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1 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 

efektivností 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 

místní akční skupiny (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 dizertační práce. Vzhledem ke členství České republiky v 

Evropské unii je dizertační práce vypracována v kontextu s její regionální politikou, která se 

vztahuje ke komunitnímu plánování. Téma komunitně vedeného místního rozvoje je v 

Evropské unii velmi aktuální. 
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2 Cíl a struktura práce 

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. 

 

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 

prostředků. 

 

Dílčí cíl 3  

Zhodnotit dopady realizace komunitních plánů na socioekonomické charakteristiky 

lokalit/regionů. 

Dosažení hlavních cílů dizertační práce je naplněno formulací odpovědí na stanovené 

výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka 1 

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

financemi? 

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

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

strukturována do čtyř okruhů, které tvoří samostatné kapitoly. Obsahem páté kapitoly jsou 

závěry a doporučení autora. Návaznost a zaměření všech kapitol jsou základním 

předpokladem pro získání odpovědí na výzkumné otázky, a tím naplnění cílů dizertační práce. 

Autor práce přitom využívá 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 

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

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

neoliberální teorie, teorie regionálního růstu blízké keynesiánskému chápání ekonomiky, 

neomarxistické teorie a institucionální teorie regionálního rozvoje. K vlivu posledně 

jmenovaných teorií na rozvoj metod komunitního plánování se autor vyjadřuje na několika 

místech dizertační práce. První kapitola dále obsahuje zhodnocení praktického využití metod 

a postupů 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 

hlediska účelnosti použití veřejných prostředků. V této kapitole je nejprve popsána obecná 

struktury akčního plánu včetně odpovědnostní matice. Dále je zde popsána použitá metoda 

finanční a ekonomické analýzy (CBA) a také způsob hodnocení realizace komunitních plánů 

vybraných 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 
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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 (komunitně vedený místní rozvoj) v turistické oblasti Jeseníky-východ. Případová 

studie obsahuje stručný popis východisek 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 práce. 

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

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

plánování LEADER a CLLD používaných v Evropské unii a zhodnocení dopadů uplatnění 

těchto 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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3 Osnova práce 

Úvod  

1 Teoretické poznatky a dosavadní přístupy k problematice komunitního plánování na 

mezinárodní a národní úrovni 

 1.1 Vývoj teorií a konceptů regionálního rozvoje 

 1.2 Komunitní plánování na mezinárodní a národní úrovni 

 1.3 Zhodnocení metod komunitního plánování používaných v Evropské unii 

 1.3.1 Metoda LEADER 

 1.3.2 Metoda CLLD 

1.4 Metody zapojení místní komunity do procesu komunitního plánování 

1.5 Shrnutí 

 

2 Vazby komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného území 

2.1 Vazby komunitního plánu na demografické charakteristiky řešeného území 

 2.1.1 Vazby na migraci a přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 

 2.1.2 Vazby na vzdělanostní a věkovou strukturu obyvatel 

2.2 Vazby komunitního plánu na trh práce a zaměstnanost 

2.3 Vazby komunitního plánu na dlouhodobou nezaměstnanost 

2.4 Vazby komunitního plánu na podnikání a konkurenceschopnost 

2.5 Shrnutí 

 

3 Zhodnocení realizace komunitních plánů ve vybraných územích MAS ČR 

3.1 Analýza komunitních plánů vybraných území MAS ČR 

3.2 Ekonomické hodnocení realizace komunitních plánů vybraných území MAS ČR 

3.3 Hodnocení realizace komunitních plánů vybraných území MAS ČR z hlediska 

vazeb na socioekonomické charakteristiky těchto území 

3.4 Výběr území MAS ČR 

  3.4.1 MAS Rýmařovsko 

 3.4.2 MAS Regionu Poodří 

 3.4.3  MAS Valašsko – Horní Vsacko 

3.5 Benchmarkingové porovnání výsledků u vybraných MAS 

3.6 Shrnutí 
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4 Případová studie: Komunitně vedený rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti 

Jeseníky-východ 

4.1 Východiska pro měření dopadů CLLD na turistickou oblast Jeseníky-východ 

4.2 Měření dopadů CLLD na turistickou oblast Jeseníky-východ 

4.3 TO Jeseníky-východ - finanční a ekonomická analýza 

 

5 Závěry a doporučení 

Seznam tabulek  

Seznam schémat  

Seznam grafů  

Seznam zkratek  

Seznam literatury  

Seznam příloh  

Přílohy  
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4 Obsah a metodický postup práce 

4.1 Teoretické poznatky a dosavadní přístupy k problematice komunitního plánování na 

mezinárodní a národní úrovni  

Metodiky přípravy a realizace komunitních plánů a zapojení místních obyvatel do 

procesu 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 

institucionální 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 transakce je v podstatě formou vazby mezi konkrétními osobami. Z hlediska efektivity 

fungování 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 komunitního plánování pomáhá vytvářet sítě kontaktů, a tím také 

inovační potenciál lokalit/regionů. Spoluprací partnerů z veřejného a soukromého sektoru 

prostřednictvím uplatňování metod komunitního plánování s dopadem na místní udržitelný 

rozvoj se na mezinárodní úrovni zabývá řada autorů, z nichž v poslední době nejvíce 

citovanými jsou Kelly, Wates a Sarkissian.  

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

komunitního plánování vydány, a to Community Planning: An Introduction to the 

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

procesu zahrnujícího zejména vytvoření podmínek pro tvorbu komplexního komunitního 

plánu, analýze 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 vybavenosti, veřejné infrastruktury a veřejných služeb. V 6. kapitole se Kelly 
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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 publikace 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, 

Lindenem, 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 

následující tabulky. 

Tabulka: 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 

iniciativa 

komunity 

Vlastní 

plánování a 

projektování 

komunity 

Vlastní 

implementace 

komunity 

Vlastní 

udržování  

Partnerství 

Společná práce a 

rozhodování 

Samospráva a 

komunita 

společně 

iniciují 

aktivity 

Samospráva a 

komunita 

společně 

plánují a 

projektují 

Samospráva a 

komunita 

společně 

implementují 

Samospráva 

a komunita 

společně 

udržují 

Konzultace 

Samospráva se ptá 

komunity na 

stanoviska 

Samospráva 

iniciuje 

jednání po 

konzultacích s 

komunitou 

Samospráva 

plánuje a 

projektuje po 

konzultacích 

s komunitou 

Samospráva 

implementuje 

a zároveň 

konzultuje s 

komunitou 

Samospráva 

udržuje a 

zároveň 

konzultuje 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. 
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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“ 

(Sarkissian, 2008, s. 6). 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 

dizertační práce přiklání k pracím těch autorů, kteří řeší primárně metodiky zapojení místní 

komunity do procesu komunitního plánování (Wates, Sarkissian). 

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 

využívají 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. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2005 k této problematice vydalo 

publikaci s názvem Komunitní 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 

republice 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 komunitního plánu. Samotný vznik mikroregionů v České republice lze 
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zaznamenat již na přelomu tisíciletí a z pohledu zapojení subjektů ze soukromého sektoru do 

procesu komunitního plánování 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 soukromého sektoru nevedla k žádoucímu výsledku. 

Tím mikroregiony přicházely nejen o důležité kontakty, ale také o disponibilní zdroje ze 

soukromého sektoru cestou uskutečňování zásad 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 realizace komunitních plánů. V 

metodické příručce Ústavu územního rozvoje Brno je mimo jiné uvedeno, že na rozdíl od 

územního plánování nemá implementace zpracovaných dokumentů mikroregionů 

jednoznačnou podporu v zákonech nebo jiných právních předpisech. Zákon č. 248/200 Sb. o 

podpoře regionálního rozvoje České republiky sice řeší kompetence a financování 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 zákonnou 

podporu. 

4.2 Vazby komunitního plánu na socioekonomické charakteristiky řešeného území  

 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 

komunitního 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. 
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Silnou 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 

partnerství institucí veřejného a soukromého sektoru za účelem realizace relevantních 

opatření komunitního plánu. Další silnou stránkou je schopnost využívat metod pro 

zapojování místních 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 

podnikatelských příležitostí v dané lokalitě/regionu prostřednictvím opatření zaměřených na 

podporu stávajících podnikatelských aktivit v řešeném území, dále opatření na podporu 

vzniku nových podnikatelských aktivit a na podporu konkurenceschopnosti. Silnou stránkou 

komunitního plánu je tomto ohledu schopnost propojovat subjekty veřejného a soukromého 

sektoru za účelem prosazení veřejného zájmu. Tímto veřejným zájmem je především tvorba 

pracovních míst. Další silnou stránkou komunitního plánu je schopnost síťování a tvorby 

inovací pro zajištění konkurenceschopnosti spolupracujících partnerů ze soukromého i 

veřejného sektoru.  

 

4.3 Zhodnocení realizace komunitních plánů ve vybraných územích MAS ČR 

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 (cost – benefit analýza). 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. 
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Finanční plány u všech tří MAS nebyly plněny, nicméně důvody mohou být objektivní. Toto 

neplnění ovšem souvisí i s 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 efektivnosti a produktivity 

veřejných výdajů byla zvolena metoda benchmarkingového porovnávání investičních výdajů 

a socioekonomických přínosů v naturálních i peněžních jednotkách vztahujících 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 dílčí cíl 2 dizertační práce naplněn. 

4.3 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 

obzvláště účinným nástrojem zejména v době hospodářské krize a přitom být v souladu se 

Strategií 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 republiky. Autor dizertační práce působí v turistické oblasti Jeseníky-východ 

jako výkonný manažer destinačního managementu. 
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5 Aplikované metody práce 

Autor dizertační práce ve své praxi v rámci projektového managementu využívá metod 

komunitního plánování. Jedná se o metodu LEADER ve vztahu k místním akčním skupinám a 

metodu CLLD ve vztahu k destinačnímu managementu cestovního ruchu.  

  Metoda LEADER je aktuálně nejrozšířenější metodou komunitního plánování v 

Evropské Unii, 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 

zahrnuje 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 

provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám, 

- víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty 

a projekty z různých odvětví místního hospodářství, 

- uplatňování inovačních přístupů, 

- provádění projektů spolupráce, 

- vytváření sítí místních partnerství. 

Hlavním přínosem metody LEADER je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova 

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

již čtyři kola stejnojmenného programu LEADER, díky kterým bylo vytvořeno přes 2300 
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místních 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 

zdroje. Díky těmto finančním prostředkům vznikla nová nebo byla dlouhodobě udržována 

pracovní místa.  

V souvislosti s fungování celoevropské sítě místních akčních skupin jsou v dizertační 

práci uvedeny čtyři příklady dobré praxe, které jsou zahrnuty ve společných pokynech 

Evropské komise pro DG AGRI, DG EMPL, DG MARE a DG REGIO. 

 Metoda CLLD je podle Evropské komise metoda pro zapojení místních aktérů při 

vytváření a provádění místních integrovaných strategií. CLLD je zaměřena na konkrétní 

subregionální území. Instituce zajišťující implementaci rozvojových strategií musí být 

složeny ze zástupců veřejného a soukromého sektoru, přičemž na rozhodovací 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 projekty 

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.  

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

posilování 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 prostředků 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 postupu 

prostřednictvím potírání genderových stereotypů v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy, 
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- snížení segregace pohlaví na trhu práce, 

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

ženy, 

- 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 

oblastech. 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 

cestovním 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).  
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

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 

plánu lze poměrně úspěšně sledovat účelnost použití veřejných prostředků na konkrétní 

investiční 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 konkrétními 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 přispět k vyšší tvorbě pracovních míst vzniklých v rámci 

uplatnění metody LEADER v České republice. Zvýšený počet pracovních míst by se následně 
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projevil v ekonomickém hodnocení projektů realizovaných metodou LEADER. Principy 

tohoto ekonomického hodnocení lze využít i na regionálních úrovních v rámci operačních 

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. Destinačním managementům České republiky 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 vý-

znamné úspory veřejných financí a zároveň nezanedbatelné dopady na případné monitorovací 

ukazatele dopadu, 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. Dizer-

tační práce v tomto ohledu nabízí praktický příklad v podobě případové studie jakým způso-

bem řídit cestovní ruch v destinaci s využitím metody CLLD a jakým způsobem hodnotit 

efektivnost vložených veřejných prostředků do realizace akčních plánů. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že cíle dizertační práce i její dílčí cíle byly 

naplněny a při splnění podmínek nutných pro uplatnění metod LEADER a CLLD bylo 

zodpovězeno 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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9 Summary  

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 / regions. 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 

during 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 

methods 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 questions 

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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