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1 ÚVOD 

Česká republika se vyznačuje vysokým počtem malých obcí, kde žije většina obyvatel. 

Dokonce existují obce, které mají pod 50 obyvatel. Důsledkem tohoto stavu mohou být 

například nedostatečné ekonomické, materiální nebo lidské zdroje. Z tohoto důvodu se obce 

mohou sdružovat v různých organizacích či spolcích. Spolupráce umožňuje snadněji a účinněji 

dosáhnout potřebných výsledků což vychází ze synergického efektu. Obce by často vůbec 

nemohly některé projekty realizovat, protože by samy na ně nestačily, anebo z důvodu 

přesáhnutí hranice obce (např. projekty infrastruktury).  Český právní řád poskytuje dosti široký 

rámec pro různé formy spolupráce a partnerství obcí navzájem či s dalšími subjekty. V rámci 

zefektivnění veřejné správy se státní orgány snaží motivovat obce k meziobecní spolupráci 

a vytvářet nová legislativní pravidla či zdokonalovat stávající pro její fungování. Spolupráce 

je nezbytným prvkem v rozvoji regionů.  

 

V minulých desetiletích se stala spolupráce a partnerství mezi subjekty veřejné správy, 

občanského a podnikatelského sektoru fenoménem. Zvýšená míra zodpovědnosti územních 

samospráv za ekonomiku území a posilování konkurenceschopnosti vychází 

z decentralizačních procesů. Spolupráce může být dlouhodobá nebo krátkodobá. Záleží 

na účelu, pro který se obce sdružují resp., proč navzájem spolupracují. Zda je to za účelem 

obecné spolupráce a tedy předpokladu více projektů nebo na splnění jednoho konkrétního 

úkolu. Diplomová práce je vypracovaná dle odborné literatury, platné legislativy a ověřených 

internetových zdrojů.  

 

Dílčím cílem diplomové práce je vymezit současné možnosti spolupráce, které mohou obce 

v rámci výkonu své samostatné působnosti využívat a podrobně je popsat. Cílem diplomové 

práce je zaměřit se na místní akční skupiny a na konkrétním případě MAS Pobeskydí, 

z. s. zhodnotit, zda jsou dotace využívány správně. Práce zahrnuje teoretickou a praktickou 

část, je členěna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Hypotéza pro tuto diplomovou práci 

zní: dotace získané v letech 2007-2013, v rámci osy IV. LEADER, přispěly k rozvoji 

venkovské oblasti v Pobeskydí a zlepšení životního prostředí.  

 

V první části práce je použita metoda syntézy, kdy jsou informace z dostupných zdrojů 

sjednoceny do kapitol. Každý autor věnující se tomuto tématu má jinak rozdělenou strukturu 

spolupráce obcí. Například Trhlínová (2014) dělí spolupráci obcí na mezinárodní, národní, 
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regionální, mikroregionální a na úroveň obcí a měst, kdežto Čermák (2011) rozlišuje spolupráci 

mezi obcemi, spolupráci mezi obcemi podle zákona o obcích, partnerství obcí s jinými subjekty 

a participaci občanů v lokální politice. Spolupráce v této práci je rozdělena na tři úrovně 

a to mezinárodní, národní a mikroregionální, což pro účel diplomové práce je plně dostačující.    

 

V druhé části práce je použita metoda deskripce, kdy je charakterizována vybraná forma 

spolupráce obcí – místní akční skupina. Tato forma spolupráce je podrobně popsaná 

a z uvedených poznatků jsou shrnuty výhody a nevýhody. Místní akční skupiny jsou ve velké 

míře finančně podporovány ze strany Evropské unie. Velkou výhodou oproti jiným možnostem 

spolupráce je, že nesdružují pouze subjekty veřejné správy, ale také soukromý a podnikatelský 

sektor. Právě tyto neveřejné subjekty mohou velmi přispět k rozvoji území. Nejlépe znají místní 

potřeby, silné a slabé stránky, na které je nutno se zaměřit a které využít. Místní akční skupiny 

jsou pro větší efektivnost sdruženy v Národní síti místních akčních skupin České republiky. 

A zároveň mohou být MAS členy Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova. Z toho 

vyplývá, že možnosti této spolupráce jsou opravdu široké. 

 

Třetí část práce obsahuje analýzu činnosti a hospodaření vybrané místní akční skupiny. 

Konkrétně se jedná o Místní akční skupinu Pobeskydí, z. s., která se nachází 

v Moravskoslezském kraji a má za sebou spoustu podpořených projektů. Po prozkoumání 

historie, účelu, poslání, organizační struktury a činnosti je pozornost zaměřena na hospodaření 

včetně finančních prostředků získaných z dotací. Také budou představeny konkrétní projekty, 

které získaly finanční příspěvky z dotací a byly realizovány v období 2007-2013.          
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2 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI OBCÍ 

Tato kapitola představuje teoretické poznatky a jejím cílem je představit různé formy 

spolupráce, do kterých může obec vstoupit. Spolupráce napomáhá k dosažení určitých 

vytýčených cílů, resp. k naplnění veřejného zájmu. Právo místních orgánů na sdružování 

vychází z Evropské charty místní samosprávy. Tato charta byla podepsána Českou republikou 

v roce 1998 a následující rok byla ratifikována. Stala se součástí našeho právního 

řádu a deklaruje v čl. 10 právo místních orgánů spolupracovat při výkonu svých pravomocí. [1] 

 

Spolupráce nejen mezi obcemi, patří v naší společnosti ke stále se rozvíjejícím, důležitým 

principům. Zasahuje do téměř všech oblastí lidské společnosti. Spolupráce umožňuje rychlejší 

dosažení vytýčených cílů. Může nabývat různé právní formy: 

 občanské sdružení, 

 obchodní společnost, 

 obecně prospěšná společnost, 

 smlouva o sdružení, 

 smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí, 

 smlouva o splnění konkrétního úkolu, 

 zájmová sdružení právnických osob. 

 

 Po obnově autonomie na lokální a regionální úrovni je vytvářena řada forem spolupráce mezi 

obcemi. Tato spolupráce je nejčastěji iniciována zdola (bottom-up princip1). Důvodem 

pro spolupráci bývá naplňování specifických místních potřeb, jako je ochrana životního 

prostředí, nabídka kulturních služeb, řešení problémů na trhu práce, podpora ekonomiky 

v území apod. Méně častou formou je spolupráce iniciována shora (top-down princip2). 

Uplatnění principu partnerství v rozvojových procesech komunit je v současné době 

doporučováno například v kontextu politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Zde 

se vychází z mezinárodních zkušeností, které dokazují, že dobře a funkčně nastavené partnerství 

či spolupráce umožňuje překonat jak finanční, tak i materiální a personální slabé stránky 

veřejného sektoru a tím efektivně zabezpečit veřejné statky a služby. Důvodem je především 

tzv. synergický efekt. Ten spočívá ve spojení finančních a lidských zdrojů jednotlivých 

partnerů. Toto spojení umožňuje společně dosáhnout většího výsledku, než kdyby každý 

                                                           
1 Proces odspoda nahoru, z mikro úrovně na makro úroveň. Dobrovolný princip. 
2 Proces shora dolu, opak bottom-up principu. 
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z aktéru usiloval o dosažení daného cíle sám. Veřejný sektor se v současné době potýká 

s permanentním růstem tlaku veřejnosti na stále větší rozsah a kvalitu veřejných služeb. 

Problémem je, že na to nemá často dostatek finančních prostředků. Prostřednictvím spolupráce 

může veřejná správa podpořit zabezpečování většího rozsahu služeb a to s větší efektivitou, než 

kdyby je zabezpečovala sama z vlastních zdrojů. Spolupráce se týká nejčastěji oblasti kultury, 

sociálních služeb, vzdělávání, budování infrastruktury a další. [5] 

 

I přes významný nárůst informací a znalostí o principech, zásadách a přínosech spolupráce 

se v praxi setkáváme s celou řadou problémů a bariér. Problémy spolupráce v ČR limitují 

efektivní využití tohoto přístupu. I když se obce a města mohou zapojit do široké škály 

partnerství a  spolupráce, často se jim nedaří vhodně oslovit potřebné potencionální partnery. 

Často jsou do spolupráce zahrnovány stále stejné organizace, nebo se organizace zapojí jen 

účelově pro získání finančních prostředků, kdy vzájemná spolupráce po skončení konkrétního 

projektu dále nepokračuje. Dalším problémem je nedostatek aktivních jedinců, kteří by byli 

ochotni se zapojit. Není výjimkou, že občané se chovají pasivně k dění v obci. Pouze očekávají 

řešení problémů ze strany představitelů příslušných samospráv. To může být zdůvodněné 

nedůvěrou ve veřejný sektor či politickou situaci v republice. [4, 5] 

 

2. 1 Mezinárodní spolupráce územních samospráv 

Jedná se o vytváření partnerských svazků mezi obcemi, městy či kraji. Spolupráce se může 

týkat širokého okruhu činností od rozvoje kulturních a sportovních aktivit až po odborné stáže 

úředníků. Mohou zde vstupovat také další aktéři např. občanská sdružení, školy a kulturní 

instituce. Hovoříme zde o partnerských městech či regionech. Tato partnerství jsou založena 

na pravidelné institucionalizované spolupráci mezi dvěma obcemi (městy, kraji). Oblasti musí 

být jasně specifikovány. Po formální stránce je tato spolupráce prováděná na základě oficiální 

partnerské dohody. [5] 

 

Spolupráce či partnerství může vzniknout s obcemi z Evropské unie ale i s obcemi z velmi 

vzdálených zemí. Řada českých obcí a měst spolupracuje s regiony z Číny, Kolumbie, USA 

či Japonska. Zpravidla se uzavírá spolupráce s více partnery. V České republice je přes 200 obcí 

a měst, kteří uzavřeli spolupráci o partnerství s téměř čtyřmi desítkami zemí světa. V současné 

době ještě není potenciál mezinárodní spolupráce dostatečně využíván a zůstává zde prostor 

pro další rozvoj. [5] 
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Od roku 1989 je vytváření spolupráce mezi samosprávami z různých evropských zemí 

podporováno ze strany Evropské unie. Ta poskytuje finanční prostředky, kterými se hradí 

náklady na realizaci jednotlivých projektů. Podporovány jsou zejména projekty na začleňování 

různých typů znevýhodněných skupin obyvatel. Cílem je dosažení rovných příležitostí, podpora 

udržitelného růstu, sbližování občanů a rozvíjení evropských hodnot. [5] 

 

Spolupráce s obcemi jiných států vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle § 55 obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států, být členy 

mezinárodních sdružení místních orgánů a mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy 

o vzájemné spolupráci. [6] 

 

2. 1. 1 Přeshraniční impulzní centra 

GIZ (Grenzüberschreitende ImpulsZentren) podporují realizaci přeshraničních projektů 

a každodenních aktivit. Fungují jako organizované sdružení a spolupracují úzce se svými 

partnery ze dvou zemí. V příslušných mikroregionech by měly být odbourány existující 

předsudky prostřednictvím kooperace hospodářské, sociální a kulturní. Také obyvatelstvo 

by mělo být motivováno k větší přeshraniční spolupráci. Stále je malé povědomí o tom, 

co se děje na druhé straně hranice. Mottem tohoto projektu je „Bourat hranice v hlavách“. 

Úkolem je pomáhat překonávat hranice, jak technické, tak společenské. Oblast vlivu 

se soustředí na menší území a tím může lépe reagovat na místní, konkrétní problémy. V České 

republice jsou čtyři přeshraniční impulzní centra a to: 

 Impulz Nová Bystřice, 

 Přeshraniční impulzní centrum Sdružení růže, 

 Přeshraniční impulzní centrum České Velenice, 

 Regionální informační středisko Slavonice. [18, 20] 

 

Na pomezí čtyř zemí (Česká republika, Slovensko, Dolní Rakousko, Maďarsko) existuje deset 

center, viz obrázek č. 2. 1. 
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Obr. č. 2. 1 Přeshraniční impulsní centra 

 

Zdroj: http://www.pic.sdruzeniruze.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100120&id=8863&p1=2115 

 

Těchto 10 příhraničních impulzních center sdružuje celkem přes 250 obcí. Neleží pouze 

na českých hranicích, ale také na slovensko-rakouské a slovensko-maďarské hranici. 

 

2. 1. 2 Euroregiony 

Jsou dalším důležitým nadnárodním typem spolupráce obcí. Tím může být svazek nebo 

sdružení. Cílem euroregionu je především podpora a realizace projektů, hlavním motivem 

sdružených měst a obcí je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice. Tato 

spolupráce by měla vést k postupnému ekonomickému a sociálnímu vyrovnání a rozvoji. 

Přeshraniční spolupráce napomáhá zmírňovat nevýhody, které mohou hranice způsobovat. 

Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a také zlepšuje životní podmínky 

obyvatel. Svou působností zasahuje do všech infrastrukturních, hospodářských, sociálních 

a kulturních oblastí života občanů. [8] 
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V programech přeshraniční spolupráce jsou euroregiony rozděleny do pěti oblastí: 

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

    Euroregion Nisa – Nysa 

    Euroregion Labe 

    Euroregion Krušnohoří 

    Euregio Egrensis 

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

    Euregio Egrensis 

    Euroregion Šumava 

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

    Euroregion Silva Nortica 

    Sdružení obcí a měst Jižní Moravy (Euroregion Pomoraví) 

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

    Euroregion Bílé Karpaty 

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

    Euroregion Beskydy – Beskydy 

    Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska - Śląsk Cieszyński 

    Euroregion Silesia 

    Euroregion Praděd – Pradziad 

    Euroregion Glacensis 

    Euroregion Nisa – Nysa3 

 

                                                           
3 Zdroj: http://www.cil3.cz/euroregiony.htm 
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Obr. č. 2. 2 Euroregiony v České republice

 

Zdroj: http://www.crr.cz/cs/cil-3/ 

 

Na této mapě je zobrazeno třináct fungujících euroregionů na území České republiky, které 

zahrnují území více než čtyřiceti okresů. Zpravidla fungují jako zájmové sdružení právnických 

osob nebo jak sdružení subjektů vzniklých na základě smlouvy. Euroregiony nejsou typem 

územní samosprávy, ale představují sdružení obcí v příhraničních oblastech. [3] 

 

2. 1. 3 Partnerská města a obce 

Partnerská spolupráce měst či town-twinnig, je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce. 

Myšlenka této spolupráce se zrodila krátce po 2. světové válce. Záměrem bylo ochránit Evropu 

před dalšími válečnými konflikty. Tato spolupráce vytváří příležitost k vzájemnému poznávání, 

k výměně myšlenek, názorů a zkušeností, k setkávání občanů evropských měst, a mnoho 

dalšího. Postupem času se spolupráce se rozrostla z evropského rozměru na celosvětový. 

Podklad pro spolupráci je většinou oficiální dokument nebo usnesení orgánů města či obce. 

Jedinečnost twinningového hnutí je v zapojení všech skupin občanů ať to jsou odborníci, 

podnikatelé, senioři, hendikepovaní atd. Partnerská spolupráce je přirozený nástroj mezinárodní 

spolupráce měst a obcí. Během své existence prokázala svůj přínos pro porozumění mezi 
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kulturami a národy. Základem pro funkční partnerství je vzájemné porozumění a společné 

chápání partnerské spolupráce mezi municipalitami. [22] 

 

Co partnerská spolupráce přináší obcím a městům: 

 vytváří prostor pro výměnu zkušeností a učení se navzájem, 

 zlepšuje výkon správy obce, a tím zvyšuje kvalitu života občanů, 

 vytváří prostor pro řešení společných problémů a témat, 

 zviditelňuje město/obec v zahraničí, a tím podporuje turistický ruch, 

 umožňuje spolupráci na projektech financovaných z programů Evropské unie, 

 vytváří prostor pro navazování obchodních a ekonomických vztahů, 

 má pozitivní vliv na rozvoj města/obce, 

 přináší zpestření do života obce, 

 podporuje zapojení občanů do života obce. 

 

Co partnerská spolupráce měst přináší občanům: 

 rozvíjí toleranci a poznávání jiných kultur, historie a tradic, 

 zapojuje všechny skupiny občanů obce, 

 umožňuje navazování přátelských i profesních vazeb mezi občany partnerských měst, 

 podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí občanskou společnost, 

 zvyšuje jazykovou vybavenost účastníků. 

 

Obecný přínos: 

 přispívá k mírovému soužití národů v Evropě a ve světě, 

 přispívá k rozšiřování obecného povědomí a znalostí, 

 vytváří solidaritu mezi samosprávami a občany, 

 přispívá k integraci Evropské unie a posiluje vědomí evropského občanství.4  

 

2. 2 Spolupráce na národní úrovni 

Dle podpory místního a regionálního rozvoje můžeme z hlediska vytváření a realizace politik 

rozlišit tyto formy spolupráce: Národní síť zdravých měst (NSZM), Svaz měst a obcí ČR (SMO 

ČR) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). [5] 

 

                                                           
4 Zdroj: http://www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/vyznam-a-historie/vyznam-a-historie-twinningu.aspx 
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2. 2. 1 Národní síť zdravých měst 

Zdravá města, obce a regiony jsou v ČR zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst. NSZM 

ČR má celkem 119 členů, (6 krajů, 19 mikroregionů, 4 místní akční skupiny a 90 obcí) 

s regionálním vlivem na 2654 obcí a měst, ve kterých žije přibližně 6 milionu obyvatel což 

je 57% populace ČR).5 Počet členů každoročně roste. Například v roce 2008 jich bylo 90. 

NSZM je zájmovým sdružením právnických osob, založeným dle občanského zákoníku 

v platném znění. V České republice se tato aktivita začala realizovat po roce 1989. K rozvoji 

došlo v roce 1994, kdy jedenáct aktivních měst vytvořilo tuto asociaci. Společným návodem 

pro členy se od roku 1998 stala Metodika NSZM, na které spolupracuje široké spektrum 

odborníků.   

 

Světová zdravotní organizace (WHO) certifikuje tuto asociaci jako kvalitní realizační platformu 

Projektu Zdravé město WHO v ČR. Spolupráce umožňuje členům sdílet zkušenosti a dobrou 

praxi v různých oblastech jejich rozvoje. Hlavním nástrojem postupu je metoda kvality 

ve veřejné správě místní Agenda 21. Členství v asociaci NSZM ČR je zpřístupněno všem typům 

municipalit a právnickým osobám. Členy se teda mohou stát obce, města, městské části, kraje, 

mikroregiony a místní akční skupiny. Tato forma spolupráce otevírá prostor pro posilování 

aktivity a zájmu obyvatel, systematicky podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického 

plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. 

 

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena 

do mezinárodního Projektu Zdravé město pod patronací OSN – WHO. V rámci Evropy vznikají 

národní sítě, které mezi sebou spolupracují. „Zdravou“ může být municipalita, která 

se dlouhodobě a systematicky zabývá zdravím, udržitelným rozvojem a kvalitou života. Ptá 

se svých obyvatel na jejich názory. Nejde tedy pouze o stav životního prostředí, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Jedná se zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím 

generacím. 

 

Pro přijetí do asociace NSZM ČR je nutné, aby zastupitelstvo města schválilo členství 

a Deklaraci Zdravého města. Dále musí být zastupitelstvem pověřen odpovědný zástupce 

města, většinou starosta nebo místostarosta a pracovník v rámci úřadu, který bude v kontaktu 

s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci. Přijetí člena je možné po celý rok. 

                                                           
5 Údaj platný k 1. 2. 2015 
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Rozhoduje o něm Rada na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti podané zájemcem. 

Z členství vyplývá povinnost platit každý rok členský příspěvek. V prvním roce členství 

je to paušální částka, v dalších letech se platí podle počtu obyvatel.  

 

Předmětem činnosti je spolupráce s institucemi a odbornými organizacemi na regionální, 

národní i mezinárodní úrovni při podpoře zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje, účast 

na společných aktivitách, kampaních a projektech. Dále zastupování zájmů členů asociace při 

jednání s institucemi a odbornými organizacemi v souladu s posláním asociace, účast 

v relevantních pracovních orgánech, národní koordinace aktivit členů asociace k efektivnímu 

společnému postupu při kvalitní realizaci PZM a MA21 v podmínkách České republiky. 

V neposlední řadě také vzdělávání a osvětová činnost k souvisejícím tématům, přenos 

zkušeností a příkladů dobré praxe, vytváření metodických doporučení, zajištění a správa 

finančních prostředků pro činnosti asociace, příprava projektů, zajištění propagace 

a medializace na národní i mezinárodní úrovni a další.  

 

Vize Zdravého města, obce, regionu: 

 Město pro děti, 

 Město jako domov, 

 Město informací a technologií, 

 Naše město stojí za to vidět, 

 Prosperující město. 

 Udržitelné město, 

 Zdraví jako životní styl.  

 

Příjmy NSZM ČR tvoří dotace, granty, dary, členské příspěvky členů a příjmy z činnosti 

asociace v souladu s předmětem činnosti. Majetek se člení na hmotný a nehmotný dle účetní 

evidence. Při vystoupení člena z asociace nemá člen nárok na vrácení příspěvků ani na finanční 

či majetkové vypořádání. Rozpočet v roce 2013 dosahoval 8,6 mil. Kč, což byl mírný nárůst 

oproti roku 2012, kdy rozpočet dosahoval výše 8,2 mil. Kč. Nejvyšší rozpočet měla NSZM ČR 

v roce 2010 a to 9,7 mil. Kč.  

 

Mezi orgány asociace patří Valná hromada, která je nejvyšším orgánem, Rada, předseda 

a místopředseda, ředitel a Revizní komise. Do organizační složky asociace jsou zařazeny 
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pobočky a úseky kanceláře NSZM ČR. O zrušení a vstupu do likvidace rozhoduje Valná 

hromada. [5, 16] 

 

2. 2. 2 Svaz měst a obcí ČR 

SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která byla založena 

jako zájmové sdružení právnických osob. Členy svazu mohou být obce a města. Svaz 

je partnerem pro parlamentní a vládní politickou reprezentaci, podílí se na přípravě a tvorbě 

nelegislativních i legislativních návrhů a opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. 

Činnost Svazu je založena především na aktivitě členů zastupitelstva obcí a měst, primátorů 

a starostů. Ti se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. 

V současné době Svaz v současné době sdružuje téměř dva tisíce šest set obcí a měst, kde žije 

téměř osm milionů obyvatel České republiky.  

 

Mezi hlavní cíle patří obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé 

podmínky k jejich rozvoji, podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě. 

Dále podílet se na přípravě zákonů, informovat vládu, parlament a instituce Evropské unie včas 

o tom, jaký dopad mohou mít připravovaná opatření, posilovat ekonomickou samostatnost měst 

a obcí, vzdělávat zastupitele a další pracovníky místních samospráv a další. Z těchto cílů 

vyplývá, že každodenní činnost je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření. 

Života obcí se dotýkají například strukturální politiky, politiky sociálního začleňování atd. 

Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého legislativního procesu od jejich tvorby až do uvádění 

do praxe, také se účastní meziresortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí 

na příslušných ministerstvech a v senátních a poslaneckých výborech. Svaz se stal v roce 2004 

povinným připomínkovým místem a v roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci 

s vládou České republiky.  

 

Svaz neobhajuje zájmy místních samospráv jen na národní, ale také na evropské úrovni. 

S dalšími organizacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch 

obcí a měst. Také se aktivně účastní činnosti Evropské rady obcí a regionů, Výboru regionů 

a Kongresu místních a regionálních orgánu při Radě Evropy. Dále je Svaz zapojen v Evropské 

sociální síti a Světové organizaci měst a samospráv. Rovněž se účastní různých mezinárodních 

projektů, kde zapojuje své členy a podporuje obce a města v navazování partnerské spolupráce. 

Se zeměmi jihovýchodní a východní Evropy se zapojuje do různých oblastí transformační 

spolupráce. Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí v rámci Evropské charty místní 



18 
 

samosprávy. Svaz se zaměřuje na oblasti v obecném zájmu, na veřejné zakázky, na veřejné 

podpory, na sociální služby a školství a tak dále. Stará se, aby výkon těchto agend neznamenal 

pro obce vyšší finanční a administrativní zátěž. Svaz poskytuje zdarma svým členům 

poradenství v oblasti legislativy, grantových možností či práva. Informuje pravidelně o národní 

legislativě s dopadem na obce prostřednictvím tištěného měsíčníku Informační servis, 

webových stránek a elektronického zpravodaje. Svaz spolupracuje společně s nizozemským 

Svazem měst a obcí. V roce 2003 založili dceřinou společnost MEPCO (Mezinárodní 

poradenské centrum obcí). Tato společnost poskytuje manažerské, poradenské a výzkumné 

služby obcím. Svaz každoročně organizuje tzv. Krajská setkání, na kterých jsou projednávány 

aktuální témata v oblasti legislativy a vytváří se zde prostor pro diskuzi starostů a organizuje 

studijní pobyty v zemích Evropské unie, jejichž cílem je získávání zkušeností a znalostí.  

 

Mezi praktické výhody členství ve Svazu řadíme právní poradenství zdarma, přístup do členské 

sekce webových stránek, možnost aktivně se zapojit do vytváření legislativy či slevy na nákup 

obecního automobilu značky Škoda auto. Členové musí platit členský příspěvek, který se skládá 

ze svou složek. První je pevná částka a druhá se odvíjí od počtu obyvatel.  

 

Orgány Svazu jsou Sněm, Rada, Předsednictvo, Předseda a Místopředsedové, Místopředsedové 

pro Evropské záležitosti, Výkonný ředitel, Komory, Výbor a Kontrolní komise. Statutárním 

orgánem v plném rozsahu je Předseda a Místopředsedové.  

 

Mezi finanční příjmy Svazu patří členské příspěvky, dary, dotace, příspěvky z veřejných 

rozpočtů, příjmy z doplňkové činnosti, úroky z běžných účtů, příjmy z inzercí v Informačním 

servisu a ostatní příjmy. S majetkem hospodaří orgány svazu na základě schváleného ročního 

rozpočtu. Tento rozpočet projednává Předsednictvo a Kontrolní komise. Rada Svazu 

ho schvaluje. Svaz vede účetnictví, kde zachycuje pohyb majetku, příjmy a výdaje. Mezi výdaje 

patří provozní výdaje, výdaje na mezinárodní aktivity, na akce pořádané Svazem, finanční 

participace na různých aktivitách. [23] 

  

2. 2. 3 Sdružení místních samospráv 

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností. Sdružuje a hájí zájmy obcí 

a měst v České republice. Zahrnuje široké spektrum aktivit ve prospěch samospráv. Především 

prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města, tedy rozpočtové určení 

daní. Agenda dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, hájení zájmů 
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obyvatel venkova, spolupráci proti korupci ve veřejné správě či prezentaci potřeb menších obcí 

a měst. Sdružení je silným partnerem krajů, vlády a parlamentu.  

 

Mezi základní cíle Sdružení patří hájení společných zájmů a práv obcí (městysů a měst), 

sdružených ve Sdružení, dle pravidel a principů a poskytnutí platformy obcím pro řešení 

problému a otázek, které se týkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním sektorem. Sdružení 

zřizuje odborné orgány a regionální pobočky, pořádá semináře, vzdělávací a osvětové akce. 

Podporuje vydávání publikací a periodik, účastní se na tvorbě obecně závazných právních 

předpisů, zprostředkovává zkušenosti jiných zemí. Dále například napomáhá vzájemné 

spolupráci státního sektoru a územně samosprávných celků, zprostředkovává komunikaci 

s orgány Evropských společenství a další.  

 

Sdružení je založeno na následujících principech a pravidlech: 

a) Zákaz diskriminace – týká se neodůvodněné diskriminace občanů menších měst a obcí 

oproti občanům větších měst. 

b) Princip spolurozhodování – právo na spolurozhodování obcí o rozdělení daňových 

příjmů státního rozpočtu samosprávným celkům. 

c) Princip spolupráce – dialog a spolupráce s politickými a státními institucemi 

a mezinárodními orgány, které se zabývají touto problematikou. 

d) Právo na samosprávu – což je právo obcí na svou odpovědnost v zájmu občanů 

spravovat velkou část věcí veřejných samostatně. 

e) Finanční soběstačnost – obce mají dle Ústavy ČR a Evropské charty místní samosprávy, 

právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou v rámci svých pravomocí 

volně hospodařit.  

f) Systémovost dělení daňových výnosů – což znamená rozdělování daňových výnosů 

místním samosprávám na základě systémové a odůvodněné právní úpravy, která 

nepopírá rovnost nejen občanů, ale ani regionů na všech úrovních. 

 

Členy svazu mohou být obce, městské obvody, městské části, které se sdružují do Komory 

samospráv a právnické osoby, které se sdružují do Komory organizací. Členství obce vzniká 

dnem doručení řádně vyplněné přihlášky a souhlasného usnesení zastupitelstva, členství jiné 

právnické osoby vzniká přijetím rozhodnutí Předsednictva Sdružení. Ke vzniku členství 

se může vázat zaplacení příspěvku. Do organizační struktury patří Republikové shromáždění, 

Rada, Předsednictvo, Krajské shromáždění, Předseda, Dozorčí rada a Hlavní kancelář. 
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Do volených orgánů Sdružení mohou být voleny pouze fyzické osoby, které mají náležitou 

odbornost nebo zkušenost s prací v samosprávě.  

 

Finanční příjmy tvoří dary, dotace, členské příspěvky, příspěvky z veřejných rozpočtů a ostatní 

příjmy. Sdružení odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Správu majetku zajišťuje 

předsednictvo, které má povinnost náležitě pečovat o jeho údržbu, ochranu, obnovu 

a rozšiřování. Členové nenesou jakoukoli odpovědnost za závazky Sdružení. Rozpočet 

Sdružení musí být vždy sestavován jako vyrovnaný nebo přebytkový. Schodkový může být 

pouze tehdy, má-li přebytky z minulých let. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem 

schvaluje Předsednictvo. [19] 

 

2. 3 Spolupráce na mikroregionální (místní) úrovni 

V další části si představíme formy spolupráce, které mají základ v lokální nebo obecní politice, 

ale zároveň tuto úroveň přesahují. Do této skupiny můžeme zařadit: Místní agendu 21 (MA 21), 

Dobrovolné svazky obcí (DSO), Spolupráci obcí s občany nebo soukromým sektorem, Zájmové 

sdružení právnických osob a další. [5] 

 

2. 3. 1 Místní agenda 21 

V roce 1992 na Summitu Země o životním prostřední a rozvoji se zástupci 170 zemí, včetně 

tehdejšího Československa, dohodli na tom, jak směřovat k udržitelnému rozvoji. Tyto země 

přijali programový dokument OSN Agenda 21, který formuloval jednotlivé kroky 

v nejrůznějších oblastech. Tento dokument nemá povahu zákona nebo nařízení vlády, jeho 

přijetí je tedy dobrovolné. Jsou známy některé klíčové kroky jak zavádět tuto Agendu, 

ale nejsou stanovené přesně jednotné postupy. 

 

MA 21 je program obcí či regionu, strategický a akční plán, který prosazuje principy trvale 

udržitelného řešení místních problémů. Převádí je z teorie do praxe. Propojuje ekonomické 

a sociální aspekty s oblastí životního prostředí. MA 21 je proces, který prostřednictvím 

zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojování veřejnosti 

a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech 

jeho aspektech. Vzniká z místní iniciativy, což může být z podnětu zastupitelstva obce, místních 

občanů, politiků či organizací, kterým záleží na zdravém rozvoji obce či regionu v dlouhodobé 

perspektivě. Podporuje probíhající aktivity. Cílem je vypracování strategie udržitelného rozvoje 

a dalších akčních plánů. Obecní zastupitelstvo politicky garantuje místní agendu. Bývá 
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ustanovena příslušná komise, která je zodpovědná za koordinaci. Pro důležité oblasti 

se vytvářejí z místních občanů uskupení, které se účastní přípravy příslušných dokumentů 

a akčních plánů. Nezbytným předpokladem úspěchu Místní agendy 21 je účast veřejnosti, která 

je zahrnuta do plánování i do realizace těchto plánů. MA 21 by se tedy měla stát běžným 

nástrojem fungování veřejné správy a měla by vést k otevřené spolupráci celého společenství, 

jak místního, tak širšího. Není vyloučena spolupráce s dalšími obcemi. Veřejná správa je tím, 

kdo zapojuje ostatní a vytváří tak podmínky spolupráce. Principy Místní agendy 21 se daří 

České republice aplikovat například v rámci asociace místních správ Národní sítě Zdravých 

měst. [1] 

 

MA 21 zohledňuje konkrétní místní problémy, což vychází i z názvu. Místní – tím je myšleno 

vlastní místo působení, bydliště, obec. Agenda – to znamená program nebo také seznam věcí, 

které je třeba udělat, aby bylo dosaženo určeného cíle. A číslem 21 je myšleno dvacáté první 

století. Činnosti místních správ je věnována 28. kapitola dokumentu Agenda 21. Zde se píše, 

jak se má správa k místní Agendě 21 postavit: „Na základě konzultací a vytváření konsenzu 

by se místní orgány měly od občanů a od místních, občanských, komunitních, obchodních 

a průmyslových organizací poučit a získat informace potřebné pro zformulování nejlepších 

strategií.“ V rámci procesu MA 21 se zpracovává a definuje plán se základními hodnotami, 

vizí, účelem, stanovenými prioritními oblastmi, záměry, specifickými cíli a akcemi. Jako 

aktivitu si můžeme představit např. ekologické vytápění, obnovu památek, péči o krajinu, 

podporu vhodného podnikání, péči o starší občany, spolupráce s médii při osvětě veřejnosti atd. 

 

Místní agenda 21 by měla mít tyto součásti: 

a) Kapacita pro získávání zdrojů – lidé, kteří se do procesu zapojí, mohou zároveň přispět 

i finančně či jinými prostředky. 

b) Komunitní spolupráce – místní správa by měla dlouhodobě spolupracovat při přípravě 

a realizaci místních aktivit s organizacemi a veřejností.  

c) Formalizace procesu (politická podpora) – místní orgány musí přijmout MA 21 jako 

oficiální součást fungování a rozvoje obce či regionu. Zavazují se k respektování 

principů udržitelného rozvoje.  

d) Organizační zázemí – velmi důležitý je schopný koordinátor procesu. Také je nutná 

politická podpora. Zázemí zajišťuje místní správa. 

e) Management kvality – udržitelnost by měla být brána jako součást řízení místního 

úřadu. 
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f) Vnější vztahy a vazby – udržitelný rozvoj má širší souvislosti. Obec by měla budovat 

vnější vztahy, informační vazby a partnerství. V rámci sítí a projektů na národní 

či mezinárodní úrovni. 

g) Strategie udržitelného rozvoje za účasti veřejnosti – Každá obec, která chce zavést 

Místní agendu 21, by měla mít zpracovanou dlouhodobou Strategii udržitelného 

rozvoje. Každý občan by měl mít možnost podílet se na přípravě i realizaci v každé fázi 

procesu. 

h) Mikroprojekty – zahrnují malé i větší dílčí projekty, které slouží a přispívají 

k udržitelnému rozvoji. Místní správa by se na nich měla finančně podílet.  

 

Celého procesu se účastní tři skupinky lidí. Základní tým MA 21, jehož členy mají 

být koordinátor, facilitátor6 a zástupci členů místní komunity. Další skupinou jsou členové 

společenství, ti kteří mohou záměry financovat. A neméně důležité pracovní skupiny. 

Ty se skládají z různých společenských skupin. Čím více lidí se do procesu zapojí, 

tím kvalitnější bude. Obyvatelé dané obce by měli sami říci, co je trápí nejvíce. I zdánlivě 

banální problém může představovat situaci, která může být projektem vyřešena. To může 

předcházet budoucím konfliktům a nedorozuměním. Spolupracující strany se od sebe navzájem 

učí.  

 

2. 3. 2 Dobrovolný svazek obcí (dobrovolné sdružení obcí a měst)  

Tato forma spolupráce vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle tohoto zákona mohou obce při výkonu samostatné působnosti vzájemně 

spolupracovat, mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany 

a prosazování svých společných zájmů. Dobrovolné svazky se zřizují smlouvou. Smlouva 

je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky. Smluvní strany se mohou dohodnout 

na jiném nastoupení účinku smlouvy.  

 

Členy svazku mohou být pouze obce. Kraj nemůže do tohoto svazku vstoupit (§ 26 zákona 

129/2000 Sb., o krajích). Obce mohou po rozhodnutí zastupitelstva vstupovat do již 

vytvořených svazků či zakládat nové. Občané svazku se mohou účastnit zasedání orgánu obcí, 

podávat písemné návrhy, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu či závěrečnému účtu, nahlížet 

                                                           
6 Dbá na dodržování dohodnutých pravidel diskuse.  
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do zápisů. Hospodaření svazku zkoumá krajský úřad nebo auditor, jehož práci hradí svazek 

ze svých rozpočtových prostředků.  

 

Svazek obcí je PO, v právních vztazích vystupuje svým jménem, nese odpovědnost z těchto 

vztahů, vede účetnictví podle zákona o účetnictví a zapisuje se do svazků obcí vedeného 

u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Krajský úřad vede rejstřík v přenesené 

působnosti. Do tohoto rejstříku se zapisuje: den vzniku, den zrušení a zániku, název, sídlo, 

identifikační číslo, předmět činnosti, orgány, a další.  

 

Předmětem svazku obcí může být velmi široká škála činností:  

 úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,  

 zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 

shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, 

využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,  

 zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné 

osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,  

 úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby 

vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů 

tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,  

 provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,  

 správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového 

fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.  

Předmětem svazku obcí nemůžou být činnosti týkající se výlučně suverenity obce.  

 

Majetek svazku obcí upravuje zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona svazek hospodaří s majetkem, který 

do něj vložily obce, které zůstávají vlastníky. S tímto majetkem může svazek nakládat pouze 

v souladu s majetkovými právy, která na něj obec přenesla a zapisuje se do stanov. Dále může 

mít svazek majetek, který získal svou vlastní činností. Majetek je důležitým předpokladem 

ke správnému fungování svazku a také se využívá při ručení za úvěr. 

 

 



24 
 

Typy příjmů DSO:  

 příjmy z vlastní činnosti,  

 příjmy z hospodaření subjektů,  

 převody prostředků z vlastních peněžních fondů,  

 příjmy návratného charakteru,  

 dotace a ostatní.  

 

Typy výdajů DSO:  

 běžné výdaje,  

 kapitálové výdaje. [2]  

 

Dobrovolný svazek obcí je povinen zveřejnit návrh rozpočtu vhodným způsobem ve všech 

zúčastněných obcích. Minimální doba je 15 dní před projednáním v orgánu svazku. Důvodem 

je, aby se mohly obce možnost vyjádřit. Písemné připomínky ke konkrétním návrhům mohou 

občané uplatnit ve stanovené lhůtě při zveřejnění. Tyto podmínky platí i pro závěrečný účet 

svazku obcí.  

 

Kontrolu činnosti provádějí samy obce, které jsou členy. Jedná se především o plnění 

veřejnoprávních samostatných úkolů, pro které byl svazek zřízen. Obsah kontroly musí 

být vymezen ve stanovách. Dobrovolné svazky obcí mohou vstupovat i do specifických 

kontextů a mohou být členy místních akčních skupin, kde mohou čerpat finanční prostředky 

určené pro program LEADER. [1, 6] 

 

2. 3. 3 Spolupráce obcí se soukromým sektorem – PPP 

Státní orgány často čelí situaci, kdy nejsou z vlastních zdrojů schopny plně zajistit potřebné 

veřejné služby. Často také nemají příslušné kapacity k optimalizovanému, maximálnímu 

a hospodárnému uspokojování potřeb občanů. Proto bývá výhodné poskytovat alespoň část 

služeb, u kterých je to možné, ve spolupráci se soukromým sektorem. Tato forma spolupráce 

je velmi rozšířená v západních zemích. Dosavadní zkušenost partnerství či spolupráce ukazují, 

že úspěšnost je podmíněna pragmatickou kalkulací oboustranné výhodnosti. Nejčastějšími 

formami PPP (z anglického Public Private Partnership) jsou pronájem veřejného podniku, 

společný podnik, kontrakt či koncese, to je schválení práva provozovat určitou komerční 

činnost. K dalším formám spolupráce patří financování veřejných investic ze soukromých 
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zdrojů nebo dočasná výpomoc soukromého subjektu. Všechny tyto formy jsou spjaty s jistým 

rizikem. To vyplývá jednak z neserióznosti soukromého sektoru, nestabilního institucionálního 

právního prostředí a z nedostatku zkušeností. Ze selhání tohoto partnerství mohou vzniknout 

jak finanční tak nefinanční, nevyčíslitelné škody. Jedna z možností omezení takového 

nebezpečí je metoda hodnocení projektu, a to jak z hlediska nákladů, tak z hlediska možných 

rizik. Veřejný sektor vystupuje v pozici zadavatele a soukromý sektor v pozici soukromého 

partnera či dodavatele.  

 

Spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem však může být chápána i v širší rovině. Jako 

jakékoliv společné snahy obou sektorů ve vztahu k rozvoji příslušného území. Role 

soukromého sektoru nemusí být vnímána jen z finančního aspektu. Jiným přínosem může být 

zvyšování místní zaměstnanosti, odvody daní do místních rozpočtů, poskytování sponzorských 

darů a podobně. Spolupráce může mít i volnější charakter, jako např. poskytování vzájemných 

konzultací a poradenství. Jednotliví zástupci soukromého sektoru mohou být členy některých 

obecních komisí. Nedílnou součástí spolupráce a partnerství je přenášení inovací a nových 

technologií využitelných v aktivitách regionálního rozvoje.  

 

Navzdory možnosti kvalitní spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, jen málo obcí 

využívá jejich širší škálu. Spolupráce se většinou odehrává ve finanční rovině. Především obce 

uzavírají dohody s významnějšími investory. V řadě obcí je naopak intenzivně využívána 

externí spolupráce územních samosprávných jednotek s experty z různých oborů. Vnější 

spolupráce s podnikatelským sektorem je založena na zapojování soukromé sféry do zpracování 

rozvojových projektů a na pomoci při řešení specifických problémů obcí v rámci řízení 

realizace těchto projektů. Zajímavostí je, že velká část obcí nepovažuje projekty PPP 

za přínosné a dávají přednost založení společné firmy. Zabezpečování veřejných služeb 

prostřednictvím spolupráce se soukromým sektorem zatěžuje obce administrativně a finančně. 

Při závažných problémech může dojít k dysfunkcím tohoto systému. Při převažující orientaci 

obcí na delegování služeb na soukromý sektor může dojít k finančnímu zisku firem v rozsahu 

vyšším než je potřebné a žádoucí. 

 

K zavádění PPP přijala vláda několik usnesení. Jedním z nejvýznamnějších je usnesení vlády 

ČR ze dne 7. ledna 2004 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice. 

V rámci tohoto usnesení je dokument Politika Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

v České republice.  Dohled nad agendou PPP projektů byl svěřen Ministerstvu financí ČR, které 
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zřídilo Centrum pro implementaci PPP. Odborníci zastávají názor, že pro tyto projekty není 

potřeba zvláštní zákon. Tato forma spolupráce vychází ze zákona o veřejných zakázkách 

a z koncesního zákona. [1, 4] 

 

2. 3. 4 Spolupráce obcí s občany 

 V posledních letech roste význam a intenzita spolupráce s občanskou společností formovanou 

různými typy občanských sdružení a občanských iniciativ. Specifické vztahy se formují mezi 

zástupci místních samospráv a nevládními neziskovými organizacemi. Jejich aktivity 

se dle rozsahu a zaměření liší. V mnoha lokalitách se orientují na řešení důležitých zdravotních, 

sociálních a dalších otázek. Obce a města vítají aktivity občanských sdružení, ale chápání role 

neziskových organizací v místním rozvoji dosud není jednoznačné. Občanské sdružení se často 

zaměřují na specifické okruhy lidí jako například práce s dlouhodobě nezaměstnanými, 

se sociálně vyloučenými osobami, s rodiči na rodičovské dovolené, s handicapovanými apod. 

Tyto typy neziskových organizací přispívají ke zvyšování kvality města či obce. Řadu služeb 

poskytovaných těmito organizacemi, by obce nemohli poskytovat z důvodu nedostatku 

vlastních kapacit či financí. Spolupráce touto formou probíhá podobně jako u soukromého 

podnikatelského sektoru. Místní samosprávy buď delegují zajišťování vybraných služeb 

na neziskové organizace, nebo vybrané služby zajišťují ve vzájemné spolupráci a koordinaci.  

 

Některé aktivity neziskových organizací mohou být vnímány ze strany představitelů obcí a měst 

jako konfliktní ve vztahu k rozvojovým potřebám daného území. Jedná se např. o aktivity 

zaměřené na životní prostředí. Neziskové organizace mohou vstupovat do procesu rozhodování 

o rozvojových opatřeních, stavebních řízeních a realizaci různých typů rozvojových nebo 

developerských projektů na území dané obce. Mezi cíle těchto sdružení patří posilovat 

informovanost o připravovaných projektech směrem k veřejnosti, kontrolovat naplňování 

veřejného zájmu v kontextu individuálních ekonomických zájmů firem a prosazovat dílčí zájmy 

svých členů. Řada z těchto neziskových organizací a občanských sdružení se stala 

profesionálními skupinami. Velice dobře se orientují v příslušné legislativě a jsou 

rovnocennými subjekty v prosazování svých zájmů a potřeb s veřejnou správou 

i podnikatelským sektorem. Tato sdružení a organizace získávají významnou moc ovlivnit 

výsledné politické rozhodnutí, ale tyto aktivity mohou být vnímány negativně ve smyslu 

zbytečného protahování řízení a rozhodování o vybraných investicích a projektech. Také 

se může stát, že některá sdružení vstupují do procesu veřejného rozhodování s jinými cíli 

a motivy čistě individuálního rázu a jejich jednání nemusí být vždy přínosné. Z těchto důvodů 
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je spolupráce představitelů územních samosprávních celků s těmito typy organizací spíše 

výjimečná. U mnoha představitelů obcí a měst převládají negativní postoje k aktivitám 

vybraných sdružení a organizací, avšak situace se začíná pomalu měnit. Odborné zkušenosti 

například ekologických orientovaných organizací mohou být využity pro řešení vybraných 

environmentálních problémů měst a obcí. Spolupráce v tomto zaměření může probíhat 

například ve formě konzultací, které mohou přispět ke snižování nákladů obcí na řešení 

vybraných problémů.  

 

Pozitivním trendem je změna přístupu k jednání s těmito typy organizací, ukazuje se, že pro 

obce je daleko efektivnější a přínosnější více komunikovat s vybranými typy organizací 

a sdružení již v prvotní fázi jednání a přípravy vybraných rozvojových investičních projektů. 

Občanská sdružení a neziskové organizace mohou vstoupit do veřejné politiky ve formě 

lobbistických a nátlakových skupin, podobně jako soukromý sektor. Tím můžou limitovat 

dosahování obecného zájmu, ale dlouhodobá spolupráce s těmito skupinami může řadu těchto 

negativních trendů omezit.  

 

V posledních letech roste kapacita a možnosti jednotlivců vstupovat do veřejného dění 

a prezentovat svoje zájmy a postoje. V zájmu obcí by měla být spolupráce s aktivními jedinci, 

kteří mají odborné znalosti a zkušenosti na otázkách rozvoje lokality. Zapojovat je mohou 

do veřejného dění prostřednictvím různých typů komisí nebo pracovních skupin. Touto 

spoluprací může opět růst transparentnost a hospodárnost jednotlivých projektů a důvěra 

občanů k místní správě. Tato důvěra je důležitá pro respektování jednotlivých rozvojových 

opatření, které realizuje veřejná správa. Zapojením veřejnosti do rozhodování a realizace 

veřejných aktivit, můžeme předcházet častému ničení infrastruktury (lavičky, veřejná zeleň, 

dětská hřiště, zastávky apod.). V tomto případě hraje důležitou roli i spolupráce veřejné správy 

s problémovými skupinami. Zapojením těchto skupin může dojít k dlouhodobějšímu uchování 

výsledných hodnot.  

 

Limitem rozvoje další spolupráce může být omezená časová, finanční a lidská kapacita 

jednotlivých organizací a sdružení. Mnohé z těchto skupin realizují své aktivity převážně 

na bázi dobrovolnosti a jsou závislé na časových možnostech svých členů. Podporované 

aktivity jsou zároveň závislé na osobní angažovanosti jednotlivých členů organizace.  
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Důležitou roli v oblasti zvyšování kvality života v obcích hraje spolupráce se školskými 

zařízeními v dané lokalitě. Mezi ně patří mateřské a základní školy a další vzdělávací zařízení 

a instituce. Tato spolupráce je důležitá z hlediska budování vztahu dětí a dospívajících k místu 

bydliště a k širšímu regionu. Může probíhat formou sportovních a kulturních aktivit, pořádání 

festivalů či prezentace výsledků prací žáků a studentů. [5] 

 

2. 3. 5 Další specifické formy spolupráce  

Zájmové sdružení právnických osob 

Dle občanského zákoníku mohou obce využít při navazování vztahů a vzájemné spolupráce 

ustanovení o zájmových sdruženích právnických osob a smlouvě o sdružení, umožňující 

PO vytvářet tyto sdružení k ochraně jejich zájmu. Příkladem specificky zaměřeného sdružení 

může být např. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Zájmová sdružení obcí 

jsou z formálního hlediska institucí odlišnou od svazku obcí a měst, které se řídí zákonem 

o obcích. Není specifikována povaha zájmu nebo účelu, kvůli němuž sdružení vzniká, takže 

může mít široký okruh činností a partnerů. Spolupracovat mohou nejen obce navzájem, ale také 

s nestátními neziskovými organizacemi, s podnikatelskými subjekty či organizacemi činnými 

v oblasti vědy, kultury školství atd. Obce mohou rovněž spolupracovat s fyzickými osobami. 

Zájmová sdružení jsou vhodnou formou pro dlouhodobější spolupráci, kdežto smlouvy 

o sdružení pro spolupráci krátkodobou či jednorázovou, jejichž účastníky jsou i fyzické osoby. 

Zájmové sdružení vzniká dvěma způsoby a to buď uzavřením písemné zakladatelské smlouvy, 

nebo založením sdružení na ustanovující členské schůzi. Registraci provádí ve správním řízení 

Krajské úřady. Zájmové sdružení PO je účetní jednotkou, vede si samostatné účetnictví. [1] 

 

Společná právnická osoba 

Založení právnické osoby je další možnost spolupráce mezi obcemi, která vychází ze zákona 

o obcích, podle něhož může obec pro výkon samostatné působnosti zřizovat a zakládat 

právnické osoby. Takovou právnickou osobou může být např. agentura cestovního ruchu 

pro určitý mikroregion. Příslušná pravidla pro tuto formu spolupráce dále obsahuje obchodní 

zákoník ve znění pozdějších předpisů. [1, 6] 

 

Smlouva ke splnění konkrétního úkolu 

Předmětem smlouvy nemůže být vznik právnické osoby. Tato smlouva musí mít písemnou 

podobu a musí být schválena zastupitelstvy zúčastněných obcí. Povinné náležitosti, co musí 

smlouva obsahovat a jak se účastníci smlouvy podílejí na majetku získaném společnou činností, 
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stanoví zákon. Taková to smlouva se může využít například při provozování skládky 

komunálního odpadu, při výstavě vodovodu nebo při budování technické infrastruktury 

a uzavírají se buď na dobu určitou, nebo dobu neurčitou. Cílem je relativně snadněji získat 

finanční prostředky a zvýšit kvalitu veřejných služeb, zlepšování životního prostředí, rozvoj 

sociálních a kulturních služeb a podobně. [1, 4] 
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3 POZITIVA A NEGATIVA SPOLUPRÁCE FORMOU MÍSTNÍ AKČNÍ 

SKUPINY 

Tato kapitola má tři části. V první budou popsány místní akční skupiny, v druhé Národní síť 

Místních akčních skupin a ve třetí Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova – ELARD. 

Tyto kapitoly na sebe navzájem navazují.  

 

3. 1 Místní akční skupina 

Pod pojmem místní akční skupiny se skrývají formálně institucionalizované partnerství mezi 

zástupci veřejné správy (zejména obcí a měst), podnikatelů (zemědělců, živnostníků, apod.) 

a občanské společnosti (nestátních neziskových organizací, občanských sdružení). Zástupci 

veřejné správy mohou tvořit maximálně polovinu členů MAS. Jejich společným cílem 

je realizace projektů zaměřených na podporu venkova (podpora a realizace rozvojových aktivit, 

dlouhodobé zlepšování kvality života ve venkovských regionech). Je vyžadováno povinné 

vytvoření společných orgánů v rámci místní akční skupiny, jejichž úkolem je spravovat 

společné finanční i nefinanční prostředky a administrovat konkrétní aktivity a opatření celého 

svazku. Místní akční skupiny jsou povinně registrovány u Ministerstva vnitra ČR. Mohou mít 

různou právní subjektivitu. Nejčastěji využívána a nejvíce transparentní forma je spolek (dříve 

občanské sdružení), dále to může být zájmové sdružení právnických osob nebo obecně 

prospěšná společnost. Viz graf č. 3. 1. Rovnoprávné postavení jednotlivých partnerů 

je podmínkou pro založení. Zástupci veřejné správy mohou tvořit maximálně polovinu členské 

základny. Druhá polovina by měla být tvořena zástupci podnikatelského sektoru a neziskových 

organizací se sídlem v příslušné lokalitě. Mezi základní principy zakládání a fungování MAS 

je rozvíjení partnerství mezi občanským, soukromým a veřejným sektorem. [5]  
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Graf č. 3. 1 právní formy MAS dle NS MAS 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/12/clenove-NS-MAS-CR-k-15.10.2014-dle-

kraje.pdf 

 

V grafu vidíme, že nejčastěji využívána právní forma je spolek, kterou využívá 102 místních 

akčních skupin. Jako druhou v pořadí je obecně prospěšná společnost, kterou využívá 

59 místních akčních skupin, a zapsaný spolek právnických osob zvolili jen 4 místní akční 

skupiny. Uvedená data jsou platná k 15. 10. 2014. 

 

MAS musí tvořit geograficky homogenní území. Celkový počet obyvatel je dán 

od 10 do 100 tisíc. Obce by svým charakterem měly spíše odpovídat venkovskému prostředí. 

Členy nemohou být města s více než 25 tisíci obyvateli. Populační hustota na území MAS nesmí 

překročit 150 obyvatel na km2. Členové musí mít v daném mikroregionu bydliště či sídlo nebo 

v něm musí působit. Místní akční skupina musí mít organizační řád, statut a stanovy. Dále musí 

projednat a schválit strategii pro dané území. MAS se více či méně stávají místními 

rozvojovými agenturami. Některé MAS jsou často kritizovány z mnoha důvodů např., 

že přispívají, ne vždy pozitivně, k privatizaci veřejných služeb nebo kvůli častému 

neprůhlednému financování a aktivitám.  Pro činnost a vývoj MAS by se mohla stát důležitou 

podpora také ze strany krajských úřadů, na jejichž území se MAS nachází. Pokud by se zbavily 

negativních jevů, které v českých podmínkách nové iniciativy provázejí, územní samosprávy 

obcí nebo krajů by mohly mnohem snadněji a průhledněji MAS podporovat finančně 

a docházelo by také k větší a důležité politické podpoře. [1, 4] 

 

4%

35%

61%

MAS dle právní formy

z.s.p.o.

o.p.s.

spolek



32 
 

Tab. č. 3. 1 Velikost MAS 

 Počet obcí Rozloha (km2) 

Nejmenší velikost 7 (14 760 obyv.) 52 

Největší velikost 98 (84 305 obyv.) 1499 

Průměrná velikost 32 400 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/09/brozura-CLLD_8_2014.pdf 

 

V tabulce vidíme, že rozptyl velikosti MAS je opravu široký, ale všechny splňují základní 

kritéria na počet obyvatel.  

 

Přestože jedním z principů je „přístup zdola nahoru“, kdy iniciace vychází z potřeb místních 

aktérů, bylo jejich zakládání silně motivováno shora a to zejména ze strany Ministerstva 

zemědělství ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Inspirací zde byly mezinárodní zkušenosti 

tzv. komunitně orientovaných rozvojových iniciativ. Tyto iniciativy byly aplikovány 

i do metodiky finančních nástrojů EU zaměřených na podporu venkovských oblastí. Především 

se jedná o metodu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale, 

v českém překladu Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku), která byla 

aplikována na evropské úrovni od devadesátých let minulého století. V souvislosti se vstupem 

České republiky do evropských společenství se začala tato metoda uplatňovat v naší zemi již 

před stupem do Evropské unie. K významnému růstu počtu místní akčních skupin došlo po 

vstupu ČR do EU, vzhledem k možnosti čerpání dotací z evropských fondů. První místní akční 

skupiny vznikly po roce 2002. Další byly zakládány s ohledem na kapacitu prostředků 

evropských fondů. MAS mohly čerpat finanční prostředky z Operačního programu Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004 – 2006, LEADER+. Pro 

období 2007 – 2013 to byl Program rozvoje venkova (Osy IV. LEADER). Počet celkových 

žádostí a podpořených projektů zobrazuje graf č. 3. 2. Nyní na tyto programy navazuje Národní 

strategický plán LEADER 2014+. Což je strategický materiál, tematicky a časově zaměřený na 

uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období po roce 2013. Tento dokument 

zpracovává Národní síti Místních akčních skupin České republiky. Slouží jako vstupní materiál 

pro diskusi o budoucnosti metody LEADER v ČR. Dokument obsahově vychází ze struktury 

Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky, což je dokument, který vymezuje 

klíčová témata a problémy pro směrování naší země k prosperitě a vyšší kvalitě života, nejen 

pro současné, ale i budoucí generace. S ohledem na možnost uplatnění metody LEADER, 



33 
 

předkládá Národní strategický plán, analýzy a návrhy v daných oblastech a tématech z hlediska 

rozvoje venkova v daném období. [5, 23] 

 

Graf č. 3. 2 Přehled aktivity MAS v rámci své činnosti v PRV ČR 2007-2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-

zpr%C3%A1va-2013.pdf 

 

Z grafu je zřejmé, že v období 2007-2013 téměř polovina přijatých žádostí byla vybrána, 

administrována a především proplacena.  

 

Vize této strategie: Venkov jako společenství šťastných, spokojených a zabezpečených lidí, kteří 

udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích 

a spolupracují přitom jak mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí. 

 

Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám 

hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídla i krajinu, zděděné 

po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace.7  

 

V současné době je v České republice 180 nejrůznějších místních akčních skupin8. Jejich 

rozdělení dle krajů zobrazuje graf č. 3. 3. Liší se svou velikostí a úspěšností při realizaci 

rozvojových projektů. Jednotlivé místní akční skupiny jsou zastoupeny v Národní síti MAS ČR. 

                                                           
7 http://nsmascr.cz/content/uploads/2012/07/N%C3%81RODN%C3%8D-STRATEGICK%C3%9D-

PL%C3%81N-LEADER-2014+-pln%C3%A1-verze.pdf 
8 Údaj platný k 10. 3. 2015 
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Podpora rozvoje venkovských oblastí formou partnerských projektů je nosnou a efektivní 

formou realizace rozvoje venkova. Inspirací pro podporu zakládání místních akčních skupin 

byly pozitivní zahraniční zkušenosti. V mnoha evropských regionech se můžeme setkat 

s fungujícími partnerstvími typu místních akčních skupin. Toto partnerství se zakládá 

na výměně informací, znalostí a přípravě či realizaci rozvojových projektů. Na rozdíl 

od evropských zemí, kde partnerství vzniká spontánně zdola v kontextu dlouhodobé kontinuity 

rozvoje venkovských obcí a místních aktérů, v České republice jsou tato partnerství zakládána 

do značné míry uměle. Vznik MAS často nevycházel z funkčních dlouhodobých partnerských 

vztahů, které mohly být pro rozvoj venkova využity, což vedlo k zániku některých MAS. 

Prostřednictvím vytvoření pozice koordinátora a silné osobnosti leadera zastupující jednotlivé 

partnery se však některým místním akčním skupinám podařilo překonat tento handicap 

a vytvořit dlouhodobě funkční svazek, který realizuje dlouhodobé projekty. Tyto projekty 

přispívají ke zvyšování kvality života celého venkovského regionu i ke zvyšování spokojenosti 

všech zapojených partnerů.  

 

Graf č. 3. 3 MAS v jednotlivých krajích dle NS MAS 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/12/clenove-NS-MAS-CR-k-15.10.2014-dle-

kraje.pdf 

 

V následujícím sloupcovém grafu je zobrazen počet místních akčních skupin dle jednotlivých 

krajů. Hlavní roli v počtu MAS hraje velikost kraje. Tyto čísla jsou velmi proměnlivá, protože 

se vytvářejí stále nové místní akční skupiny či se slučují ty stávající.  

 

15
17

5

14

6

12

16

13

8

22

8

14

17

MAS dle krajů



35 
 

Některé místní akční skupiny se však nadále setkávají s malým zájmem zapojení různých 

potencionálních partnerů. Tento malý zájem je dán několik faktory např. časovou a finanční 

kapacitou či orientací na jiné specifické problémy. Často se stává, že většinu aktivit MAS 

vykonávají představitelé obcí a měst, tedy místní veřejné správy.  Však z důvodu větší finanční 

podpory MAS nepřechází v dobrovolné svazky obcí nebo neformální sdružení. Proto 

se můžeme setkat i s takto fungujícími skupinami, které nemají vždy ekonomicky a funkčně 

racionální základ. Kromě přerozdělování finančních zdrojů z nadnárodních a národních zdrojů 

mohou tato sdružení podporovat rozvoj spolupráce a komunikace v rámci území. Dále také 

koordinovat vytváření a implementaci komplexních strategických dokumentů, realizovat 

rozvojové projekty a posilovat materiální a lidské zdroje v jednotlivých obcích a městech. 

Prostřednictvím MAS je potencionál rozvoje venkova ovlivněn i metodickou a koordinační 

podporou ze strany krajů a Národní sítě MAS ČR. Přínosem obecně je aktivní spolupráce 

s dalšími institucemi, jako je např., Národní síť Zdravých měst, Asociace regionálních značek, 

Spolek pro obnovu venkova ČR, Asociace krajů ČR, Agrární komora ČR apod. [5] 

 

3. 2 Národní síť Místních akčních skupin ČR 

Je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby, pracující formou 

komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch českého venkova. 

NS MAS je tedy zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, který se řídí stanovami, vnitřními 

normami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a také zásadami vydanými 

Evropskou komisí pro činnost místních akčních skupin a komunitně vedený místní rozvoj. Mezi 

cíle patří podpora vzniku a aktivit MAS a další rozšiřování členské základny, tak aby byl pokryt 

celý venkovský prostor České republiky. Hlavním posláním NS MAS je především: 

a) sdružovat Místní akční skupiny pracující podle základních kritérií vydaných pro 

fungování MAS, 

b) rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel, 

c) hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat 

transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování 

MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací 

z fondů určených k podpoře rozvoje venkova, 

d) reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni, 

výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, 
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e) propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu 

pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce 

pro venkov, 

f) podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží, 

slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování 

venkova.9 

 

3. 2. 1 Organizační struktura a orgány spolku 

Valná hromada NS MAS je nejvyšším orgánem a je tvořena ze členů statutárních orgánů, kteří 

jednají jménem právnické osoby. Každá členská MAS je oprávněna vyslat své zástupce, z nichž 

vždy jeden má právo disponovat rozhodujícím hlasem. Valná hromada volí členy Kontrolní 

komise, dále schvaluje členy Výboru NS MAS, změnu stanov, výši členských příspěvků, 

koncepci činnosti a úkoly NS MAS pro další období. Schází se nejméně jednou ročně nebo 

požádá-li o to nejméně třetina spolku. Jednání svolává Výbor minimálně 21 dní před datem 

jednání. Všechny podklady k programu jednání bývají zveřejněny nejpozději 7 dní před 

termínem konání. Rovněž kontrolní komise může iniciovat svolání valné hromady.  

 

Statutárním a výkonným orgánem je Výbor NS MAS. Za svou činnost odpovídá Valné 

hromadě. Výbor musí mít nejméně třináct členů, kteří zastupují jednotlivé kraje. Navenek 

zastupuje Výbor jeho předseda, který jedná jeho jménem. Ten je volen ze členů Výboru. 

Funkční období členů a předsedy je dva roky. Výbor se řídí na svých jednáních Jednacím řádem 

a Etickým kodexem. Etický kodex se skládá z Preambule, Obecných zásad člena Výboru, 

Odpovědnosti člena výboru a Chování člena Výboru na jednání Výboru NS MAS ČR. 

Dodržováním Etického kodexu jsou zavázáni všichni členové Výboru a svým podpisem stvrzují 

přijmutí. Výbor hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu při dodržování 

platných obecně závazných předpisů a schází se nejméně čtyřikrát do roka. Schůze svolává 

předseda, případně pověřený místopředseda, minimálně 14 dnů před datem konání jednání. 

Výbor řídí činnost spolku mezi Valnými hromadami, zajišťuje úkoly spolku, může vydávat 

organizační směrnice, připravuje návrh rozpočtu, předkládá Valné hromadě výroční zprávy, 

schvaluje smlouvy, přijímá nové členy atd. Výbor jmenuje Tajemníka, který je výkonným 

manažerem. Jeho pracovní náplní je především profesionální zajištění činnosti NS MAS a jejích 

orgánů. Výbor může zřídit Pracovní skupiny ke splnění některých úkolů nebo k zajištění 

                                                           
9 http://nsmascr.cz/o-nas/ 
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dlouhodobé specializované činnosti. Pracovní skupiny jsou složeny z členů Výboru, členů 

NS MAS a externích odborníků. Činnosti jsou zaměřeny na plnění cílů. 

 

Kontrolní komise má povinnost minimálně jednou ročně zajišťovat kontrolu dodržování 

stanov a vnitřních předpisů, rozpočtovou kázeň a účelné hospodaření. Své písemné stanovisko 

předkládá Valné hromadě. Komise se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Skládá 

se z pěti členů, není-li stanoveno jinak. Komise volí ze svých členů předsedu popř. 

místopředsedu. Ti mají právo účastnit se jednání Výboru s poradním hlasem. Každý člen 

Výboru, pracovník či zaměstnanec NS MAS musí s Kontrolní komisí spolupracovat.  

 

Krajské sítě (Krajské skupiny) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina 

členských MAS určitého samosprávného kraje a podají-li žádost o registraci. Pro přiznání 

právní subjektivity musí doložit ke schválení vlastní Stanovy KS MAS. Orgány jsou podobné 

jako u Národní sítě a také se řídí stejnými principy ve své činnosti. Na stejné úrovni podporují 

principy LEADER v území u MAS jak u členů, tak nečlenů. KS MAS jsou oprávněny mít práva 

a povinnosti a nabývat je svým jménem v plném rozsahu. Krajské sdružení volí svého předsedu, 

který je oprávněn jednat jeho jménem, místopředsedu a členy Kontrolní komise, počet 

místopředsedů a členů kontrolní komise stanoví Valná hromada ve Stanovách podle vzoru 

vydaném Výborem NS MAS ČR. Povinností KS MAS je průběžně sledovat a evidovat činnosti 

MAS daného kraje, respektovat doporučení Kontrolní komise, zabezpečovat informovanost 

svých členů, nominovat člena a náhradníka Výboru NS MAS a garantovat účast nominovaných 

zástupců KS MAS na jednáních Pracovních skupin. Ke zrušení Krajské sítě MAS dochází, 

rozhode-li tak Valná hromada, anebo pokud o zrušení požádají členové, kterých musí být 

nadpoloviční většina. Při zrušení je jmenován likvidátor a likvidační zůstatek se převede 

na NS MAS.  

 

NS MAS je zapsána v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě. Všechny orgány 

spolku rozhodují kolektivně, k přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných (pokud není stanoveno jinak). Všechna usnesení orgánů spolku jsou závazná. 

Orgány vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami a jednání orgánů spolku 

upravují jednací a volební řády.  
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3. 2. 2 Členství 

Členství v NS MAS je dobrovolné, člena přijímá Výbor NS MAS na základě písemné přihlášky. 

Vznik členství potvrzuje Výbor vydáním registračního listu. Každý člen musí zaplatit členský 

příspěvek. Přijatí členové spolku mají právo se sdružit v příslušné Krajské síti MAS. Zájemci 

o členství připojují k přihlášce kopii stanov či statutu a výpis z obchodního rejstříku, který 

prokazuje právní subjektivitu a zaměření činnosti. Důvodem pro nepřijetí může být rozpor 

náplně a cílů s posláním NS MAS. Uchazeč má právo v případě nepřijetí se odvolat k Valné 

hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné. Členství zaniká vystoupením, zrušení členství 

pro neplacení členských příspěvků, vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady a ztrátou 

právní subjektivity. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků. Člen 

může být vyloučen, dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, porušuje-li nebo 

neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, způsobí-li svým jednáním hmotnou nebo jinou 

majetkovou újmu či byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

pro úmyslný trestný čin. 

 

Členové NS MAS mají právo podílet se na činnosti spolku, volit a být voleni do orgánů spolku, 

hlasovat na jednáních orgánů a tím rozhodovat o činnosti. Dále obracet se na orgány spolku 

se svými podněty, dotazy či návrhy a při sporných záležitostech se mohou obrátit na kontrolní 

komisy NS MAS. Z členství vyplývají také povinnosti a to dodržovat stanovy spolku a ostatní 

vnitřní normy, plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov, účastnit se aktivně práce ve spolku, 

platit řádně členské příspěvky, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost a zdržet 

se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno NS MAS a jeho organizačních jednotek.  

 

3. 2. 3 Hospodaření  

Hospodaření musí probíhat v souladu s obecně platnými zákony a předpisy samostatně v rámci 

své právní osobnosti. Musí být vedeno účetnictví nebo daňová evidence. Majetek je tvořen 

hmotným a nehmotným majetkem, fondy, peněžními prostředky, pohledávkami a jinými 

majetkovými právy. Majetek a peněžní prostředky mohou být využity jen k cílům, k nimž byl 

spolek vytvořen. Mezi zdroje majetku patří hmotný majetek a majetková práva, výnosy z vlastní 

činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků, řádné a mimořádné členské příspěvky, dary, 

dotace a výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku. Za řádné hospodaření 

a ověření správnosti hospodaření extérním auditorem odpovídá Výbor NS MAS. Národní síť 

neručí za dluhy Krajských sítí v postavení pobočného spolku. V následující tabulce č. 3. 2 jsou 
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zobrazeny příjmy a výdaje v letech 2011-2013. Starší údaje nejsou k dispozici ve výročních 

zprávách.  

 

Tab. č. 3. 2 Příjmy a výdaje NS MAS ČR (v mil. Kč) 

 Příjmy Výdaje 

2013 3,214 3,072 

2012 2,866 2,982 

2011 2,460 2,036 

Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 

 

V tabulce vidíme, že příjmy i výdaje v čase rostou. Největším příjmem jsou členské příspěvky. 

Ty tvoří téměř 1/3 celkových příjmů. Mezi další příjmy patří příspěvky na Vyjednávací tým 

a další příjmy. Největší výdaje jsou vynakládány na Vyjednávací tým. Dále to jsou zajišťované 

akce a chod organizace. V neposlední řadě jdou výdaje na pracovní skupiny.  

 

3. 2. 4 Pracovní skupiny 

V rámci Národní sítě místních akčních skupin bylo založeno pět Pracovních skupin: 

1) PS LEADER – vedením je pověřen místopředseda NS MAS, úkolem je pracovat 

na návrhu „kuchařky“ pro uplatnění metody LEADER v období 2014-2020. Náplní 

činnosti je připomínkování a spolupráce na změně pravidel určitých opatření, dále 

hájení zájmu všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU, zpracování 

interní metodiky pro zvyšování standardů práce MAS, reprezentace MAS na národní 

úrovni vůči vládním i nevládním subjektům a mnoho dalšího.  

2) PS Mezinárodní spolupráce – vedením je pověřen zástupce organizace. Do náplně 

činnosti patří např. podpora četnosti mezinárodních kontaktů MAS, přenášení informací 

z mezinárodních fór, připomínkovat dokumenty z EU pro potřeby NS MAS, podpora 

vyjednávání o nových podmínkách na úrovni evropských sítí ELARD, PREPARE 

a jiných.  

3) PS Public relations – činnost se zaměřuje na pozitivní propagování a medializování 

výsledků práce MAS vůči sdělovacím prostředkům, vlastní aktivity přispívající 

k vytváření pozitivního obrazu metody LEADER, organizování prezentací NS MAS 

na odborných akcích a veletrzích a propagování činnosti MAS.  

4) PS Program a vize – v oblasti vize se členové zaměřují na rozpracování dokumentu 

Národní strategický plán Leader 2014+, na problematiku pokrytí tzv. bílých míst (území 
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obcí do 25 tisíc obyvatel, kde zatím nepůsobí MAS Leader). V náplni činnosti najdeme 

zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního 

rozvoje, pořádání národních konferencí a spolupráci na organizaci Národní konference 

o venkovu. 

5) PS Vzdělávání – náplní činnosti této pracovní skupiny je zajištění reciproční přesnosti 

poznatků a zkušenosti mezi členy, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou 

pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů dobré praxe. Dále také dávat podněty svým 

partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj venkova 

či vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro 

aplikaci rozvoje a vytváření podmínek pro rozvoj občanské společnosti. [17] 

 

3. 3 Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova - ELARD  

Je to mezinárodní nezisková organizace, která byla založena v Belgii v roce 1999 národními 

sítěmi Místních akčních skupin pěti evropských zemí (Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, Irsko). 

V současnosti ELARD sdružuje více než 1 100 místních akčních skupin z 21 zemí, včetně 

České republiky, které jsou zapojeny přes národní či regionální sítě, případně jako individuální 

členové. ELARD zároveň úzce spolupracuje s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova 

i v nečlenských zemích. Hlavním posláním je zastupování zájmů a potřeb svých členů na půdě 

národních, mezinárodních a evropských institucí. Asociace je respektována Evropskou komisí, 

Evropským parlamentem i Radou EU jako evropská asociace zastupující místní akční skupiny 

na evropské úrovni, tím byla přijata za člena Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENDR). Zasedá 

v podvýboru LEADER, Výboru regionů, expertních skupinách generálních ředitelství EK 

(AGRI a REGIO) atd. Asociace se snaží neustále aktivně prezentovat metodu LEADER, resp. 

Komunitně vedený místní rozvoj mezi evropskými politiky a zákonodárci. Cílem je udržet, 

případně dále posílit její nezastupitelné postavení v rámci evropské politiky rozvoje venkova.  

 

Vedení a směřování asociace je zajištěno na systému volených dvouletých předsednictví 

jednotlivých členských zemí. Pro období 2011-2013 předsedalo Finsko a na zasedání valné 

hromady ELARD v roce 2012 byla s výraznou podporou zvolena Česká republika, resp. NS 

MAS ČR jako místopředsednická země pro rok 2013. Historicky se jednalo o první zemi oblasti 

střední a východní Evropy ve vedení ELARDu. Dánsko bylo zvoleno jako druhá 

místopředsednická země. PS Mezinárodní spolupráce se zabývala místopředsednictvím v rámci 

NS MAS ČR, prostřednictvím týmové práce se snažila docílit maximálního využití 

potencionálu, které místopředsednictví nabízí.  
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Cíle českého místopředsednictví byly prosazovány v rámci aktivní účasti v odborných 

skupinách a připomínkování dokumentů Evropské komise, Tematické expertní skupiny pro 

vytvoření návodu CLLD pro řídící orgány, Tematické expertní skupiny „Kvalitnější strategie 

rozvoje“, Výboru regionů EU, prosazování metody LEADER/CLLD a jejích základních 

principů v jednotlivých členských zemí EU, Rusku i na světovém fóru v Číně a další. Výbor 

NS MAS ČR schválil v roce 2013 následující priority českého místopředsednictví: 

1) Vícefondové financování – sledovat a upevňovat metodu LEADER/CLLD v rámci 

vícefondového financování napříč Evropou i programy EU. 

2) Sjednocování – v rámci kvalitativní úrovně LEADERu v Evropě, standardizace procesů 

MAS a vzájemné předávání dobré praxe a podpora pokrytí bílých míst. 

3) Síťová spolupráce – s jinými funkčními organizacemi zastávající zájmy venkova na 

evropské půdě. 

4) ELARD jako žadatel a realizátor projektů – možnost podávat projekty evropského 

dosahu, profesionalizace organizace a maximální využití potencionálu. 

5) Rozšíření metody LEADER – podpora uplatňování metody s přesahem i mimo evropské 

území v rámci např. předvstupního jednání či rozvojové politiky.  

6) Mládež na venkově – přesun „mládí z center do regionů“. 

7) Podpora místních ekonomik – změna chápání zemědělské a venkovské politiky, 

podpora mikro, malých a středních podniků, podpora místní ekonomiky atd.   

 

V říjnu roku 2013 se v Hranicích konala konference Venkov 2013. Byla to zároveň hlavní 

celoevropská konference ELARDu, během které proběhlo i výroční zasedání organizace. 

Na základě výsledků svého působení v místopředsednictví, byla Česká republika vyzvána 

k převzetí předsednictví v asociaci pro roky 2014-2015, což bylo následně schváleno v prosinci 

téhož roku Výborem NS MAS ČR. Prezidentem asociace byl zvolen dosavadní viceprezident 

a viceprezidenty se stali zástupci Finska a Dánska. Toto předsednictví se stalo jedinečnou 

příležitostí jak ovlivnit směřování politiky venkova, využití komunitně vedeného místního 

rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. [M] 
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3. 4 Shrnutí výhod a nevýhod spolupráce formou MAS 

V závěru této kapitoly se zaměříme na shrnutí výhod a nevýhod spolupráce obcí formou místní 

akční skupiny.  

 

3. 4. 1 Výhody 

 Princip zdola nahoru, reaguje na specifické potřeby místních obyvatel a území. 

 Rovnoprávné postavení jednotlivých partnerů soukromý a podnikatelský sektor je na 

stejné úrovni jako veřejný sektor. 

 MAS prosazují společný zájem obcí a komunit. 

 Velká finanční podpora ze strany Evropské unie, na kterou mají šanci dosáhnout i malé 

podniky. 

 Rozvíjení venkovských hodnot. 

 Přenášení dobré praxe ze zahraničí. 

 Aktivní spolupráce s dalšími institucemi. 

 Sdružení v NS MAS ČR. 

 Poskytování dotačního poradenství a informací o dění v regionu. 

 Volba právní formy ponechána na konkrétních MAS. 

 

3. 4. 2 Nevýhody 

 MAS přispívají ne vždy pozitivně k privatizaci veřejných služeb. 

 Malý zájem potencionálních partnerů. 

 Odpovědnost a vedení zůstává často na straně místní veřejné správy, která nemění svou 

formu např. na DSO, kvůli větším finančním prostředkům. 

 Pokud by přestaly proudit finanční prostředky z Evropské unie, pravděpodobně 

regionalisté nebudou pokračovat v rozvoji venkova. 

 

Z výše uvedených a shrnutých informací vyplývá, že výhody převažují nad nevýhodami jak 

početně, tak v důležitosti. Pro místní regionální rozvoj je spolupráce formou místní akční 

skupiny přínosná. Soukromý sektor často velmi přispívá k rozvoji, a proto je dobře, že je v této 

formě spolupráce zahrnut. Tato forma spolupráce je ve velké míře podporovaná z finančních 

prostředků Evropské unie. Předpokladem je, že počet místních akčních skupin se bude zvyšovat 

až do chvíle, kdy budou pokryta všechna „bílá místa“. Pak už bude prostor jen ke sdružování 

či rozdělování místních akčních skupin, dle regionálních potřeb místních aktérů.   
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ MÍSTNÍ AKČNÍ 

SKUPINY V LETECH 2007-2013 

V této kapitole se zaměříme na činnost konkrétní místní akční skupiny, seznámíme se s historií, 

a hospodařením. Pozornost bude věnována finančním prostředkům získaných z Evropské unie.  

MAS POBESKYDÍ 

Základní údaje o organizaci 

Název:     Místní akční skupina Pobeskydí  

Právní forma:    zapsaný spolek (do 4. 12. 2014 zájmové sdružení  

     právnických osob) 

Sídlo:     Třanovice č. p. 1 

     739 53 

Datum vzniku:   24. března 2004 

 

Obr. č. 4. 1 Logo  

 

Zdroj: http://www.pobeskydi.cz/ 

 

4. 1 Vznik organizace 

MAS Pobeskydí, z. s. byla původně 24. března 2004 založena jako Místní akční skupina 

Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob. Změnu názvu a právní formy schválila valná 

hromada 4. prosince 2014. Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě. Navenek organizaci zastupuje ředitel, předseda a místopředseda 

programového výboru. Na ustavující členské schůzi se sešli zástupci zakládajících členů: 

 Ing. Jaromír Dobrozemský – Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí 

 Ing. Roland Slavíček – T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o. 

 Libor Křen – Občanské sdružení Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice 

pod Ondřejníkem 

 Stanislav Čmiel – Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí 

 Ing. Oto Onderek – Třanovice služby, o.p.s. 
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 Alois Škuta – TOZOS spol. s.r.o. 

 Marek Kaniok DiS – Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí 

 Josef Křenek – SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. 

 Ing. Michal Madzia – Družstvo Raškovice 

 Zdeněk Knyč – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí 

 Ivo Dominik – AGRO – Dominik spol. s.r.o. 

 Ing. Karel Obluk – LUSTON o.p.s. 

 

Vznik nebyl náhodným aktem, ale přirozeným důsledkem procesů, které byly nastartovány již 

v průběhu poloviny devadesátých let 20. století. Mimořádným impulzem pro vznik byl vstup 

České republiky do Evropské unie a vyplývající příležitost podporovat rozvoj venkova 

v programech založených na iniciativách typu LEADER. Nyní má MAS Pobeskydí, z. s. 

34 členů. Z toho 9 z veřejné sféry. Členové jsou zařazeni do 6 zájmových skupin: zemědělství 

a lesnictví, podnikání a zaměstnanost, vzdělávání, pomoc pro potřebné a sociální služby, děti 

a mládež, životní prostředí, pospolitost a kulturní dědictví, infrastruktura a rozvoj území. Členy 

zastupují statutární zástupci nebo osoby pověřené na základě plné moci. [10] 

 

4. 2 Účel a poslání spolku 

Hlavním účelem je sdružovat subjekty a vytvářet podmínky pro místní rozvoj na území 

Pobeskydí. Toto území se nachází v Moravskoslezském kraji a to v okresech Karviná a Frýdek-

Místek. Na základě integrované a více odvětvové strategie místního rozvoje území 

se uskutečňuje komunitně vedený místní rozvoj (ve zkratce SCLLD). Komunitně vedený rozvoj 

je založen na konsenzu místních aktérů, je koncipován s ohledem na lokální potřeby a bere 

v úvahu potencionál území.  

 

Posláním je podpora společenského, kulturního, ekonomického a sociálního rozvoje území 

Pobeskydí. Pro dosažení je nutno využít vnitřní ekonomický, lidský a přírodní potenciál 

venkovského regionu a podporovat vytvoření partnerství mezi soukromým, veřejným 

i neziskovým sektorem. 
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4. 3 Činnost organizace 

Činnost MAS Pobeskydí se skládá ze tří hlavních pilířů (LEADER, komerční činnost, 

přednášková a publikační činnost). 

 

1. pilíř: LEADER – základní náplň práce souvisí s účastí MAS v programech typu LEADER. 

Účast Místní akční skupiny Pobeskydí v těchto programech má charakter uzavřených cyklů. 

Tyto cykly začínají vyhlášením výzvy k předkládání jednotlivých strategií místních akčních 

skupin příslušným orgánům státní správy např. Ministerstvu zemědělství či Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu. Tyto instituce ve výběrovém řízení vyberou ty záměry, 

které budou později finančně podpořeny a uzavřou s místními akčními skupinami dohodu. 

V dohodě jsou delegovány na MAS části pravomocí, které jsou v jiných dotačních titulech plně 

v působnosti státu nebo jiných orgánech veřejné správy. Následně místní akční skupina vyhlásí 

výzvu k překládání projektů, které musí naplňovat témata definovaná v jejím záměru. 

Z předložených projektů veřejných, soukromých podnikatelských a neziskových subjektů 

orgány veřejné správy vyberou ty, které dle jejich vlastního uvážení nejlépe přispějí k rozvoji 

území, kde působí daná místní akční skupina. Místní akční skupina Pobeskydí má v průběhu 

realizace projektu svěřeny pravomoci v oblasti kontrolní a administrativní. Po dokončení všech 

projektů a souvisejících administrativních úkonech je cyklus jednoho programu uzavřen a může 

začít další.  

 

2. pilíř: Komerční činnost – MAS Pobeskydí se věnuje druhému pilíři, tedy komerční činnosti, 

aby byl rozvoj území trvale udržitelný. Komerční činnost zahrnuje poskytování komplexního 

poradenského servisu při přípravě a realizaci rozvojových projektů nejrůznějších subjektů 

soukromého podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru. V tomto směru navazují tyto 

aktivity společnosti na Třanovice služby, o.p.s., která se od svého vzniku v červnu roku 1999 

do června 2005 zabývala poradenstvím při přípravě a realizaci rozvojových projektů. Všechny 

aktivity včetně kompletního profesionálního projekčního týmu přešly tedy na MAS Pobeskydí. 

 

3. pilíř: Přednášková a publikační činnost – Nedílnou součástí činností je poskytování 

dalších služeb zaměřených na podporu rozvoje venkova. Tyto služby jsou poskytovány na 

neziskovém principu. Zahrnují především publikační a přednáškovou činnost. Zástupci místní 

akční skupiny vystupují na nejrůznějších odborných seminářích a konferencích, organizují 

exkurze pro zástupce subjektů, které mají určitý vliv na rozvoj Pobeskydí, i pro jiné místní 

akční skupiny z České republiky. [11] 
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4. 4 Organizační struktura a orgány organizace 

Orgány MAS Pobeskydí jsou dle stanov valná hromada, programový výbor, výběrová komise, 

kontrolní komise a funkce ředitele. Schéma je zobrazeno v příloze č. 1.  

 

Valná hromada je nevyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku. Veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít na valné hromadě více než 49 % hlasovacích práv. 

Schází se nejméně jednou ročně nebo zažádá-li o to alespoň třetina členů spolku, kontrolní 

komise nebo programový výbor. Jednání valné hromady se svolává nejméně 7 dnů před jeho 

konáním, svolání a jednání či zasedání je upraveno jednacím řádem. Jednání valné hromady se 

účastní členové osobně u fyzické osoby nebo člen statutárního orgánu člena spolku u právnické 

osoby. Zmocnění osoby k zastupování člena spolku na valné hromadě musí být uděleno na 

základě písemné plné moc a člen spolku může toto zmocnění kdykoliv odvolat. Je-li přítomná 

nadpoloviční většina členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná. Každý člen má jeden 

hlas a rozhodnutí valné hromady musí být schváleno většinou hlasů. Mezi hlavní pravomoci 

a úkoly valné hromady patří zejména: 

 rozhodovat o přeměně a zrušení spolku, 

 rozhodovat o změně stanov, 

 schvalovat jednací řád valné hromady, 

 schvalovat rozpočet spolku, roční účetní závěrku, 

 schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 

 stanovovat termín a výši splatnosti ročních členských příspěvků, 

 zřizovat orgány spolku (kontrolní komisi, výběrovou komisi a programový výbor), 

 schvalovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje, 

 distribuovat veřejné finanční prostředky a nést odpovědnost za tuto činnost, 

 a další.  

 

Výkonným, rozhodovacím a statutárním orgánem spolku je programový výbor. Zabývá se 

přípravou Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí a je orgánem dozoru nad jeho realizací. 

Programový výbor je kolektivní orgán a skládá se z pěti členů. Tyto členy volí valná hromada 

ze členů spolku. Pro složení programového výboru platí podmínka, že veřejný sektor ani jiná 

ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49 % hlasovacích práv. Hlasovací právo členů při 

rozhodování ve výboru je rovné. Pro programový výbor také platí podmínka, že je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je potřeba 
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souhlasu většiny přítomných. Funkční období členů je tříleté, je možné opakované zvolení. 

Předseda nebo místopředseda programového výboru zastupují spolek navenek a podepisují 

smlouvy. Jednají jménem spolku dle stanov. Hlavními pravomocemi a úkoly jsou zejména: 

 volit a odvolávat svého předsedu a místopředsedu, 

 jmenovat a odvolávat ředitele, stanovovat mu mzdu, 

 schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů – dotace, 

 vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků, 

 svolávat valnou hromadu, 

 přijímat nové členy spolku, 

 schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

 a další. 

 

Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise, jedná se o kolektivní orgán. Skládá se ze tří 

členů. Ti jsou voleni z členů spolku. Zvolení členové spolku musí být svéprávní a bezúhonní 

ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Funkční období je tříleté 

a opakované zvolení je možné. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů, pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Mezi hlavní pravomoci 

a úkoly patří zejména: 

 volit a odvolávat předsedu,  

 projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu, 

 dohlížet, aby spolek vyvíjel činnost v souladu se stanovami, zákony a platnými pravidly, 

 kontrolovat účelné hospodaření spolku, 

 kontrolovat dodržování vnitřních předpisů a stanov, 

 kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů, 

 a další. 

 

Výběrová komise je zvláštním orgánem spolku, jedná se o kolektivní orgán. Tato komise 

zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v rámci činnosti spolku. Výběrová komise je složena 

nejméně ze sedmi členů. Přesný počet členů určuje valná hromada. Členové jsou voleni z členů 

spolku nebo jiných osob, kteří na území Pobeskydí prokazatelně místně působí a byly 

doporučeny členem spolku. Členy mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby v zastoupení 

FO. Fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná dle právního předpisu upravujícího 

živnostenské podnikání. Funkční období členů je jednoleté, pokud valná hromada nestanoví 
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kratší dobu. Je možné opakované zvolení. Členové této komise nesmí být členy programového 

výboru nebo kontrolní komise. Veřejný sektor ani jiná zájmová skupina nesmí představovat 

více než 49 % hlasovacích práv. Hlasovací právo všech členů je možné, pro přijetí rozhodnutí 

je potřeba souhlasu většiny přítomných. Výběrová komise může také předkládat 

programovému výboru návrh způsobu hodnocení a výběru projektu. Pravomoci a úkoly jsou 

především: 

 volit a odvolávat svého předsedu, 

 provádět předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a navrhnout jejich pořadí 

dle přínosu těchto projektů k plnění cílů a záměrů SCLLD. 

 

Ředitel je v pracovně právním vztahu ke spolku, vykonává funkci manažera pro realizaci 

Strategického plánu Leader a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Řídí práce na tomto 

plánu, plní věcné úkoly, které mu uložil programový výbor a valná hromada. Ředitel jedná za 

spolek v běžných záležitostech na základě plné moci v rozsahu obvyklém k jeho funkci, plní 

zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů vůči ostatním 

zaměstnancům, uzavírá a ukončuje pracovní poměr. Dále vede aktuální seznam členů spolku 

a seznam obcí, jež jsou zařazeny do území Pobeskydí v rámci hlavní činnosti spolku. [9] 

 

4. 5 Spolupráce 

MAS Pobeskydí spolupracuje jak s tuzemskými, tak se zahraničními partnery. Je to jednou 

z důležitých činností, která přispívá k naplňování poslání MAS. Partnerství je realizováno ve 

dvou rovinách. První rovinou je vzájemná výměna zkušeností a znalostí a tou druhou je příprava 

a realizace společných projektů (EURO NET, LEADERSYSTEMS, atd.). Nedílnou součástí 

spolupráce je pořádání různých seminářů a exkurzí o úspěšných místních projektech. MAS 

Pobeskydí je členem Klastru obnovitelných zdrojů energie v MSK a Národní sítě místních 

akčních skupin České republiky. V oblasti výzkumu, vědy a vzdělávání spolupracují např. se 

Školou obnovy venkova v Třanovicích, Ostravskou univerzitou či Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze. Úspěšně se dlouhodobě vyvíjí spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova, 

především pak s jeho krajskou sekcí v Moravskoslezském kraji. Mezi zahraniční partnery patří 

organizace např. ze Slovenska, Polska, Francie a v ČR spolupracují s MAS Vladař o.p.s., Místní 

akční skupina Opavsko či Místní akční skupina Sdružení růže a další.  
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4. 6 Území 

Region této MAS se nachází na východě České republiky, v Moravskoslezském kraji, 

v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Je to velmi rozmanitá část území, jihovýchodní část 

regionu vyplňují lesnaté hřbety Moravskoslezských Beskyd a severozápadní část okrajově 

zasahuje do průmyslové, hustě zalidněné Ostravské pánve. Území se vyznačuje typickou 

slezskou rozptýlenou sídelní zástavbu. Hospodářský význam oblasti úzce souvisí s vývojem 

blízké ostravské průmyslové aglomerace, transformační obtíže vyplývající z náročné 

restrukturalizace těžkého průmyslu na Ostravsku a problémy místních zemědělských subjektů 

se v nedávné době projevily v podobě negativních jevů, jak sociálních, tak hospodářských 

(pokles ekonomické výkonnosti, růst nezaměstnanosti, atd.). Území je tvořeno katastry 43 obcí 

sdružených do čtyř svazků obcí (Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí povodí 

Morávky, Mikroregion obcí Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení měst a obcí povodí 

Ondřejnice) a čtyři nezařazené obce (Chotěbuz, Horní Suchá, Staré Město, Stonava). [13] 

 

4. 7 Hospodaření 

Spolek každoročně sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na 

kalendářní rok a vyúčtování se prování do šesti měsíců po skončení kalendářního roku. Spolek 

vede účetnictví a řádnou evidenci zaplacených ročních členských příspěvků. Valné hromadě 

předkládá předseda programového výboru spolku ke schválení roční účetní závěrku a výroční 

zprávu. Výnosy, náklady a výsledky hospodaření jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 1. 

 

Tab. č. 4. 1 Hospodaření v letech 2007-2013 (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z hlavní 

činnosti 

1 107 1 825 2 145 2 225 2 068 1 978 1 813 

Výnosy z hospodářské 

činnosti 

696 1 090 342 309 173 102 34 

Náklady z hlavní 

činnosti 

1 786 1 906 2 207 2 226 2 109 2 044 1 859 

 
Náklady z hospodářské 

činnosti 

697 426 222 69 52 43 54 

 

Výsledek hospodaření 

- 680 583 58 239 80 - 7 - 26 

Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 2007-2013 
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Ztráta posledních dvou uvedených let je hrazena z výsledku hospodaření předchozích období. 

Největší část výnosů sdružení představují provozní dotace. Dalšími výnosy jsou členské 

příspěvky a výnosy z prodeje služeb – zejména dotační poradenství. Do nákladů řadíme náklady 

na hlavní činnost a osobní náklady. Osobní náklady se odrážejí od počtu zaměstnanců, který je 

zobrazen v tabulce č. 4. 2.  

 

Tab. č. 4. 2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

zaměstnanců 

5,29 4,45 4,58 4 3,92 3,5 3,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 2007-2013 

 

V tabulce lze pozorovat úbytek zaměstnanců v čase.  

 

Pomocí LEADERu 2007-2013 MAS Pobeskydí může financovat malé především investiční 

projekty, které jsou realizovány na jejím území, prostřednictvím finanční podpory z Programu 

rozvoje venkova, osy IV. LEADER, opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie.  

 

Tab. č. 4. 3 OSA IV. LEADER – rekapitulace k 31. 12. 2013 

Číslo 

výzvy 

Rok 

vyhlášení 

Počet 

žádostí 

Požadované 

dotace v Kč 

Schválen

é žádosti 

Schválené 

dotace v Kč 

Realizov

ané 

projekty 

Proplacené 

dotace v Kč 

1 2008 23 25 529 777 11 12 498 331 11 10 820 562 

2 2009 27 28 931 150 16 16 662 742 16 15 991 880 

3 2010 35 38 504 629 17 17 802 988 17 16 902 599 

4 2011 27 26 219 956 12 10 122 656 12 9 337 518 

5 2011 17 11 474 020 6 3 589 219 6 3 246 436 

6 2011 28 18 831 317 6 4 507 016 6 4 503 988 

7 2012 17 12 817 509 4 4 414 789 1 1 437 241  

8 2013 30 18 439 445 12 6 900 984 3 2 201 773 

9 2013 21 14 630 209 11 7 057 815 0 0 

Celkem 225 195 378 012 95 83 556 540 72 63 441 997 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy 2013 
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Desátá výzva byla vyhlášena 2. ledna 2014. Podporovány jsou investiční projekty zaměřené na 

5 oblastí – fichí:  

1. Občanská vybavenost,  

2. Kulturní dědictví a tradice,  

3. Rozvoj zemědělského podnikání,  

4. Cestovní ruch,  

5. Životní prostředí a infrastruktura.  

Počtem realizovaných projektů si MAS Pobeskydí naplnila určené cíle. 

 

V každé výzvě jsou podporovány jiné fiche. Rozdělení zobrazuje tabulka č. 4. 4. 

 

Tab. č. 4. 4 Fiche ve výzvách 

 Výzva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fiche 1,3,5 1-5 1-5 1-4 5 1,3,4 2,5 1,3,4 2,4,5 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.pobeskydi.cz 

 

Z tabulky vyplývá, že všech 5 fichí bylo podporováno pouze ve druhé a třetí výzvě. Pátá výzva 

byla dokonce zaměřena jen na pátou oblast – Životní prostředí a infrastruktura. Ve výsledku 

jsou podporované oblasti téměř vyvážené. Fiche 1 a 3 byly podpořeny sedmkrát, fiche 4 a 5 

šestkrát a fiche 2 celkem pětkrát.  

 

Jednou z podmínek pro založení místní akční skupiny je, že zástupci veřejné správy mohou 

tvořit maximálně polovinu členů MAS. Jak vyplývá z tabulky č. 4. 5 téměř dvě třetiny všech 

proplacených a realizovaných projektů jsou veřejné správy. Čímž vzniká velká nerovnost mezi 

veřejným a soukromým sektorem. Projekty soukromých a podnikatelských subjektů mají menší 

šanci na úspěch než projekty měst a obcí.  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tab. č. 4. 5 Počet projektů dle sektoru 

 Veřejný sektor Neveřejný sektor Celkem 

1. výzva 9 2 11 

2. výzva 10 6 16 

3. výzva 10 7 17 

4. výzva 5 7 12 

5. výzva 6 - 6 

6. výzva 3 3 6 

7. výzva 3 1 4 

8. výzva  7 5 12 

9. výzva 5 6 11 

10. výzva 8 - 8 

Celkem 66 37 103 

 Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.pobeskydi.cz 

 

Projekty místních akčních skupin by se měly zaměřovat na podporu venkova (podpora a 

realizace rozvojových aktivit, dlouhodobé zlepšování kvality života ve venkovských 

regionech). Dle Programu rozvoje venkova by mělo docházet k rozvoji venkovského prostoru 

České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí či 

snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Dále Program podporuje 

rozšiřování ekonomických aktivit ve venkovském prostoru, vytváření nových pracovních míst, 

vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost ČR v základních potravinářských komoditách a 

posílení sounáležitosti obyvatel na venkově. [12, 14] 

 

V následujícím textu jsou uvedeny zrealizované a proplacené projekty v roce 2013:  

1. Zajištění krmivové základny pro odchov skotu – příjemce dotace byl Petr Mácha, výše 

proplacené dotace byla 110 250 Kč z celkových výdajů projektu 313 104 Kč. Tento 

projekt byl zrealizován v rámci 4. výzvy v roce 2013. 

2. Chodník a zatrubnění silniční příkopy – příjemce dotace byla obec Horní Bludovice. 

Výše proplacené dotace byla 1 252 407 Kč, celkové výdaje na tento projekt byly 

1 672 042 Kč. Realizace proběhla v rámci 5. výzvy v roce 2013. 
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3. Inovace hasičské zbrojnice (centra kulturního dění) – tento projekt byl zrealizován 

v rámci 6. výzvy v roce 2013, příjemcem dotace byla obec Krásná a proplacená dotace 

byla ve výši 1 489 524 Kč. Celkové výdaje byly 2 567 435 Kč.  

4. Bezbariérový úřad – toto je dalším projektem realizovaným v roce 2013 v rámci 6. 

výzvy. Příjemcem dotace byla obec Komorní Lhotka a obdržela dotaci ve výši 890 940 

Kč. Celkové výdaje projektu činily 1 246 928 Kč.  

5. Veřejné prostranství v centru obce – příjemcem dotace ve výši 1 437 241 Kč byla obec 

Třanovice. Celkové výdaje projektu dosahovaly výše 1 958 416 Kč a realizace proběhla 

v roce 2013 během 7. výzvy.  

6. Rekonstrukce sálu Obecního domu – dotaci získala obec Lhotka ve výši 544 500 Kč, 

celkové výdaje projektu činily 772 467 Kč a realizace proběhla během 8. výzvy v roce 

2013. 

7. Revitalizace budovy MŠ – i tento projekt proběhl v rámci 8. výzvy v roce 2013 a 

příjemcem dotace byla obec Kunčice pod Ondřejníkem. V rámci dotace bylo proplaceno 

celkem 597 273 Kč a celkové výdaje projektu dosahovaly 803 002 Kč.  

8. Koupě obraceče na seno – byl třetí úspěšný projekt v rámci 8. výzvy v roce 2013. 

Příjemcem bylo JZD Staré Hamry a výše dotace byla 60 000 Kč z celkových výdajů 

projektu 145 926 Kč. [15] 

 

Uvedené projekty potvrzují již výše zmíněný fakt, že veřejný sektor získal větší počet dotací 

i celkový finanční objem byl vyšší.  Po prozkoumání zaměření projektů vyplývá, že 

podporované projekty bývají často rekonstrukce, revitalizace a inovace. Pro dané obce jsou tyto 

akce důležité, ale měly by být financovány z jiných prostředků. Realizací těchto projektů 

nedochází k rozšiřování ekonomických aktivit ani ke zlepšování životního prostředí či dalších 

oblastí zmíněných výše dle podmínek fungování místních akčních skupin a Programu rozvoje 

venkova.    
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5 ZÁVĚR 

Spolupráce obecně pomáhá k dosažení vytýčených cílů. Najdeme ji ve všech aspektech lidské 

společnosti. Jinak tomu není u spolupráce obcí. Funguje ve všech Evropských zemích a 

umožňuje přenos dobrých zkušeností. Ať mezi obcemi navzájem nebo s jinými subjekty. 

Důležitým východiskem pro obecní spolupráci je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. V diplomové práci byla použita metoda syntézy, kdy dostupné informace 

byly roztřízeny a sjednoceny do kapitol. Druhou metodou byla deskripce, která byla použita 

v druhé kapitole. Tím byla charakterizována vybraná forma spolupráce. Nakonec ve třetí 

kapitole byla použita metoda analýzy. Analyzovala se činnost a hospodaření vybrané místní 

akční skupiny což navazovalo na cíl této práce. 

 

Cílem této diplomové práce bylo zaměřit se na místní akční skupiny a na konkrétním 

případě zhodnotit, zda jsou dotace poskytované Evropskou unií využívány ke správným 

účelům. Pro analýzu byla vybrána Místní akční skupina Pobeskydí, z. s. Po prozkoumání 

problematiky hospodaření a dotací bylo zjištěno, že skladba zrealizovaných a podpořených 

projektů není plně v souladu s podmínkami a cíli místních akčních skupin a Programu rozvoje 

venkova. Projekty jsou zaměřeny ve velké míře na rekonstrukce, revitalizace, obnovu, inovace 

a tak dále, tím se vyvrací hypotéza této práce. Dotace získané v letech 2007-2013, v rámci 

osy IV. LEADER, sice významně pomohly zajistit velké množství projektů, ale nepřispěly nijak 

výrazně k rozvoji venkovské oblasti v Pobeskydí ani ke zlepšení životního prostředí. Dalším 

zjištěným poznatkem je fakt, že až dvě třetiny dotací směřují do veřejného sektoru. Soukromý 

sektor získal méně dotací jak v počtu, tak v celkovém finančním objemu. Důvodem pro tento 

fakt může být skutečnost, že dotace jsou vypláceny až po zahájení projektu. Realizátor musí 

napřed projekt zafinancovat a část finančních prostředků mu je proplácena zpětně. Dalším 

důvodem mohou být obavy z kontroly činnosti a hospodaření ze strany Evropské unie.  

 

V teoretické části práce byla popsána obecní spolupráce obecně a dále byly podrobně popsány 

různé možnosti spolupráce, které mohou obce v rámci výkonu své samostatné působnosti 

využít, což bylo dílčím cílem. Tyto možnosti spolupráce byly rozděleny do tří kategorií 

dle území na mezinárodní, národní a mikroregionální. Dále byla pozornost věnována místním 

akčním skupinám, jejich členství v Národní síti Místních akčních skupin a byla zmíněna 

Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova – ELARD.  
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V praktické části práce je podrobně představena Místní akční skupina Pobeskydí, z. s. Pozornost 

je zaměřena na vznik organizace, účel a poslání spolku, činnost, organizační strukturu, 

hospodaření a dotace z Evropské unie. Prvním doporučením plynoucím z této práce je, aby 

se MAS Pobeskydí více zaměřila na druhý, a třetí pilíř své činnosti což jsou komerční, 

přednášková a publikační činnost. Druhým doporučením je pomoc a podpora soukromých 

podnikatelských subjektů k větší aktivitě v činnosti místní akční skupiny a v zapojení 

do dotačních programů 
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apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 
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ČR – Česká republika 

DSO – dobrovolný svazek obcí 

EK – Evropská komise 
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KS MAS – Krajské sdružení místních akčních skupin 

MA 21 – Místní agenda 21 

MAS – místní akční skupina 

mil – milión 

MSK – Moravskoslezský kraj 

NS MAS – Národní síť místních akčních skupin 

NSZM – Národní síť zdravých měst 

o.p.s. – obecně prospěšná společnost 

OSN – Organizace spojených národů 

PO – právnická osoba 

PRV – program rozvoje venkova 

PS – pracovní skupina 

resp. – respektive  

Sb. – sbírka 

SMO – sdružení měst a obcí 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tzv. – takzvaná  

WHO - World Health Organization, Světová zdravotnická organizace 

z. s. – zapsaný spolek 
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Příloha č. 2 

Podpořené projekty – 1. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Boudy pro telata (3) Miroslav Herot 72.000 Kč 142.800 Kč 

Oprava povrchů 

chodníků na MK 

Bezručova (5) 

Město Frýdlant nad 

Ostravicí 349.432 Kč 
 

816 849 Kč 

Obnova a úprava 

intravilánu (5) 

Obec Metylovice 
985.912 Kč 1.348.337 Kč 

Rekonstrukce 

budovy mateřské 

školy (1) 

Obec Pražmo 

1.059.529 Kč 
1.400.934 Kč 

 

Chodník od 

autobusové zastávky 

(5) 

Obec Třanovice 

1.497.472 Kč 1.981.523 Kč 

Rekonstrukce 

budovy Základní a 

Mateřské školy (1) 

Obec Bruzovice 

 1.512.604 Kč 
2.410.609 Kč 

 

Obnova a následná 

údržba veřejné 

zeleně (5) 

Svazek obcí 

Morávka-Pražmo 

 

1.099.507 Kč 
 

1.453.794 Kč 

Prostor pro radost – 

obnova spol. 

místností (1) 

Obec Pazderna 
1.456.236 Kč 

 
1.941.333 Kč 

Výstavba 

hospodářské budovy 

u hasičské zbrojnice 

(1) 

Obec Soběšovice 

 
      1.606.578 Kč 

 

2.369.803 Kč 

Rekonstrukce 

obřadní síně a klubu 

důchodců (1) 

 

Obec Lučina 
 

       381.292 Kč 
646.328 Kč 

Rekonstrukce 

systému kejdového 

hospodářství (3) 

 

TOZOS spol. s r.o. 800.000 Kč 
2.403.793 Kč 
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Podpořené projekty – 2. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Dojící robot (3) Miroslav Herot 1.200.000 Kč 3.600.000 Kč 

Modernizace 

produkční stáje a 

dojírny (3) 

TOZOS spol. s r.o. 797.186 Kč 2.391.559 Kč 

Rekonstrukce 

zemědělské budovy 

na ubytovací 

zařízení (4) 

Oldřich Menšík 1.025.518 Kč 2.110.777 Kč 

Obnova fasády 

kostela sv. Ignáce 

(2) 

Římskokatolická 

farnost Borová-

Malenovice 

1.301.570 Kč 1.442.189 Kč 

Obnova kostela v 

obci Pržno (2) 
Obec Pržno 577.905 Kč 752.688 Kč 

Obnova a údržba 

veřejných 

prostranství v obci 

Baška (5) 

Obec Baška 748.739 Kč 1.051.196 Kč 

Místní komunikace v 

nové zástavbě v obci 

Pstruží (5) 

Obec Pstruží 1.800.000 Kč 4.316.989,79 Kč 

Rekonstrukce MK 

Ostravice (5) 
Obec Ostravice 1.141.695 Kč 1.558.364,5 Kč 

Rozšíření veřejného 

osvětlení Zlatník - 

Visalaje (5) 

Obec Krásná 588.673 Kč 781.304 Kč 

Obnova MK 

Dobratice (5) 
Obec Dobratice 1.474.815 Kč 2.436.075 Kč 

Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice 

(1) 

Město Brušperk 814.533 Kč 1.272.744 Kč 

Rekonstrukce a 

obnova travnaté 

plochy (1) 

Tělovýchovná 

jednota COMFORT 

Dobratice, o.s. 

887.616 Kč 986.240 Kč 

Obnova budovy 

bývalé školy 

Vojkovice (1) 

Obec Vojkovice 628.349 Kč 851.880 Kč 

Přestavba garáže na 

kancelář, klubovnu a 

skladový prostor (1) 

Obec Hukvaldy 954.044 Kč 1.294.442 Kč 

Rekonstrukce 

Základní školy (1) 
Obec Kozlovice 583.777 Kč 976.583 Kč 

Rekonstrukce sálu 

pro zájmovou a 

sportovní činnost (1) 

Tělovýchovná 

jednota Stará Ves 

nad Ondřejnicí, o.s. 

1.467.460 Kč 1.630.512 Kč 
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Podpořené projekty – 3. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Fixační klec (3) Vojtěch Herot 60.000 Kč 120.000 Kč 

Ovečky pod 

Ondřejník (3) 
Jan Kopčák 101.500 Kč 242.234 Kč 

Rekonstrukce stáje 

pro koně (3) 
Radek Vitásek 397.260 Kč 794.520 Kč 

Revitalizace zahrady 

MŠ Fryčovice (1) 
Obec Fryčovice 1.769.606 Kč 2.374.510 Kč 

Modernizace stájí 

pro skot (3) 
TOZOS spol. s r.o. 799.047 Kč 1.997.618 Kč 

Generální oprava 

kostela (2) 

Římskokatolická 

farnost Dobratice 
1.800.000 Kč 2.130.277 Kč 

Rekonstrukce 

chodníku a zpevněné 

plochy u kostela (5) 

Farní sbor Slezské 

církve evangelické 
430.609 Kč 478.455 Kč 

Chlazení mléka (3) Miroslav Herot 300.000 Kč 600.000 Kč 

Rekonstrukce a 

obnova kaple (2) 
Obec Lhotka 757.674 Kč 1.008.232 Kč 

Kombinované hřiště 

Morávka a Pražmo 

(1) 

SVAZEK OBCÍ 

"Morávka-Pražmo" 
1.764.306 Kč 2.398.714 Kč 

Obnova veřejného 

osvětlení v obci 

Hukvaldy - I. etapa 

(5) 

Obec Hukvaldy 668.983 Kč 891.978 Kč 

Inovace veřejného 

osvětlení (5) 
Obec Bruzovice 1.644.656 Kč 2.209.556 Kč 

Rekonstrukce a 

rozšíření veřejného 

osvětlení (5) 

Obec Bílá 1.043.797 Kč 1.391.730 Kč 

Rekonstrukce 

střediska na 

mateřskou školku (1) 

Obec Čeladná 1.800.000 Kč 6.992.029 Kč 

Rekonstrukce a 

modernizace 

hasičské zbrojnice 

(1) 

Obec Nošovice 816.382 Kč 1.258.018 Kč 

Stavební úpravy a 

přístava ZŠ v obci 

Pržno (1) 

Obec Pržno 1.653.461 Kč 2.268.771 Kč 

Rekonstrukce 

provrchu místní 

komunikace včetně 

výsadby doprovodné 

silniční vegetace (5) 

Obec Lučina 1.095.318 Kč 1.458.424 Kč 
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Podpořené projekty – 4. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Mateřská škola 

Pstruží (1) 
Obec Pstruží 421.443 Kč 556.028 Kč 

Stavební úpravy 

objektu TJ Dolní 

Tošanovice - II. 

Etapa (1) 

Obec Dolní 

Tošanovice 
1.799.352 Kč 3.097.097 Kč 

Frýdlant nad 

Ostravicí, Stavební 

úpravy ZŠ T.G.M. 

čp. 1260, pavilonu 

10J na mateřskou 

školu (1) 

Město Frýdlant nad 

Ostravicí 
949.500 Kč 1.978.055 Kč 

Dětské hřiště v 

Soběšovicích (1) 
Obec Soběšovice 572.815 Kč 763.754 Kč 

Multifunkční 

sportovní hřiště (1) 

Obec Horní 

Tošanovice 
1.496.079 Kč 2.196.898 Kč 

Stavební úpravy 

střechy a krovu 

bývalé fary v Pražmě 

(1) 

Římskokatolická 

farnost Morávka 
990.000 Kč 1.765.214 Kč 

Stavební úpravy 

kostela sv. 

Stanislava v 

Bruzovicích (2) 

Římskokatolická 

farnost Bruzovice 
904.481 Kč 1.019.780 Kč 

Oprava interiéru 

kostela sv. Jana a 

Pavla v Krmelíně (2) 

Římskokatolická 

farnost Ostrava-Stará 

Bělá 

342.000 Kč 440.000 Kč 

Modernizace určená 

pro chov koní (3) 
Eva Nohelová 255.000 Kč 516.130 Kč 

Zajištění krmivové 

základny pro odchov 

skotu (3) 

Petr Mácha 110.250 Kč 313.104 Kč 

Pořízení techniky na 

sklizeň píce a 

výdejního automatu 

(3) 

Miroslav Herot 960.000 Kč 2.056.800 Kč 

Rozšíření ubytovací 

kapacity na 

Penzionu 

Jízdárna (4) 

REIT Jízdárna pod 

Lipovým s.r.o. 
1.199.573 Kč Kč 4.122.821 Kč 
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Podpořené projekty – 5. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Instalace dopravně 

bezpečnostních 

prvků - 2 ks radarů v 

Dobraticích (5) 

Obec Dobratice 100.726 Kč 134.301 Kč 

Obnova místní 

komunikace okolo 

Masného (5) 

Obec Dolní 

Domaslavice 
894.278 Kč 673.258 Kč 

Chodník a 

zatrubnění silniční 

příkopy Horní 

Bludovice (5) 

Obec Horní 

Bludovice 
1.252.407 Kč 1.672.042 Kč 

Zvýšení bezpečnosti 

občanů v obci 

Hukvaldy (5) 

Obec Hukvaldy 241.812 Kč 318.616 Kč 

Inovace technologie 

zimní údržby 

chodníků v obci 

Ostravice a v areálu 

Základní školy (5) 

Obec Ostravice 445.500 Kč 594.000 Kč 

Chodníky, zpevněná 

plocha, terénní 

úpravy u 

zdravotního 

střediska a lékárny 

Raškovice (5) 

Obec Raškovice 532.733 Kč 835.490 Kč 
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Podpořené projekty – 6. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Stavební úpravy v 

mateřské škole v 

Metylovicích (1) 

Obec Metylovice 962.244 Kč 1.331.943,- Kč 

Inovace hasičské 

zbrojnice - centra 

kulturního dění obce 

Krásná (1) 

Obec Krásná 1.489.524 Kč 2.567.435,- Kč 

Bezbariérový úřad 

(1) 

Obec Komorní 

Lhotka 
890.940 Kč 1.246.928,- Kč 

Nákup zemědělské 

techniky (3) 
Karel Poncza 498.000 Kč 996.000,- Kč 

Nákup diskového 

podmítače (3) 
Přemysl Motička 190.000 Kč 456.000,- Kč 

Vybavení posilovny 

sportovního centra 

Giff Aréna (4) 

T E R M O  Frýdlant 

n.O. s.r.o. 
473.280 Kč 1 415.040 Kč 
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Podpořené projekty – 7. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Obnova fasády 

kostela v 

Domaslavicích (2) 

Římskokatolická 

farnost Domaslavice 
990.000 Kč 1.584.134 Kč 

Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice - 

kulturního prvku 

dědictví venkova v 

obci Bruzovice (2) 

Obec Bruzovice 998.113 Kč 1.362.725 Kč 

Bezbariérový 

chodník, 1. etapa - u 

Základní školy v 

Dobraticích (5) 

Obec Dobratice 988.911 Kč 1.333.160 Kč 

Veřejné prostranství 

v centru obce 

Třanovice (5) 

Obec Třanovice 1.437.241 Kč 1.958.416 Kč 
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Podpořené projekty – 8. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Rekonstrukce 

zahrady v MŠ Dobrá 

(1) 

Obec Dobrá 972.000 Kč 1.328.200 Kč 

Revitalizace budovy 

MŠ „Dolní" v 

Kunčicích pod 

Ondřejníkem a 

venkovní úpravy 

školkového areálu 

(1) 

Obec Kunčice pod 

Ondřejníkem 
597.273 Kč 772.467 Kč 

Nákup mikrobusu 

(1) 
Obec Hnojník 896.975 Kč 1.205.933 Kč 

Generální oprava 

osvětlení, podlahy a 

obkladů stěn v 

tělocvičně TJ 

SOKOL Metylovice 

č. p. 111 (1) 

Obec Metylovice 988.029 Kč 1.356.269 Kč 

Zavedení inovačních 

přístupů pro 

předškolní a 

mimoškolní 

vzdělávání (1) 

Obec Pražmo 215.056 Kč 288.470 Kč 

Rekonstrukce 

kulturního a 

společenského 

zařízení Smilovice 

(1) 

Obec Smilovice 1.273.516 Kč Projekt v realizaci 

Rekonstrukce sálu 

Obecního domu (1) 
Obec Lhotka 544.500 Kč 772.467 Kč 

Modernizace dojírny 

(3) 
Farma Krásná s.r.o. 300.000 Kč 740.520 Kč 

Pořízení techniky na 

sklízeň píce (3) 
Lenka Máchová 228.000 Kč 459.800 Kč 

Krmný míchací vůz 

se zastýlací turbínou 

a adaptérem na 

vakování (3) 

Karel Kuběnský 494.800 Kč 1.197.416 Kč 

Koupě obraceče na 

seno (3) 
JZD Staré Hamry 60.000 Kč 145.200 Kč  

Modernizace a 

dovybavení 

ubytovacího zařízení 

(4) 

Ing. Oldřich Menšík, 

Ph.D. 
105.472 Kč 193.513 Kč 
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Podpořené projekty – 9. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Obnova střešní 

krytiny budovy 

bývalé školy v 

Pazderně - 

kulturního prvku 

dědictví venkova (2) 

Obec Pazderna 357.188 Kč 714.689 Kč 

Podpora 

udržitelnosti a 

zviditelnění 

tradičního 

venkovského 

zvonění v údolních 

zvoničkách (2) 

Junák - svaz skautů a 

skautek ČR, 

středisko Štít 

Pražmo 

157.500 Kč Projekt v realizaci 

Nová fasáda - pro 

kostel paráda - I. 

etapa (2) 

Římskokatolická 

farnost Metylovice 
472.100 Kč Projekt v realizaci 

Zřízení půjčovny 

sportovních potřeb a 

dovybavení 

sportovně 

rekreačního areálu 

Opálená (4) 

Petr Mikeska 1.087.260 Kč Projekt v realizaci 

Inovace Penzionu 

Flóra (4) 
Jarmila Kubečková 167.691 Kč Projekt v realizaci 

Depandance 

penzionu Sluníčko 

(4) 

SEPETNÁ v.o.s. 999.610 Kč Projekt v realizaci 

Obnova veřejného 

osvětlení obce 

Metylovice -  - I. 

etapa - průtahová 

komunikace (5) 

Obec Metylovice 998.163 Kč 1.560.524 Kč 

Rekonstrukce 2 

mostů v obci Nižní 

Lhoty (5) 

Obec Nižní Lhoty 999.000 Kč Projekt v realizaci 

Revitalizace 

obecního hřbitova 

(5) 

Obec Smilovice 317.977 Kč 1.090.210 Kč 

Schůdněji za 

vyznáním úcty 

zesnulým (5) 

Římskokatolická 

farnost Hnojník 
542.924 Kč 603.249 Kč 

Rekonstrukce místní 

komunikace ve 

Vojkovicích (5) 

Obec Vojkovice 799.276 Kč 1.074.583 Kč 
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Podpořené projekty – 10. výzva 

Název projektu 

(číslo fiche) 

Příjemce dotace Schválená dotace Celkové výdaje 

projektu 

Co děti, mají si kde 

hrát? (1) 
Obec Krásná 441.000 Kč Projekt v realizaci 

Dětské hřiště v obci 

Komorní Lhotka (1) 

Obec Komorní 

Lhotka 
220.230 Kč Projekt v realizaci 

S kvalitním zázemím 

k lepším sportovním 

výkonům na Pržně. 

(1) 

Pržno 316.800 Kč Projekt v realizaci 

Mateřská školka 

Dobratice - 

rekonstrukce 

kanalizace a čištění 

odpadních vod (1) 

Dobratice 275.956 Kč Projekt v realizaci 

Kosit a sušit - 

pomůže fekální 

cisterna (3) 

Vyšní Lhoty 201.500 Kč Projekt v realizaci 

Pořízení inovační 

technologie pro 

management 

reprodukce stáda 

dojnic (3) 

Kunčice pod 

Ondřejníkem 
150.000 Kč Projekt v realizaci 

Dovybavení traktoru 

o nakladač a 

vývodový hřídel 

aneb Při tuningu 

traktoru žádám z 

LEADERu podporu 

(3) 

Komorní Lhotka 154.980 Kč Projekt v realizaci 

Upravené louky a 

pastviny v 

Pobeskydí (3) 

Horní Domaslavice 150.000 Kč Projekt v realizaci 

 


