nových obyvatel 

Opatření 2 

Název fiche Cíle 

Technická podpora a 

permanentní růst kvality 

území 

- zavádět partnerství s krajskou radou, asociacemi pro rozvoj a 

poradními orgány 

- koordinovat informační aktivity 

- ověřovat dopad zavedeného postupu kvality území 

Opatření 3 

Název fiche Cíle 

Valorizace dovedností, 

činností a místních pro-

duktů 

- valorizace místních zemědělských a potravinářských povolání 

a produktů 

- valorizace místních řemesel a řemeslných produktů 

Tvorba, valorizace a 

struktura činností pro 

rozvoj turistiky a využití 

volného času 

- tvorba nových produktů rozvoje turistiky 

- vyhledávání turistických aktivit v souladu s propagací země-

dělských a řemeslných produktů 

- podávání informací o „autentičnosti“ produktů 

vyhledávání distribuční a 

komerční sítě a pomoc 

při tvorbě nových forem 

zaměstnání 

- podporovat nové aktivity distribuce produktů: krátké turistic-

ké okruhy, místní trhy 

- podporovat nové formy zaměstnání 

Opatření 4 

Organizace postupů mezi 

různými sektory a mezi 

lokalitami 

- podporovat aktivity vzájemného propojení na daném území  

- organizovat výměnu zkušeností mezi profesionály 

Zdroj: http://leaderplus.ec.europa.eu  
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V rámci jednotlivých fichí bylo realizováno celkem 169 projektů se zaměřením na přida-

nou hodnotu místních produktů nesoucích značku Země Katarů (zejména zemědělských pro-

duktů). V současné době existuje na území MAS více než 500 nositelů značky v těchto odvět-

vích a sektorech: 

- zemědělství (19 organizací zemědělské komory), 

- služby (4 organizace komory řemesel), 

- obchod a průmysl (7 organizací komory obchodu a průmyslu), 

- veřejná správa (1 sdružení obcí), 

- turismus (1 síť ubytovacích zařízení). 

Pro úspěšnou realizaci projektů získala MAS Země Katarů na období 2000 - 2006 dotace 

z programu LEADER+ v celkové výši 1 698 999 EUR (cca 45,0 mil. Kč), což představuje 

částku cca 0,5 mil. Kč na 1000 obyvatel, tj. několikrát méně ve srovnání s analyzovanými 

MAS České republiky (viz kapitola 3.4 dizertační práce). Na druhou stranu tyto evropské fi-

nanční zdroje vygenerovaly spolufinancování veřejného sektoru ve výši 4 593 591 EUR (cca 

121,7 mil Kč). 

MAS Horní Languedoc a Vinice  

MAS Horní Languedoc a Vinice působí z hlediska správního členění Francie na území 

departementu (kraje) Hérault v regionu Languedoc-Roussillon. Jedná se o venkovské území s 

cca 65000 obyvateli (84 obcí) hraničící s departementy Aude a Aveyron. MAS Horní Lan-

guedoc a Vinice vznikla podepsáním krajské charty s partnery ze soukromého sektoru v roce 

1995. Tato charta o rozvoji území MAS stanovila čtyři hlavní cíle: 

- posílit společnou identitu, 

- vyhovět potřebám lepších životních a pracovních podmínek, 

- rozvíjet a zhodnocovat ekonomickou produkci (zejména produkty vinařství), 

- zlepšit územní rozvoj a životní prostředí. 

Do struktury MAS patří sdružení 11 obcí, Výbor sdružení obcí (37 členů veřejného sek-

toru), Výbor pro rozvoj (100 členů soukromého sektoru) a tematické komise rozdělené do 

sedmi misí a pěti středisek (26 členů z obou sektorů).    

V letech 2000 – 2006 byly v rámci programu LEADER+ postupně naplňovány cíle ko-

munitně přijaté rozvojové strategie prostřednictvím realizace konkrétních investičních a nein-

vestičních projektů. Přitom hlavním tématem programu LEADER+ bylo pro MAS Horní 



 

29/101 

 

 

Languedoc a Vinice využití přírodního a kulturního bohatství. Dalším tématem byly barvy 

Languedocu, a to barva květin, barva kamene a barva vody v souvislosti s rozvojem turismu.  

Produkty cestovního ruchu byly zaměřeny především na: 

- tematická místa a jejich propojení, 

- místní ekonomická oživení, 

- tematické stezky, túry, 

- škálu pobytových nabídek, 

- každoroční setkání v území MAS. 

V tabulce 1.3 jsou uvedeny pro lepší představu uvedeny jednotlivé fiche a cíle. 

Tabulka 1.3: Fiche MAS Horní Languedoc a Vinice pro období 2000 - 2006 

Název fiche Cíle 

Integrace místních aktérů a jejich 

zaměstnání umožněním přístupu k 

novým povoláním v oblasti zhodno-

cení místních zdrojů. Je určeno pro 

skupinu obyvatelstva, která se přímo 

nevěnuje výrobě vína. Může se tak 

řešit nedostatek pracovních míst v 

dané lokalitě. 

- posílit společnou identitu 

- vyhovět potřebám lepších životních a pracovních 

podmínek 

- rozvíjet a zhodnocovat ekonomickou produkci 

Diverzifikace ekonomiky na venko-

vě: využití struktur území pro rozvoj 

turistiky a podpora tvorby nových 

aktivit za účelem využití bohatství v 

oblasti. 

 

 

- rozvíjet a zhodnocovat ekonomickou produkci 

- zlepšit územní rozvoj a životní prostředí 

Uchování a zhodnocení přírodního a 

kulturního bohatství oblasti 

- rozvíjet a zhodnocovat ekonomickou produkci 

(zejména produkty vinařství) 

Upevnění identity území, nabídka 

kulturní identity 

- posílit společnou identitu 

Zdroj: http://leaderplus.ec.europa.eu  
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Pro úspěšnou realizaci projektů získala MAS Horní Languedoc a Vinice na období 2000 

- 2006 dotace z programu LEADER+ v celkové výši 1 562 000 EUR (cca 41,4 mil. Kč), což 

představuje částku cca 0,6 mil. Kč na 1000 obyvatel, tj. několikrát méně ve srovnání s analy-

zovanými MAS České republiky ((viz kapitola 3.4 dizertační práce).  Na druhou stranu tyto 

evropské finanční zdroje vygenerovaly spolufinancování veřejného sektoru ve výši 1 768 772 

EUR (cca 46,9 mil Kč).  

Národní síť MAS České republiky (dále NS MAS ČR) byla jako občanské sdružení zalo-

žena začátkem dubna roku 2007. Samotná síť vznikla ovšem již dříve, v listopadu roku 2005, 

jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova. 

Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich 

vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Činnost této sítě je řízena třináctičlenným Výbo-

rem, který tvoří volení zástupci místních akčních skupin z jednotlivých krajů České republiky. 

NS MAS ČR je partnerem pro spolupráci s evropskou sítí místních akčních skupin a dalšími 

institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova. V současné době NS MAS ČR sdružu-

je nebo podporuje více než 150 místních akčních skupin. 

Cílem dizertační práce není podrobně analyzovat činnost všech 2300 MAS fungujících 

v Evropské unii na principech metody LEADER, nicméně, na základě příkladů dobré praxe 

lze tuto metodu hodnotit jako přínosnou. Díky této metodě lidé spolupracují při řešení společ-

ných problémů, nalézají nové pracovní příležitosti a společně investují do své budoucnosti. 

Otázkou je, zdali při tom dochází k hospodárnému, efektivnímu a účelnému vynakládání ve-

řejných prostředků. 

Metoda LEADER položila základ pro širší využití fondů Evropské unie prostřednictvím 

další metody, a to metody CLLD (community leading local development) – komunitně vede-

ného místního rozvoje, která bude s vysokou pravděpodobností využívána v plánovacím ob-

dobí 2014 - 2020. 

1.3.2 Metoda CLLD 

CLLD je podle Evropské komise metoda pro zapojení místních aktérů při vytváření a 

provádění místních integrovaných strategií. CLLD může být obzvláště účinným nástrojem 

zejména v době hospodářské krize a přitom být v souladu se Strategií Evropa 2020. CLLD je 

zaměřena na konkrétní subregionální území. Instituce zajišťující implementaci rozvojových 

strategií musí být složeny ze zástupců veřejného a soukromého sektoru, přičemž na rozhodo-
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vací úrovni nesmí mít orgány veřejné správy definované v souladu s vnitrostátními pravidly, 

ani žádné jiné zájmové skupiny více než 49 % hlasovacích práv. O tomto pravidlu lze však 

polemizovat, neboť veřejný sektor by nebyl schopen garantovat plnění cílů dané rozvojové 

strategie v souladu s veřejným zájmem a veřejné prostředky by nemusely být vynakládány 

účelně (byly by preferovány projekty soukromého sektoru). Proto musí být programy a pro-

jekty realizovány prostřednictvím integrovaných a multi-sektorových rozvojových strategií 

zohledňujících dlouhodobé účinky a dále musí být navrhovány s ohledem na místní potřeby a 

rozvojový potenciál. Mezi priority patří zejména územní spolupráce a vytváření sítí tam, kde 

je to vhodné. V tabulce 1.4 jsou uvedeny principy fungování CLLD. 

Tabulka 1.4: Principy fungování CLLD podle Evropské komise 

Princip Vysvětlení 

Sub-regionální oblasti, místní územní 

přístup 

Finanční prostředky jsou soustředěny na oblasti, které je 

nejvíce potřebují. Řešení jsou přizpůsobena k pružnému 

plnění rozmanitých potřeb a příležitostí – ve správný čas 

a na správném místě. 

Komunitou vedené 

partnerství. Participativní a partnerské 

přístupy 

Společná odpovědnost a vlastnictví. Žádná zájmová 

skupina, ať už veřejná nebo soukromá, nedominuje. 

Partnerství mobilizuje znalosti, energii a zdroje místních 

aktérů. 

Integrované multi-sektorové 

místní strategie 

Akce se vzájemně posilují a staví na silných stránkách 

v dané oblasti. Vazby jsou navazovány vodorovně mezi 

místními aktéry a vertikálně s partnery na jiných úrov-

ních. Ty mohou mít různé priority a vstupní body. 

 

Inovace V místním kontextu metoda generuje nové způsoby 

myšlení a konání – nové trhy, nové produkty a služby, 

způsoby práce a sociální inovace. 

Síťování a spolupráce Místní oblasti a komunity se od sebe navzájem učí a 

nacházejí spojence pro posílení svého postavení v glo-

bální ekonomice. 

Zdroj: Evropská komise, 2013, 7 s. 
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Jaké výhody vidí Evropská komise v metodě CLLD ? Místní aktéři mají lepší znalosti 

místních problémů, které je třeba řešit a mají k dispozici zdroje a možnosti je využívat. Proto 

jsou schopni mobilizovat místní zdroje v rámci procesu rozvoje tak, jak by se to nestalo s pří-

stupy shora - dolů. To dává místním aktérům větší smysl pro vlastnictví a závazky k projek-

tům, které jim umožňují, aby využily to nejlepší z místních výhod/předností. Nicméně, komu-

nitně orientovaný přístup může být efektivní pouze tehdy, pokud se vyvíjí důvěra mezi zú-

častněnými stranami a je podporován stálými místními strukturami s potřebnými zkušenostmi 

a znalostmi. Zároveň delegování určitých funkcí na úrovni místních partnerství s sebou nese 

určité náklady a rizika. Ve zvláštní zprávě č. 5. Evropského účetního dvora z roku 2010 je 

uvedeno, že dotační systém musí být uspořádán tak, aby posiloval přidanou hodnotu přístupu 

zdola - nahoru, a současně udržel náklady a rizika na přijatelné úrovni. 

Proč chce Evropská komise využívat metodu CLLD nejen v rámci EARDF, ale také v 

rámci ERDF, ESF i EMFF ? V minulých hodnoceních programu LEADER se prokázalo vý-

znamné zlepšení služeb na venkově a kvality života, diverzifikace rizik, zlepšení životního 

prostředí, začlenění ohrožených skupin do místních komunit, zlepšení správy věcí veřejných a 

budování nových kapacit. V programovacím období 2007 – 2013 byl v rámci programu     

LEADER+ vytvořen a udržován značný počet pracovních míst, i když toto nebylo hlavním 

cílem. Například v Severním Irsku byl poměr veřejných investic k nově vytvořeným pracov-

ním místům velmi příznivý. 11 MAS vytvořilo 1445 pracovních míst na plný úvazek 

s veřejnými investicemi 21 milionů EUR, tedy zhruba 14500 EUR vynaložených na 1 pra-

covní místo. Pokud bychom tuto částku porovnali s hodnotou socioekonomického přínosu 

užívaného v rámci softwarové aplikace pro regionální operační programy v České republice, 

došli bychom k zajímavému zjištění. Celková hodnota sociologického přínosu v daném roce 

referenčního období se u osob s vyšším vzděláním pohybuje v rozmezí 14800 -  20000 EUR. 

Přitom náklady práce v ČR jsou nižší než v Irsku. Z toho lze vyvodit, že u nově vytvořených 

pracovních pozic (projektoví manažeři, animátoři apod.) mohou být celospolečenské náklady 

na zřízení těchto pozic v rámci metody CLLD poměrně nízké. Vzhledem k tomu, že dizertač-

ní práce je v kapitole 3 zaměřena i na tuto problematiku, mohou její výstupy posloužit jako 

argument pro nebo proti zavádění CLLD v České republice. 

Je metoda CLLD využitelná i ve městech a příměstských oblastech? V minulosti byly v 

rámci ERDF a ESF podpořeny iniciativy s podobnými rysy jako má CLLD. V letech 1994 až 

2006 byla politika soudržnosti pro města a příměstské oblasti realizována prostřednictvím 
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iniciativy URBAN. Tato iniciativa byla zaměřena zejména na zanedbané městské části s prů-

měrnou populací 28000 obyvatel. Podle ex–post hodnocení iniciativy URBAN bylo klíčovým 

faktorem úspěšných projektů vlastnictví na místní úrovni. Projekty byly vybrány v souladu s 

místním vnímáním potřeb, závazkem odpovědnosti a v rámci partnerství s místními aktéry. 

Větší subjekty hrály důležitou roli při poskytování odborných znalostí a administrativních 

kapacit. ERDF rovněž spolufinancuje nadnárodní vzdělávání a vytváření sítí iniciativy UR-

BACT. Od roku 2007 se na realizaci této iniciativy podílí kolem 500 měst a přibližně 60 te-

matických výměn a školících sítí. Každé město, které se účastní iniciativy URBACT, zřídilo 

širokou místní podpůrnou skupinu, která rozvíjí místní akční plán. Ačkoli URBACT není 

v tzv. místní podpůrné skupině určen k provádění místního akčního plánu a není automaticky 

financovaný, mohl by být základem pro partnerství a strategie řešené v rámci CLLD. V ná-

vaznosti na zkušenosti z iniciativ URBAN a URBACT, může mít CLLD řadu specifických 

forem v městských partnerstvích a strategiích. Jedná se především o problematiku městských 

čtvrtí zahrnující zanedbané části, průmyslové oblasti, brownfields, předměstí apod.. Dále se 

jedná o menší města a jejich prosazení na trhu měst. Jednotlivé přístupy by mohly být tema-

ticky zaměřeny na trh práce, sociální vyloučení, městskou mobilitu nebo místní plány pro 

energetickou účinnost. V této souvislosti nový strategický referenční rámec otevírá velkou 

příležitost pro užší spolupráci na místní úrovni v rámci měst. 

Evropská komise se domnívá, že metoda CLLD může být užitečným nástrojem pro posi-

lování místní komunity, včetně znevýhodněných skupin, pro zlepšení institucionální kapacity 

místních zúčastněných stran a zejména nevládních organizací a pro spouštění sociální inovace 

na místní úrovni. V souvislosti s CLLD by v rámci ESF mohlo být použito veřejných pro-

středků pro: 

-  poskytování přístupu k zaměstnání prostřednictvím školení a opatření přizpůsobeným 

místním potřebám trhu práce, 

-  zlepšení udržitelné integrace mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, 

- snížení míry předčasného ukončování školní docházky, 

- prosazování rovnosti mezi muži a ženami v přístupu k zaměstnání a kariérnímu po-

stupu prostřednictvím potírání genderových stereotypů v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy, 

- snížení segregace pohlaví na trhu práce, 

- rozvoje podnikání žen a prosazování metod sladění práce a osobního života pro muže 

a ženy, 
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- rozvoj individuálních způsobů integrace a znovuzapojení do zaměstnání pro lidi na 

okraji trhu práce, 

- zlepšení integrace marginalizovaných komunit a boj proti diskriminaci na základě 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, 

- podporu sociální ekonomiky a sociálních podniků. 

 

Metoda CLLD je velmi dobře využitelná i v odvětví cestovního ruchu. Cestovní ruch je 

často uváděn jako selektivní motor ekonomického rozvoje, zejména v regionálním měřítku a 

často nepřesně jako lék na řešení nezaměstnanosti. Z těchto důvodů je také v mnoha zemích 

politika veřejné podpory cestovního ruchu zdůvodňována kromě jiného tvorbou pracovních 

míst a tedy řešením problematiky nezaměstnanosti často v periferních a problémových oblas-

tech. Studie Rakouského institutu pro hospodářskou podporu z roku 2005 uvádí mezi šesti 

základními důvody pro veřejnou podporu cestovního ruchu v Rakousku fakt, že cestovní ruch 

je důležitým generátorem nových pracovních míst. Zaměstnanostní multiplikátory v cestov-

ním ruchu jsou v rámci celkového hospodářství zpravidla řazeny k nejvyšším a cestovní ruch 

je hnací silou ve vytváření pracovních míst zejména pro mladé lidi (Franke, 2012, s. 12).  

Cestovní ruch je významným ekonomickým odvětvím v České republice, o čemž svědčí 

relevantní formulace Strategie regionálního rozvoje České republiky na léta 2007 – 2013, kde 

je v kapitole 2.7 Cestovní ruch uvedeno o cestovním ruchu, že je jedním z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících odvětví v České republice. Proto byla do dizertační práce zařazena případová 

studie, která přináší poznatky z použití metody CLLD v rámci turistické oblasti Jeseníky-

východ, tj. v rámci území, které je dle rajonizace státní agentury CzechTourism součástí Mo-

ravskoslezského kraje (okres Bruntál). Dalo by se říci, že Jeseníky-východ patří v České re-

publice mezi první turistické oblasti, kde byla metoda CLLD zavedena, neboť k prvním akti-

vitám došlo již v červenci 2011. Tedy v době, kdy se o této metodě teprve začalo hovořit v 

rámci Evropské komise. Veřejným subjektem, který nese odpovědnost za celý proces zavádě-

ní CLLD do praxe, je Euroregion Praděd coby sdružení 71 měst a obcí okresů Bruntál (Mo-

ravskoslezský kraj) a okresu Jeseník (Olomoucký kraj). Euroregion Praděd rovněž plní funkci 

společnosti destinačního managementu (DMC) a spolu se správci atraktivit a poskytovateli 

služeb v cestovním ruchu tvoří destinační management (DM) turistické oblasti Jeseníky-

východ. Situace v Jeseníkách je ovšem poněkud komplikovaná, neboť zde nyní působí dvě 

DMC, a to Euroregion Praděd pro Jeseníky-východ a Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu pro 
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Jeseníky-západ (okres Jeseník a část okresu Šumperk). Oba subjekty jsou financovány z více 

než 50 % z veřejných zdrojů. Z hlediska financování se tedy jedná o subjekty veřejného sek-

toru. Tato komplikovaná situace je pro případovou studii výhodou, neboť je možné porovnat 

dopady implementace metody CLLD v území Jeseníky-východ měřené návštěvností a příjmy 

z ubytovaných hostů s týmiž ukazateli za území Jeseníky-západ.  

1.4 Metody zapojení místní komunity do procesu komunitního plánování 

Metod zapojení komunity do procesu komunitního plánování je celá řada, nicméně pro 

představení této problematiky je níže uvedeno několik příkladů z Watesovy Community 

Handbook: 

Activity weeks (Týden aktivit) 

Program jednotlivých aktivit je připravován pro příslušné téma. Jeden týden je dostatečná 

doba pro dosažení výsledku, ale tato doba může být delší i kratší. Organizace i jednotlivci 

jsou pozváni k účasti na přípravě a realizaci společných aktivit během jednoho týdne a jsou 

propagováni v rámci celého týdenního programu. Program je podporován a koordinován spo-

lečenstvím partnerských subjektů, zahrnujícím zejména místní media. 

Briefing workshop (Instruující pracovní seminář) 

Jedná se o jednoduchou metodu zaměřenou na přípravnou fázi daného projektu nebo se-

stavení Akčního plánu. Potenciální uživatelé výstupů projektu jsou pozváni na workshop, 

který obvykle trvá jedna a půl hodiny. Uživateli mohou být skupiny s různými zájmy (za-

městnanci, vedoucí pracovníci, mladí lidé apod.) nebo uživatelé zaměření na určitá témata 

(bydlení, zaměstnanost, veřejná prostranství apod.). Workshop je moderován jedním nebo 

více facilitátory, kteří by měli účastníky uvádět do souvislostí. Bodový záznam je pořízen o 

klíčových otázkách a jednotlivé příspěvky by měly být všemi odsouhlaseny. 

Community planning forum (Fórum pro komunitní plán) 

Toto fórum je otevřené, víceúčelové setkání trvající několik hodin. Třístupňová forma je 

plánována tak, aby zajistila informace, generovala myšlenky a vytvořila interakci mezi zá-

jmovými skupinami. Fórum může být organizováno jakoukoliv zájmovou stranou na základě 

stručného oznámení. Vlastní forma setkání je kombinací interaktivních ukázek, otevřeného 

fóra, pracovních skupin a neformálního síťování.  
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Prioritising (Stanovení priorit) 

Tato metoda je cestou ke stanovení priorit – co je potřeba učinit a kdy. V tomto případě 

se jedná se o důležitý aspekt rozhodovacích procesů z hlediska potřeb dané komunity. Pro-

střednictvím skupinové práce jsou identifikovány prioritní aktivity, které by měly být zpravi-

dla všemi odsouhlaseny.  

Z hlediska metod LEADER a CLLD se jedná o různé animační aktivity zaměřené na bu-

dování partnerství v rámci dané komunity, v rámci konkrétních projektů či na úrovni regionu 

mezi venkovskými a městskými MAS. Animační aktivity jsou důležité pro stimulaci místních 

rozvojových procesů. Podle Evropské komise má většina MAS za to, že hlavní část a hodnota 

jejich práce pochází z animačních aktivit. To bylo potvrzeno Evropským účetním dvorem 

stejně jako prostřednictvím hodnocení jednotlivých programů LEADER. To by měly vzít v 

úvahu členské státy v případě, že chtějí definovat kritéria pro animační náklady ve svých ope-

račních programech. MAS by měly používat různé prostředky k informování místní komunity 

o možnostech získání dotací na projekty: 

- na veřejných schůzích a akcích, 

- prostřednictvím letáků a publikací, 

- prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím členů MAS. 

Náklady na animační aktivity mohou také obsahovat speciální personální náklady na 

animátory rozvoje. Náklady na takové animátory by měly být považovány za náklady na ani-

mační aktivitu, nikoli za provozní náklady. To by se samozřejmě projevilo v ekonomickém 

hodnocení příslušných projektů. 

1.5 Shrnutí 

Metodiky přípravy a realizace komunitních plánů a zapojení místních obyvatel do proce-

su komunitního plánování mají oporu v institucionálních teoriích regionálního rozvoje. Sítě 

kontaktů a organizace, které tyto sítě pomáhají vytvářet, jsou považovány za hlavní zdroje 

inovací a hospodářského úspěchu dané lokality/regionu. Nekodifikované vědomosti se stávají 

zdrojem konkurenční výhody, protože jsou vázány na konkrétní lokalitu/region a institucio-

nální charakteristiky lokality/regionu. Sociologické práce Granovettera a Whita dokládají, že 

trh dosti zřídka funguje jako anonymní systém poptávajících a nabízejících aktérů. 

Z empirických výzkumů bylo možné logicky vyvodit, že každá forma tržní interakce či trans-

akce je v podstatě formou vazby mezi konkrétními osobami. Z hlediska efektivity fungování 
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ekonomiky je žádoucí vysoká míra důvěry mezi aktéry, která vzniká opakovanými úspěšnými 

interakcemi na bázi reciprocity a vzájemné výhodnosti. Tímto směrem se ubírá Evropská unie 

(implementace metod LEADER a CLLD), přičemž charakteristickým rysem její politiky je 

zvýšený důraz na strategické plánování, stanovování měřitelných cílů, časové harmonogramy, 

kvalitní implementační systémy, monitorování průběhu podpůrných programů a hodnocení 

jejich účinnosti a efektivnosti. Uplatnění metod zapojení místní komunity do procesu komu-

nitního plánování pomáhá vytvářet sítě kontaktů, a tím také inovační potenciál lokalit/regionů. 

Zhodnocením praktického využití metod a postupů komunitního plánování v Evropské unii 

byl naplněn dílčí cíl 1 dizertační práce. 
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2 Vazby komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného území 

Pro sledování vazeb komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného 

území lze využít SWOT analýzy jako koncentrovaného nástroje pro hodnocení komunitního 

plánu a dále lineární korelaci s využitím relevantních ukazatelů. 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možné identifikovat interní faktory komunitní-

ho plánu, tj. silné stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) a dále externí faktory ko-

munitního plánu, tj. příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Jedná se o metodu analýzy 

užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. Díky SWOT 

analýze je možné komplexně vyhodnotit fungování komunitního plánu. Tato analýza byla 

vyvinuta Albertem Humphreyem, který vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný projekt 

na Stanfordově univerzitě. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do čtyř výše jmenovaných základních skupin. Vzájemnou inter-

akcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně 

druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzá-

jemného střetu (viz tabulka 2.1). 

 

Tabulka 2.1: Metoda SWOT analýzy 

SWOT analýza 
Interní faktory 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

  

f 

a 

k 

t 

o 

r 

y 

O: Příležitosti 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných strá-

nek.  

Odstranění slabin pro vznik no-

vých příležitostí.  

T: Hrozby 
Použití silných stránek pro zame-

zení hrozeb. 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby.  

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 
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V rámci naplňování cílů komplexních komunitních plánů je zpravidla sledován vývoj so-

cioekonomických charakteristik řešeného území: 

- migrace a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel, 

- vzdělanostní a věková struktura obyvatel, 

- trh práce a zaměstnanost (tvorba pracovních míst), 

- nezaměstnanost, 

- podnikání a konkurenceschopnost (ekonomická aktivita). 

 

Pro měření těchto charakteristik jsou s využitím statistických informací používány různé 

ukazatele, jako např. migrační saldo, podíl osob s VŠ vzděláním v populaci 15 – 64 let, index 

stáří, míra nezaměstnanosti, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní 

místo, počet ekonomických subjektů v řešeném území, daňové příjmy a celkové příjmy obcí 

řešených území, podíl daňových příjmů obcí na příjmech celkem, kapitálové výdaje a výdaje 

celkem obcí řešených území, podíl kapitálových výdajů obcí na výdajích celkem apod. Díky 

těmto údajům je možné sledovat vazby či případné závislosti mezi socioekonomickými příno-

sy či socioekonomickými náklady realizace komunitního plánu a vývojem socioekonomic-

kých charakteristik řešeného území. Ve statistice se korelací rozumí vztah mezi náhodnými 

veličinami. Nejjednodušším případem závislosti mezi proměnnými použitelný i pro zjištění 

relevantních vazeb je lineární závislost. Grafickým vyjádřením lineární závislosti je přímka. 

Pro odhad, zda mezi dvěma jevy existuje lineární závislost, je nejjednodušší sestrojit bodový 

diagram. Chceme-li takový předpoklad potvrdit matematickým výpočtem, určíme korelační 

koeficient, který se používá pro měření síly lineární závislosti. Pearsonův korelační koeficient 

je definován vztahem: 

xyr = 
yx

xy

ss

s
= 
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yyxx
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.

 , kde 

sxy je kovariance znaků X a Y, sx je směrodatná odchylka znaku X a sy je směrodatná odchyl-

ka znaku Y. Blíží-li se korelační koeficient hodnotě 0, lze předpokládat lineární vztah mezi 

oběma proměnnými. S využitím korelačního koeficientu je rovněž možné ověřovat platnost 

hypotéz o existenci lineárního vztahu mezi těmito proměnnými. Pokud bychom tedy za pro-

měnnou X dosadili hodnoty socioekonomických přínosů či socioekonomických nákladů a za 

proměnnou Y hodnoty socioekonomických charakteristik, mohli bychom tímto jednoduchým 
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způsobem sledovat existenci či neexistenci lineární závislosti mezi těmito proměnnými a ově-

řovat platnost hypotéz. Přitom je nutné počítat s tím, že dopady realizace komunitního plánu 

se projevují s určitým časovým odstupem. 

V následujících podkapitolách jsou verbálně popsány vazby mezi dopady realizace ko-

munitního plánu a konkrétními socioekonomickými charakteristikami řešeného území. Tyto 

vazby lze dále zkoumat prostřednictvím korelační analýzy. 

2.1  Vazby komunitního plánu na demografické charakteristiky řešeného území 

Z řady příkladů z praxe vyplývá, že v analytické části komunitního plánu jsou vždy uvá-

děny časové řady demografických údajů. V syntetické části jsou poznatky o vývoji demogra-

fických dat obvykle nějakým způsobem vyhodnoceny a jsou navržena příslušná opatření 

v souladu s cíli rozvoje řešeného území. Vzhledem k tomu, že komunitní plánování je inspi-

rováno institucionálními teoriemi regionálního rozvoje, jsou opatření komunitního plánu sou-

visející s problematikou demografického vývoje zaměřena obvykle na podporu institucí, které 

pomohou stabilizovat místní obyvatele, tedy místní lidský kapitál.  

2.1.1 Vazby na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 

Ve srovnání s neoklasickými a neoliberálními přístupy, které preferují mobilitu lidského 

kapitálu, se u komunitního plánování jedná o zcela odlišný přístup, který se snaží eliminovat 

především negativní sociálně ekonomické jevy provázející odliv místních obyvatel za prací. 

Které jevy to jsou? Rozpad přirozených společenství, zejména rodiny, rozpad pozitivních so-

ciálních a ekonomických vazeb v síti místních kontaktů apod. Podobně je tomu ve srovnání 

s keynesiánsky orientovanými přístupy jádro-periferie, kde politické implikace obvykle neřeší 

nežádoucí migraci do městských oblastí, což způsobuje řadu dalších problémů. Komunitní 

plány mohou realizací svých opatření zmírnit nebo i zcela eliminovat nežádoucí migraci 

zejména mladých lidí mimo řešené území. Ukazatelem pro měření dopadu opatření je migrač-

ní saldo. Z hlediska opatření se jedná především o zatraktivnění podmínek pro bydlení, zlep-

šení veřejných služeb, rozvoj komunitních center, podporu aktivit zaměřených na zlepšení 

místního sociálního klimatu apod. Jednotlivá opatření jsou často vzájemně provázána do po-

doby integrovaných rozvojových plánů. Silnou stránkou komunitního plánu je tedy schopnost 

generovat vzájemně provázaná opatření zlepšující životní podmínky obyvatel řešeného území. 

Další silnou stránkou komunitního plánu je schopnost zapojit obyvatele řešeného území do 

realizace daných opatření, čímž může být posílen pozitivní vztah k území, ve kterém tito oby-

vatelé žijí. To se týká především území, kde z různých důvodů neexistují historické vazby 
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mezi místními obyvateli a je velmi obtížné motivovat tyto obyvatele ke spolupráci a vytváření 

sítě kontaktů. Slabou stránkou komunitního plánu z hlediska vazby na migraci a přirozený 

přírůstek/úbytek obyvatel řešeného území jsou téměř vždy omezené finanční prostředky na 

realizaci daných opatření. Z tohoto hlediska je nutné přistupovat k jeho přípravě a realizaci 

realisticky a plánovat pouze taková opatření, která jsou ufinacovatelná. Příležitostí pro komu-

nitní plán je vývoj nových metod pro zapojení místních obyvatel, zejména mladých rodin, do 

realizace daných opatření. Jednoduše řečeno, čím více mladých rodin se do procesu přípravy a 

realizace daného opatření zapojí, tím lépe. Naopak, hrozbou je nezájem místních obyvatel o 

zapojení do realizace daných opatření. Další hrozbou je špatné manažerské řízení realizace 

daných opatření. Termín projektový management označuje způsob řízení, pomocí něhož je 

možné zabezpečit realizaci požadovaných cílů. S tím samozřejmě souvisí i měření dopadů 

realizace relevantních opatření například počtem pravidelných uživatelů nebo počtem jedno-

rázových uživatelů. Významnou hrozbou je rovněž nedostatečně připravená legislativa, která 

neumí podporovat realizaci daných opatření komunitních plánů a měření dopadů těchto opat-

ření na měřitelné ukazatele. V tabulce 2.2 jsou uvedeny interní a externí faktory SWOT ana-

lýzy z hlediska vazeb na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel. 

Tabulka 2.2: SWOT analýza – vazby na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 

Silné stránky Slabé stránky 

 schopnost generovat vzájemně prováza-

ná opatření zlepšující životní podmínky 

obyvatel řešeného území 

 schopnost zapojit obyvatele řešeného 

území do realizace daných opatření 

 omezené finanční prostředky na realizaci 

daných opatření 

Příležitosti Hrozby 

 vývoj nových metod pro zapojení míst-

ních obyvatel, zejména mladých rodin, 

do realizace daných opatření 

 nezájem místních obyvatel o zapojení do 

realizace daných opatření  

 špatné manažerské řízení realizace da-

ných opatření 

 nedostatečně připravená legislativa na 

podporu komunitního plánování 

Zdroj: Autor dizertační práce 
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Příkladem konkrétního projektu zaměřeného na řešení nežádoucí migrace může být pří-

prava lokalit na výstavbu rodinných domů. Přirozený úbytek obyvatel může být například 

řešen obecním porodným spojeným s šetřením potřeb rodičů s dětmi. Na výsledky šetření 

mohou dále navazovat další projekty snižující přirozený úbytek obyvatel. Dopad těchto pro-

jektů na ukazatel migračního salda se může projevit s určitým zpožděním, zpravidla 

v horizontu dvou a více let, a proto je vhodné zjišťovat korelaci mezi realizací těchto projektů 

a vývojem migračního salda s minimálně dvouletým časovým odstupem. 

2.1.2 Vazby na vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatel 

Podobně jako u vazby na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel spočívá vazba na 

vzdělanostní strukturu obyvatel řešeného území v realizaci opatření zmírňujících nebo elimi-

nujících odliv mozků z řešeného území a dále se jedná o opatření zvyšující vzdělanost míst-

ních obyvatel. Obecným problémem dnešní doby je stárnutí populace, které může být v rámci 

komunitních plánů řešeno opatřeními zaměřenými na hospodárné a efektivní služby pro seni-

ory a jejich pečovatele. Dalším problémem je snižování počtu dětí a mladých lidí s negativ-

ním dopadem na provoz předškolních zařízení a škol. I zde je možné díky zapojení rodičů a 

zástupců relevantních školských zařízení dospět k hospodárným a efektivním řešením, která 

se mohou svými dopady projevit i na regionální úrovni. Vzhledem k provázanosti jednotli-

vých opatření komunitního plánu je možné sledovat dopady těchto opatření v rámci více uka-

zatelů. Například, realizací daného opatření může dojít k pozitivní změně migračního salda a 

zároveň ke zvýšení podílu osob s VŠ vzděláním v populaci 15 – 64 let nebo ke snížení indexu 

stáří. Silnou stránkou komunitního plánu je tedy schopnost generovat opatření zlepšující 

vzdělanostní strukturu obyvatel řešeného území a vzájemně provázaná opatření reagující na 

významné změny ve věkové struktuře obyvatel řešeného území. Další silnou stránkou je po-

dobně jako u vazby na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel schopnost komunitního 

plánu zapojit místní obyvatele do řešení daných opatření. Slabou stránkou komunitního plánu 

z hlediska vazby na vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatel řešeného území jsou téměř 

vždy omezené finanční prostředky na realizaci daných opatření. Z tohoto hlediska je nutné 

opět přistupovat k jeho přípravě a realizaci realisticky a plánovat pouze taková opatření, která 

jsou ufinacovatelná. Příležitostí pro komunitní plán je vývoj nových metod pro zapojení míst-

ních obyvatel, zejména vzdělaných lidí, seniorů, zástupců předškolních a školních zařízení a 

rodičů do realizace daných opatření. Hrozbou je pak nezájem místních obyvatel o zapojení do 

realizace daných opatření. Další hrozbou je špatné manažerské řízení realizace daných opat-

ření a rovněž nedostatečně připravená legislativa, která neumí podporovat realizaci daných 
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opatření komunitních plánů a měření dopadů těchto opatření na měřitelné ukazatele. V tabulce 

2.3 jsou uvedeny interní a externí faktory SWOT analýzy z hlediska vazeb na migraci a přiro-

zený přírůstek/úbytek obyvatel. 

Tabulka 2.3: SWOT analýza – vazby na vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatel 

Silné stránky Slabé stránky 

 schopnost komunitního plánu generovat 

opatření zlepšující vzdělanostní struktu-

ru obyvatel řešeného území  

 schopnost komunitního plánu zapojit 

místní obyvatele do řešení daných opat-

ření 

 omezené finanční prostředky na realizaci 

daných opatření 

Příležitosti Hrozby 

 vývoj nových metod pro zapojení míst-

ních obyvatel, zejména vzdělaných lidí, 

seniorů, zástupců předškolních a škol-

ních zařízení a rodičů do realizace da-

ných opatření 

 nezájem místních obyvatel o zapojení do 

realizace daných opatření  

 špatné manažerské řízení realizace da-

ných opatření 

 nedostatečně připravená legislativa na 

podporu komunitního plánování 

Zdroj: Autor dizertační práce 

 

Příkladem konkrétního projektu zaměřeného na řešení vzdělanosti v řešeném území mů-

že být zřízení centra excelence zaměřeného na výzkum a vývoj v odvětví, které má v řešeném 

území dlouhodobou perspektivu. Vzhledem k minulým finančním podporám Evropské komi-

se na zřízení center excelence v rámci Evropské unie je realizace tohoto opatření reálná. Níz-

ká úroveň vzdělanosti může být rovněž řešena zřízením konzultačních pracovišť vysokých 

škol s vazbou na rozvojový potenciál řešeného území. Samozřejmě za předpokladu, že v da-

ném území ještě taková vysoká škola neexistuje.  Vhodným projektem komunitního plánu pro 

řešení seniorizace řešeného území může být zřízení centra pro seniory poskytující zázemí pro 

setkávání seniorů během pracovního týdne včetně zajištění zdravotní péče, animačních pro-

gramů, stravování a odvozu seniorů do centra a zpět do místa svého bydliště. Tím se velmi 

ulehčí rodinným příslušníkům a pečovatelům, kteří se o seniory starají a zároveň se ušetří 

nemalé veřejné prostředky na provoz domovů důchodců. Vtažením cílových skupin seniorů a 
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jejich rodinných příslušníků či pečovatelů do přípravy a realizace takového typu projektu lze 

docílit nejen ekonomických efektů, ale i příznivých dopadů na sociální klima v řešeném úze-

mí. Stejně jako u problematiky migrace a přírůstku/úbytku obyvatel se dopad realizace těchto 

projektů na relevantní ukazatele, tj. podíl osob s VŠ vzděláním v populaci 15 – 64 let nebo 

index stáří může projevit s určitým zpožděním, zpravidla v horizontu dvou a více let, a proto 

je vhodné zjišťovat korelaci mezi realizací těchto projektů komunitního plánu a vývojem da-

ných ukazatelů s minimálně dvouletým časovým odstupem. 

2.2  Vazby komunitního plánu na trh práce a zaměstnanost 

Důkazy o silné vazbě komunitního plánu na trh práce a zaměstnanost přináší kapitola 1.3. 

Zhodnocení metod komunitního plánování používaných v Evropské unii. Více než 2300 míst-

ních akčních skupin vygenerovalo v období 1991 - 2012 stovky projektů, tisíce nových pro-

duktů a desetitisíce pracovních míst s využitím místního ekonomického potenciálu. Vzniká 

tak určitá protiváha globálním hodnotovým řetězcům schopná zajistit alespoň částečnou 

soběstačnost například v zemědělství, rybolovu nebo v sektoru služeb. Klíčová je ovšem udr-

žitelnost výstupů komunitních plánů zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky sla-

bých regionech. Jak této udržitelnosti dosáhnout? Pokud bychom využili teoretického modelu 

SWOT analýzy, je nutné vyvíjet nové metody, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek. 

Silnou stránkou komunitního plánu z hlediska vazby na trh práce a zaměstnanost je bezesporu 

schopnost vytvářet sítě kontaktů generující produkty, inovace a společný marketing. Další 

silnou stránkou je například schopnost vytvářet partnerství veřejného a soukromého sektoru 

s dopadem na veřejnou podporu tvorby pracovních míst. Tyto silné stránky lze následně pou-

žít pro zamezení hrozeb. Udržitelnost výstupů komunitního plánu zaměřených na trh práce a 

zaměstnanost lze rovněž zajistit odstraňováním slabých stránek ve prospěch vzniku nových 

příležitostí. Slabou stránkou je v tomto ohledu závislost na disponibilitě lidského kapitálu 

v řešeném území. Pokud není dostatek relevantních partnerů v síti kontaktů, lze stěží tvořit 

nové produkty, inovace a společný marketing. Příležitostí pro komunitní plán je pak vývoj 

konkurenceschopných produktů, tvorba inovací a společný marketing s cílem podpory prodeje 

produktů a s dopadem na zaměstnanost. Dále je vhodné vyvíjet nové strategie, díky nimž je 

možné omezit hrozby. Podobně jako u předešlých vazeb je největší hrozbou nezájem rele-

vantních partnerů o zapojení do realizace daných opatření komunitního plánu. Další hrozbou 

je špatné manažerské řízení realizace daných opatření. Vzhledem k velmi pravděpodobným 

vazbám daných opatření na podnikatelské záměry relevantních partnerů je nutné zajistit kva-

litního manažera se znalostmi mikroekonomie a tvorby podnikatelských záměrů. Stálou hroz-
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bou je nedostatečně připravená legislativa na podporu komunitního plánování. V tabulce 2.4 

jsou uvedeny interní a externí faktory SWOT analýzy z hlediska vazeb na trh práce a zaměst-

nanost. 

Tabulka 2.4: SWOT analýza – vazby na trh práce a zaměstnanost 

Silné stránky Slabé stránky 

 schopnost vytvářet sítě kontaktů generu-

jící produkty, inovace a společný marke-

ting  

 schopnost vytvářet partnerství veřejného 

a soukromého sektoru s dopadem na ve-

řejnou podporu tvorby pracovních míst 

 závislost na disponibilitě lidského kapitá-

lu v řešeném území 

Příležitosti Hrozby 

 vývoj konkurenceschopných produktů, 

tvorba inovací a společný marketing 

s cílem podpory prodeje produktů a 

s dopadem na zaměstnanost 

 nezájem relevantních partnerů o zapojení 

do realizace daných opatření  

 špatné manažerské řízení realizace da-

ných opatření 

 nedostatečně připravená legislativa na 

podporu komunitního plánování 

Zdroj: Autor dizertační práce 

Vhodným příkladem projektu, v rámci kterého jsou do spolupráce zapojeni partneři ze 

soukromého i veřejného sektoru, je vytvoření destinačního managementu s cílem zvýšení ná-

vštěvnosti v řešeném území a dopadem na zaměstnanost. Partnery jsou v tomto případě správ-

ci atraktivit a poskytovatelé ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb. V tomto ohledu 

jsou na tom v rámci Evropské unie nejlépe destinační managementy v Rakousku. Nicméně, 

v této dizertační práci je realizace takového typu projektu využívajícího metodu CLLD v rám-

ci území České republiky rozpracována do podoby případové studie. Jedná se o území Mo-

ravskoslezského kraje, konkrétně o turistickou oblast Jeseníky. Dalším příkladem vhodného 

projektu je vytvoření regionální značky pro potravinářské i nepotravinářské výrobky. Tato 

regionální značka může generovat vytvoření sítě spolupracujících partnerů a zvýšit konkuren-

ceschopnost jejich produktů díky inovacím a společnému marketingu. Přitom síť výrobců 

produktů s regionální značkou lze v rámci řešeného území dále propojovat s dalšími sítěmi 
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kontaktů. Výhodou obou příkladů opatření je udržitelnost jejich výstupů i v případě, že někte-

ří partneři zkrachují. Ovšem za předpokladu, že existuje široká síť těchto partnerů a existuje 

mezi nimi vzájemná důvěra, aby zbytečně nedocházelo ke zvýšeným transakčním nákladům. 

2.3 Vazby komunitního plánu na dlouhodobou nezaměstnanost 

Dlouhodobá nezaměstnanost je v Evropské unii velkým problémem, který v mnohých 

případech způsobuje sociálně patologické jevy. Jsou známy případy, kdy v rámci jedné rodiny 

nepracovaly i tři generace lidí. V této souvislosti již nelze od těchto lidí očekávat zájem o zís-

kání práce, i když pracovní příležitosti mohou existovat. Jejich zaměstnavatelnost je tedy 

velmi problematická. Z pohledu neoklasických teorií regionálního rozvoje je v podstatě vy-

loučena možnost mobility těchto nezaměstnaných za prací. Podobně lze na tento problém na-

hlížet z hlediska keynesiánských teorií jádro – periferie. Částečným lékem na řešení tohoto 

velkého problému může být realizace relevantních opatření komunitního plánu, přičemž vý-

raznou roli musí hrát instituce. Partnerstvím institucí veřejného a soukromého sektoru mohou 

být vytvořeny podmínky pro realizaci takových opatření, v rámci kterých se bude dařit zapojit 

dlouhodobě nezaměstnané do jakékoliv pravidelné zájmové činnosti. Odtud je již jen krůček 

k získání návyku pracovat. Další skupinou dlouhodobě nezaměstnaných jsou lidé, kteří z ně-

jakého důvodu nemohli dlouhou dobu pracovat a je pro ně obtížné získat práci. Jedná se pře-

devším o ženy starající se o své děti až do školního věku a o lidi, kteří dlouhodobě pobývali 

ve vězení. Rovněž v těchto případech je možné využít silných stránek a příležitostí komunit-

ního plánu k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Silnou stránkou komunitního plánu je pře-

devším schopnost vytvářet partnerství institucí veřejného a soukromého sektoru za účelem 

realizace relevantních opatření komunitního plánu. Nejjednodušším typem takového partner-

ství je partnerství mezi městem/obcí a neziskovou organizací. Z praxe jsou známy příklady, 

kdy nezisková organizace pracuje s danou cílovou skupinou a město/obec poskytuje prostory 

pro činnost neziskové organizace a finanční podporu z městského/obecního rozpočtu. Další 

silnou stránkou komunitního plánu je schopnost využívat metod pro zapojování místních 

obyvatel do realizace daných opatření. Tato schopnost může být přínosná i z hlediska řešení 

problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Slabou stránkou komunitního plánu jsou omezené 

finanční prostředky na realizaci daných opatření. Příležitostí komunitního plánu je vývoj no-

vých metod pro zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do realizace daných opatření. Hroz-

bou komunitního plánu z hlediska dlouhodobé nezaměstnanosti je nezájem těchto nezaměst-

naných o účast v rámci realizace daných opatření. Dalšími hrozbami jsou špatné manažerské 

řízení realizace daných opatření a nedostatečně připravená legislativa na podporu komunitní-
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ho plánování. V tabulce 2.5 jsou uvedeny interní a externí faktory SWOT analýzy z hlediska 

vazeb na dlouhodobou nezaměstnanost. 

Tabulka 2.5: SWOT analýza – vazby na dlouhodobou nezaměstnanost 

Silné stránky Slabé stránky 

 schopnost vytvářet partnerství institucí 

veřejného a soukromého sektoru za úče-

lem realizaci relevantních opatření ko-

munitního plánu  

 schopnost využívat metod pro zapojová-

ní místních obyvatel do realizace daných 

opatření 

 omezené finanční prostředky na realizaci 

daných opatření 

Příležitosti Hrozby 

 vývoj nových metod pro zapojování 

dlouhodobě nezaměstnaných do realiza-

ce daných opatření 

 nezájem dlouhodobě nezaměstnaných o 

účast v rámci realizace daných opatření  

 špatné manažerské řízení realizace da-

ných opatření 

 nedostatečně připravená legislativa na 

podporu komunitního plánování 

Zdroj: Autor dizertační práce 

Konkrétním příkladem projektu zaměřeného na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti může 

být zřízení komunitního centra zájmové činnosti propojujícího relevantní partnery, především 

neziskové organizace, městské /obecní úřady, úřady práce a výzkumná pracoviště vysokých 

škol. Neziskové organizace mohou nabízet širokou škálu příležitostí pro zájmovou činnost 

s využitím práce dobrovolníků, městské/obecní úřady mohou poskytnout prostory a finanční 

podporu komunitnímu centru a úřady práce mohou poskytovat nezaměstnaným potřebné in-

formace o činnosti komunitního centra. Výzkumná pracoviště vysokých škol mohou poskyto-

vat zpětnou vazbu všem partnerům prostřednictvím různých šetření a studií. Dále mohou na-

vrhovat řešení aktuálních problémů spojených s činností komunitního centra. Výsledkem čin-

nosti tohoto centra by mělo být získávání pracovních návyků klientů a jejich připravenost pro 

ucházení se o práci. K tomu může komunitní centrum dávat reference potenciálním zaměstna-

vatelům z veřejného i soukromého sektoru. Dopady činnosti komunitního centra na dlouho-

dobou nezaměstnanosti v řešeném území se mohou projevit ve velice krátké době v závislosti 
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na propracované strategii, akčním plánu a manažerských dovednostech osob odpovědných za 

realizaci projektu. 

2.4  Vazby komunitního plánu na podnikání a konkurenceschopnost 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že vazby komunitního plánu na podnikání a konkurence-

schopnost jsou slabé, může tomu být právě naopak. Komunitní plán by měl být scho-

pen prostřednictvím svých opatření podporovat podnikání v řešeném území nebo i přímo ge-

nerovat nové podnikatelské záměry. Proč by to měl dělat? Minimálně z toho důvodu, že zde 

vzniká potenciál pro posílení stávajících podnikatelských aktivit v řešeném území, potenciál 

pro vznik nových ekonomických subjektů, a tím i potenciál pro vznik nových pracovních pří-

ležitostí. Ukazatele ekonomické aktivity v řešeném území, tj. počet ekonomických subjektů v 

řešeném území, daňové příjmy obcí v řešeném území apod. tedy souvisí s ukazateli trhu práce 

a zaměstnanosti. Rozdíl je v tom, že trh práce pracuje především s pojmem pracovní místo, 

kdežto v souvislosti s podnikáním se používá pojmů příležitost a zisk. Pokud bychom vychá-

zeli z definice podnikání dle obchodního zákoníku, kdy podnikání je soustavná činnost prová-

děná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku, měl by komunitní plán v rámci svých opatření na toto nějakým způsobem reagovat. 

Opatření by měla být zaměřena na podporu stávajících podnikatelských aktivit v řešeném 

území, dále na podporu vzniku nových podnikatelských aktivit a na podporu konkurence-

schopnosti. Silnou stránkou komunitního plánu je tomto ohledu schopnost propojovat subjek-

ty veřejného a soukromého sektoru za účelem prosazení veřejného zájmu. Tímto veřejným 

zájmem je především již zmíněná tvorba pracovních míst. Další silnou stránkou komunitního 

plánu je schopnost síťování a tvorby inovací pro zajištění konkurenceschopnosti spolupracují-

cích partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Slabou stránkou komunitního plánu je 

z hlediska vazby na podnikání závislost na disponibilitě lidského kapitálu v řešeném území, 

podobně jako u vazby na trh práce a zaměstnanost. Příležitostí je pak vývoj nových metod pro 

zapojení místních obyvatel do podnikatelských aktivit v řešeném území. Hrozbou je nezájem 

místních obyvatel o zapojení do podnikatelských aktivit a také nezájem relevantních partnerů 

ze soukromého i veřejného sektoru o spolupráci při zvyšování konkurenceschopnosti. Vzhle-

dem ke specifičnosti daných opatření je nutné, aby projektoví manažeři měli velmi dobré zna-

losti mikroekonomie a problematiky podnikatelských záměrů. Hrozbou je tedy špatné mana-

žerské řízení realizace daných opatření. Další případnou hrozbou je nedostatečně připravená 

legislativa na podporu komunitního plánování. V tabulce 2.6 jsou uvedeny interní a externí 

faktory SWOT analýzy z hlediska vazeb na podnikání a konkurenceschopnost. 
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Tabulka 2.6: SWOT analýza – vazby na podnikání a konkurenceschopnost 

Silné stránky Slabé stránky 

 schopnost propojovat subjekty veřejného 

a soukromého sektoru za účelem prosa-

zení veřejného zájmu  

 schopnost síťování a tvorby inovací pro 

zajištění konkurenceschopnosti spolu-

pracujících partnerů ze soukromého i ve-

řejného sektoru 

 závislost na disponibilitě lidského kapitá-

lu v řešeném území 

Příležitosti Hrozby 

 vývoj nových metod pro zapojení míst-

ních obyvatel do podnikatelských aktivit 

v řešeném území 

 nezájem místních obyvatel o zapojení do 

podnikatelských aktivit 

 nezájem relevantních partnerů ze sou-

kromého i veřejného sektoru o spolupráci 

při zvyšování konkurenceschopnosti  

 nedostatečně připravená legislativa na 

podporu komunitního plánování 

Zdroj: Autor dizertační práce 

Jedním z konkrétních projektů může být podpora místním firmám formou poradenství, 

síťování a společného marketingu. Dalším projektem může být podpora vzniku nových pod-

nikatelských aktivit formou podnikatelského inkubátoru. V Evropské unii i v České republice 

existuje řada příkladů z praxe zejména díky Evropskou unií podporovaným regionálním pora-

denským a informačním centrům (RPIC) nebo podnikatelským inovačním centrům (BIC). 

Tato centra byla ovšem orientována pouze na soukromý sektor a jediným partnerem z veřej-

ného sektoru byl příslušný úřad práce. Schopnost komunitního plánu propojovat zájmy více 

subjektů soukromého a veřejného sektoru tedy může být velkou výhodou při realizaci projek-

tů typu podnikatelského inkubátoru. Ze soukromého sektoru to mohou být stávající podnika-

telské subjekty v řešeném území a zájemci o podnikání v řešeném území, z veřejného sektoru 

pak města/obce a jimi zřízené ekonomické subjekty, sdružení obcí a úřady práce.  
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2.5 Shrnutí 

Popis vazeb komunitního plánování na socioekonomické charakteristiky lokalit/regionů 

s využitím SWOT analýzy slouží jako východisko pro identifikaci monitorovacích ukazatelů, 

kterými je možné měřit cíle komunitního plánování. Pro dosažení těchto cílů pak je nutné 

realizovat relevantní opatření. Komunitní plány mohou realizací svých opatření zmírnit nebo i 

zcela eliminovat nežádoucí stav monitorovacích ukazatelů.  

Z hlediska demografických charakteristik se jedná především o snížení migračního salda 

prostřednictvím opatření zaměřených na stabilizaci místních obyvatel. Silnou stránkou komu-

nitního plánu je v této souvislosti schopnost generovat vzájemně provázaná opatření zlepšující 

životní podmínky a vzdělanost místních obyvatel. Další silnou stránkou je schopnost zapojit 

obyvatele řešeného území do realizace daných opatření.  

Z hlediska trhu práce a zaměstnanosti se jedná především o tvorbu nových pracovních 

míst prostřednictvím opatření zaměřených na využití místního ekonomického potenciálu. Sil-

nou stránkou komunitního plánu je v této souvislosti schopnost vytvářet sítě kontaktů generu-

jící produkty, inovace a společný marketing a také schopnost vytvářet partnerství veřejného a 

soukromého sektoru s dopadem na veřejnou podporu tvorby pracovních míst. 

Z hlediska dlouhodobé nezaměstnanosti se jedná o zapojení dlouhodobě nezaměstnaných 

do jakékoliv pravidelné zájmové činnosti těch lidí, kteří nechtějí nebo dlouhodobě nemohou 

získat zaměstnání. Silnou stránkou komunitního plánu je především schopnost vytvářet part-

nerství institucí veřejného a soukromého sektoru za účelem realizace relevantních opatření 

komunitního plánu. Další silnou stránkou je schopnost využívat metod pro zapojování míst-

ních obyvatel do realizace daných opatření. Nejjednodušším typem takového partnerství je 

partnerství mezi městem/obcí a neziskovou organizací. 

Z hlediska podnikání a konkurenceschopnosti se jedná především o tvorbu nových pod-

nikatelských příležitostí v dané lokalitě/regionu prostřednictvím opatření zaměřených na pod-

poru stávajících podnikatelských aktivit v řešeném území, dále opatření na podporu vzniku 

nových podnikatelských aktivit a na podporu konkurenceschopnosti. Silnou stránkou komu-

nitního plánu je tomto ohledu schopnost propojovat subjekty veřejného a soukromého sektoru 

za účelem prosazení veřejného zájmu. Tímto veřejným zájmem je především tvorba pracov-

ních míst. Další silnou stránkou komunitního plánu je schopnost síťování a tvorby inovací pro 

zajištění konkurenceschopnosti spolupracujících partnerů ze soukromého i veřejného sektoru.  
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3 Zhodnocení realizace komunitních plánů ve vybraných územích MAS ČR 

3.1 Analýza komunitních plánů vybraných území MAS ČR 

Komunitní plány mají své prováděcí dokumenty – akční plány. Údaje uvedené v akčních 

plánech lze analyzovat. Metodicky jsou akční plány obvykle zpracovány ve formě odpověd-

nostních matic obsahujících dílčí cíle/priority, opatření/projekty směřující k naplnění dílčího 

cíle/priority, garanta realizace opatření/projektu, spolupracující subjekty, výdaje na realizaci 

opatření/projektu, milníky projektu, monitorovací ukazatele a jejich plnění. Projektovým ma-

nagementem a problematikou matice odpovědnosti se zabývá řada zahraničních i domácích 

autorů, např. Baker, Dolanský, Doležal nebo Fiala.  Pro potřeby naplnění dílčího cíle dizer-

tační práce jsou rozhodující údaje uvedené v odpovědnostní matici týkající se realizace opat-

ření/projektů financovaných prostřednictvím programu LEADER. Odpovědnostní matice vy-

braných MAS České republiky jsou přílohami č. 3, 8. a 13 dizertační práce. Protože nebylo 

možné v těchto maticích postihnout všechny detaily realizovaných opatření/projektů, bylo pro 

doplnění analýzy komunitních plánů vybraných MAS realizováno jednoduché dotazníkové 

šetření. Dotazováni byli manažeři vybraných MAS. Obsahem dotazování byly záležitosti tý-

kající se vlastních institucí s adresou (založení MAS, počet zakládajících a současných členů, 

strategie MAS a jejích priorit apod.) a také informace týkající se počtu uživatelů projektů fi-

nancovaných prostřednictvím programu LEADER. 

3.2 Ekonomické hodnocení realizace komunitních plánů vybraných území MAS ČR 

„Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných výdajových programů jsou defi-

novány jako postupy, které poskytují informace o ekonomicky racionálním použití vzácných 

zdrojů s ohledem na stanovené cíle“ (Ochrana, 2010, s. 38). K hodnocení ekonomické racio-

nality vynaložených veřejných výdajů na plnění cílů komunitních plánů vybraných MAS je 

pro potřeby dizertační práce použita jednokriteriální ekonomická metoda – Cost Benefit Ana-

lýza (dále CBA). Měřitelnými ukazateli CBA jsou vstupy a výstupy v peněžních jednotkách, 

zejména pak výstupy v podobě socioekonomických přínosů. 

Výpočty kriteriálních ukazatelů CBA jsou v rámci nulové a investiční varianty provede-

ny prostřednictvím software ROP Moravskoslezsko dle metodické příručky zpracované v roce 

2004 Sieberem, jejímž předmětem je hodnocení veřejně prospěšných investičních akcí. Do 

ročních výdajů/nákladů na realizaci daného cíle komunitního plánu jsou v rámci finanční ana-

lýzy v investiční variantě započteny jednotlivé dotační výdaje/náklady spojené s realizací 

opatření/projektů financovaných prostřednictvím programu LEADER. Veřejné projekty ob-
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vykle negenerují příjmy, a proto nejsou ve finanční analýze příjmy z realizace opatře-

ní/projektu kalkulovány. Pro zjednodušení výpočtů nebyly uvažovány socioekonomické ná-

klady a také výdaje v nulové variantě, což znamená, že výdaje v investiční variantě se rovnaly 

výdajům v rozdílové variantě. Pro zjednodušení výpočtů rovněž nebyla kalkulována zbytková 

hodnota investice. Doba udržitelnosti jednotlivých opatření/projektů byla stanovena dle pra-

videl programu LEADER na 5 let. Hodnoceny byly kriteriální ukazatele:  

- finanční čistá současná hodnota (FNPV), 

- finanční vnitřní výnosové procento (FRR), 

- ekonomická čistá současná hodnota (ENPV), 

- ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), 

z celkových ekonomických toků dle vzorců: 

čistá současná hodnota (z finančních toků, z celkových ekonomických toků) 


 


n

t
t

t

r

CF
NPV

0 )1(
, kde 

NPV … čistá současná hodnota investice, 

CFt … hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r … diskontní sazba (reálná finanční diskontní sazba ve výši 5 %, reálná společenská dis-

kontní sazba ve výši 5,5 % dle metodického pokynu Evropské komise pro období 

2007 – 2013), 

n … počet let v období, 

t … období (rok) od 0 do n. 

Vnitřní výnosové procento z celkových ekonomických toků: 


 


n

t
t

t

ERR

CF

0 )1(
0

, kde 

ERR … vnitřní výnosové procento z celkových ekonomických toků, 

CFt … hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

n … doba životnosti projektu, 

t … období (rok) od 0 do n. 
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Kritérium efektivnosti veřejných výdajů je možné sledovat ve dvou formách: 

- nákladová efektivnost, 

- produktivita veřejných výdajů. 

„Podstatou nákladové efektivnosti je zjišťování toho, jaké náklady byly vynaloženy na 

jednu naturální jednotku výstupu. Ta varianta srovnatelného výdajového programu, která má 

nejnižší náklady na jednotku výstupu, je variantou nejefektivnější“ (Ochrana, 2010, s. 38). 

Výběr varianty A (nejefektivnější varianta) podle kritéria nákladové efektivnosti je zřejmý 

z tabulky 3.1. 

Tabulka 3.1: Výběr podle kritéria nákladové efektivnosti 

Varianta 
Celkové náklady 

(peněžní jednotky) 

Počet naturálních 

jednotek 

Nákladová efektiv-

nost 

A 10 5 2,0 

B 9 3 3,0 

C 12 4 3,0 

D 11 5 2,2 

E 10 4 2,5 

Zdroj: Veřejný sektor a veřejné finance, 2010, 39 s. 

Tímto způsobem tedy bude hodnocena nákladová efektivnost u vybraných MAS.  

„Produktivitou veřejných výdajů se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým 

se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání 

s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění“ (Ochrana, 2010, s. 38). Výběr varianty 

D (nejproduktivnější varianta) podle kritéria produktivity veřejných výdajů je zřejmý z tabul-

ky 3.2. 

Tabulka 3.2: Výběr podle kritéria produktivity veřejných výdajů 

Produkční jednotka 
Náklady (peněžní 

jednotky) 

Počet vyprodukova-

ných jednotek 

Úroveň produktivity 

v % 

A 1 5 71,4 

B 1 6 85,7 

C 1 4 57,1 

D 1 7 100 

Zdroj: Veřejný sektor a veřejné finance, 2010, 39 s. 

Tímto způsobem je tedy hodnocena produktivita veřejných výdajů u vybraných MAS. 
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Dalším sledovaným kritériem při vynakládání veřejných prostředků je kritérium účelnos-

ti. „Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru do-

sažení cílů při plnění stanovených úkolů. Účelnost se vztahuje k určitému cílovému stavu. 

Proto je nejčastějším ukazatelem splnění účelnosti procentní naplnění stanovených cílů“ 

(Ochrana, 2010, s. 38). V případě vybraných MAS je hodnoceno plnění finančního plánu, na 

základě kterého byly alokovány dotační prostředky programu LEADER pro jednotlivé fiche. 

3.3 Hodnocení realizace komunitních plánů vybraných území MAS ČR z hlediska vazeb na 

socioekonomické charakteristiky těchto území 

Východisky pro toto hodnocení jsou finanční plány příslušných MAS a obecně popsané 

vazby realizace komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného území (viz 

kapitola 2). Míra plnění finančního plánu dle jednotlivých fichí ukazuje na účelnost použití 

veřejných prostředků a také na možné vazby na příslušné charakteristiky řešeného území. 

Například, pokud MAS dlouhodobě investuje finanční prostředky do infrastruktury a občan-

ské vybavenosti, mělo by to mít vliv na stabilizaci obyvatel řešeného území a tedy na demo-

grafické charakteristiky/ukazatele. Pokud MAS dlouhodobě investuje finanční prostředky do 

podpory podnikání a konkurenceschopnosti produktové nabídky řešeného území, měla by 

postupně vzniknout silná vazba mezi realizací komunitního plánu a ukazateli ekonomické 

aktivity v řešeném území, tj. vazba na počet ekonomických subjektů v řešeném území, na 

daňové příjmy a celkové příjmy obcí řešených území apod. Hodnocení těchto vazeb je formou 

měření dopadů realizace komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného 

území. Výsledky hodnocení pak mohou být použity v rámci případných revizí strategických 

dokumentů MAS. 

3.4  Výběr území MAS ČR 

Výběr území MAS byl proveden na základě předem definovaných kritérií v souladu 

s pravidly metody LEADER: 

- venkovské území s působností MAS, 

- spádovost řešeného území (geograficky, správně), 

- příhraniční území nebo hraniční území mezi dvěma a více kraji/regiony, 

- počet obyvatel řešeného území MAS v rozmezí 10000 – 100000 obyvatel mimo města 

s počtem obyvatel větším než 25 000. 

Na základě těchto kritérií a pro naplnění relevantního dílčího cíle dizertační práce byla 

v rámci České republiky vybrána MAS uvedená v tabulce 3.3. 
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Tabulka 3.3: Vybraná území MAS 

Název MAS Stát Region 

MAS Rýmařovsko Česká republika Moravskoslezsko 

MAS Regionu Poodří Česká republika Moravskoslezsko 

MAS Valašsko – Horní Vsacko Česká republika Střední Morava 

Zdroj: Národní síť MAS ČR  

Výběr území MAS byl proveden s ohledem na téma dizertační práce a podle kritérií vy-

cházejících z metody LEADER. Na základě stanovených kritérií byla vybrána 3 území MAS 

České republiky, tj. MAS Rýmařovsko a MAS Regionu Poodří z regionu Moravskoslezsko a 

MAS Valašsko-Horní Vsacko z regionu Střední Morava. Společnou prioritou všech vybra-

ných území MAS je boj proti vylidňování území prostřednictvím podpory místního rozvojo-

vého potenciálu.  

3.4.1 MAS Rýmařovsko 

MAS Rýmařovsko působí z hlediska správního členění České republiky v rámci Morav-

skoslezského kraje a okresu Bruntál ve správním území města Rýmařov (ORP Rýmařov) vy-

konávajícím na tomto území státní správu v přenesené působnosti. Jedná se o venkovské 

území s cca 17000 obyvateli hraničící s územím Olomouckého kraje (okresy Šumperk a Olo-

mouc).  Schéma 3.1 znázorňuje území MAS Rýmařovsko spolu s okolními MAS. Podrobnější 

mapka území MAS Rýmařovsko je přílohou č. 1 dizertační práce. 

Schéma 3.1: Území MAS Rýmařovsko 

 

Zdroj: Databáze MAS ČR 



 

56/101 

 

 

MAS Rýmařovsko vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2004 a v současné 

době se do implementace komunitního plánu zapojuje jejích 32 členů, z toho 14 zástupců ve-

řejného sektoru a 18 zástupců soukromého sektoru (13 podnikatelských subjektů a 5 nezisko-

vých organizací). Zakládajícími členy společnosti jsou města Rýmařov a Břidličná, obce Dol-

ní Moravice, Malá Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí, Jiříkov, Stará Ves, Velká Štáhle, Tvrdkov a 

Horní Město, dale soukromé subjekty AL INVEST Břidličná a.s., Amin s.r.o., KATR a.s., RD 

Rýmařov s.r.o.,  Historické městečko Křížov o.p.s., Agrární komora Bruntál, Ing. Jan Vino-

hradník, Jiří Halouzka, HORYMAS spol. s r.o., Ing. Bohumil Procházka, Jiří Koudela a Jaro-

slav Palys. Od roku 2008 jsou v rámci programu LEADER postupně naplňovány cíle a priori-

ty komunitně přijaté rozvojové strategie prostřednictvím realizace konkrétních investičních a 

neinvestičních projektů. Podrobnější informace o MAS Rýmařovsko jsou uvedeny 

v dotazníku, který je přílohou č. 2 dizertační práce.  

V období 2008 – 2012 byla realizována řada projektů, jejichž hlavním přínosem byla je-

jich vzájemná propojenost. Zdroji financování projektů a provozu společnosti byly především 

dotace z programu LEADER, dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu, spolu-

financování nositelů projektů, členské příspěvky a nahodilé příjmy. Z veřejně přístupných 

výročních zpráv za jednotlivé roky lze vyčíst údaje, které byly v rámci tohoto příspěvku pou-

žity pro měření účelnosti a efektivnosti nakládaní s veřejnými prostředky. Základ pro výpočty 

tvoří seznam realizovaných projektů za jednotlivé roky referenčního období ve formě maticí 

odpovědnosti. Aby bylo možné srovnávat údaje s MAS Regionu Poodří a MAS Valašsko – 

Horní Vsacko byly zpracovány odpovědnostní matice pro roky 2008 – 2012 včetně kvantifi-

kace socioekonomických přínosů. Tyto matice jsou přílohou č. č. 3 dizertační práce.  

Z hlediska účelnosti použití veřejných prostředků jsou v rámci rozvojové strategie tyto 

prostředky alokovány pro tzv. fiche.  Každá fiche má svůj zvláštní název a týká se dané pro-

blémové oblasti, kterou je nutné v rámci rozvojové strategie řešit. Míra plnění finančního plá-

nu u jednotlivých fichí dává částečnou odpověď na otázku jaká je schopnost MAS účelně po-

užívat veřejné prostředky. Úplná odpověď by zřejmě zněla: Nelze vše plnit podle plánu, pro-

tože existuje řada faktorů (např. nedostatek projektů soukromého sektoru, nízká aktivita míst-

ních obyvatel, příliš dlouhá doba udržitelnosti podnikatelských projektů apod.), které plnění 

plánu znesnadňují. Tabulka 3.4 obsahuje údaje o míře plnění finančního plánu u jednotlivých 

fichí MAS Rýmařovsko. 
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Tabulka 3.4: Fiche MAS Rýmařovsko - míra plnění finančního plánu 

Název fiche Plán 

(%) 

Výdaje 

2008 

(Kč) 

Výdaje 

2009 

(Kč) 

Výdaje 

2010 

(Kč) 

Výdaje 

2011 

(Kč) 

Výdaje 

2012 

(Kč) 

Výdaje 

celkem 

(Kč) 

Sku-

tečnost 

(%) 

FICHE 1: Podpora ces-

tovního ruchu – podni-

katelské projekty 
14% 0 0 0 0 0 0 0,0% 

FICHE 2: Cestovní 

ruch – nekomerční ak-

tivity a kulturní dědic-

tví 
10% 0 0 0 0 0 0 0,0% 

FICHE 3: Obnova a 

rozvoj vesnic, in-

frastruktury 
14% 0 

2 535 

647 

2 159 

940 0 

1 118 

276 

5 813 

863 18,9% 

FICHE 4: Rozvoj obcí, 

občanská infrastruktura 

a služby 
14% 

3 243 

971 

2 915 

316 

3 905 

290 

5 019 

494 

1 326 

501 

16 410 

572 53,3% 

FICHE 5: Kulturní 

dědictví 
10% 

1 300 

500 

1 552 

888 

1 800 

000 

1 242 

781 

1 000 

000 

6 896 

169 22,4% 

FICHE 6: Investice do 

lesů, lesnická in-

frastruktura 
10% 0 0 0 0 0 0 0,0% 

FICHE 7: Lesnická 

technika 
10% 0 0 0 0 0 0 0,0% 

FICHE 8: Rozvoj ze-

mědělských podniků 
8% 0 0 0 0 

1 683 

137 

1 683 

137 5,5% 

FICHE 9: Přidávání 

hodnoty zemědělským 

a potravinářským pro-

duktům 
10% 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 2008 - 2012 

Pokud bychom tedy hodnotili účelnost použití veřejných prostředků ve vztahu k fichím, 

museli bychom konstatovat, že v období 2008 – 2012 nebylo dosaženo optimální alokace ve-

řejných prostředků. Toto jednoduché hodnocení ovšem nezohledňuje případné objektivní dů-

vody, proč k tomu došlo. Nicméně, jako vhodná zpětná vazba může MAS Rýmařovsko po-

sloužit.  

Odpovědnostní matice s celkem 48 projekty jsou přílohou č. č. 3 dizertační práce. 

Z odpovědnostních matic vyplývá, že v období 2008 – 2012 bylo na Rýmařovsku v rámci 

programu/metody LEADER celkem proinvestováno 42 741 387 Kč, což pro srovnání 

s dalšími MAS představuje částku cca 2,5 mil. Kč na 1000 obyvatel. Z toho výdaje 

z veřejných rozpočtů činily 38 620 647 Kč (dotace LEADER 30 250 550) a soukromé finanč-
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ní zdroje činily 4 120 740 Kč. Bylo s veřejnými finančními prostředky nakládáno efektivně? 

Na tuto otázku byla hledána odpověď s pomocí metody finanční a ekonomické analýzy. 

Hledisko efektivnosti nakládání s veřejnými financemi (dotacemi z programu LEADER) 

bylo pro manažera MAS Rýmařovsko nové a zajímavé téma. V průběhu konzultace se ukáza-

lo, že určité monitorovací ukazatele se u přípravy a realizace projektů sledují, ale jedná se 

spíše o ukazatele výstupů a výsledků, než o ukazatele dopadů. Tomu pak odpovídá přístup 

jednotlivých žadatelů, kteří neprecizují ukazatele dopadu, jako například počet jednorázových 

uživatelů projektu nebo počet pravidelných uživatelů projektu. Zvláštním případem je další 

možný ukazatel dopadu, a to vznik nových pracovních míst (plný nebo částečný úvazek). 

Tento ukazatel je sice při hodnocení přijatelnosti projektů využíván, ale problém je 

v udržitelnosti tohoto ukazatele.  

V České republice se v rámci programu LEADER požaduje 5 letá udržitelnost nového 

pracovního místa, což je u menších investičních projektů, především zemědělců, problém. Při 

předkládání projektů k žádostem o dotaci pak soukromí žadatelé raději nová pracovní místa 

do žádosti nepíšou, i když s vysokou pravděpodobností pracovní místo, byť s částečným 

úvazkem, vznikne. Závazek na 5 let by pro ně ovšem mohl být i likvidační. Pokud by požado-

vané udržení pracovního místa bylo podobně jako v Polsku alespoň 1 rok, mohlo by dojít k 

poměrně zásadní změně v hodnotících kritériích pro předkládané projekty, neboť celospole-

čenské náklady na vytvoření pracovního místa jsou vysoké a závazek žadatele vytvořit pra-

covní místo by měl být odpovídajícím způsobem hodnocen. Rovněž zavedení sofistikovaného 

systému měření ostatních dopadů realizovaných projektů na danou lokalitu by mohlo zefek-

tivnit nakládání s veřejnými financemi (místními, národními i evropskými). Tímto způsobem 

by mohl být nastartován proces, ve kterém by komunitní plánování v MAS Rýmařovsko a 

samozřejmě i ve všech ostatních MAS České republiky mohlo začít hrát „hlavní roli“ 

v místním rozvoji a přispět tak k rozvoji daného regionu. Na základě těchto úvah byly v rámci 

finanční a ekonomické analýzy ve spolupráci s manažerem MAS Rýmařovsko kvantifikovány 

následující socioekonomické přínosy pro každý realizovaný projekt: 

- počet pravidelných uživatelů, 

- počet jednorázových uživatelů, 

- počet nových pracovních míst. 

Vzhledem k tomu, že výpočty byly prováděny prostřednictvím software ROP Moravsko-

slezsko, bylo nutné vycházet z definic socioekonomických přínosů pro tento software. 
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Počet pravidelných uživatelů: 

Jedná se o uživatele zařízení občanské vybavenosti, tj. vybavenosti ve školství, kultuře, 

sportu apod., kteří navštíví dané zařízení alespoň jedenkrát týdně. Pro výpočet je nutno zadat 

míru zlepšení současného stavu. Například pro vybudování nové knihovny je míra zlepšení 

současného stavu 100%, pro vybavení knihovny novými regály je míra zlepšení současného 

stavu 10%. Násobením počtu pravidelných uživatelů a míry zlepšení získáme socioekonomic-

ký přínos, který bude dále převeden na peněžní jednotky.  

Počet jednorázových uživatelů: 

Jedná se o uživatele zařízení občanské vybavenosti, tj. vybavenosti ve školství, kultuře, 

sportu apod., kteří navštíví dané zařízení alespoň jednou ročně. Postupuje se stejně jako u 

pravidelných uživatelů. Nejprve je třeba kvalifikovaně odhadnout počet jednorázových uživa-

telů daného zařízení a pak tento počet vynásobit mírou zlepšení současného stavu. Násobením 

počtu pravidelných uživatelů a míry zlepšení získáme socioekonomický přínos, který bude 

dále převeden na peněžní jednotky. 

Počet nových pracovních míst: 

Jedná se o pracovní místa (plné i částečné pracovní úvazky), která vznikla díky realizaci 

projektu. Nejedná se o pracovní místa, která byla vytvořena i bez realizace projektu a která 

nejsou prokazatelná (týká se nepřímo vytvořených pracovních míst). Tento socioekonomický 

přínos byl měřen u veřejných i podnikatelských projektů, neboť zde prokazatelně vznikají 

významné socioekonomické přínosy související s úsporami veřejných prostředků (celospole-

čenské náklady spojené s tvorbou pracovních míst a poskytováním dávek nezaměstnaným). 

Pro zjištění souhrnných počtů socioekonomických přínosů za jednotlivé roky referenčního 

období a jejich zadání do softwarových tabulek programu ROP bylo nutné vytvořit program 

v jazyce SQL. Tento program sleduje údaje za každý ze 48 projektů realizovaný v rámci pro-

gramu LEADER v období 2008 – 2012.  

V tabulce 3.5 jsou sumarizovány socioekonomické přínosy v období 2008 – 2018. Kom-

pletní údaje jsou uvedeny v příloze č. 4 dizertační práce. V rámci výpočtů bylo nutné socioe-

konomické přínosy zadávat pro každý rok referenčního období, tedy po celou dobu udržitel-

nosti výstupů projektu. Tato doba byla stanovena dle pravidel programu LEADER na 5 let. 

Posledním rokem referenčního období je tedy rok 2018 a týká se projektů, jejichž dopady 

započaly v roce 2013 (obvykle realizovány v roce 2012). Pro zjednodušení výpočtů byly do-
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pady každého projektu kalkulovány v následujícím roce po roce realizace projektu. Přesnější 

výpočty vycházející s přesných termínů realizace projektů (dny, měsíce, roky) by vyžadovaly 

sofistikovanější program v jazyce SQL. Pro potřeby dizertační práce (sledování trendů, ben-

chmarking) je však jednodušší algoritmus dostačující.  

Tabulka 3.5: MAS Rýmařovsko - sumarizace socioekonomických přínosů realizace projektů 

v období 2008 – 2018 (tis. Kč) 

Název fiche 
Období 2008 – 2018 

Počet pravidel-

ných uživatelů 

Počet jednorázo-

vých uživatelů 

Počet nových 

pracovních míst 

FICHE 1: Podpora cestovního ru-

chu – podnikatelské projekty 0 0 0 

FICHE 2: Cestovní ruch – neko-

merční aktivity a kulturní dědictví 0 0 0 

FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, 

infrastruktury 14800 0 0 

FICHE 4: Rozvoj obcí, občanská 

infrastruktura a služby 18575 107450 10 

FICHE 5: Kulturní dědictví 2800 33850 0 

FICHE 6: Investice do lesů, lesnic-

ká infrastruktura 0 0 0 

FICHE 7: Lesnická technika 0 0 0 

FICHE 8: Rozvoj zemědělských 

podniků 0 0 5 

FICHE 9: Přidávání hodnoty ze-

mědělským a potravinářským pro-

duktům 0 0 0 

Celkem 36175 141300 15 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 2008 – 2012 a vlastního software 

v jazyce SQL 

Sumarizace jednotlivých socioekonomických přínosů odpovídá míře plnění finančního 

plánu. V období 2008 – 2012 byly realizovány projekty pouze v rámci fichí 3, 4, 5, a 8. Nabí-

zí se tedy otázka: Jaké socioekonomické přínosy by přinesly projekty v rámci fichí 1,2,6,7 a 9, 

pokud by byly realizovány? Výsledky této sumarizace posloužily k provedení benchmarkin-

gového srovnání s MAS Regionu Poodří a MAS Valašsko-Horní Vsacko. 
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Socioekonomické přínosy byly prostřednictvím software ROP Moravskoslezsko převá-

děny na peněžní jednotky na základě předem stanoveného ocenění jednotky daného socioeko-

nomického přínosu. V této souvislosti je nutné vycházet z předpokladu, že toto ocenění bylo 

provedeno na základě expertních odhadů. Konkrétně se jedná o tyto hodnoty: 

- 1 pravidelný uživatel výstupů projektu je oceněn hodnotou 2400 Kč, 

- 1 jednorázový uživatel výstupů projektu je oceněn hodnotou 30 Kč, 

- 1 nově vytvořené vysokoškolské pracovní místo je oceněno hodnotou 499900 Kč, 

- 1 nově vytvořené středoškolské pracovní místo je oceněno hodnotou 352300 Kč. 

V příloze č. 5 dizertační práce jsou uvedeny hodnoty socioekonomických přínosů v peněžních 

jednotkách v jednotlivých letech referenčního období a také dotační veřejné výdaje/náklady, 

aby bylo možné sledovat jejich produktivitu. Z hlediska sledování produktivity veřejných 

výdajů a za předpokladu udržitelnosti výsledků projektů po dobu 5 let je možné interpretovat 

výsledné hodnoty tak, že na 1 Kč vynaložených veřejných výdajů/nákladů připadá 3,33 Kč 

socioekonomického přínosu. Tento údaj je klíčový pro benchmarkingové srovnání s údaji za 

MAS Regionu Poodří a MAS Valašsko-Horní Vsacko. Vývoj socioekonomických přínosů a 

dotačních výdajů je patrný z grafu 3.1. 

Graf 3.1: MAS Rýmařovsko - vývoj socioekonomických přínosů a investičních výdajů 

v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 2008 – 2012 
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Socioekonomické přínosy byly zapracovány do finanční a ekonomické analýzy, stejně ja-

ko další relevantní údaje potřebné pro výpočet kriteriálních ukazatelů. Jedná se především o 

roční provozní výdaje a příjmy získané z výročních zpráv MAS Rýmařovsko. Dále bylo nutné 

kalkulovat cash-flow a udržitelnost projektu LEADER. Pro zjednodušení výpočtů ekonomic-

ké analýzy nebyly provozní příjmy a výdaje a celková výše investice očištěny o DPH a odvo-

dy sociálního a zdravotního pojištění. Rokem hodnocení je rok 2014, od kterého běží pětiletá 

udržitelnost opatření/projektů realizovaných v roce 2013 (jedná se o poslední rok investičního 

období). Výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy jsou uvedeny v tabulkách 3.6, 3.7, 

3.8 a 3.9. 

Tabulka 3.6: MAS Rýmařovsko - finanční analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 
4190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové příjmy 
4190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celková výše investice 
30250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota 
        0,0 

Provozní výdaje 
4190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 
34440,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow 
-30250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované cash flow 
-30250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované kumulo-

vané cash flow 
-30250,5 30250,5 30250,5 30250,5 30250,5 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Tabulka 3.7: MAS Rýmařovsko - hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy     

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Finanční čistá současná hodnota (FNPV) tis. Kč -30250,5 

Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) % Záporné 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok Nenávratný 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že finanční čistá současná hodnota má zápornou 

hodnotu -30250,5 tis. Kč, vnitřní výnosové procento je záporné a projekt je finančně nená-

vratný.  
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Tabulka 3.8: MAS Rýmařovsko - ekonomická analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 4190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socioekonomické přínosy 72336,0 13445,0 6558,8 3923,9 1841,2 

Celkové příjmy 76526,2 13445,0 6558,8 3923,9 1841,2 

Celková výše investice 30250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota         0,0 

Provozní výdaje 4190,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socioekonomické náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 34440,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow 42085,5 13445,0 6558,8 3923,9 1841,2 

Diskontované cash flow 42085,5 12744,1 5892,8 3341,6 1486,2 

Diskontované kumulované cash 

flow 42085,5 54829,6 60722,4 64064,0 65550,3 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Tabulka 3.9: MAS Rýmařovsko - hodnoty kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy  

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) tis. Kč 65550,3 

Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) % Větší než 20 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok 1,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Z vypočtených hodnot kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy vyplývá, že po 

započtení socioekonomických přínosů projektů naplňujících cíle/priority rozvojové strategie 

MAS Rýmařovsko vychází kladná hodnota ekonomické čisté současné hodnoty ve výši 

65550,3 tis. Kč a rovněž kladná hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta. 

Diskontovaná doba návratnosti činí 1 rok. Lze tedy konstatovat, že vložené veřejné 

prostředky v rámci projektu LEADER MAS Rýmařovsko jsou ekonomicky návratné. Výpo-

čty mohou být dále zpřesněny očištěním investic, provozních příjmů a provozních výdajů o 

DPH a odvody sociálního a zdravotního pojištění. 

Ekonomické hodnocení realizace projektu LEADER vyznívá pro MAS Rýmařovsko po-

měrně příznivě. Z tabulky 3.5 ovšem vyplývá, že v rámci tohoto víceletého projektu nebyly 
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investovány žádné finanční prostředky na podporu cestovního ruchu, lesnictví a potravinář-

ství, tj. fiche 1,2,6,7 a 9. Přitom ve finančním plánu bylo u těchto fichí alokováno celkem 

54% všech finančních prostředků. Diskuse uvnitř MAS by tedy měla směřovat zejména 

k hodnocení účelnosti vynaložených finančních prostředků. Z hlediska vazby na socioekono-

mické ukazatele se u těchto fichí jedná především o vazbu na trh práce a zaměstnanost a vaz-

bu na podnikání a konkurenceschopnost. Tyto vazby tedy prozatím nelze sledovat. Jinak tomu 

je u fichí zaměřených na infrastrukturu a občanskou vybavenost, tj. fiche 3,4 a 5. Zde bylo 

původně alokováno celkem 38% všech finančních prostředků, ale ve skutečnosti jich bylo 

proinvestováno celkem 94,5%. Jedná se spíše o projekty s vazbou na demografické ukazatele, 

tj. migrační saldo, podíl osob s VŠ vzděláním v populaci 15 – 64 let, index stáří apod. Tyto 

vazby by bylo možné s určitým časovým odstupem sledovat.  

3.4.2 MAS Regionu Poodří  

MAS Regionu Poodří působí z hlediska správního členění České republiky v rámci Mo-

ravskoslezského kraje a okresu Nový Jičín ve správních územích měst Bílovec (ORP Bílo-

vec), Nový Jičín (ORP Nový Jičín) a Odry (ORP Odry) vykonávajících na těchto územích 

státní správu v přenesené působnosti. Jedná se o venkovské území s cca 33000 obyvateli hra-

ničící s územím Olomouckého kraje (okres Přerov). Schéma 3.2 znázorňuje území MAS Re-

gionu Poodří spolu s okolními MAS. Podrobnější mapka území MAS Regionu Poodří je pří-

lohou č. 6 dizertační práce. 

Schéma 3.2: Území MAS Regionu Poodří 

 

Zdroj: Databáze MAS ČR 
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MAS Regionu Poodří vznikla jako občanské sdružení v roce 2004 a v současné době se 

do implementace komunitního plánu zapojuje jejích 23 členů, z toho 10 zástupců veřejného 

sektoru (9 zástupců mikroregionů, obcí a měst, 1 zástupce státní správy - CHKO Poodří) a 13 

zástupců soukromého sektoru (7 zástupců neziskových organizací, spolků, sdružení a nadací a 

6 zástupců podnikatelských subjektů). Region Poodří vznikl již v roce 1999 jako dobrovolné 

sdružení obcí za účelem společného postupu při rozvoji tohoto území, a tím je zájmové území 

řeky Odry. Zakládajícími členy byly tyto obce: Albrechtičky, Bartošovice, Bílov, Hladké Ži-

votice, Kujavy, Kunín, Petřvald, Pustějov a Suchdol nad Odrou. Od roku 2008 jsou v rámci 

programu LEADER postupně naplňovány cíle a priority komunitně přijaté rozvojové strategie 

prostřednictvím realizace konkrétních investičních a neinvestičních projektů. Podrobnější 

informace o MAS Regionu Poodří jsou uvedeny v dotazníku, který je přílohou č. 7 dizertační 

práce.  

V období 2008 – 2012 byla realizována řada projektů, jejichž hlavním přínosem byla je-

jich vzájemná propojenost. Zdroji financování projektů a provozu společnosti byly především 

dotace z programu LEADER, provozní dotace, členské příspěvky, jiné příspěvky, tržby z pro-

deje služeb a ostatní výnosy. Z veřejně přístupných výročních zpráv za jednotlivé roky lze 

vyčíst údaje, které byly v rámci tohoto příspěvku použity pro měření účelnosti a efektivnosti 

nakládaní s veřejnými prostředky. Základ pro výpočty tvoří seznam realizovaných projektů za 

jednotlivé roky referenčního období ve formě odpovědnostních maticí. Pro potřeby srovnání s 

údaji za MAS Rýmařovsko a MAS Valašsko – Horní Vsacko byly zpracovány odpovědnostní 

matice pro roky 2008 – 2012 včetně kvantifikace socioekonomických přínosů. Tyto odpověd-

nostní matice jsou přílohou č. 8 dizertační práce. Tabulka 3.10 obsahuje údaje o míře plnění 

finančního plánu u jednotlivých fichí MAS Regionu Poodří. 

Tabulka 3.10: Fiche MAS Regionu Poodří - míra plnění finančního plánu 

Název fiche Plán 

(%) 

Výdaje 

2008 

(Kč) 

Výdaje 

2009 

(Kč) 

Výdaje 

2010 

(Kč) 

Výdaje 

2011 

(Kč) 

Výdaje 

2012 

(Kč) 

Výdaje 

celkem 

(Kč) 

Sku-

tečnost 

(%) 

FICHE 1: Cesty po-

znání venkova 
15% 0 930000 977193 0 0 

190711

93 
5,6% 

FICHE 2: Oživení 

kulturního dědictví 

Poodří 

14% 0 
4372 

878 
0 

1482 

300 
0 

5855 

178 
17,1% 

FICHE 3: Chceme 

být dobří v Poodří 
16% 356750 468229 0 0 

1624 

000 

2448 

979 
7,2% 
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Název fiche 

Plán 

(%) 

Výdaje 

2008 

(Kč) 

Výdaje 

2009 

(Kč) 

Výdaje 

2010 

(Kč) 

Výdaje 

2011 

(Kč) 

Výdaje 

2012 

(Kč) 

Výdaje 

celkem 

(Kč) 

Sku-

tečnost 

(%) 

FICHE 4: Venkov - 

místo pro život 
16% 0 

3402 

166 
0 

4859 

993 
0 

8262 

159 
24,2% 

FICHE 5: Zlepšení 

kvality života v Pood-

ří 

31% 
5211 

734 
0 

8311 

225 
0 

1282 

614 

14805 

573 
43,3% 

FICHE 6: Podporu-

jeme řemesla a živ-

nosti 

8% 0 0 0 909000 0 909000 2,7% 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 2008 – 2012 

Pokud bychom tedy hodnotili účelnost použití veřejných prostředků ve vztahu k fichím 

podobně jako u MAS Rýmařovsko, museli bychom konstatovat, že v období 2008 – 2012 sice 

nebylo dosaženo optimální alokace veřejných prostředků, ale je zde patrná snaha investovat 

finanční prostředky na priority MAS dle finančního plánu.  

Z odpovědnostních matic obsahujících celkem 39 projektů vyplývá, že v období 2008 – 

2012 bylo v Regionu Poodří v rámci programu/metody LEADER celkem proinvestováno 46 

958 502 Kč, což pro srovnání s dalšími MAS představuje částku cca 1,4 mil. Kč na 1000 oby-

vatel. Z toho výdaje z veřejných rozpočtů činily 40187595 Kč (dotace LEADER 34 188 082 

Kč) a soukromé finanční zdroje činily 6 770 907 Kč. Bylo s veřejnými finančními prostředky 

nakládáno efektivně? Na tuto otázku byla podobně jako u MAS Rýmařovsko hledána odpo-

věď s pomocí metody finanční a ekonomické analýzy. V tabulce 3.11 jsou sumarizovány so-

cioekonomické přínosy v období 2008 – 2018. Kompletní údaje jsou uvedeny v příloze č. 9 

dizertační práce.  

Tabulka 3.11: MAS Regionu Poodří - sumarizace socioekonomických přínosů realizace pro-

jektů v období 2008 – 2018 (tis. Kč) 

Název fiche 

Období 2008 – 2018 

Počet pravidel-

ných uživatelů 

Počet jednorázo-

vých uživatelů 

Počet nových 

pracovních míst 

FICHE 1: Cesty poznání venkova 0 0 3,5 

FICHE 2: Oživení kulturního dě-

dictví Poodří 200 23200 0 

FICHE 3: Chceme být dobří v Po-

odří 0 0 5 

FICHE 4: Venkov-místo pro život 5450 63000 0 

FICHE 5: Zlepšení kvality života v 

Poodří 9050 58250 5 
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Název fiche 
Období 2008 – 2018 

Počet pravidel-

ných uživatelů 

Počet jednorázo-

vých uživatelů 

Počet nových 

pracovních míst 

FICHE 6: Podporujeme řemesla a 

živnosti 0 0 0 

Celkem 14700 144450 13,5 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 2008 – 2012 a vlastního software v 

jazyce SQL 

Sumarizace jednotlivých socioekonomických přínosů odpovídá míře plnění finančního 

plánu. Výsledky této sumarizace posloužily k provedení benchmarkingového srovnání s MAS 

Rýmařovsko a MAS Valašsko-Horní Vsacko. Hodnoty socioekonomických přínosů 

v peněžních jednotkách dle jednotlivých let referenčního období a také dotační veřejné výda-

je/náklady jsou uvedeny v příloze č. 10 dizertační práce. Z hlediska sledování produktivity 

veřejných výdajů a za předpokladu udržitelnosti výsledků projektů po dobu 5 let je možné 

interpretovat výsledné hodnoty tak, že na 1 Kč vynaložených veřejných výdajů/nákladů při-

padá 1,44 Kč socioekonomického přínosu. Tento údaj je klíčový pro benchmarkingové srov-

nání s údaji za MAS Rýmařovsko a MAS Valašsko-Horní Vsacko. Vývoj socioekonomických 

přínosů a dotačních výdajů je patrný z grafu 3.2. 

Graf 3.2: MAS Regionu Poodří - vývoj socioekonomických přínosů a investičních výdajů 

v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 2008 – 2012 
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Socioekonomické přínosy byly zapracovány do finanční a ekonomické analýzy, stejně ja-

ko další relevantní údaje potřebné pro výpočet kriteriálních ukazatelů. Jedná se především o 

roční provozní výdaje a příjmy získané z výročních zpráv MAS Regionu Poodří. Dále bylo 

nutné kalkulovat cash-flow a udržitelnost projektu LEADER. Pro zjednodušení výpočtů eko-

nomické analýzy nebyly provozní příjmy a výdaje a celková výše investice očištěny o DPH a 

odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rokem hodnocení je rok 2014, od kterého běží 

pětiletá udržitelnost opatření/projektů realizovaných v roce 2013 (jedná se o poslední rok in-

vestičního období). Výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy jsou uvedeny v tabul-

kách 3.12, 3.13, 3.14 a 3.15. 

Tabulka 3.12: MAS Regionu Poodří - finanční analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové příjmy 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celková výše investice 34188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota         0,0 

Provozní výdaje 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 46188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow -34188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované cash flow -34188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované kumulo-

vané cash flow 
-34188,1 -34188,1 -34188,1 -34188,1 -34188,1 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 3.13: MAS Regionu Poodří - hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy     

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Finanční čistá současná hodnota (FNPV) tis. Kč -34188,1 

Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) % Záporné 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok Nenávratný 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že finanční čistá současná hodnota má zápornou 

hodnotu -34188,1 tis. Kč, vnitřní výnosové procento je záporné a projekt je finančně nená-

vratný.  
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Tabulka 3.14: MAS Regionu Poodří - ekonomická analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socioekonomické  

přínosy 
35902,0 5757,1 4437,1 3097,8 174,0 

Celkové příjmy 47902,0 5757,1 4437,1 3097,8 174,0 

Celková výše investice 34188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota         0,0 

Provozní výdaje 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socioekonomické  

náklady 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 46188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow 1713,9 5757,1 4437,1 3097,8 174,0 

Diskontované cash flow 1713,9 5457,0 3986,5 2638,1 140,5 

Diskontované kumulo-

vané cash flow 
1713,9 7170,9 11157,4 13795,5 13936,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 3.15: MAS Regionu Poodří - hodnoty kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy  

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) tis. Kč 13936,0 

Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) % Větší než 20 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok 1,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Z vypočtených hodnot kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy vyplývá, že po 

započtení socioekonomických přínosů projektů naplňujících cíle/priority rozvojové strategie 

MAS Regionu Poodří vychází kladná hodnota ekonomické čisté současné hodnoty ve výši 

13936,0 tis. Kč a rovněž kladná hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta. 

Diskontovaná doba návratnosti činí 1 rok. Lze tedy konstatovat, že vložené veřejné 

prostředky v rámci projektu LEADER MAS Regionu Poodří jsou ekonomicky návratné. 

Výpočty mohou být dále zpřesněny očištěním investic, provozních příjmů a provozních 

výdajů o DPH a odvody. 
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Rovněž i u MAS Regionu Poodří vyznívá ekonomické hodnocení realizace projektu 

LEADER poměrně příznivě. Ve srovnání s MAS Rýmařovsko vypadá příznivěji i míra plnění 

finančního plánu dle jednotlivých fichí. Z názvů fichí není možné přesně určit, o jaké 

podporované typy projektů se jedná, proto je nutné dohledat informace v odpovědnostních 

maticích. Fiche 1 je zaměřena na podporu podnikání v cestovním ruchu, fiche 2 na investice 

do atraktivit v cestovním ruchu spravovaných veřejným sektorem, fiche 3 na podporu 

podnikání v zemědělství, fiche 4 na rozvoj, fiche 5 na rozvoj občanské vybavenosti a fiche 6 

na podporu řemesel. Z tabulky 3.10 vyplývá, že v rámci víceletého projektu bylo 67,5% všech 

finančních prostředků investováno do infrastruktury a občanské vybavenosti. Plánována byla 

ovšem alokace ve výši 47%. Jedná se spíše o projekty s vazbou na demografické ukazatele, tj. 

migrační saldo, podíl osob s VŠ vzděláním v populaci 15 – 64 let, index stáří apod. Tyto 

vazby by bylo možné s určitým časovým odstupem sledovat prostřednictvím korelační 

analýzy. Na podporu podnikání bylo v rámci projektu LEADER investováno 15,5% všech 

finančních prostředků, přitom alokováno bylo 39%. Rozdíl v procentech je více než 

dvojnásobný, což znamená oslabení vazby komunitního plánu na socioekonomické 

charakteristiky z hlediska trhu práce a zaměstnanosti, popř. podnikání a 

konkurenceschopnosti.  

3.4.3 MAS Valašsko – Horní Vsacko 

MAS Valašsko – Horní Vsacko působí z hlediska správního členění České republiky 

v rámci Zlínského kraje a okresu Vsetín ve správním území města Vsetín (ORP Vsetín vyko-

návajícím na tomto území státní správu v přenesené působnosti. Jedná se o venkovské území s 

cca 15000 obyvateli hraničící s územím Slovenské republiky a s územím Moravskoslezského 

kraje (okres Frýdek-Místek). Schéma 3.3 znázorňuje území MAS Valašsko-Horní Vsacko 

spolu s okolními MAS. Podrobnější mapka území MAS Valašsko-Horní Vsacko je přílohou č. 

11 dizertační práce. 

 

 

 

 

 

 

  



 

71/101 

 

 

Schéma 3.3: Území MAS Valaško-Horní Vsacko 

 

Zdroj: Databáze MAS ČR 

MAS Valašsko-Horní Vsacko vznikla jako občanské sdružení v roce 2007 a v současné 

době se do implementace komunitního plánu zapojuje jejích 29 členů, z toho 8 zástupců ve-

řejného sektoru a 21 zástupců soukromého sektoru (6 zástupců neziskových organizací a 15 

zástupců podnikatelských subjektů). MAS Valašsko – Horní Vsacko vznikla v návaznosti na 

Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+, a to jako samostatný subjekt, 

který měl usilovat o získání podpory z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství“, podopatření typu LEADER+ a pro účast v Iniciativě Společenství určenou pro 

rozvoj venkova LEADER+, dále v návaznosti na realizaci rozvojové strategie mikroregionu 

Valašsko - Horní Vsacko. Zakládajícími členy byly tyto subjekty: Josef Vašut, Bedřich Vráb-

lík, Kateřina Růčková, Vladimír Švihel, Marie Hořčicová, Jan Kocurek, Vladimír Křenek, 

Vladimír Bělunek, VSACKO HOVĚZÍ a.s., ZZJM s.r.o., Valašské Národní Divadlo, o.s., 

František Hlaváč, TAUR TRADE s.r.o., TJ SOKOL Nový Hrozenkov, Ivo Tydlačka, Martin 

Jakeš, TJ SOKOL HUSLENKY, Obec Velké Karlovice, Město Karolinka, Městys Nový Hro-

zenkov, Obec Halenkov, Obec Huslenky, Obec Zděchov, Obec Hovězí, Obec Janová. 

Od roku 2009 jsou v rámci programu LEADER postupně naplňovány cíle a priority ko-

munitně přijaté rozvojové strategie prostřednictvím realizace konkrétních investičních a nein-

vestičních projektů. Podrobnější informace o MAS Valaško – Horní Vsacko jsou uvedeny 

v dotazníku, který je přílohou č. 12 dizertační práce.  
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V období 2009 – 2012 byla realizována řada projektů, jejichž hlavním přínosem byla je-

jich vzájemná propojenost. Zdroji financování projektů a provozu společnosti byly především 

dotace z programu LEADER, provozní dotace, členské příspěvky a tržby z prodeje služeb. Z 

veřejně přístupných výročních zpráv za jednotlivé roky lze vyčíst údaje, které byly v rámci 

tohoto příspěvku použity pro měření účelnosti a efektivnosti nakládaní s veřejnými prostřed-

ky. Základ pro výpočty tvoří seznam realizovaných projektů za jednotlivé roky referenčního 

období ve formě odpovědnostních maticí. Pro srovnání s údaji za MAS Rýmařovsko a MAS 

Regionu Poodří byly zpracovány odpovědnostní matice pro roky 2009 – 2012 včetně kvanti-

fikace socioekonomických přínosů. Tyto odpovědnostní matice jsou přílohou č. 13 dizertační 

práce. Tabulka 3.16 obsahuje údaje o míře plnění finančního plánu u jednotlivých fichí MAS 

Valašsko – Horní Vsacko. 

Tabulka 3.16: Fiche MAS Valašsko-Horní Vsacko - míra plnění finančního plánu 

Název fiche Plán 

(%) 

Výdaje 

2009 

(Kč) 

Výdaje 

2010 

(Kč) 

Výdaje 

2011 

(Kč) 

Výdaje 

2012 

(Kč) 

Výdaje 

celkem 

(Kč) 

Sku-

tečnost 

(%) 

FICHE 1: Zemědělství - náš 

chleba 
9% 0 

249 

500 

1020 

900 

1735 

839 

3006 

239 
12,4% 

FICHE 2: Podnikání - naše 

šance 
4% 0 0 0 

1701 

015 

1701 

015 
7,0% 

FICHE 3: Diverzifikace ze-

mědělství - naše možnosti 
2% 0 0 0 0 0 0,0% 

FICHE 4: Cestovní ruch - 

náš potenciál 
28% 

475 

000 

1106 

052 

726 

397 
342 315 

2649 

764 
10,9% 

FICHE 5: Kulturní dědictví - 

naše chlouba 
14% 0 0 

1269 

759 
479 533 

1749 

292 
7,2% 

FICHE 6: Vesnice - naše 

radost 
14% 

871 

046 

3706 

350 

3287 

741 
0 

7865 

137 
32,3% 

FICHE 7: Život v obcích - 

naše pohoda 
29% 

3817 

169 

1925 

125 

1281 

057 
339 300 

7362 

651 
30,3% 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 2009 - 2012 

Pokud bychom tedy hodnotili účelnost použití veřejných prostředků ve vztahu k fichím 

podobně jako u MAS Rýmařovsko a MAS Regionu Poodří, museli bychom konstatovat, že 

v období 2009 – 2012 sice nebylo dosaženo optimální alokace veřejných prostředků, ale ve 

srovnání s MAS Rýmařovsko byly finanční prostředky vynaloženy účelněji, podobně jako u 

MAS Regionu Poodří.  

Odpovědnostní matice s celkem 57 projekty jsou přílohou č. 13 dizertační práce. 

Z odpovědnostních matic vyplývá, že v období 2009 – 2012 bylo na území MAS Valašsko – 
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Horní Vsacko v rámci programu/metody LEADER celkem proinvestováno 41 157 064 Kč, 

což pro srovnání s dalšími MAS představuje částku cca 2,7 mil. Kč na 1000 obyvatel. Z toho 

výdaje z veřejných rozpočtů činily 30 146 476 Kč (dotace LEADER 24 334 098 Kč) a sou-

kromé finanční zdroje činily 11 010 588 Kč. Bylo s veřejnými finančními prostředky naklá-

dáno efektivně? Na tuto otázku byla podobně jako u MAS Rýmařovsko a MAS Regionu Po-

odří hledána odpověď s pomocí metody finanční a ekonomické analýzy. V tabulce 3.17 jsou 

sumarizovány socioekonomické přínosy v období 2009 – 2018. Kompletní údaje jsou uvede-

ny v odpovědnostních maticích.  

Tabulka 3.17: MAS Valašsko-Horní Vsacko - sumarizace socioekonomických přínosů reali-

zace projektů v období 2009 – 2018 (tis. Kč) 

Název fiche 

Období 2009 – 2018 

Počet pravidel-

ných uživatelů 

Počet jednorázo-

vých uživatelů 

Počet nových 

pracovních míst 

FICHE 1: Zemědělství - náš 

chleba 
0 0 0 

FICHE 2: Podnikání - naše šance 0 0 10 

FICHE 3: Diverzifikace zeměděl-

ství - naše možnosti 
0 0 0 

FICHE 4: Cestovní ruch - náš 

potenciál 
0 0 5 

FICHE 5: Kulturní dědictví - naše 

chlouba 
365 5650 0 

FICHE 6: Vesnice - naše radost 16425 6400 0 

FICHE 7: Život v obcích - naše 

pohoda 
1010 121550 0 

Celkem 17800 133600 15 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 2009 – 2012 a vlast-

ního software v jazyce SQL 

Sumarizace jednotlivých socioekonomických přínosů odpovídá míře plnění finančního 

plánu. Výsledky této sumarizace posloužily k provedení benchmarkingového srovnání s MAS 

Rýmařovsko a MAS Regionu Poodří. V příloze č. 14 dizertační práce jsou uvedeny hodnoty 

socioekonomických přínosů v peněžních jednotkách dle jednotlivých let referenčního období 

a také dotační veřejné výdaje/náklady. Z hlediska sledování produktivity veřejných výdajů a 

za předpokladu udržitelnosti výsledků projektů po dobu 5 let je možné interpretovat výsledné 

hodnoty tak, že na 1 Kč vynaložených veřejných výdajů/nákladů připadá 2,30 Kč socioeko-

nomického přínosu. Tento údaj je klíčový pro benchmarkingové srovnání s údaji za MAS 
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Rýmařovsko a MAS Regionu Poodří. Vývoj socioekonomických přínosů a dotačních výda-

jů/nákladů je patrný z grafu 3.3. 

Graf 3.3: MAS Valašsko-Horní Vsacko - vývoj socioekonomických přínosů a investičních 

výdajů v období 2009 – 2018 (tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 2009 - 2012 

Socioekonomické přínosy byly zapracovány do finanční a ekonomické analýzy, stejně ja-

ko další relevantní údaje potřebné pro výpočet kriteriálních ukazatelů. Jedná se především o 

roční provozní výdaje a příjmy získané z výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko. Dále 

bylo nutné kalkulovat cash-flow a udržitelnost projektu LEADER. Pro zjednodušení výpočtů 

ekonomické analýzy nebyly provozní příjmy a výdaje a celková výše investice očištěny o 

DPH a odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rokem hodnocení je rok 2014, od kterého 

běží pětiletá udržitelnost opatření/projektů realizovaných v roce 2013 (jedná se o poslední rok 

investičního období). Výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy jsou uvedeny v ta-

bulkách 3.18, 3.19, 3.20 a 3.21. 
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Tabulka 3.18: MAS Valašsko-Horní Vsacko - finanční analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 6268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové příjmy 6268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celková výše investice 24330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota         0,0 

Provozní výdaje 6268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 30602,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow -24334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované cash flow -24334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diskontované kumulo-

vané cash flow 
-24334,0 -24334,0 -24334,0 -24334,0 -24334,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 3.19: MAS Valašsko-Horní Vsacko - hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční       

analýzy 

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Finanční čistá současná hodnota (FNPV) tis. Kč -24334,0 

Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) % Záporné 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok Nenávratný 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že finanční čistá současná hodnota má zápornou 

hodnotu -24334,0 tis. Kč, vnitřní výnosové procento je záporné a projekt je finančně nená-

vratný.  

Tabulka 3.20: MAS Valašsko-Horní Vsacko - ekonomická analýza (tis. Kč)     

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Provozní příjmy 6268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socioekonomické  

přínosy 
44284,1 5602,5 4169,0 1561,4 394,3 

Celkové příjmy 50552,1 5602,5 4169,0 1561,4 394,3 

Celková výše investice 24334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zbytková hodnota         0,0 

Provozní výdaje 6268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Socioekonomické  

náklady 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Celkové výdaje 30602,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cash flow 19950,1 5602,5 4169,0 1561,4 394,3 

Diskontované cash flow 19950,1 5310,4 3745,6 1329,7 318,3 

Diskontované kumulo-

vané cash flow 
19950,1 25260,5 29006,1 30335,8 30654,1 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 3.21: MAS Valašsko-Horní Vsacko - hodnoty kriteriálních ukazatelů ekonomické 

analýzy  

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) tis. Kč 30654,1 

Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) % Větší než 20 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) Rok 1,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Z vypočtených hodnot kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy vyplývá, že po 

započtení socioekonomických přínosů projektů naplňujících cíle/priority rozvojové strategie 

MAS Valašsko-Horní Vsacko vychází kladná hodnota ekonomické čisté současné hodnoty ve 

výši 30654,1 tis. Kč a rovněž kladná hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta. 

Diskontovaná doba návratnosti činí 1 rok. Lze tedy konstatovat, že vložené veřejné 

prostředky v rámci projektu LEADER MAS Valašsko-Horní Vsacko jsou ekonomicky 

návratné. Výpočty mohou být dále zpřesněny očištěním investic, provozních příjmů a 

provozních výdajů o DPH a odvody. 

Ekonomické hodnocení realizace projektu LEADER vypadá poměrně příznivě. Ve 

srovnání s MAS Rýmařovsko vypadá příznivěji i míra plnění finančního plánu dle 

jednotlivých fichí podobně jako u MAS Regionu Poodří. Z tabulky 3.16 vyplývá, že v rámci 

víceletého projektu bylo 62,6% všech finančních prostředků investováno do infrastruktury a 

občanské vybavenosti. Plánována byla ovšem alokace ve výši 43%. Jedná se spíše o projekty 

s vazbou na demografické ukazatele, tj. migrační saldo, podíl osob s VŠ vzděláním v populaci 

15 – 64 let, index stáří apod. Tyto vazby by bylo možné s určitým časovým odstupem 

sledovat prostřednictvím korelační analýzy. Na podporu podnikání bylo v rámci projektu 

LEADER investováno 30,3% všech finančních prostředků, přitom alokováno bylo 41%. 

Rozdíl v procentech je ovšem poměrně malý, což vypovídá o snaze MAS  Valašsko-Horní 
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Vsacko posílit vazby komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky z hlediska trhu 

práce a zaměstnanosti, popř. podnikání a konkurenceschopnosti. V případě udržení této snahy 

po delší dobu je možné očekávat možnou závislost relevantních ukazatelů na realizaci 

komunitního plánu. 

3.5  Benchmarkingové porovnání výsledků u vybraných MAS 

Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice dané MAS a její zlepšení na základě srovnání 

s „konkurencí“ s důrazem na využití vlastních silných stránek a potlačení vlastních slabých 

stránek. Tato kapitola vznikla v podstatě díky požadavku manažerů vybraných MAS, neboť 

v rámci Celostátní sítě pro venkov ČR je prováděno hodnocení jednotlivých MAS na základě 

neekonomických kritérií, což může být zavádějící.  

Srovnatelnými výdajovými programy byly v případě dizertační práce programy/projekty 

LEADER MAS Rýmařovsko, MAS Regionu Poodří a MAS Valašsko-Horní Vsacko. V rámci 

benchmarkingového porovnání byla sledována kritéria nákladové efektivnosti a produktivity 

veřejných výdajů. 

Z hlediska nákladové efektivnosti byly výstupy měřeny v rámci celého referenčního ob-

dobí v naturálních jednotkách (počet pravidelných uživatelů a počet jednorázových uživatelů) 

a v peněžních jednotkách (socioekonomické přínosy v tis. Kč). V tabulkách 3.22, 3.23 a 3.24 

jsou uvedeny výsledky benchmarkingového porovnání. 

Tabulka 3.22: Benchmarkingové porovnání nákladové efektivnosti – pravidelní uživatelé 

Název MAS 

Investiční výdaje 

(tis. Kč) 

Počet pravidelných 

uživatelů Nákladová efektivnost 

MAS Rýmařovsko 30250,5 36175 0,836 

MAS Regionu Poodří 34188,1 14700 2,326 

MAS Valašsko-Horní 

Vsacko 24334,0 17800 1,367 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS a vlastního software v jazyce SQL 

Z benchmarkingového porovnání vyplývá, že z hlediska počtu pravidelných uživatelů 

projektů nejlépe splňuje kritérium nákladové efektivnosti MAS Rýmařovsko. Její investiční 

výdaje činí 0,836 tis. Kč na jednoho pravidelného uživatele. Pro zjednodušení výpočtů jsou 

kalkulovány celkové investiční výdaje. To znamená, že jsou započítány i investiční výdaje na 

projekty, které negenerují pravidelné uživatele. 
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Tabulka 3.23: Benchmarkingové porovnání nákladové efektivnosti – jednorázoví uživatelé 

Název MAS 

Investiční výdaje 

(tis. Kč) 

Počet jednorázových 

uživatelů Nákladová efektivnost 

MAS Rýmařovsko 30250,5 141300 0,214 

MAS Regionu Poodří 34188,1 144450 0,237 

MAS Valašsko-Horní 

Vsacko 24334,0 133600 0,182 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS a vlastního software v jazyce SQL 

Z benchmarkingového porovnání vyplývá, že z hlediska počtu jednorázových uživatelů 

projektů nejlépe splňuje kritérium nákladové efektivnosti MAS Valašsko-Horní Vsacko. Její 

investiční výdaje činí 0,182 tis. Kč na jednoho jednorázového uživatele. Pro zjednodušení 

výpočtů jsou kalkulovány celkové investiční výdaje. To znamená, že jsou započítány i inves-

tiční výdaje na projekty, které negenerují jednorázové uživatele. 

Tabulka 3.24: Benchmarkingové porovnání nákladové efektivnosti - socioekonomické příno-

sy 

Název MAS 

Investiční výdaje 

(tis. Kč) 

Socioekonomické pří-

nosy (tis. Kč) Nákladová efektivnost 

MAS Rýmařovsko 
30250,5 100604,0 0,301 

MAS Regionu Poodří 
34188,1 49368,0 0,693 

MAS Valašsko-Horní 

Vsacko 

24334,0 56011,3 0,434 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS a software ROP Moravskoslezsko 

Z benchmarkingového porovnání vyplývá, že z hlediska socioekonomických přínosů nej-

lépe splňuje kritérium nákladové efektivnosti MAS Rýmařovsko. Její investiční výdaje činí 

0,301 tis. Kč na 1,0 tis. Kč socioekonomického přínosu. Toto porovnání je ze všech tří       

benchmarkingových porovnání nejpřesnější. 

Z hlediska produktivity veřejných výdajů byly výstupy měřeny v rámci celého referenč-

ního období v peněžních jednotkách (investiční výdaje a socioekonomické přínosy v tis. Kč). 

Úroveň produktivity veřejných výdajů je měřena v procentech. V tabulce 3.25 jsou uvedeny 

výsledky benchmarkingového porovnání. 
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Tabulka 3.25: Benchmarkingové porovnání produktivity veřejných výdajů 

Název MAS 

Investiční 

výdaje (tis. 

Kč) 

Socioekonomické 

přínosy (tis. Kč) 

Socioekonomické 

přínosy na jed-

notku investičních 

výdajů (tis. Kč) 

Úroveň produk-

tivity (%) 

MAS Rýmařovsko 30250,5 100604,0 3,326 100,0% 

MAS Regionu Poodří 34188,1 49368,0 1,444 43,4% 

MAS Valašsko-Horní 

Vsacko 24334,0 56011,3 2,302 69,2% 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS a software ROP Moravskoslezsko 

Z benchmarkingového porovnání vyplývá, že nejproduktivnější jednotkou je MAS Rý-

mařovsko. Výkon MAS Rýmařovsko tedy označíme hodnotou 100%. Druhou nejproduktiv-

nější jednotkou je MAS Valašsko-Horní Vsacko, která dosahuje ve srovnání s MAS Rýma-

řovsko výkonu ve výši 69,2%. Na třetím se umístila MAS Regionu Poodří, která dosahuje ve 

srovnání s MAS Rýmařovsko výkonu ve výši 43,4%.  

Výsledky ekonomického hodnocení realizace komunitních plánů vybraných MAS ovšem 

nekorespondují s výsledky hodnocení vybraných MAS Celostátní sítí pro venkov ČR. Členy 

hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského inter-

venčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný 

MAS. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé 

otázky uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stano-

ven na 150. Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech: 

- základní parametry a strategické dokumenty MAS, 

- personální zajištění činnosti MAS, 

- administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL, 

- integrace a rozvoj MAS, 

- monitoring a evaluace MAS, 

- propagace MAS. 

 

V rámci tohoto hodnocení MAS získala MAS Regionu Poodří 133 bodů, MAS Rýma-

řovsko 130 bodů a MAS Valašsko-Horní Vsacko 113 bodů. Seznam hodnocených MAS Ce-

lostátní sítí pro venkov ČR je přílohou č. 15 dizertační práce. 
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3.6 Shrnutí 

 Dílčím cílem 2 dizertační práce je zhodnotit realizaci komunitních plánů ve vybraných 

územích MAS České republiky z hlediska efektivnosti nakládání s veřejnými financemi a 

z hlediska účelnosti použití veřejných prostředků. Jako východisko pro toto zhodnocení slouží 

analýza komunitních plánů vybraných MAS České republiky, tj. MAS Rýmařovsko, MAS 

Regionu Poodří a MAS Valašsko-Horní Vsacko. Podrobné údaje vztahující se k této analýze 

jsou uvedeny přílohách č. 3, 8 a 13 dizertační práce. K hodnocení ekonomické racionality 

vynaložených veřejných výdajů na plnění cílů komunitních plánů vybraných MAS byla pro 

potřeby dizertační práce a jejího výzkumu použita jednokriteriální ekonomická metoda – 

CBA. Měřitelnými ukazateli CBA jsou vstupy a výstupy v peněžních jednotkách, zejména 

pak výstupy v podobě socioekonomických přínosů. Účelnost použití veřejných prostředků 

byla sledována jako míra plnění finančního plánu dle jednotlivých fichí. Důvody pro neplnění 

finančního plánu mohou být objektivní, nicméně ukazují na problémy, které by bylo dobré 

řešit (např. nedostatek projektů soukromého sektoru, nízká aktivita místních obyvatel, příliš 

dlouhá doba udržitelnosti podnikatelských projektů apod.).  Pro sledování nákladové efektiv-

nosti a produktivity veřejných výdajů byla zvolena metoda benchmarkingového porovnávání 

investičních výdajů a socioekonomických přínosů v naturálních i peněžních jednotkách vzta-

hujících se k realizaci komunitních plánů vybraných MAS. Benchmarkingové porovnání bylo 

zpracováno díky požadavku manažerů vybraných MAS, neboť v rámci Celostátní sítě pro 

venkov ČR je prováděno hodnocení jednotlivých MAS na základě neekonomických kritérií, 

což může být zavádějící. 

Zhodnocením realizace komunitních plánů vybraných území MAS České republiky z 

hlediska efektivnosti nakládání s veřejnými financemi a z hlediska účelnosti použití veřejných 

prostředků byl naplněn dílčí cíl 2 dizertační práce. 
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4 Případová studie: Komunitně vedený rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti 

Jeseníky-východ 

Případová studie se vztahuje ke kapitole 1.3.2 věnované metodě CLLD, která může být ob-

zvláště účinným nástrojem zejména v době hospodářské krize a přitom být v souladu se Stra-

tegií Evropa 2020. Případová studie se vztahuje k území turistické oblastí Jeseníky-východ 

(Moravskoslezská část) a může sloužit jako podklad pro srovnání příslušných ukazatelů za 

turistickou oblast Jeseníky-západ (Olomoucká část) nebo za jiné turistické oblasti České re-

publiky. Autor dizertační práce působí v turistické oblasti Jeseníky-východ jako výkonný ma-

nažer destinačního managementu. 

V rámci schématu 4.1 jsou vymezeny obě turistické oblasti dle rajonizace státní agentury 

CzechTourism. 

Schéma 4.1: Vymezení turistických oblastí Jeseníky-východ a Jeseníky-západ 

 

Zdroj: CzechTourism 

Z hlediska stupně zapojení komunity do procesu komunitního plánování funguje destinační 

management turistické oblasti Jeseníky-východ výhradně na základě partnerství veřejného a 

soukromého sektoru. Klíčovou institucí, která je iniciátorem vzniku destinačního managemen-

tu, je sdružení měst a obcí Euroregionu Praděd. Významnou roli ovšem zastávají subjekty ze 

soukromého sektoru (poskytovatelé ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb), kteří se 

zapojují do realizace akčních plánů ve vyšší míře než subjekty z veřejného sektoru (relevantní 

zástupci veřejné správy, správci atraktivit, poskytovatelé služeb z veřejného sektoru). Finanč-

ní prostředky jsou v rámci akčních plánů soustředěny především na opatření na podporu vzdě-

Jeseníky-

západ 

Jeseníky-

východ 
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lávání, tvorbu regionálních produktů cestovního ruchu, podporu jejich prodeje, kvalitu služeb 

a na zavádění inovací. Stupeň zapojení zástupců jednotlivých sektorů do procesu komunitního 

plánování lze v počtech spolupracujících subjektů i podílu na celkovém počtu spolupracují-

cích subjektů vyjádřit prostřednictvím tabulky 4.1. 

Tabulka 4.1: TO Jeseníky-východ - stupeň zapojení zástupců sektorů do přípravy a realizace 

akčních plánů 

Druh aktivity 

Veřejný sektor Soukromý sektor Celkem 

Počet Podíl  % Počet Podíl  % Počet Podíl  % 

Institucionální zapojení 23 37,7% 38 62,3% 61 100,0% 

Vzdělávací aktivity 14 28,0% 36 72,0% 50 100,0% 

Tvorba produktů CR 8 17,4% 38 82,6% 46 100,0% 

Propagace nabídky destinace 15 31,3% 33 68,8% 48 100,0% 

Podpora prodeje nabídky 

destinace 8 30,8% 18 69,2% 26 100,0% 

Marketingová inteligence 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Zdroj: Vlastní 

Plnění pravidel veřejné podpory partnerských subjektů ze soukromého sektoru je zajištěno 

prostřednictvím směrnice č. 3/2012 Euroregionu Praděd. Vzhledem k tomu, že financování 

akčních plánů je pro období 2011 – 2015 z 85% zajištěno z Regionálního operačního progra-

mu Moravskoslezsko, bylo nutné tuto směrnici podrobit schválení Úřadu Regionální rady. 

Pravidla veřejné podpory jsou tedy v souladu s metodikou operačního programu i příslušnými 

nařízeními Evropské komise. Zbývajících 25% financování akčních plánů je zajištěno společ-

nými silami partnerů formou členských příspěvků v rámci tzv. Regionálního fóra cestovního 

ruchu. K tomu je však nutné dodat, že pravidla veřejné podpory motivují partnery ze soukro-

mého sektoru k investování do inovací, kvality personálu a kvality zařízení cestovního ruchu. 

Tím se společná nabídka stává konkurenceschopnější a komplexnější. Klíčová je ovšem ve-

doucí role Euroregionu Praděd, který musí hájit veřejný zájem sledující především návštěv-

nost, příjmy z cestovního ruchu a zaměstnanost v regionu. Také zájem veřejného sektoru 

stmelit členy Regionálního fóra cestovního ruchu ve prospěch komplexní nabídky pro stále 

náročnější návštěvníky předurčuje tento sektor k vedoucí roli. Snadno by se pak mohlo stát, 

že tuto roli převezme soukromý sektor, který se ovšem na motivační složce regionálního turis-

tického produktu podílí velmi malou měrou a mohl by hájit spíše soukromé zájmy spojené 

s hygienickou složkou regionálního produktu (ubytování, strava apod.).   
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Členskou základnu aktuálně tvoří 70 členských měst a obcí Euroregionu Praděd a 24 sub-

jektů soukromého sektoru, přičemž 15 členů jsou provozovatelé certifikovaných ubytovacích 

zařízení s celkovou kapacitou cca 700 lůžek. Regionální fórum cestovního ruchu dle svého 

jednacího řádu volí celkem 11 členů Rady pro cestovní ruch, z toho 6 členů z veřejného sekto-

ru kompetentních rozhodovat o veřejných prostředcích a 5 členů ze soukromého sektoru. Ra-

da pro cestovní ruch je výkonným orgánem Regionálního fóra cestovního ruchu a schvaluje 

akční plány pro daná období na základě komunitně přijaté rozvojové strategie cestovního ru-

chu. Rozhodnutí Rady pro cestovní ruch provádí Kancelář cestovního ruchu Euroregionu Pra-

děd coby součást Sekretariátu Euroregionu Praděd. Institucionální zázemí fungování desti-

načního managementu se může na první pohled zdát příliš složité, nicméně, pro uplatnění 

principů metody CLLD je funkční. Partnerské vztahy mezi Euroregionem Praděd a subjekty 

ze soukromého sektoru jsou na horizontální úrovni upraveny v rámci partnerských smluv, 

přičemž veškerá plnění partnerů jsou nefinančního charakteru.  

Nositelem inovací pro zajištění konkurenceschopnosti turistické oblasti Jeseníky-východ 

ve vztahu ke konkurenčním turistickým oblastem doma i v zahraničí je Marketingová pracov-

ní skupina složená z odborníků na marketing, veřejnou ekonomii, žurnalistiku, grafiku a IT 

technologie. Veškeré inovace jsou operativně zaváděny po schválení Radou pro cestovní ruch, 

která zasedá obvykle jednou za měsíc. Partneři z veřejného a soukromého sektoru se přitom 

od sebe navzájem učí a přenášejí nově nabyté znalosti a zkušenosti do své práce a na další 

subjekty v turistické oblasti. Tím dochází k prohlubování partnerské spolupráce v turistické 

oblasti a synergickým efektům. 

4.1 Východiska pro měření dopadů CLLD na turistickou oblast Jeseníky-východ 

Hlavním cílem komunitně přijaté marketingové strategie cestovního ruchu je 10% nárůst 

návštěvnosti turistické oblasti Jeseníky-východ do roku 2015 ve srovnání s návštěvností roku 

2010. Pro měření byly zvoleny monitorovací ukazatele, které jsou sledovány českým statistic-

kým úřadem. Jedná se o počet příjezdů hostů a počet přenocování v členění na rezidenty a 

nerezidenty. V roce 2010 přicestovalo do turistické oblasti Jeseníky-východ celkem 88059 

hostů s celkovým počtem přenocování ve výši 295 599. V roce 2012 se zvýšil počet příjezdů 

hostů ve srovnání s rokem 2010 o 9,8% na hodnotu 96 723. Počet přenocování se rovněž zvý-

šil, a to o 6,5% na hodnotu 314 780.  Toto zvýšení by nemuselo být tak zajímavé, pokud by 

neexistoval opačný trend v sousední turistické oblasti Jeseníky-západ. Vývoj návštěvnosti v 

turistické oblasti Jeseníky-východ a v turistické oblasti Jeseníky-západ je uveden v příloze č. 

16 dizertační práce. Z tohoto vývoje vyplývá, že v turistické oblasti Jeseníky-východ se poda-
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řilo zastavit propad návštěvnosti již v 1. roce fungování destinačního managementu, tj. v roce 

2011. Vzhledem k tomu, že v turistické oblasti Jeseníky-západ došlo za stejné období 

k poklesu počtu přenocování o 20253, je možné téměř s jistotou konstatovat, že komunitně 

vedený rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky-východ přináší již v prvních le-

tech svého fungování ekonomický prospěch pro celý region. Nic na tom nemění fakt, že aktu-

álně nastal problém s obsazeností lázeňských zařízení z důvodu sporné vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví, neboť počet lůžek lázeňských zařízení turistické oblasti Jeseníky-západ tvoří 

9,1% celkové lůžkové kapacity hromadných ubytovacích zařízení této oblasti, což je pouze o 

0,5% vyšší poměr než u lázeňských zařízení turistické oblasti Jeseníky-východ (8,6%).  

Z hlediska účelnosti použití veřejných prostředků jsou pro období 2011 – 2015 zpracová-

vány akční plány s odpovědnostními maticemi obsahujícími názvy aktivit, období jejich reali-

zace, charakteristiky aktivit, personální zajištění, celkové náklady aktivit, zdroje financování a 

monitorovací ukazatele.  

Prvotním impulzem pro zapojení správců atraktivit, poskytovatelů ubytovacích a doplňko-

vých služeb cestovního ruchu a dalších zainteresovaných subjektů byly vzdělávací aktivity 

v období 09/2011 – 12/2011. Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo nejen iniciovat růst kvali-

ty nabídky destinace, ale také dohodnout se na kompetencích v rámci tvořícího se „jádra“ sítě 

spolupracujících subjektů. Dalším impulzem pro síťování byla počáteční intenzivní práce 

v terénu včetně tzv. focus groups realizovaných ve spolupráci s Vysokou školou podnikání 

a.s.. V praxi se dále osvědčil další silný nástroj pro podporu komunitně vedeného rozvoje ces-

tovního ruchu, a to odborné konzultace pro zájemce o spolupráci. V období 01/2012 – 

09/2012 téměř každá konzultace vedla k zapojení daného zájemce o spolupráci do komunitní-

ho plánování a tento trend lze s vysokou pravděpodobností očekávat.  

Po ukončení realizace akčního plánu pro dané období jsou na závěr sledovány plánované a 

skutečné výdaje. Pro představu je vhodné uvést alespoň sumarizaci základních údajů o reali-

zovaných i plánovaných akčních plánech: 

Akční plán I. pro období 07/2011 – 05/2012, plánované výdaje 3,5 mil. Kč, skutečné vý-

daje 2,9 mil. Kč, financování: 85% ROP Moravskoslezsko, 7,5% Moravskoslezský kraj, 7,5% 

vlastní zdroje Euroregionu Praděd, předfinancování projektu z půjčky partnerských měst 

Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem. 
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Akční plán II. Pro období 06/2012 – 05/2013, plánované výdaje 3,8 mil. Kč, skutečné vý-

daje 2,4 mil. Kč, financování: 85% ROP Moravskoslezsko, 15% vlastní zdroje Euroregionu 

Praděd, předfinancování projektu z půjčky partnerských měst Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrb-

no pod Pradědem). 

Akční plán III. pro období 06/2013 – 07/2014, plánované výdaje 3,8 mil. Kč, financování: 

85% ROP Moravskoslezsko, 15% vlastní zdroje Euroregionu Praděd, tj. příspěvky členů Re-

gionálního fóra cestovního ruchu, z toho cca 10% veřejný sektor z povinných příspěvků člen-

ských obcí ve výši 2 Kč/obyvatel/rok a cca 5% soukromý sektor ze členských příspěvků dle 

rozhodnutí Rady pro cestovní ruch, předfinancování projektu z půjčky partnerských měst 

Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem. 

Akční plán IV. pro období 08/2014 – 09/2015, plánované výdaje 3,8 mil. Kč, financování: 

85% ROP Moravskoslezsko, 15% vlastní zdroje Euroregionu Praděd, tj. příspěvky členů Re-

gionálního fóra cestovního ruchu, z toho cca 10% veřejný sektor z povinných příspěvků člen-

ských obcí ve výši 2 Kč/obyvatel/rok a cca 5% soukromý sektor ze členských příspěvků dle 

rozhodnutí Rady pro cestovní ruch, předfinancování projektu z půjčky partnerských měst 

Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem. 

Vzhledem k hospodárnosti při realizaci akčních plánů I. a II. lze předpokládat obdobné 

úspory i v rámci akčních plánů III. a IV. Ve finanční a ekonomické analýze jsou proto pro 

období těchto akčních plánů uvažovány nižší výdaje než plánované. Tato hospodárnost vy-

plývá právě ze spolupráce s partnery Euroregionu Praděd a také z inovací, které přinášejí ne-

malé úspory. Proto nelze říci, že by plánované výdaje byly nadhodnocené. Při tvorbě rozpočtů 

jsou hodnoty jednotlivých položek obvykle zjišťovány více poptávkami, aby ceny byly 

v místě a čase obvyklé. Z pohledu finanční a ekonomické analýzy obsahují akční plány údaje 

o tzv. způsobilých výdajích v investiční variantě. Nulová varianta není uvažována, neboť bez 

dotací z ROP Moravskoslezsko by nebylo možné finančně zvládnout počáteční fázi vzniku 

destinačního managementu. 

Praxe ukázala, že během krátkého období vzniklo díky komunitně vedenému rozvoji ces-

tovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky-východ několik desítek partnerství mezi Euroregi-

onem Praděd a subjekty soukromého sektoru a také partnerství mezi subjekty soukromého 

sektoru navzájem. Pro efektivnost nakládání s veřejnými financemi má tato skutečnost velký 
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význam, neboť spolupráce veřejného a soukromého sektoru na bázi komunitního plánování 

již v prvních dvou letech přinesla řadu poznatků: 

 jasná pravidla pro veřejnou podporu soukromých subjektů v CR (směrnice č. 3/2012 

Euroregionu Praděd) přináší důvěru těch, kteří chtějí spolupracovat, 

 spolupráce následně přináší inovace a konkurenční výhody, 

 tam, kde funguje spolupráce, roste návštěvnost a doba pobytu, 

 povinná certifikace ubytovacích zařízení (1. a zatím jediní v ČR) přináší kvalitu a 

komplexnost služeb, 

 Voucher systém Jeseníky (jediný v ČR) je účinným nástrojem pro motivaci cestovních 

kanceláří ke spolupráci s Euroregionem Praděd a přináší nové solventní návštěvníky 

do Jeseníků, 

 spolupráce na vertikální úrovni s CzechTourism, Moravskoslezským krajem a ARR 

Ostrava přináší velké úspory při realizaci aktivit akčních plánů, 

 Regionální fórum cestovního ruchu je nutným institucionálním předpokladem pro spo-

lupráci (síťování) aktérů v cestovním ruchu a financování akčních plánů. 

 

4.2 Měření dopadů CLLD na turistickou oblast Jeseníky-východ 

V České republice existuje na regionálních úrovních dlouhodobá tendence měřit pouze 

„utracené“ veřejné výdaje směřující na podporu cestovního ruchu. Za úspěšnou destinační 

společnost se považuje ta, která vydá „nejzajímavější“ tiskoviny nebo přijde s nějakou inovací 

v oblasti marketingu, či se svými tiskovinami uspěje v nějaké známé soutěži. Jsem toho názo-

ru, že tudy cesta nevede a tímto způsobem lze jen těžko obhájit veřejnou podporu rozvoji ces-

tovního ruchu. Spíše je nutné nasměrovat veřejnou podporu na aktivity, které povedou ke spo-

lupráci zainteresovaných subjektů v regionu a ke zvýšení návštěvnosti s dopadem na příjmy 

z cestovního ruchu a na zaměstnanost. Obzvláště v hospodářsky slabých či strukturálně posti-

žených regionech je tato podpora žádoucí, protože může generovat větší množství drobných 

ekonomických aktivit diverzifikujících ekonomický potenciál daného regionu. 

Pro měření dopadů CLLD na turistickou oblast Jeseníky-východ byla použita metoda vý-

počtu příjmů z ubytovaných hostů a metoda finanční a ekonomické analýzy. Autorem metody 

výpočtu příjmů z ubytovaných hostů je autor této dizertační práce. Tato metoda byla předsta-

vena na mezinárodní konferenci COME AND STAY 2012 v Praze a v České republice byla 

několikrát použita v rámci strategického plánování rozvoje cestovního ruchu. Metoda spočívá 



 

87/101 

 

 

v přepočtu návštěvnosti na socioekonomické přínosy/náklady – příjmy z ubytovaných hostů a 

vychází ze statistických údajů ČSÚ, šetření rezidentů státní agenturou CzechTourism a šetření 

nerezidentů agenturou STEM/MARK. Výpočty jsou prováděny podle vztahu: 

nnrr ULULP ..    , kde 

P … příjmy z ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za dané období, 

Lr … počet přenocování rezidentů za dané období, 

Ur … průměrná útrata rezidenta v turistické oblasti Jeseníky-východ, 

Ln … počet přenocování nerezidentů za dané období, 

Un … průměrná útrata nerezidenta v České republice. 

Pro zpřesnění výpočtů je v roce 2014 plánováno provedení vlastního šetření nerezidentů v 

turistické oblasti Jeseníky-východ zaměřeného mimo jiné i na zjištění průměrné útraty nerezi-

denta.  

  V tabulce 4.2 jsou uvedeny údaje o šetření útraty rezidentů v turistické oblasti Jeseníky 

(východ i západ) v létě 2011 a 2012. Dotazováno bylo celkem 652 respondentů, z toho 250 

v roce 2011 a 402 v roce 2012. Lokality dotazování: Bruntál - zámek a IC, Červenohorské 

Sedlo, Hrad Sovinec, Karlova studánka, Kralický Sněžník, Praděd a okolí, Priessnitzovy lé-

čebné lázně, Šumperk a okolí, Velké Losiny. 

Tabulka 4.2: Letní šetření útraty rezidentů v turistické oblasti Jeseníky (východ i západ) 

Kolik Vás stojí v průměru na osobu 

a den Váš pobyt v tomto regionu? 

2011 2011 2012 2012 

Do 200 Kč 17,2% 43 11,2% 45 

201 až 500 Kč 51,2% 128 48,8% 196 

501 až 1000 Kč 20,8% 52 36,1% 145 

1 až 2 tis. Kč 8,4% 21 2,5% 10 

Více než 2 tis. Kč 2,4% 6 1,5% 6 

Počet respondentů 250 250 402 402 

Průměrná útrata (Kč) x 615 x 573 

Zdroj: Vlastní s využitím šetření CzechTourism 

 V tabulce 4.3 jsou uvedeny údaje o šetření útraty rezidentů v turistické oblasti Jeseníky 

(východ i západ) v zimě 2011 a 2012. Dotazováno bylo celkem 651 respondentů, z toho 401 

v roce 2011 a 250 v roce 2012. Lokality dotazování - Červenohorské Sedlo, Karlov, Karlova 
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Studánka, Kouty nad Desnou, Loučná a Petrov nad Desnou, Petříkov + Ramzovské sedlo, 

Praděd a okolí, Rýmařov, Slezská Harta. 

Tabulka 4.3: Zimní šetření útraty rezidentů v turistické oblasti Jeseníky (východ i západ) 

Kolik Vás stojí v průměru na osobu 

a den Váš pobyt v tomto regionu? 

2011 2011 2012 2012 

Do 200 Kč 8,5% 34 13,6% 34 

201 až 500 Kč 36,9% 148 26,4% 66 

501 až 1000 Kč 39,4% 158 45,2% 113 

1 až 2 tis. Kč 13,2% 53 13,2% 33 

Více než 2 tis. Kč 2,0% 8 1,6% 4 

Počet respondentů 401 401 250 250 

Průměrná útrata (Kč) x 724 x 766 

Zdroj: Vlastní s využitím šetření CzechTourism 

 Z výpočtu průměrné útraty rezidenta byli samozřejmě vyřazeni respondenti s denní útratou 

do 200 Kč, neboť se s největší pravděpodobností jedná o jednodenní návštěvníky. Váženým 

průměrem za oba roky a obě sezónní období bylo možné vypočítat průměrnou denní útratu 

rezidenta v Jeseníkách ve výši 670 Kč. Touto hodnotou je násoben počet přenocování rezi-

dentů pro získání socioekonomického přínosu/nákladu – příjmy z ubytovaných hostů. Dále 

šetřením nerezidentů agenturou STEM/MARK bylo zjištěno, že denní útrata nerezidenta činí 

1419 Kč. V tabulce 4.4 jsou uvedeny údaje o vývoji příjmů z ubytovaných hostů (rezidentů i 

nerezidentů) v turistické oblasti Jeseníky-východ. 

Tabulka 4.4: Vývoj příjmů z ubytovaných hostů v turistické oblasti Jeseníky-východ 

Stav k 

31.12. 
Příjmy z rezidentů (Kč) Příjmy z nerezidentů (Kč) Příjmy z turistů celkem (Kč) 

2010 184 018 377 30 054 563 214 072 940 

2011 187 707 635 22 248 183 209 955 818 

2012 199 758 808 23 768 831 223 527 639 

Zdroj: Vlastní 

 Zatímco příjmy z rezidentů od roku 2010 rostou a jsou v souladu se zvýšenou návštěvností, 

příjmy z nerezidentů v roce 2011 poklesly z důvodu snížení počtu ubytovaných nerezidentů a 

snížení průměrné doby jejich pobytu. To byl také důvod pro zvýšenou tvorbu produktové na-

bídky pro zahraniční cílové trhy (Polsko, Rusko, Německo, Slovensko, Benelux) vyžadující 
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intenzivní spolupráci všech relevantních partnerů v síti kontaktů a vyžadující zvýšení marke-

tingové činnosti směrem k těmto trhům. Ve finanční a ekonomické analýze je proto pokles 

příjmů z turistů v roce 2011 kalkulován jako socioekonomický náklad a nárůst příjmů 

z turistů v roce 2012 jako socioekonomický přínos. To vše ve vztahu k počátečnímu roku 

2010. 

 Pokud bychom ovšem porovnali údaje o příjmech z ubytovaných hostů s údaji za turistic-

kou oblast Jeseníky-západ, zjistíme, že za období, kdy začal fungovat destinační management 

zřízený Euroregionem Praděd vzrostly příjmy z ubytovaných hostů v turistické oblasti Jesení-

ky-východ o celkem o cca 5,4 mil. Kč, kdežto na území turistické oblasti Jeseníky-západ cel-

kově poklesly o cca 22,0 mil. Kč.  To dokladuje tabulka 4.5, kde jsou uvedeny údaje o vývoji 

příjmů z ubytovaných hostů (rezidentů i nerezidentů) v turistické oblasti Jeseníky-západ. 

 

Tabulka 4.5: Vývoj příjmů z ubytovaných hostů v turistické oblasti Jeseníky-západ 

Stav k 

31.12. 
Příjmy z rezidentů (Kč) Příjmy z nerezidentů (Kč) Příjmy z turistů celkem (Kč) 

2010 547 771 416 79 356 641 627 128 057 

2011 570 020 096 62 678 847 632 698 943 

2012 537 671 646 61 909 817 599 581 463 

Zdroj: Vlastní 

 Pokud bychom využili studie renomované firmy KPMG s názvem „Postavení a význam 

cestovního ruchu v České republice - Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku“, kterou 

KMPG zpracovala pro Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2010, mohli bychom dospět ke 

konkrétním dopadům zvýšených či snížených příjmů z ubytovaných hostů na veřejné rozpoč-

ty. Ze studie vyplývá, že z každých 100 Kč utracených za služby a produkty cestovního ruchu 

celkem (přímo či nepřímo) bylo v období 2006 – 2008 odvedeno do veřejných rozpočtů 40,79 

Kč. Můžeme tedy konstatovat, že zvýšená návštěvnost v turistické oblasti Jeseníky-východ 

přispěla do veřejných rozpočtů částkou zhruba ve výši 2,2 mil. Kč a naopak pokles návštěv-

nosti v turistické oblasti Jeseníky-západ způsobil propad veřejných rozpočtů zhruba o částku 

9,0 mil. Kč.  

 Příjmy z ubytovaných hostů mohou být dále analyzovány s pomocí tzv. satelitního účtu 

cestovního ruchu, který pro dané období zpracovává Český statistický úřad. Díky tomuto sate-

litnímu účtu je možné zjistit strukturu spotřeby rezidentů a nerezidentů (ubytování, stravová-

ní, doprava, zboží, ostatní). Pro potřeby této dizertační práce bylo ovšem nutné především 
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kvantifikovat příjmy z ubytovaných hostů v referenčním období finanční a ekonomické ana-

lýzy. Referenční období bylo zvoleno na období 5 let, tedy období trvání veřejné podpory z 

ROP Moravskoslezsko. V tomto období musí být vytvořena silná partnerství s poměrně vel-

kým množstvím subjektů, aby pokračování projektu destinačního managementu bylo organi-

začně i finančně udržitelné. 

4.3 TO Jeseníky-východ - finanční a ekonomická analýza 

Výpočty kriteriálních ukazatelů CBA jsou v rámci nulové a investiční varianty provedeny 

dle metodické příručky zpracované v roce 2004 Sieberem, jejímž předmětem je hodnocení 

veřejně prospěšných investičních akcí. Do celkových nákladů na realizaci akčního plánu 

v daném roce jsou v rámci finanční analýzy v investiční variantě započteny jednotlivé náklady 

spojené s realizací aktivit akčního plánu. Roční provozní výdaje i příjmy Euroregionu Praděd 

(členské příspěvky 715 tis. Kč, správa fondu mikroprojektů 1835 tis. Kč) v celkové výši 2550 

tis. Kč jsou pro celé referenční období kalkulovány dle skutečnosti roku 2011. Projekt desti-

načního managementu negeneruje příjmy, a proto nejsou ve finanční analýze příjmy kalkulo-

vány. Zbytková hodnota investice nebyla kalkulována, neboť se nejedná o pořízení investič-

ního majetku, který by byl následně odepisován. Pro zjednodušení výpočtů bylo rovněž sta-

noveno krátké referenční období do roku 2015 (po dobu trvání projektu) a byly hodnoceny 

kriteriální ukazatele: finanční čistá současná hodnota, ekonomická čistá současná hodnota a 

vnitřní výnosové procento z celkových ekonomických toků dle vzorců uvedených v kapitole 

3.2. Hodnotícím ekonomickým kritériem byla ekonomická návratnost vložených veřejných 

prostředků. Vlastní výpočty včetně peněžního ocenění socioekonomických přínosů/nákladů 

byly provedeny prostřednictvím software vytvořeného pro ROP Moravskoslezsko. Toto pe-

něžní ocenění nezohledňuje multiplikační efekty, nicméně, pro sledování trendů a              

benchmarking je dostačující. V tabulkách 4.6 a č. 4.7 jsou uvedeny socioekonomické příno-

sy/náklady, které vycházejí ze skutečnosti let 2011 – 2012 a z predikce pro roky 2013 - 2015. 

Tabulka 4.6: TO Jeseníky-východ - socioekonomické přínosy v období 2011- 2015 

Socioekonomický přínos Jednotka  2011 2012 2013 2014 2015 

Zvýšení zaměstnanosti (nová 

pracovní místa) – VŠ  počet 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 

Zvýšení příjmů z turistů Kč 0 

9 454 

699 

9 454 

699 

9 454 

699 

9 454 

699 
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Socioekonomický přínos Jednotka  2011 2012 2013 2014 2015 

Celková oceněná hodnota  tis. Kč 499,0 10204,5 10204,5 10204,5 10204,5 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Tabulka 4.7: TO Jeseníky-východ - socioekonomické náklady v období 2011- 2015 

Socioekonomický náklad Jednotka  2011 2012 2013 2014 2015 

Snížení příjmů z turistů Kč 

 4 117 

122 0  0  0  0  

Celková oceněná hodnota  tis. Kč 4 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

 

Výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy jsou uvedeny v tabulkách 4.8, 4.9., 4.10 a 

4.11. 

Tabulka 4.8: TO Jeseníky-východ - finanční analýza (tis. Kč)     

Rok 2015 

Provozní příjmy 0,0 

Celkové příjmy 0,0 

Celková výše investice 13400,0 

Zbytková hodnota 0,0 

Provozní výdaje 0,0 

Celkové výdaje 13400,0 

Cash flow -13400,0 

Diskontované cash flow -13400,0 

Diskontované kumulované cash flow -13400,0 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 4.9: TO Jeseníky-východ - hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy     

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Finanční čistá současná hodnota tis. Kč -13400,000 

Finanční vnitřní výnosové procento % záporné  

Diskontovaná doba návratnosti rok nenávratný 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 
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Vzhledem k tomu, že projekt destinačního managementu nevytváří žádné příjmy, dostává 

se cash flow i kriteriální ukazatele finanční analýzy do záporných čísel.  

Tabulka 4.10: TO Jeseníky-východ - ekonomická analýza (tis. Kč)     

Rok 2015 

Provozní příjmy 0,0 

Socioekonomické přínosy 42067,5 

Celkové příjmy 42067,5 

Celková výše investice 13400,0 

Zbytková hodnota 0,0 

Provozní výdaje 0,0 

Socioekonomické náklady 4117,1 

Celkové výdaje 17517,1 

Cash flow 24550,4 

Diskontované cash flow 24550,4 

Diskontované kumulované cash flow 24550,4 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Tabulka 4.11: TO Jeseníky-východ - hodnoty kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy     

Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 

Ekonomická čistá současná hodnota tis. Kč 24550,399 

Ekonomické vnitřní výnosové procento % Větší než 20  

Diskontovaná doba návratnosti rok 1 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 

Výpočty mohou být dále zpřesněny očištěním investic, provozních příjmů a provozních 

výdajů o DPH a odvody. Z vypočtených hodnot kriteriálních ukazatelů vyplývá, že po 

započtení socioekonomických přínosů a nákladů vychází kladná hodnota ekonomické čisté 

současné hodnoty a rovněž kladná hodnota ekonomického vnitřního výnosového procenta. 

Diskontovaná doba návratnosti je v rámci ekonomické analýzy 1 rok. Lze tedy konstatovat, že 

vložené veřejné prostředky do realizace projektu s názvem Destinační management turistické 

oblasti Jeseníky jsou ekonomicky návratné díky zavedenému komunitně vedenému rozvoji 

cestovního ruchu. 
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5 Závěry a doporučení 

Zhodnocení metod komunitního plánování LEADER a CLLD používaných v Evropské 

unii naznačilo, že politika Evropské unie inspirovaná institucionálně orientovanými teoriemi 

regionálního rozvoje má své opodstatnění a za určitých podmínek (fungující síť kontaktů, 

důvěra mezi partnery v síti apod.) může přinášet významné dopady na socioekonomické uka-

zatele řešených území. Dopady uplatnění těchto metod na místní úrovni se tím mohou projevit 

i na regionální úrovni. Z těchto důvodů nejsou dostačující pouze monitorovací ukazatele vý-

stupů a výsledků používané v rámci regionální politiky Evropské unie, ale měly by být dopl-

něny monitorovacími ukazateli dopadů. Dizertační práce v tomto ohledu nabízí některé moni-

torovací ukazatele a také způsoby hodnocení efektivnosti vložených veřejných prostředků do 

rozvoje lokalit a regionů s využitím těchto monitorovacích ukazatelů. 

Výsledky zkoumání ukazují, že za určitých podmínek (fungující síť kontaktů, důvěra mezi 

partnery v síti apod.) může rovněž uplatnění metod komunitního plánování přinášet významné 

úspory veřejných financí a dodatečné finanční prostředky ze soukromého sektoru na realizaci 

opatření/projektů naplňujících komunitně přijaté rozvojové strategie. Díky komunitnímu plá-

nu lze poměrně úspěšně sledovat účelnost použití veřejných prostředků na konkrétní investič-

ní i neinvestiční projekty uvedené v akčních plánech. V rámci realizace komunitního plánu 

lze rovněž sledovat vazby na socioekonomické charakteristiky území, ve kterém je komunitní 

plán realizován. V případě, že se potvrdí závislost mezi realizací komunitního plánu a kon-

krétními socioekonomickými charakteristikami řešeného území, lze tento poznatek využít 

zejména v rámci plánování rozvoje tohoto území a také jako příklad dobré praxe. 

Z hlediska problematiky MAS lze doporučit Evropské komisi i příslušným ministerstvům 

České republiky hodnocení MAS na základě sledování socioekonomických přínosů realizace 

akčních plánů a na základě benchmarkingového porovnání nákladové efektivnosti a produkti-

vity veřejných výdajů. V dizertační práci jsou jako základní monitorovací ukazatele dopadu 

pro toto sledování navrženy ukazatele: počet pravidelných uživatelů, počet jednorázových 

uživatelů a počet nových pracovních míst. V této souvislosti lze doporučit příslušnému minis-

terstvu České republiky, aby podmínkou pro získání veřejné podpory prostřednictvím pro-

gramu LEADER bylo udržení pracovního místa po dobu 1 roku (nyní 5 let) podobně jako 

v Polsku. Tato změna by mohla podstatně přispět k vyšší tvorbě pracovních míst vzniklých 

v rámci uplatnění metody LEADER v České republice. Zvýšený počet pracovních míst by se 

následně projevil v ekonomickém hodnocení projektů realizovaných metodou LEADER. 

Principy tohoto ekonomického hodnocení lze využít i na regionálních úrovních v rámci ope-
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račních programů. Tímto způsobem by mohl být nastartován proces, ve kterém by uplatnění 

metod komunitního plánování mohlo hrát významnější roli v místním rozvoji a přispět tak 

k udržitelnému rozvoji dané lokality/regionu. Tomu by měly odpovídat i příslušné úpravy 

zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, zejména týkající se části druhé, tj. 

podpora regionálního rozvoje. 

Z hlediska uplatnění metody CLLD v České republice se jako vhodné jeví její použití 

v rámci turistických oblastí, popřípadě turistických regionů dle rajonizace státní agentury 

CzechTourism. Odpovědným pracovníkům destinačních managementů lze doporučit řízení 

rozvoje cestovního ruchu na principech komunitního plánování, neboť v případě silné sítě 

kontaktů a vzájemné důvěry aktérů cestovního ruchu v destinaci lze velmi pravděpodobně 

očekávat významné úspory veřejných financí a zároveň nezanedbatelné dopady na relevantní 

monitorovací ukazatele, tj. návštěvnost, zaměstnanost a ekonomickou aktivitu v destinaci. Již 

delší dobu je připravován věcný záměr zákona o podpoře cestovního ruchu, který mimo jiné 

řeší i řízení cestovního ruchu v destinaci a financování činnosti destinačního managementu. 

Dizertační práce v tomto ohledu nabízí praktický příklad v podobě případové studie jakým 

způsobem řídit cestovní ruch v destinaci s využitím metody CLLD a jakým způsobem hodno-

tit efektivnost vložených veřejných prostředků do realizace akčních plánů. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že cíle dizertační práce i její dílčí cíle byly na-

plněny a při splnění podmínek nutných pro uplatnění metod LEADER a CLLD bylo zodpově-

zeno na všechny tři formulované výzkumné otázky: 

Odpověď na výzkumnou otázku 1: Za určitých podmínek může být komunitní plán realizova-

ný metodou LEADER nebo metodou CLLD nástrojem pro efektivní nakládání s veřejnými 

financemi. 

Odpověď na výzkumnou otázku 2: Za určitých podmínek může být komunitní plán realizova-

ný metodou LEADER nebo metodou CLLD nástrojem pro účelné použití veřejných prostřed-

ků. 

Odpověď na výzkumnou otázku 3: Za určitých podmínek může být komunitní plán realizova-

ný metodou LEADER nebo metodou CLLD nástrojem pro zlepšení socioekonomických cha-

rakteristik dané lokality/regionu. 
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Conclusions and recommendations  

Evaluation of methods of community planning (CLLD, LEADER) used in the European 

Union indicated that the policy of the European Union inspired institutionally oriented theo-

ries of regional development is justified under certain conditions (functioning network of con-

tacts, trust between the partners in the network, etc..) can bring significant impacts on socio-

economic indicators solved territories. The impact of applying these methods at the local level  

may occur at the regional level. For these reasons are not sufficient only monitoring indicators 

of outputs and outcomes used in the regional policy of the European Union, but should be 

supplemented by monitoring impact indicators. Dissertation in this respect offers some moni-

toring indicators and evaluation methods of efficiency of public resources in the development 

of localities and regions with the use of these monitoring indicators.  

The research results show that under certain conditions (functioning network of contacts, 

trust between the partners in the network, etc..) can also use the methods of community plan-

ning to bring significant savings of public finances and additional funding from the private 

sector in the implementation of measures/projects implementing community development 

strategy adopted. Through the community plan can be quite successfully observed the effecti-

veness of the use of public funds for specific investment and non-investment projects listed in 

the action plans. Within the implementation of the community plan can be also observed links 

to socio-economic characteristics of the territory in which the community plan is implemen-

ted. In case that it is confirmed the relationship between the implementation of the community 

plan and specific socio-economic characteristics of the territory, this knowledge can be help-

ful in the planning and development of this territory as an example of good practice.  

Regarding the issue of LAG can be recommended to the European Commission and rele-

vant ministries Czech Republic LAG assessment based on monitoring socio-economic bene-

fits of implementation of action plans based on benchmarking and comparing the cost-

effectiveness and productivity of public costs. In this dissertation are as monitoring basic in-

dicators of the impact proposed these monitoring indicators: the number of regular users, the 

number of one-off users and the number of new jobs. In this context, we can recommend the 

competent ministry Czech Republic, the conditions for obtaining public support through pro-

gramme LEADER was to keep the job for a period of 1 year (5 years now) as in Poland. This 

change could significantly contribute to higher job creation arising in the application of this 

method in Czech Republic. Increased number of jobs would subsequently be reflected in the 

economic evaluation of projects implemented by LEADER. Principles of economic evaluati-
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on can be used at regional level within operational programs. In this way, it could be started 

the process in which the application of methods of community planning could play a greater 

role in local development and contribute to the sustainable development of the locality/region. 

This would be in line with the relevant regulations of the law no. 248/2000  about promotion 

of regional development, especially regarding the second part, ie. promotion of regional deve-

lopment.  

In terms of application of the method CLLD in Czech Republic seems appropriate its use 

in tourist areas or tourist regions according to zoning by state agency CzechTourism. Respon-

sible staff can recommend a destination management control of tourism development on the 

principles of community planning, as in the case of a strong network of contacts and mutual 

trust between actors tourism destination they can very likely expect significant savings of pu-

blic finances and at the same time a substantial impact on the relevant monitoring indicators, 

ie. attendance, employment and economic activity in the destination. It has long been prepa-

red intent of law on promoting tourism, among others, which addresses the management of 

tourism in the destination and financing activities of destination management. Dissertation in 

this respect offers a practical example in the form of a case study on how to manage tourism 

in a destination using the method of CLLD and how to evaluate the effectiveness of public 

resources invested in the implementation of action plans.  

Based on the above it can be stated that the objectives of the dissertation have been met 

and subject to the conditions necessary for the application of methods LEADER and CLLD 

were answered on all three formulated research questions:  

The answer to the research question 1: Under certain circumstances, community plan  imple-

mented using the LEADER method or by method CLLD can be tool for effective ma-

nagement of public finances. 

The answer to the research question 2: Under certain circumstances, community plan imple-

mented using LEADER method or by method CLLD can be tool for efficient use of public 

funds. 

The answer to the research question 3: Under certain circumstances, community plan imple-

mented using LEADER method or by method CLLD can be tool for improving socio-

economic characteristics of the locality / region. 
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Příloha č. 1: Podrobnější mapka území MAS Rýmařovsko 

  

Zdroj: Národní síť MAS ČR 
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Příloha č. 2: Dotazník MAS Rýmařovsko 

Otázka Odpověď Poznámka 

Kdy byla MAS založena ? 2004  

Kolik bylo zakládajících čle-

nů ? 
19 členů 

9 obcí, 8 podnikatelských subjektů, 2 neziskové orga-

nizace. 

Kolik je současný členů 

MAS ? 
32 členů 

14 obcí, 13 podnikatelských subjektů, 5 neziskových 

organizací 

Na jak dlouhé období byla 

zpracována rozvojová strate-

gie ? 

2004 - 2006 

MAS Rýmařovsko byla vybrána jako jedna z 10 MAS 

ČR v rámci programu LEADER+, alokace pro finan-

cování priorit 11 mil. Kč. 

2007 - 2013 

MAS Rýmařovsko byla vybrána jako jedna ze 48 vy-

braných MAS ČR v rámci programu LEADER, alo-

kace pro financování priorit 30,3 mil. Kč, 48 projektů 

(viz mas.rymarovsko.cz). 

Jaké jsou priority rozvojové 

strategie ? 

Priorita 1: Vybudování a rekonstrukce vodohospodářské 

infrastruktury a zadržení vody v krajině. 

Priorita 2: Čisté ovzduší a snížení spotřeby energie. 

Priorita 3: Zvýšení separace a využití odpadů. 

Priorita 4: Rozvoj krajiny a vzhledu obcí. 

Priorita 5: Zajištění dopravní dostupnosti a zvýšení bez-

pečnosti. 

Priorita 6: Bydlení 

Prioritní oblast „Životní prostředí a infrastruktura“. 

Priorita 1: Počáteční vzdělávání 

Priorita 2: Navazující vzdělávání 

Priorita 3: Další a specifické vzdělávání 

Priorita 4: Aktivní politika na trhu práce 

Priorita 5: Sociální péče a služby 

Priorita 6: Zdraví a zdravotnické služby 

Priorita 7: Kultura, památky, sport a volný čas 

 

Prioritní oblast „Lidé regionu“. 

Priorita 1: Podpora rozvoje podnikání Prioritní oblast „Podnikání v regionu“. 
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Otázka Odpověď Poznámka 

Priorita 2: Prostředí pro podnikání 

Priorita 3: Zemědělství a lesnictví 

Priorita 1: Infrastruktura pro cestovní ruch 

Priorita 2: Marketing regionu a turistické oblasti 

Priorita 3: Venkovský cestovní ruch 

Prioritní oblast „Cestovní ruch“. 

Jaké jsou priority rozvojové 

strategie ? 

Priorita 1: Veřejná správa a služby 

Priorita 2: Meziregionální a mezinárodní spolupráce 

Priorita 3: Územní rozvoj a plánování 

Priorita 4: Marketing regionu 

Prioritní oblast „Celkové řízení a správa“ 

Zdroj: Vlastní s využitím rozvojové strategie MAS Rýmařovsko 
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Příloha č. 3: Odpovědnostní matice MAS Rýmařovsko 

Podpořené projekty 2008 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jedno-

rázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Keramická dílna 4 Obec Hor-

ní Město 

261 000 234 900 0 150 2400 0 100% 2008 

Pec nám spadla 4 Občanské 

sdružení 

Stránské 

710 000 639 000 71 000 300 2000 1 100% 2008 

Adaptace Schin-

dlerovi stodoly - 

výstavní a před-

náškový prostor 

5 Společnost 

přátel mu-

zea Kap-

ličkový 

vrch, o.s. 

380 000 342 000 38 000 25 500 0 50% 2009 

Rozvoj městské-

ho muzea Rýma-

řov 

5 Město 

Rýmařov 

1 065 

000 

958 500 0 240 2400 0 60% 2009 

Rekonstrukce 

sociálního zaří-

zení kina 

4 Obec Ry-

žoviště 

458 285 412 456 0 45 600 0 30% 2009 

Stavba dětských 

hřišť v místních 

částech Rýmařo-

va 

4 Město 

Rýmařov 

920 000 828 000 0 500 0 0 100% 2009 

Rekonstrukce 

víceúčelového 

hřiště v obci Ma-

lá Morávka 

4 Obec Malá 

Morávka 

1 440 

244 

1 129 615 0 400 1500 0 100% 2009 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jedno-

rázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Celkem x x 5 234 

529 

4 544 471 109 000 x x 1 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 

 

Podpořené projekty 2009 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jedno-

rázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Rekonstrukce 

zpevněných ploch 

u multifunkčního 

areálu 

3 Obec Vel-

ká Štáhle 

1 200 

000 

1 080 000 0 150 0 0 100% 2010 

Obnova veřejného 

osvětlení Břidličná 

3 Město 

Břidličná 

974 351 876 916 0 1400 0 0 100% 2010 

Vesnické muzeum 

Malá Štáhle 

4 Obec Malá 

Štáhle 

490 000 441 000 0 60 400 0 100% 2010 

S Bernardini na Tři 

krále a pak dále 

4 Pěvecký 

sbor Ber-

nardini 

210 000 189 000 21 000 20 750 0 50% 2009 

Restaurování 

ústředního hřbi-

tovního kříže a 

výměna vstupní 

brány na hřbitov v 

Rudě u Rýmařova 

 

5 Obec 

Tvrdkov 

216 640 194 976 0 16 400 0 80% 2009 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jedno-

rázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Pro zdravý život , 

více sportu (2 hřiš-

tě) 

5 Obec Dol-

ní Moravi-

ce 

1 508 

791 

1 357 912 0 135 1350 0 90% 2009 

Zřízení bezdráto-

vého rozhlasu 

3 Obec Malá 

Morávka 

771 642 578 731 0 300 0 0 100% 2009 

Vybudování školí-

cí místnosti pro 

Rýmařovsko 

4 Sdružení 

obcí Rý-

mařovska 

1 212 

906 

1 010 755 0 0 450 0 100% 2010 

Plnohodnotná ma-

lotřídní škola v 

obci Dětřichov nad 

Bystřicí 

4 Obec Dět-

řichov nad 

Bystřicí 

570 516 427 886 0 32 480 0 80% 2010 

Kam za kulturou 

(kulturní dům) 

4 Obec Hor-

ní Město 

320 000 288 000 0 240 960 0 80% 2010 

I na Jesenické si 

budou hrát (hřiště) 

4 Město 

Břidličná 

384 900 288 675 0 150 0 0 100% 2010 

Mateřské centrum 

Sluníčko 

4 Město 

Rýmařov 

300 044 270 000 0 200 1000 0 100% 2010 

Celkem x x 8 159 

790 

7 003 851 21 000 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 
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Podpořené projekty 2010 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pravi-

delných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Obnova veřejného 

osvětlení v Dolní 

Moravici 

3 Obec Dol-

ní Moravi-

ce 

1 140 

612 

855 459 0 400 0 0 100% 2010 

Obnova a moder-

nizace centra obce 

Stará Ves 

3 Obec Stará 

Ves 

1 739 

308 

1 304 481 0 450 0 0 90% 2011 

Pozvánka do 

Tvrdkova (poutní 

místo) 

4 Přátelé 

Tvrdkov-

ska, o.s. 

419 000 377 100 41 900 36 630 0 90% 2010 

Odpočívadlo u 

vodní nádrže 

Tvrdkov-

Rýmařovsko 

4 Obec 

Tvrdkov 

1 700 

127 

1 279 694 0 60 400 0 100% 2010 

Modernizace kan-

celáří OÚ Ryžoviš-

tě 

4 Obec Ry-

žoviště 

268 434 201 325 0 120 0 0 100% 2011 

Ať se lidi baví 

(kulturní dům) 

4 Obec Vác-

lavov 

279 564 209 673 0 54 600 0 60% 2011 

Částečná rekon-

strukce obecního 

úřadu a vybudová-

ní zdravotního 

střediska 

4 Obec Dět-

řichov nad 

Bystřicí 

2 350 

000 

1 762 499 0 250 0 0 60% 2011 

Chráníme kulturní 

dědictví a tradice 

na vsi (kaple) 

5 Město Bři-

dličná 

2 598 

839 

1 800 000 0 24 560 0 80% 2010 

Keramická dílna 4 Obec Malá 125 000 74 999 0 50 500 0 100% 2010 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pravi-

delných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Štáhle 

Celkem x x 10 620 

884 

7 865 230 41 900 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 

 

Podpořené projekty 2011 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel  

projek-

tu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Vybudování diva-

delního sálu pro 

Rýmařovsko 

4 Město 

Rýmařov 

2 919 

360 

1 799 100 0 500 3000 1 100% 2012 

Bavme se a pozná-

vejme svůj region 

(sportovní areál) 

4 Obec Dol-

ní Moravi-

ce 

589 893 393 262 0 42 720 0 60% 2012 

Zázemí pro spor-

tovní oddíl Klubu 

biatlonu 

4 Klub biat-

lonu Bři-

dličná 

1 529 

855 

1 376 864 152 991 56 1200 0 80% 2011 

Pojďme si hrát na 

Sovinec - dětské 

hřiště a sportoviště 

4 Obec Jiří-

kov 

347 809 231 872 0 60 0 0 100% 2012 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel  

projek-

tu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Máme rádi zvířata 

- Přestavba hospo-

dářské budovy 

4 Český 

svaz cho-

vatelů 

základní 

organizace 

Břidličná 

1 085 

496 

868 396 217 100 60 1000 0 100% 2012 

Rekonstrukce hřbi-

tova - část 1 - ko-

lumbárium 

4 Obec Vel-

ká Štáhle 

600 000 350 000 0 40 0 0 100% 2011 

Věžní hodiny na 

kostele sv. Jana 

Křtitele v Ryžoviš-

ti 

5 Římskoka-

tolická 

farnost 

Ryžoviště 

232 000 185 600 46 400 8 80 0 20% 2011 

Kostel čistý bez 

vody a plísní (Dol-

ní Moravice) 

5 Římskoka-

tolická 

farnost 

Malá Mo-

rávka 

521 900 365 330 156 570 6 120 0 20% 2011 

Zachraňme kultur-

ní památku - hřbi-

tovní zeď 

5 Obec Vác-

lavov u 

Bruntálu 

658 286 438 857 0 24 240 0 80% 2011 

Zachraňujeme prv-

ky venkovské kra-

jiny kaplička Ruda 

u Rýmařova 

5 Přátelé 

Tvrdkov-

ska, o.s. 

281 105 252 994 28 111 54 630 0 90% 2011 

Celkem x x   6 262 275   x x 1 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 



 

7/8 

 

 

Podpořené projekty 2012 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi- 

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Vybavení sportov-

ně-relaxačního 

areálu 

4 Obec Hor-

ní město 

218 400 145 600 0 70 2500 0 100% 2013 

Galerie Marie Ko-

dovské 

5 Erik Orság 2 664 

531 

1 000 000 1 664 531 28 490 0 70% 2013 

Technologie pro 

rostlinnou výrobu - 

aktivní větrání 

8 Tvrdkov-

ská země-

dělská 

farma, 

spol. s r.o. 

282 780 117 825 164 955 x x 0 x 2013 

Obnova autobuso-

vých zastávek Ma-

lá Morávka - Kar-

lov pod Pradědem 

3 Obec Malá 

Morávka 

671 160 447 440 0 200 0 0 100% 2013 

Bezpečně dětem 4 Obec Ry-

žoviště 

259 726 173 150 0 40 0 0 100% 2013 

Máme rádi sport - 

sportovní zázemí 

ZŠ v Dolní Mora-

vici 

4 Obec Dol-

ní Moravi-

ce 

557 622 325 279 0 90 0 0 100% 2013 

Modernizace 

střech zemědělské-

ho areálu 

8 Jan Vino-

hradník 

2 530 

303 

1 012 121 1 518 182 x x 1 100% 2013 

Úprava návsi 

Tvrdkov 

3 Obec 

Tvrdkov 

1 610 

006 

670 836 0 60 0 0 100% 2013 

Multifunkční vol-

nočasový areál pro 

4 Obec Dět-

řichov nad 

775 952 454 972 0 50 0 0 100% 2013 
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Název Projektu Fi- 

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

hru, sport a relaxa-

ci 

Bystřicí 

Urbanizace návsi 

II. Etapa - dětské 

hřiště 

4 Obec Malá 

Štáhle 

390 000 227 500 0 40 400 0 100% 2013 

Celkem x x   4 574 723   x x x x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 
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Příloha č. 4: MAS Rýmařovsko - Socioekonomické přínosy projektu LEADER 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Podpo-

ra cestovního 

ruchu – podnika-

telské projekty 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 2: Ces-

tovní ruch – ne-

komerční aktivity 

a kulturní dědic-

tví 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 3: Obno-

va a rozvoj ves-

nic, infrastruktu-

ry 

0 0 0 0 0 0 300 0 0 225

0 

0 0 270

0 

0 0 2700 0 0 

FICHE 4: Rozvoj 

obcí, občanská 

infrastruktura a 

služby 

0 0 0 450 440

0 

1 141

5 

7250 1 224

3 

1207

0 

1 276

3 

1387

0 

1 3425 1859

0 

2 

FICHE 5: Kul-

turní dědictví 

0 0 0 0 0 0 416 4650 0 440 5210 0 532 6280 0 532 6280 0 

FICHE 6: Inves-

tice do lesů, les-

nická infrastruk-

tura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 7: Les-

nická technika 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 8: Rozvoj 

zemědělských 

podniků 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 9: Přidá-

vání hodnoty 

zemědělským a 

potravinářským 

produktům 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 450 440

0 

1 213

1 

1190

0 

1 493

3 

1728

0 

1 599

5 

2015

0 

1 6657 2487

0 

2 

Pracovní místa - 

manažeři MAS 
1 1 1 1 1 0 

Socioekonomické 

přínosy v peněž-

ních jednotkách 

(tis. Kč) 

852,1 2416,4 6675,8 13562,0 16196,9 17427,5 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Podpo-

ra cestovního ru-

chu – podnikatel-

ské projekty 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 2: Ces-

tovní ruch – ne-

komerční aktivity 

a kulturní dědictví 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 3: Obnova 

a rozvoj vesnic, 

infrastruktury 

2960 0 0 2660 0 0 710 0 0 260 0 0 260 0 0 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 4: Rozvoj 

obcí, občanská 

infrastruktura a 

služby 

3265 17090 1 2300 14240 1 1472 9420 1 952 7620 1 290 2900 0 

FICHE 5: Kultur-

ní dědictví 

560 6770 0 144 2120 0 120 1560 0 28 490 0 28 490 0 

FICHE 6: Investi-

ce do lesů, lesnic-

ká infrastruktura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 7: Lesnic-

ká technika 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 8: Rozvoj 

zemědělských 

podniků 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

FICHE 9: Přidá-

vání hodnoty ze-

mědělským a po-

travinářským pro-

duktům 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 6785 23860 2 5104 16360 2 2302 10980 2 1240 8110 2 578 3390 1 

Pracovní místa - 

manažeři MAS 
0 0 0 0 0 

Socioekonomické 

přínosy v peněž-

ních jednotkách 

(tis. Kč) 

17704,4 13445,0 6558,8 3923,9 1841,2 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Rýmařovsko 
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Příloha č. 5: MAS Rýmařovsko - Socioekonomické přínosy v peněžních jednotkách a výda-

je/náklady v období 2008 - 2018 

Rok Socioekonomické přínosy (tis. Kč) Výdaje/náklady (tis. Kč) 

2008 852,1 873,9 

2009 2416,4 5991,2 

2010 6675,8 9070,5 

2011 13562,0 6447,6 

2012 16196,9 3292,6 

2013 17427,5 4574,7 

2014 17704,4 0,0 

2015 13445,0 0,0 

2016 6558,8 0,0 

2017 3923,9 0,0 

2018 1841,2 0,0 

Celkem 100604,0 30250,5 

Podíl 3,33 x 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 
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Příloha č. 6: Podrobnější mapka území MAS Regionu Poodří

 

Zdroj: Národní síť MAS ČR 
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Příloha č. 7: Dotazník MAS Regionu Poodří 

Otázka Odpověď Poznámka 

Kdy byla MAS založena ? 2004  

Kolik bylo zakládajících členů ? 9 členů 9 obcí. 

Kolik je současný členů MAS ? 23 členů 

10 zástupců veřejného sektoru (9 zástupců mikroregionů, 

obcí a měst, 1 zástupce státní správy - CHKO Poodří) a 13 

zástupců soukromého sektoru (7 zástupců neziskových orga-

nizací, spolků, sdružení a nadací a 6 zástupců podnikatel-

ských subjektů). 

Na jak dlouhé období byla zpra-

cována rozvojová strategie ? 
2007 - 2013 

MAS Rýmařovsko byla vybrána jako jedna ze 48 vybraných 

MAS ČR v rámci programu LEADER, alokace pro financo-

vání priorit 34,2 mil. Kč, 39 projektů (viz regionpoodri.cz). 

Jaké jsou priority rozvojové stra-

tegie ? 

Priorita 1: Rozvoj podnikání a cestovního ru-

chu. 

 

Priorita 2: Zlepšení kvality života v regionu. 

 

Priorita 3: Zlepšení životního prostředí a in-

frastruktury. 

 

Priorita 4: Oživení přírodního a kulturního 

dědictví. 

 

Priorita 5: Udržitelný rozvoj a marketing míst-

ního partnerství v regionu. 

Rozvojové osy: 

Cesty poznání venkova 

 Podpora cestovního ruchu 

 Neproduktivní investice v lesích 

 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - studie 

a programy obnovy, využití a regenerace kulturního 

dědictví venkova 

Oživení kulturního dědictví Poodří 

 Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova 

 Stálé výstavní expozice a muzea 

Chceme být dobří v Poodří 

 Modernizace zemědělských podniků 

 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům 

 Spolupráce při vývoji nových produktů 

Venkov - místo pro život 

 Obnova a rozvoj vesnic 

 Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje 
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Otázka Odpověď Poznámka 

Zlepšení kvality života v Poodří 

 Občanské vybavení a služby 

 Integrovaná informační a školící střediska s využitím 

ICT 

 Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní 

aktivity 
Zdroj: Vlastní s využitím rozvojové strategie MAS Regionu Poodří 
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Příloha č. 8: Odpovědnostní matice MAS Regionu Poodří 

Podpořené projekty 2008 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel  

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Rekonstrukce 

fóliového sklení-

ku v Kuníně 

3 Ing. Jaroslav 

Kubálek 

713 500 356 750 356 750 x x 0 x 2010 

Děti, pojďte si 

hrát 

5 Obec Jeseník 

nad Odrou 

1 526 

627 

1 373 964 0 550 0 0 100% 2009 

Duhový domeček 

aneb Kdo si hra-

je, nezlobí 

5 Obec Petřvald 836 423 752 780 0 180 0 1 100% 2009 

Komunitní cen-

trum Klášter v 

Blahutovicích, 

otvírá svou náruč 

5 Bayerův od-

kaz,o.s. 

682 215 613 990 68 225 15 0 0 15% 2010 

Stodolní v Barto-

šovicích, místo 

kde to žije 

5 Obec Bartošo-

vice 

1 680 

000 

1 512 000 0 400 0 0 100% 2009 

Modernizace 

areálu výletiště 

Za Klečkou ve 

Studénce – I. 

etapa 

5 SDH Studénka 1 066 

593 

959 000 0 0 1750 0 70% 2009 

Celkem x x 6 505 

358 

5 568 484 424 975 x x 1 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 
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Podpořené projekty 2009 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Ranč Zlámaná 

podkova – rozvoj 

venkovské turisti-

ky 

1 Petr Kašpá-

rek 

1 550 

000 

930 000 620 000 x x 0,7 x 2010 

Muzeum venkov-

ského života a 

zemědělství v 

obci Skotnice 

2 Obec Skotni-

ce 

1 998 

372 

1 798 

534 

0 0 3000 0 100% 2011 

Oprava věže řím-

skokatolického 

kostela sv. Miku-

láše v Albrechtič-

kách 

2 ŘKF Al-

brechtičky 

507 862 457 076 50 786 10 30 0 10% 2010 

Oprava venkov-

ních omítek koste-

la sv. Vavřince v 

Bílově 

2 ŘKF Bílov 1 639 

089 

1 475 

180 

163 909 5 50 0 25% 2010 

Oprava střechy 

kaple sv. Františ-

ka 

2 Městys Su-

chdol nad 

Odrou 

655 462 589 915 0 20 0 0 40% 2010 

Připomenutí his-

torie, Památník 

zaniklé obce Har-

ty (na cyklostez-

ce) 

2 Obec Pet-

řvald 

57 970 52 173 0 0 1500 0 100% 2010 

Stavební úpravy 

přípravny zahrad-

3 Ing. Jaroslav 

Kubálek 

1 170 

573 

468 229 702 344 0 0 1 % 2011 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

nictví 

Úprava víceúče-

lového areálu v 

Albrechtičkách 

4 Obec Al-

brechtičky 

1 110 

413 

999 372 0 30 1500 0 100% 2010 

Obnova parku v 

Kuníně 

4 Obec Kunín 1 140 

940 

1 026 

846 

0 0 1200 0 10% 2010 

Zlepšení vzhledu 

rekreačního areálu 

v Jeseníku nad 

Odrou 

4 Obec Jeseník 

nad Odrou 

1 250 

164 

1 125 

148 

0 30 1300 0 30% 2010 

Úprava místní 

komunikace v 

Petřvaldíku 

4 Obec Pet-

řvald 

627 000 250 800 0 0 2400 0 80% 2010 

Celkem x x 11 707 

845 

9 173 

273 

1 537 039 x x 1,7 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 

Podpořené projekty 2010 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep

šení 

Rok 

reali-

zace 

Turistická ubytov-

na Hůrka 

1 Karel Hasal 1 628 

655 

977 193 651 462 x x 0 x 2013 

Sportovní areál 

Sedlnice 

5 Obec Sedlni-

ce 

2 394 

680 

1 799 010 0 70 2500 0 100

% 

2011 

Dostavba víceúče-

lového objektu FK 

5 FK Pustějov 1 985 

397 

1 786 857 0 105 0 0 70% 2012 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep

šení 

Rok 

reali-

zace 

Pustějov 

Přístavba depozitá-

ře Muzea městyse 

Suchdolu nad Od-

rou 

5 Městys Su-

chdol nad 

Odrou 

1 305 

952 

979 463 0 0 800 0 80% 2011 

Skate park Mošnov 5 Obec Moš-

nov 

1 728 

600 

1 303 650 0 200 0 0 100

% 

2010 

Výstavba centra 

spolkového života 

v Hukovicích 

5 Obec Barto-

šovice 

779 534 584 650 0 0 3000 0 100

% 

2010 

Vybudování spor-

tovně-rekreačního 

areálu v lokalitě u 

zimního stadionu 

ve Studénce 

5 Město 

Studénka 

1 998 

947 

997 522 0 70 1000 0 100

% 

2011 

Rekonstrukce a 

ozvučení sálu kul-

turního domu v 

obci Kateřinice 

5 Obec Kate-

řinice 

603 102 452 326 0 0 800 0 20% 2011 

SLUNÍČKOVÁ 

ZAHRADA aneb 

Když mám chuť si 

hrát 

5 Obec Pet-

řvald 

543 663 407 747 0 170 0 0 80% 2011 

Celkem x x 12 968 

530 

9 288 418 651 462 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 
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Podpořené projekty 2011 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep

šení 

Rok 

reali-

zace 

Rekonstrukce věže 

řk. Kostela sv. Mi-

kuláše v Hladkých 

Životicích 

2 ŘKF Hladké 

Životice 

1 963 

000 

1 482 300 480 700 5 60 0 20% 2012 

Rekreační areál 

"SOKOLÁK" 

4 ZKO Suchdol 

nad Odrou 

1 941 

307 

1 747 176 194 131 45 1200 0 30% 2012 

Nová náves v Al-

brechtičkách 

4 Obec Al-

brechtičky 

935 299 704 594 0 45 0 0 90% 2012 

Veřejné prostran-

ství obce – místo 

pro setkávání ob-

čanů 

4 Obec Hladké 

Životice 

863 856 644 557 0 140 500 0 100

% 

2012 

Odstranění bez-

pečnostních rizik 

dopravní obsluž-

nosti na ulici Mí-

rové 

4 Město 

Studénka 

1 603 

955 

1 202 966 0 800 0 0 100

% 

2012 

Úprava návsí v 

místní části Hynči-

ce 

4 Obec Vražné 743 600 560 700 0 0 4500 0 100

% 

2012 

Pásová pila pro 

pořez kulatiny 

6 Ing. Karel 

Černoch 

282 000 141 000 141 000 x x 0 x 2012 

Nové stroje a zaří-

zení pro rozvoj 

podnikání 

 

 

6 Pavel Holiš 1 536 

000 

768 000 768 000 x x 0 x 2013 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep

šení 

Rok 

reali-

zace 

Celkem x x 9 869 

017 

7 251 293 1 583 831 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 

Podpořené projekty 2012 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel pro-

jektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého sek-

toru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep

šení 

Rok 

reali-

zace 

Inovace zeměděl-

ské techniky farmy 

Radka Štěpána 

3 Radek Štěpán 2 097 

600 

874 000 1 223 600 x x 0 x 2013 

Údržba travních 

porostů v CHKO 

Poodří 

3 Zemspol 

Studénka, a.s. 

1 500 

000 

500 000 1 000 000 x x 0 x 2013 

Nákup rozmetadla 

průmyslových hno-

jiv s GPS 

3 Michal Bou-

chal 

600 000 250 000 350 000 x x 0 x 2013 

Rekonstrukce 

obecního domu v 

Bartošovicích 

5 Obec Barto-

šovice 

1 168 

952 

876 714 0 0 1000 0 40% 2013 

Přírodní komunitní 

centrum Partner-

ství v obci Skotni-

ce 

5 Obec Skotni-

ce 

541 200 405 900 0 50 800 0 40% 2013 

Celkem x x 5 907 

752 

2 906 614 2 573 600 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 
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Příloha č. 9: MAS Regionu Poodří - Socioekonomické přínosy projektu LEADER 

Název fiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Cesty 

poznání venkova 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7 

FICHE 2: Oživení 

kulturního dědictví 

Poodří 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1580 0 35 4580 0 40 4640 0 

FICHE 3: Chceme 

být dobří v Poodří 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

FICHE 4: Venkov - 

místo pro život 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6400 0 60 6400 0 109

0 

1260

0 

0 

FICHE 5: Zlepšení 

kvality života v 

Poodří 

0 0 0 0 0 0 113

0 

175

0 

1 134

5 

4750 1 165

5 

9850 1 176

0 

9850 1 

FICHE 6: Podporu-

jeme řemesla a živ-

nosti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 

 

0 0 0 0 0 0 113

0 

175

0 

1 144

0 

1273

0 

1,7 175

0 

2083

0 

2,7 289

0 

2709

0 

2,7 

Pracovní místa - 2 2 2 2 2 2 
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Název fiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

manažeři MAS 

Socioekonomické 

přínosy v peněžních 

jednotkách (tis. Kč) 

999,7 999,7 4116,5 5436,5 6775,8 8699,9 

 

Název fiche 2014 2015 2016 2017 2018 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Cesty 

poznání venkova 

0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 2: Oživení 

kulturního dědictví 

Poodří 

40 4640 0 40 4640 0 5 3060 0 5 60 0 0 0 0 

FICHE 3: Chceme 

být dobří v Poodří 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

FICHE 4: Venkov 

- místo pro život 

1090 12600 0 1090 12600 0 1030 6200 0 1030 6200 0 0 0 0 

FICHE 5: Zlepšení 

kvality života v 

Poodří 

1810 11650 1 680 9900 0 465 6900 0 155 1800 0 50 1800 0 
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Název fiche 2014 2015 2016 2017 2018 

PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM PU JU PM 

FICHE 6: Podpo-

rujeme řemesla a 

živnosti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2940 28890 2,7 1810 27140 1,7 1500 16160 1 1190 8060 0 50 1800 0 

Pracovní místa - 

manažeři MAS 
2 2 2 2 2 

Socioekonomické 

přínosy v peněž-

ních jednotkách 

(tis. Kč) 

8873,9 5757,1 4437,1 3097,8 174,0 

Zdroj: Vlastní s využitím zpravodaje MAS Regionu Poodří 
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Příloha č. 10: MAS Regionu Poodří - socioekonomické přínosy v peněžních jednotkách a 

výdaje/náklady v období 2008 - 2018 

Rok Socioekonomické přínosy (tis. Kč) Výdaje/náklady (tis. Kč) 

2008 
999,7 0,0 

2009 
999,7 4597,7 

2010 
4116,5 9765,6 

2011 
5436,5 6902,8 

2012 
6775,8 8270,2 

2013 
8699,9 4651,8 

2014 
8873,9 0,0 

2015 
5757,1 0,0 

2016 
4437,1 0,0 

2017 
3097,8 0,0 

2018 
174,0 0,0 

Celkem 
49368,0 34188,1 

Podíl 
1,44 x 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 
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Příloha č. 11: Podrobnější mapka území MAS Valašsko-Horní Vsacko 

 

Zdroj: Národní síť MAS ČR  
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Příloha č. 12: Dotazník MAS Valašsko-Horní Vsacko 

Otázka Odpověď Poznámka 

Kdy byla MAS založena ? 2007  

Kolik bylo zakládajících členů ? 25 členů 8 obcí, 14 podnikatelských subjektů, 3 neziskové organizace. 

Kolik je současný členů MAS ? 29 členů 

8 zástupců veřejného sektoru a 21 zástupců soukromého sektoru (6 

zástupců neziskových organizací a 15 zástupců podnikatelských sub-

jektů). 

Na jak dlouhé období byla zpra-

cována rozvojová strategie ? 
2008 - 2013 

MAS Valašsko-Horní Vsacko byla vybrána jako jedna ze 48 vybra-

ných MAS ČR v rámci programu LEADER, alokace pro financování 

priorit 24,3 mil. Kč, 57 projektů (viz masvhv.cz). 

Jaké jsou priority rozvojové stra-

tegie ? 

PRIORITNÍ OSA 1:  

Valašsko – Horní Vsacko – produk-

tivní a dynamické 

 Podpora konkurenceschopnosti místních podniků 

 Posílení dynamiky podnikání 

 Rozvoj nezemědělské produkce 

 Podpora zaměstnanosti 

 Zlepšení kvality života a diverzifikace ekonomických aktivit 

PRIORITNÍ OSA 2:  

Valašsko – Horní Vsacko – tradiční a 

lákavé 

 Zvýšení rekreačního potenciálu území 

 Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu 

 Zvýšení zaměstnanosti 

 Zvýšení atraktivity Valašska – Horního Vsacka 

 Využití potenciálu bohatých kulturních tradic Valašska 

 Zvýšení povědomí o přírodních a kulturních hodnotách pro-

středí 

PRIORITNÍ OSA 3:  

Valašsko – Horní Vsacko – krásné a 

pohodové 

 Zvýšení atraktivity Valašska – Horního Vsacka 

 Zvýšení kvality života v obcích 

 Udržení obyvatel na venkově 

Zdroj: Vlastní s využitím rozvojové strategie MAS Valašsko-Horní Vsacko 
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Příloha č. 13: Odpovědnostní matice MAS Valašsko-Horní Vsacko 

Podpořené projekty 2009 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-che Nositel  

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Skiareál Karolinka 

– rozšíření osvět-

lení 

sjezdovky 

4 Skiareál 

s.r.o. 

1 130 

500 

475 000 655 500 x x 0 x 2010 

Veřejné osvětlení 

podél chodníku 

u silnice v Huslen-

kách 

6 Obec 

Huslenky 

569 780 385 600 0 1000 0 0 100% 2009 

Janová – veřejné 

osvětlení budouc-

nosti 

6 Obec Jano-

vá 

646 917 485 446 0 1000 0 0 50% 2009 

Obnova hřiště na 

míčové hry 

7 Obec Hově-

zí 

942 129 552 424 0 20 60 0 40% 2010 

Přístavba, nástavba 

a stavební úpravy 

šaten a soc. zaříze-

ní TJ SOKOL – I. 

etapa 

7 Obec Zdě-

chov 

1 606 

591 

1 110 

579 

0 60 480 0 60% 2010 

Divadelní sál – 

oprava a statické 

zabezpečení stropu 

7 VALAŠ-

SKÉ NÁ-

RODNÍ 

DIVADLO, 

o.s. 

2 411 

678 

1 788 

316 

623 362 0 2000 0 30% 2010 

Nákup stánků pro 

společenské a kul-

7 Obec Velké 

Karlovice 

511 700 365 850 0 0 20000 0 100% 2010 
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Název Projektu Fi-che Nositel  

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

turní 

aktivity v Obci 

Velké Karlovice 

Celkem x x 7 819 

295 

5 163 

215 

1 278 862 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 

 

Podpořené projekty 2010 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Rekonstrukce uby-

tovny a jídelny 

Hovězí 614 

4 ValGlass 

CZ s.r.o. 

2 571 

856 

1 106 

052 

1 465 804 x x 1 x 2010 

Novostavba kolum-

bárií na hřbitově 

v obci Huslenky 

6 Obec 

Huslenky 

534 606 354 581 0 30 0 0 100% 2010 

Rekonstrukce veřej-

ného osvětlení 

v obci Janová – 

2.etapa 

6 Obec Jano-

vá 

1 128 

044 

846 033 0 350 0 0 50% 2011 

Zlepšení vzhledu 

středu obce a stavu 

místní komunikace 

6 Obec Zdě-

chov 

432 815 272 509 0 60 0 0 20% 2011 

Úprava hřbitova v 

obci Hovězí – 

Sadové úpravy a ob-

6 Obec Hově-

zí 

1 574 

567 

1 051 

711 

0 120 0 0 30% 2011 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

nova oplocení 

Udržovací práce na 

budově šaten 

a sociálního zařízení 

TJ Sokol Huslenky 

7 TJ Sokol 

Huslenky 

597 336 537 602 59 734 50 300 0 20% 2010 

Šatny TJ Nový Hro-

zenkov – II.ETAPA 

7 TJ Sokol 

Nový Hro-

zenkov 

1 375 

000 

1 012 

000 

363 000 10 50 0 25% 2011 

Modernizace farmy 

Josef Borák 

1 Josef Borák 603 790 249 500 354 290 x x 0 x 2013 

Parkoviště u silnice 

II/487 v obci Huslen-

ky 

6 Obec 

Huslenky 

1 009 

155 

714 817 0 350 0 0 100% 2011 

Oprava místní komu-

nikace Hovězí Hořan-

sko 

6 Obec Hově-

zí 

222 000 166 500 0 5 0 0 10% 2010 

Obnova čekáren na 

zastávkách hromadné 

dopravy a nákup ven-

kovního mobiliáře v 

obci 

Velké Karlovice 

6 Obec Velké 

Karlovice 

400 266 300 199 0 200 0 0 50% 2012 

Školní zahrádka ožívá 7 Obec Zdě-

chov 

498 698 375 523 0 50 0 0 60% 2011 

Celkem x x 10 948 

133 

6 987 

027 

2 242 828 x x 1 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 
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Podpořené projekty 2011 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Revitalizace hřbitova 

v obci Halenkov - I. 

etapa 

6 Obec Ha-

lenkov 

2 099 

272 

1 226 

908 

0 30 0 0 70% 2011 

Zahrada mateřské 

školy - zdravá a bez-

pečná 

6 Obec Vel-

ké Karlo-

vice 

898 117 598 744 0 60 0 0 20% 2012 

Rekonstrukce vestibu-

lu budovy OÚ v obci 

Janová 

6 Obec Ja-

nová 

164 012 83 698 0 30 0 0 10% 2011 

Víceúčelové hřiště v 

obci Huslenky 

6 Obec 

Huslenky 

2 398 

486 

1 378 

391 

0 50 800 0 100% 2011 

Modernizace jeviště 

Valašského národního 

divadla 

7 Valašské 

Národní 

Divadlo 

o.s. 

1 830 

082 

1 281 

057 

549 025 0 1300 0 20% 2011 

Rekonstrukce a zatep-

lení střechy a jídelny 

4 ValGlass 

CZ s.r.o. 

597 315 119 831 477 484 x x 0 x 2011 

Nákup shrnovače píce 

pro ovčí ekofarmu 

Javorníček 

1 Pavla 

Janýšková 

210 000 87 500 122 500 x x 0 x 2011 

Modernizace země- 1 František 256 800 128 400 128 400 x x 0 x 2011 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

dělské techniky Holčák 

Nákup variabilního 

lisu na kulaté balíky 

1 Helena 

Vašutová 

952 560 450 000 502 560 x x 0 x 2012 

Modernizace farmy – 

nákup krmného vozu 

1 Josef Bo-

rák 

710 000 355 000 355 000 x x 0 x 2012 

Agrocentrum – aktiv-

ní dovolená na statku 

4 Vladimír 

Křenek 

190 295 97 371 92 924 x x 0 x 2012 

Modernizace lyžař-

ského střediska u 

Bambuchů 

4 František 

Bambuch 

969 000 404 999 564 001 x x 0 x 2011 

Umístění herních prv-

ků na zahradu restau-

race U Pokorných 

4 Jarmila 

Uhříková 

182 400 104 196 78 204 x x 0 x 2013 

Pořízení materiálně – 

technického zázemí 

pro galerii IC Zvonice 

Soláň 

5 Sdružení 

pro rozvoj 

Soláně, 

o.s. 

199 600 144 922 54 678 0 500 0 10% 2011 

Obnova zvonů v 

evangelickém kostele 

v Huslenkách 

5 Farní sbor 

českobra-

trské 

církve 

evang. v 

Huslen-

278 648 222 913 55 735 3 30 0 5% 2011 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

kách 

Obnova křížů v obci 

Zděchov 

5 Římskoka-

tolická 

farnost 

Zděchov 

173 110 154 260 18 850 40 0 0 50% 2012 

Stará hasičská zbroj-

nice – historie hasičů 

ve Zděchově 

5 Obec Zdě-

chov 

1 192 

400 

747 664 0 0 480 0 80% 2012 

Celkem x x 13 302 

097 

7 585 

854 

2 999 361 x x 0 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 

Podpořené projekty 2012 naplňující priority rozvojové strategie 

Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Pořízení zemědělské 

techniky na farmu v 

Halenkově 

1 Rostislav 

Kopecký 

112 230 56 115 56 115 x x 0 x 2012 

Pořízení zemědělské 

techniky na farmu v 

Novém Hrozenkově 

1 Jiří Čaník 117 319 58 659 58 660 x x 0 x 2012 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Nákup lisu na seno a 

senáž 

1 Pavla 

Janýšková  

603 790 249 500 354 290 x x 0 x 2013 

Modernizace farmy - 

pořízení přísevu trav 

1 Josef Bo-

rák 

568 700 225 000 343 700 x x 0 x 2013 

Nákup lisu a ovíječky 1 Vladislav 

Andrýsek 

400 000 200 000 200 000 x x 0 x 2012 

Rozvoj podniku ka-

menictví 

2 Petr Kalus 205 255 123 153 82 102 x x 0 x 2012 

Modernizace prodej-

ny Karolinka 

2 AM 

PRODEJ-

NY PO-

TRAVIN 

s.r.o. 

412 267 205 842 206 425 x x 1 x 2012 

Nákup pásového ry-

padla 

2 Petr Vác-

lavík 

980 100 486 000 494 100 x x 1 x 2013 

Rozvoj podniku Ná-

bytek Hastík 

2 Josef Has-

tík 

252 000 126 000 126 000 x x 0 x 2012 

Rozvoj firmy Jiří 

Zvoníček 

2 Jiří Zvoní-

ček 

1 374 

000 

499 800 874 200 x x 0 x 2012 

Obnova kamenného 

kříže 

5 Římskoka-

tolická 

farnost 

119 600 107 640 11 960 20 0 0 5% 2012 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Hovězí 

POŽÁRNÍ ZBROJ-

NICE obnova elektro-

instalace 

7 SDH Ho-

vězí 

390 000 339 300 50 700 12 120 0 20% 2012 

Nákup zemědělské 

techniky 

1 Jan Václa-

vík 

179 436 74 765 104 671 x x 0 x 2013 

Nákup mulčovače na 

Ranč Na Paluchu 

1 Renata 

Křenková 

287 980 142 800 145 180 x x 0 x 2013 

Nákup lisu na seno 1 Vsacko 

Hovězí 

a.s. 

500 000 250 000 250 000 x x 0 x 2013 

Obraceč a shrnovač 

píce 

1 Jarmila 

Adamová 

314 600 125 000 189 600 x x 0 x 2013 

Nákup zemědělské 

techniky 

1 Václav 

Holčák 

325 398 159 000 166 398 x x 0 x 2013 

Modernizace farmy – 

nákup fekálního návě-

su 

1 Josef Bo-

rák 

390 000 195 000 195 000 x x 0 x 2013 

Rozvoj firmy Alan 

Sekula 

2 Alan Se-

kula 

132 000 66 000 66 000 x x 0 x 2013 

Rozvoj firmy Petr 2 Petr Válek 391 677 194 220 197 457 x x 0 x 2013 
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Název Projektu Fi-

che 

Nositel 

projektu 

Celkové 

výdaje 

(Kč) 

Dotace 

LEADER 

(Kč) 

Výdaje sou-

kromého 

sektoru (Kč) 

Počet pra-

videlných 

uživatelů 

Počet jed-

norázových 

uživatelů 

Počet nově vy-

tvořených pra-

covních míst 

Míra 

zlep-

šení 

Rok 

reali-

zace 

Válek 

Penzion U Medvěda – 

rozšíření ubytovacích 

kapacit 

4 Josef Pet-

řek 

497 460 270 975 226 485 x x 0 x 2013 

Dětské hřiště v auto-

kempinku U Splavu 

6 TJ Sokol 

Hovězí 

120 512 71 340 49 172 0 480 0 80% 2013 

Obnova fary v Halen-

kově 

5 Římskoka-

tolická 

farnost 

Halenkov 

413 215 371 893 41 322 10 120 0 40% 2013 

Celkem x x 8 674 

324 

4 598 

002 

4 448 215 x x 2 x x 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 
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Příloha č. 14: MAS Valašsko-Horní Vsacko - Socioekonomické přínosy projektu LEADER 

Název fiche 2009 2010 2011 2012 2013 

JU PM PU JU PM JU PM PU JU PM JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Zemědělství - náš 

chleba 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 2: Podnikání - naše 

šance 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FICHE 3: Diverzifikace ze-

mědělství - naše možnosti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 4: Cestovní ruch - náš 

potenciál 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

FICHE 5: Kulturní dědictví - 

naše chlouba 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 0 63 1010 0 

FICHE 6: Vesnice - naše ra-

dost 

0 0 0 200

0 

0 0 2035 0 0 3025 800 0 328

5 

800 0 

FICHE 7: Život v obcích - 

naše pohoda 

0 0 0 0 0 0 130 2284

0 

0 190 2419

0 

0 202 2431

0 

0 

Celkem 0 0 0 200

0 

0 0 2165 2284

0 

1 3218 2552

0 

1 355

0 

2612

0 

2 

Pracovní místa - manažeři 

MAS 
2 2 2 2 0 

Socioekonomické přínosy v 

peněžních jednotkách (tis. Kč) 
999,7 5799,7 7233,2 9840,8 10008,2 

 

Název fiche 2014 2015 2016 2017 2018 

JU PM PU JU PM JU PM PU JU PM JU PM PU JU PM 

FICHE 1: Zemědělství - náš 

chleba 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 2: Podnikání - naše 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 
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šance 

FICHE 3: Diverzifikace země-

dělství - naše možnosti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 4: Cestovní ruch - náš 

potenciál 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FICHE 5: Kulturní dědictví - 

naše chlouba 

73 1130 0 73 1130 0 73 1130 0 70 600 0 10 120 0 

FICHE 6: Vesnice - naše ra-

dost 

3285 1280 0 1285 1280 0 1250 1280 0 260 480 0 0 480 0 

FICHE 7: Život v obcích - naše 

pohoda 

202 2431

0 

0 202 2431

0 

0 72 1470 0 12 120 0 0 0 0 

Celkem 3560 2672

0 

3 1560 2672

0 

3 1395 3880 2 342 1200 2 10 600 1 

Pracovní místa - manažeři 

MAS 
0 0 0 0 0 

Socioekonomické přínosy v 

peněžních jednotkách (tis. Kč) 
10402,5 5602,5 4169,0 1561,4 394,3 

Zdroj: Vlastní s využitím výročních zpráv MAS Valašsko-Horní Vsacko 
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Příloha č. 15: Socioekonomické přínosy v peněžních jednotkách a výdaje/náklady v období 

2009 - 2018 

Rok Socioekonomické přínosy (tis. Kč) Výdaje/náklady (tis. Kč) 

2009 999,7 871,0 

2010 5799,7 6456,9 

2011 7233,2 9351,2 

2012 9840,8 4419,7 

2013 10008,2 3235,2 

2014 10402,5 0,0 

2015 5602,5 0,0 

2016 4169,0 0,0 

2017 1561,4 0,0 

2018 394,3 0,0 

Celkem 56011,3 24334,0 

Podíl 
2,30 x 

Zdroj: Vlastní s využitím software ROP Moravskoslezsko 
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Příloha č. 16: Seznam hodnocených MAS Celostátní sítí pro venkov ČR v roce 2012 

Název  MAS  Body 

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.  142 

MAS Moravský kras o.s.  141 

MAS Horní Pomoraví o.p.s.  141 

Region HANÁ, o.s.  141 

Posázaví o.p.s.  139 

MAS Boskovicko PLUS  139 

Místní akční skupina Třešťsko  138 

Rakovnicko o.p.s.  137 

Na cestě k prosperitě, o.s.  137 

LAG Podralsko o.s.  136 

MAS Podlipansko, o.p.s.  136 

Občanské sdružení Aktivios  135 

MAS Český les, o.s.  135 

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení  134 

"Strážnicko" Místní Akční Skupina  134 

Region Pošembeří o.p.s.  134 

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.  134 

MAS Lužnice, o.s.  133 

Občanské sdružení "Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina"  133 

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko  133 

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.  133 

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení  právnických osob  133 

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko 133 

Sdružení SPLAV, o.s.  132 

MAS Říčansko  132 

Vyhlídky, o.s.  132 

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.  131 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  131 

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko  131 

Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení  131 

MAS Železnohorský region, o.s.  131 

NAD ORLICÍ, o.p.s.  130 

Kyjovské Slovácko v pohybu  130 

Luhačovské Zálesí, o.p.s.  130 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.  130 

Královská stezka o.p.s.  129 

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.  129 

Místní akční skupina ORLICKO  129 

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE  128 

MAS "Přiďte pobejt!" o.s.  128 

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.  128 

MAS Partnerství venkova  126 
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Název  MAS  Body 

Lípa pro venkov o.s.  126 

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov  126 

MAS Východní Slovácko  126 

Místní akční skupina Šumperský venkov  126 

Místní akční skupina Hrubý Jeseník  126 

MAS Vladař o.p.s.  126 

Hradecký venkov o.p.s.  125 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku  125 

Místní akční skupina POHODA venkova  124 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  124 

Místní akční skupina Rožnovsko  124 

Uničovsko, o.p.s.  124 

Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"  124 

Český Západ - Místní partnerství, o.s.  124 

MAS Světovina o.p.s.  124 

MAS Šluknovsko  123 

Místní akční skupina Hornolidečska o.s.  123 

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.  123 

International Education and Consultation Centre, o.p.s.  123 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.  122 

Prostějov venkov o.p.s.  122 

Místní akční skupina Opavsko  122 

Otevřené zahrady Jičínska  122 

Znojemské vinařství, o.s.  121 

Via rustica o.s.  121 

Podhůří Železných hor o.p.s.  121 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.  120 

Havlíčkův kraj o.p.s.  120 

Místní akční skupina Broumovsko+  119 

Místní akční skupina Sdružení Růže  118 

Království - Jestřebí hory, o.p.s.  118 

Podhorácko, o.p.s.  118 

MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.  117 

BYSTŘIČKA, o.p.s.  117 

MAS Třeboňsko o.p.s.  116 

Podchlumí o.s.  116 

MAS Vltava, o.s.  115 

MAS Labské skály  115 

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.  115 

Ekoregion Úhlava, o.s.  115 

MAS Sokolovsko o.p.s.  115 

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP 114 

Místní akční skupina Krkonoše, o.s.  114 
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Název  MAS  Body 

Společná CIDLINA, o.s.  114 

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.  113 

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko ,o.s. 113 

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.  113 

MAS Sdružení Západní Krušnohoří  113 

MAS Brána do Českého ráje, o.s.  112 

MAS 21, o.p.s.  112 

MAS Litomyšlsko o.p.s.  110 

Místní akční skupina Svitava  109 

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.  108 

Místní akční skupina Ploština  106 

MAS Zlatá cesta, o.p.s.  106 

MAS Karlštejnsko, o.s.  106 

Místní akční skupina Hlučínsko  105 

MAS Holicko, o.p.s.  105 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.  102 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko  102 

Rozvoj Krnovska o.p.s  102 

MAS Sedlčansko, o.p.s.  96 

Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.  93 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.  93 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.  93 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují  92 

Střední Haná, o.p.s.  87 

Místní akční skupina Podještědí o.s.  80,5 

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.  66 

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení  právnických osob  52 

Zdroj: Národní síť MAS ČR 
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Příloha č. 17: Vývoj návštěvnosti v TO Jeseníky-východ a TO Jeseníky-západ 

Tabulka: Vývoj návštěvnosti v TO Jeseníky-východ v období 2000 – 2012 

Stav k 

31.12. 

Počet pří-

jezdů hostů 

z toho 

rezidenti 

z toho nere-

zidenti 

Počet přeno-

cování 

z toho rezi-

denti 

z toho ne-

rezidenti 

2000 134 771 118 371 16 400 678 365 622 575 55 790 

2001 137 445 116 324 21 121 574 052 510 495 63 557 

2002 144 051 115 458 28 593 578 425 501 327 77 098 

2003 134 354 113 681 20 673 584 214 521 353 62 861 

2004 118 840 102 292 16 548 495 443 445 903 49 540 

2005 113 676 99 152 14 524 450 838 406 639 44 199 

2006 112 079 97 292 14 787 403 030 355 506 47 524 

2007 109 019 96 550 12 469 368 258 331 833 36 425 

2008 106 182 94 443 11 739 330 216 297 874 32 342 

2009 94 807 87 359 7 448 315 300 295 779 19 521 

2010 88 059 80 395 7 664 295 599 274 886 20 713 

2011 88 660 82 872 5 788 295 730 280 397 15 333 

2012 96 723 90 421 6 302 314 780 298 399 16381 

Zdroj: ČSÚ 

Graf: Vývoj návštěvnosti v turistické oblasti Jeseníky-východ v období 2000 – 2012 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka: Vývoj návštěvnosti v turistické oblasti Jeseníky-západ v období 2000 – 2012 

Stav k 

31.12. 

Počet 

příjezdů 

hostů 

z toho 

rezidenti 

z toho nere-

zidenti 

Počet přeno-

cování 

z toho 

rezidenti 

z toho ne-

rezidenti 

2000 282 932 238 272 44 660 1 389 851 1 226 928 162 923 

2001 236 108 180 390 55 718 1 074 931 881 619 193 312 

2002 258 873 201 178 57 695 1 241 263 1 024 719 216 544 

2003 269 839 217 680 52 159 1 284 226 1 109 421 174 805 

2004 230 877 191 642 39 235 1 131 120 995 210 135 910 

2005 205 252 170 280 34 972 1 072 622 951 214 121 408 

2006 236 519 198 568 37 951 1 118 696 986 119 132 577 

2007 213 184 187 996 25 188 1 035 820 952 267 83 553 

2008 219 063 191 824 27 239 952 393 872 256 80 137 

2009 199 586 179 931 19 655 908 119 853 428 54 691 

2010 188 676 171 712 16 964 866 092 818 259 47 833 

2011 205 160 188 682 16 478 894 691 851 494 43 197 

2012 205 898 189 792 16 106 845 839 803 172 42 667 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf: Vývoj návštěvnosti v turistické oblasti Jeseníky-západ v období 2000 – 2012 

 
Zdroj: ČSÚ 
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