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PŘÍLOHA Č. 1: VÝVOJ POČTU OBCÍ PODLE KRAJŮ OD ROKU 1990 DLE ČSU 

 

Zdroj: ČSU 
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PŘÍLOHA Č. 2: VELIKOSTNÍ SKUPINY OBCÍ V ČR 2014 DLE ČSU 

  

Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů - počet obcí
Size groups of municipalities by regions, districts - No.of municipalities

    

do (to) 199
od (up)200

do (to) 499

od 500

do 999

od 1 000

do 1 999

od 2 000

do 4 999

od 5 000

do 9 999

od 10 000

do 19 999

od 20 000

do 49 999

od 50 000

do 99 999

nad (over)

100 000

Hlavní město Praha 1 - - - - - - - - - 1 1 -

Středočeský kraj 1 145 232 394 273 140 67 19 15 4 1 - 83 49

Benešov 114 36 38 22 10 5 1 2 - - - 9 11

Beroun 85 13 30 24 12 3 2 1 - - - 6 4

Kladno 100 18 35 24 12 8 1 1 - 1 - 8 2

Kolín 89 14 32 24 13 4 1 - 1 - - 6 3

Kutná Hora 88 26 34 17 6 3 - 1 1 - - 4 6

Mělník 69 11 18 20 13 4 - 3 - - - 7 1

Mladá Boleslav 120 32 53 22 4 5 3 - 1 - - 8 5

Nymburk 87 13 34 26 8 2 1 3 - - - 7 3

Praha-východ 110 5 30 34 22 14 2 3 - - - 8 4

Praha-západ 79 2 15 21 22 14 5 - - - - 9 2

Příbram 121 30 51 22 10 5 2 - 1 - - 8 2

Rakovník 83 32 24 17 8 - 1 1 - - - 3 6

Jihočeský kraj 623 231 204 86 50 31 14 2 4 1 - 54 20

České Budějovice 109 23 39 20 13 10 3 - - 1 - 9 3

Český Krumlov 46 4 17 8 10 5 1 1 - - - 6 4

Jindřichův Hradec 106 44 27 20 4 8 2 - 1 - - 13 1

Písek 75 28 28 9 7 1 1 - 1 - - 5 1

Prachatice 65 25 22 6 8 2 1 1 - - - 6 4

Strakonice 112 55 39 9 5 1 2 - 1 - - 6 4

Tábor 110 52 32 14 3 4 4 - 1 - - 9 3

Plzeňský kraj 501 173 160 77 48 30 7 4 1 - 1 57 11

Domažlice 85 37 25 8 10 3 1 1 - - - 8 3

Klatovy 94 35 23 21 10 2 1 1 1 - - 15 4

Plzeň-město 15 1 2 5 4 2 - - - - 1 2 -

Plzeň-jih 90 29 34 15 4 6 2 - - - - 7 1

Plzeň-sever 98 33 28 17 8 11 1 - - - - 11 -

Rokycany 68 27 24 5 6 5 - 1 - - - 6 1

Tachov 51 11 24 6 6 1 2 1 - - - 8 2

Karlovarský kraj 132 15 42 33 16 15 4 4 3 - - 38 1

Cheb 40 7 14 6 5 4 1 2 1 - - 10 -

Karlovy Vary 54 5 15 21 5 5 1 1 1 - - 15 -

Sokolov 38 3 13 6 6 6 2 1 1 - - 13 1

Ústecký kraj 354 49 124 86 43 27 8 9 4 4 - 59 10

Děčín 52 3 19 14 6 4 3 2 - 1 - 14 -

Chomutov 44 8 15 9 7 1 - 2 2 - - 8 1

Litoměřice 105 16 44 24 12 5 2 1 1 - - 11 2

Louny 70 13 25 19 7 3 1 2 - - - 7 6

Most 26 4 11 3 2 4 - - 1 1 - 6 -

Teplice 34 3 5 10 6 5 2 2 - 1 - 9 1

Ústí nad Labem 23 2 5 7 3 5 - - - 1 - 4 -

Liberecký kraj 215 28 67 61 27 17 10 2 2 - 1 39 2

Česká Lípa 57 12 15 17 4 5 2 1 1 - - 11 1

Jablonec nad Nisou 34 3 7 10 7 4 2 - 1 - - 8 1

Liberec 59 5 22 16 5 7 3 - - - 1 11 -

Semily 65 8 23 18 11 1 3 1 - - - 9 -

Královéhradecký kraj 448 100 174 96 35 21 14 5 2 1 - 48 10

Hradec Králové 104 19 52 18 8 3 3 - - 1 - 6 -

Jičín 111 41 42 16 5 4 2 1 - - - 10 3

Náchod 78 12 30 21 5 3 5 1 1 - - 11 3

Rychnov nad Kněžnou 80 17 27 21 6 5 3 1 - - - 9 2

Trutnov 75 11 23 20 11 6 1 2 1 - - 12 2

Pardubický kraj 451 107 173 92 44 18 8 7 1 1 - 38 9

Chrudim 108 27 45 17 9 7 2 - 1 - - 13 5

Pardubice 112 23 51 16 13 6 2 - - 1 - 8 1

Svitavy 116 34 39 23 15 1 1 3 - - - 7 1

Ústí nad Orlicí 115 23 38 36 7 4 3 4 - - - 10 2

Kraj Vysočina 704 333 208 96 36 14 9 4 3 1 - 34 41

Havlíčkův Brod 120 54 30 21 8 3 3 - 1 - - 8 8

Jihlava 123 63 35 12 6 3 3 - - 1 - 5 9

Pelhřimov 120 71 25 12 6 4 - 2 - - - 9 4

Třebíč 167 74 59 21 7 4 1 - 1 - - 6 10

Žďár nad Sázavou 174 71 59 30 9 - 2 2 1 - - 6 10

Jihomoravský kraj 673 112 189 185 102 62 13 4 5 - 1 49 40

Blansko 116 33 39 25 10 6 1 1 1 - - 8 9

Brno-město 1 - - - - - - - - - 1 1 -

Brno-venkov 187 29 44 54 33 22 4 1 - - - 13 11

Břeclav 63 - 10 20 19 11 2 - 1 - - 9 4

Hodonín 82 5 16 26 12 18 2 2 1 - - 8 -

Vyškov 80 6 27 30 11 2 3 - 1 - - 5 3

Znojmo 144 39 53 30 17 3 1 - 1 - - 5 13

Olomoucký kraj 399 44 125 109 75 33 4 5 3 1 - 30 12

Jeseník 24 1 5 7 5 5 - 1 - - - 5 -

Olomouc 96 8 21 23 29 11 1 2 - 1 - 6 3

Prostějov 97 9 35 32 17 3 - - 1 - - 5 6

Přerov 104 18 44 25 10 3 2 1 1 - - 6 3

Šumperk 78 8 20 22 14 11 1 1 1 - - 8 -

Zlínský kraj 307 18 83 99 53 34 11 4 4 1 - 30 6

Kroměříž 79 8 34 24 4 4 3 1 1 - - 7 1

Uherské Hradiště 78 7 13 21 21 12 2 1 1 - - 7 3

Vsetín 61 - 7 24 13 13 1 1 2 - - 6 1

Zlín 89 3 29 30 15 5 5 1 - 1 - 10 1

Moravskoslezský kraj 300 13 58 76 76 43 19 3 7 4 1 42 3

Bruntál 67 8 31 13 8 3 2 1 1 - - 9 -

Frýdek-Místek 72 - 11 18 22 16 3 - 1 1 - 6 -

Karviná 17 - - - 3 5 4 - 3 2 - 7 -

Nový Jičín 54 1 4 21 14 6 5 1 2 - - 9 2

Opava 77 4 12 20 27 9 3 1 - 1 - 7 1

Ostrava-město 13 - - 4 2 4 2 - - - 1 4 -

Česká republika 6 253 1 455 2 001 1 369 745 412 140 68 43 15 5 602 214

Obce / MunicipalitiesNázev kraje, okresu

Name of the region,

of the district

Města

Towns

Městyse

Market

towns

Celkem

Total
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PŘÍLOHA Č. 3: DOTAZNÍK 

Dotazník 

Město (uveďte město, ve kterém vykonáváte své povolání či funkci): ………………………………………………… 

Povolání, funkce:………………………………………………………………………….Věk: ……………………………………………… 

Počet zaměstnanců úřadu ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Počet let ve funkci (pro volené představitele) …………………. 

Počet let ve veřejné správě (pro zaměstnance úřadu) ……………………………… 

 

1) Používáte strategii pro řízení rozvoje? Jak dlouho?  

a. Strategii nemáme a neplánujeme její zpracování 

b. Strategii nemáme, ale plánujeme její zpracování 

c. Strategii používáme první volební období 

d. Strategii máme více než jedno volební období 

e. Jiná odpověď………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Jaký je váš osobní postoj ke strategickému plánování  a řízení, kde hlavním nástrojem je strategický plán a řízení 

dle strategických cílů. Odpovězte prosím na všechny podotázky. Zakroužkujte Vaši odpověď „ano“ nebo „ne“. 

a. Strategii považuji za nástroj řízení  a aplikuji v praxi                ano - ne 

b. Strategii považuji za nástroj řízení, ale prozatím neaplikuji v praxi    ano - ne 

c. Jsem v té oblasti vzdělán       ano - ne 

d. Strategie je pouze nástroj pro získání finančních prostředků, zejména z EU ano - ne 

e. Jiná odpověď……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Jaké vidíte přínosy a úskalí řízení dle stanovených cílů ve strategii 

a. Přínosy strategického řízení ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

b. Úskalí…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

POKUD MÁTE STRATEGII, POKRAČUJTE DALŠÍMI OTÁZKAMI. POKUD STRATEGII NEMÁTE, DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ. 

4) Strategii jsme zpracovali 

a. Vlastními silami 

b. Strategii zpracovala externí firma 

c.        Jiná odpověď………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Při zpracování strategie jsme zapojili 

a. Občany             ano - ne   uveďte formu zapojení  …………………………………………………………………….. 

b. Neziskové organizace   ano - ne   uveďte formu zapojení ………………………………………………......................... 

c. Podnikatelské jednotky ano - ne  uveďte formu zapojení  …………………………………………………………………….. 

d. Další instituce uveďte ………………………uveďte formu zapojení ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Jak vypadá  strategický proces ve vaší obci, co děláte či neděláte v praxi fungování úřadu?  

a. Vstupní analýza prostředí      ano - ne - částečně  

b. Vstupní analýza potřeb a zájmů občanů                   ano - ne - částečně 

c. Vstupní analýza potřeb a zájmů podnikatelů       ano - ne - částečně 

d. Vstupní analýza potřeb a zájmů neziskového sektoru  ano - ne  - částečně 
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e. Tvorba strategického plánu a strategických cílů    ano - ne - částečně 

f. Uskutečňování strategie (akční plán, realizace plán. aktivit a projektů)  ano -ne - částečně  

g. Hodnocení výsledků dle strategie (hodnocení ukazatelů, BSC) ano - ne -  částečně 

Tam, kde jste uvedli částečně, prosím zdůvodněte svou odpověď. 

.....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Jak hodnotíte naplňování cílů strategie?  

a. Prostřednictvím předem definovaných ukazatelů     

b. Uveďte jaké ukazatele používáte …………………………………………………………………………………………… 

c. Metodou Balanced Scorecard BSC (metoda vyvážených ukazatelů)   

d. Jinou metodou popište 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e. Nehodnotíme naplňování cílů strategie, nepovažujeme to za užitečné  

f. Nehodnotíme naplňování cílů dle strategie, ale považujeme to za užitečné  

 

8)  Jak často monitorujete a doplňujte nové požadavky pro strategii  

a. 1 x ročně 

b. 2 x ročně 

c. 4 x ročně 

d. 1 x za volební období 

e. 2 x za volební období 

f. Neprovádíme monitoring a úpravy strategie 

Popište formu monitoringu strategie, aby bylo patrné jako formou a s kým provádíte monitoring (např. 

pravidelné schůzky strategické komise, jednání zastupitelstva, rada atd.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Jak často hodnotíte výsledky dosažených cílů  

a. 1 x ročně 

b. 2 x ročně 

c. 4 x ročně 

d. 2 x za volební období 

e. 1 za volební období 

f. Nehodnotíme 

Popište formu vyhodnocování naplnění cílů strategie, aby bylo patrné, jak a s kým provádíte hodnocení 

(pravidelné schůzky strategické komise, jednání zastupitelstva, rada atd.)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Strategie. Odpovězte prosím na všechny podotázky. 

a. Je veřejně dostupná pro občany na webových stránkách obce  ano - ne 

b. Pravidelně informujeme o naplňovaní cílů strategie    ano – ne 

c. Jak formou informujete o naplňování cílů ………………………………………………………………….. 

d. Koho  informujete doplňte ………………………………………………………………………………………… 

e. Zaměstnanci úřadu jsou seznámeni se strategií obce   ano - ne 

f. Zaměstnanci jsou zapojeni do plnění úkolů strategie   ano - ne  

g. Uveďte příklady konkrétního zapojení zaměstnanců …………………………………………………. 
Zdroj: vlastní zpracování
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PŘÍLOHA Č. 4: ROZTŘÍDĚNÍ OBCÍ DO VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍ DLE 

POČTU OBYVATEL DLE PŘÍRUČKY MMR 

¨ 

Zdroj: (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007) 
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PŘÍLOHA Č. 5 UKÁZKA HODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU MĚSTA KOPŘIVNICE  

 

Zdroj: (Město Kopřivnice, 2014)12 

  

                                                 

 

12 Město Kopřivnice. 2014. www.koprivnice.cz. Oficiální stránky města Kopřivnice. [Online] 17. 7 

2014. [Citace: 17. 7 2014.] http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice. 
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PŘÍLOHA  Č. 6: ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTI NA ÚROVNI VÝSTUPŮ 

PRO MĚSTO KOPŘIVNICI 

Indikátory výkonnosti na úrovni výstupů 

Oblasti 

výstupů 
Kód Indikátory Popis ukazatele Jednotka 

3.1 Nově  

budované 

budovy 

nadzemní, 

podzemní 

3.1.1.1 

Nová budova - obytná 

Nová budova za účelem pronajmu 

bytů. Užitná plocha dle proj. dok – m2 
m2 

3.1.1.2 

Počet nových bytů 

Počet nových bytů. počet 

3.1.2.1 

Nová budova - nebytové prostory 

Nová budova za účelem poskytování 

nebytových prostor. Užitná plocha dle 

proj. dok  

m2 

3.1.2.2 

Nová budova - nebytové prostory 

Počet nových nebytových jednotek počet 

3.1.2.3 

Nová budova - nebytové prostory 

Počet budov nebytových prostor počet 

3.1.3.1 
Nová budova občanské vybavenosti -  školství, 

vzdělávání 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.1.3.2 
Nová budova občanské vybavenosti -  školství, 

vzdělávání 

Počet nových budov vzdělávacích, 

školských 
počet 

3.1.4.1 Nová budova občanské vybavenosti - zdravotní péče Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.1.4.2 Nová budova občanské vybavenosti - zdravotní péče Počet nových budov pro zdravotnictví počet 

3.1.5.1 Nová budova občanské vybavenosti - sociální služby Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.1.5.2 Nová budova občanské vybavenosti - sociální služby Počet nových budov sociální péče počet 

3.1.6.1 Nová budova občanské vybavenosti - maloobchod Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.1.6.2 Nová budova občanské vybavenosti - maloobchod 
Počet nově vytvořených 
samostatných prostor pro jednotky 

maloobchodu 

počet 

3.1.7.1 
Nová budova občanské vybavenosti - ochrana 

obyvatelstva 

Nová budova za účelem ochrany 
obyvatelstva. Užitná plocha dle proj. 

dok. 

m2 

3.1.7.2 
Nová budova občanské vybavenosti - ochrana 

obyvatelstva 

Počet nových samostatných jednotek 

sloužících k ochraně, záchraně obyv. 
počet 

3.1.8.1 Nová budova občanské vybavenosti - veřejná správa 
Nová budova za účelem poskytování 
veřejnosprávních činností. Užitná 

plocha dle proj. dok. 

m2 

3.1.8.2 Nová budova občanské vybavenosti - veřejná správa 

Nová budova za účelem poskytování 

veřejnosprávních činností. Počet 

nových budov 

počet 
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3.1.9.1 Nová budova občanské vybavenosti - ubytování 

Nová budova za účelem poskytování 

ubytování turistům. Užitná plocha dle 

proj. dok. 

m2 

3.1.9.2 Nová budova občanské vybavenosti - ubytování Počet nových lůžek počet 

3.1.10.1 Nová budova občanské vybavenosti - stravování 

Nová budova za účelem poskytování 

stravování. Užitná plocha dle proj. 

dok. 

m2 

3.1.10.2 Nová budova občanské vybavenosti - stravování Počet nových stravovacích míst počet 

3.1.11.1 
Nová budova občanské vybavenosti - sportovně-
rekreační zařízení 

Nová budova za účelem poskytování 

tělovýchovy a sportu. Užitná plocha 

dle proj. dok. 

m2 

3.1.11.2 
Nová budova občanské vybavenosti - sportovně-

rekreační zařízení 

Počet nových sálů, místností ke 

cvičení, sportovních sálů 
počet 

3.1.12.1 Nová budova občanské vybavenosti - lázeňství 

Nová budova za účelem poskytování 

služeb v oblasti lázeňství. Užitná 
plocha dle proj. dok. 

m2 

3.1.12.2 Nová budova občanské vybavenosti - lázeňství 

Počet nových samostatných jednotek 

zdravotnických, relaxačních, 

léčebných 

počet 

3.1.13.1 Nová budova občanské vybavenosti - věda a výzkum 

Nová budova za účelem vědecko-

výzkumných aktivit. Užitná plocha 

dle proj. dok  

m2 

3.1.13.2 Nová budova občanské vybavenosti - věda a výzkum 
počet nových laboratoří, výzkumných 

míst 
počet 

3.1.14.1 

Nová budova - sakrální 

Nová budova za účelem sloužící 

církevním účelům. Užitná plocha dle 
proj. dok. 

m2 

3.1.15.1 

Nová budova  - průmyslová, výrobní, skladovací 

Nová budova za účelem realizace 

průmyslových aktivit. Užitná plocha 

dle proj. dok. 

m2 

3.1.15.2 

Nová budova  - průmyslová, výrobní, skladovací 

Počet nových samostatných jednotek 

pro skladování, výrobu 
počet 

3.1.2.14 Nová budova sloužící více účelům 
Nová budova sloužící více účelům. 

Užitná plocha dle proj. dok. 
m2 

3.1.7.15 Bezbariérové úpravy nových budov užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.2 Nově 

budované 

stavby 

3.2.1.1 
Nová stavba dopravní - silnice, místní komunikace 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.1.2 
Nová stavba dopravní - silnice, místní komunikace 

počet nových místních komunikací počet 

3.2.2.1 
Nová stavba dopravní - most 

užitná plocha dle proj. dok m2 

3.2.2.2 
Nová stavba dopravní - most 

počet nových mostů počet 

3.2.2.3 
Nová stavba dopravní  - tunel 

délka stavby dle proj. dok  km 

3.2.2.4 
Nová stavba dopravní  - tunel 

počet nových  tunelů počet 

3.2.2.5 
Nová stavba dopravní - zastávka, nástupiště 

užitná plocha dle proj. dok m2 

3.2.2.6 
Nová stavba dopravní - zastávka, nástupiště 

počet nových zastávek počet 
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3.2.2.7 
Nová stavba dopravní - cyklotrasa 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.2.8 
Nová stavba dopravní - cyklotrasa 

počet nových cyklotras počet 

3.2.2.9 
Nová stavba dopravní - cyklostezka 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.2.10 
Nová stavba dopravní - cyklostezka 

počet nových cyklotras počet 

3.2.2.11 
Nová stavba dopravní - trasa ostatní (turistická, pěší 

apod.) 
délka stavby dle proj. dok  km 

3.2.2.12 
Nová stavba dopravní - trasa ostatní (turistická, pěší 
apod.) 

počet nových turistických tras počet 

3.2.2.13 
Nová stavba dopravní - stezka ostatní 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.2.14 
Nová stavba dopravní - stezka ostatní 

počet stezek ostatních počet 

3.2.2.15 
Nová stavba dopravní - křižovatka 

užitná plocha dle proj. dok 
m2 

3.2.2.16 
Nová stavba dopravní - křižovatka 

počet nových křižovatek 
počet 

3.2.2.17 
Nová stavba dopravní - přechod pro chodce 

užitná plocha dle proj. dok 
m2 

3.2.2.18 
Nová stavba dopravní - přechod pro chodce 

počet nových přechodů pro chodce 
počet 

3.2.2.19 
Nová stavba dopravní - chodník 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.2.20 
Nová stavba dopravní - chodník 

počet nových chodníků počet 

3.2.2.21 
Nová stavba dopravní - parkoviště 

užitná plocha dle proj. dok  
m2 

3.2.2.22 
Nová stavba dopravní - parkoviště 

počet nových parkovišť 
počet 

3.2.2.23 
Nová stavba dopravní - parkoviště 

počet parkovacích míst  
počet 

3.2.2.24 
Nová stavba dopravní - protihlukové opatření 

užitná plocha dle proj. dok  
km 

3.2.2.25 
Nová stavba dopravní - ostatní 

délka stavby dle proj. dok km 

3.2.3.1 Nová přípojka - vodovodní délka stavby dle proj. dok km 

3.2.3.2 Nová přípojka - vodovodní počet nových přípojek vodovodních počet 

3.2.3.3 Nová přípojka - odpadních vod délka stavby dle proj. dok km 

3.2.3.4 Nová přípojka - odpadních vod počet nových přípojek odpadních vod počet 

3.2.3.5 Nová přípojka STL - plyn 

délka nově budovaných 
středotlakých plynovodních rozvodů 

včetně přípojek k jednotlivým 
odběratelům 

km 

3.2.3.6 Nová přípojka STL - plyn počet nových přípojek plynu počet 

3.2.3.7 Nová přípojka - elektrického vedení délka stavby dle proj. dok km 

3.2.3.8 Nová přípojka - elektrického vedení počet nových přípojek el. Vedení počet 

3.2.3.9 Nová přípojka - ostatní  délka stavby dle proj. km km 

3.2.3.10 Nová přípojka - ostatní  počet nových přípojek ostatních počet 

3.2.4 Stavby opěrných zdí, oplocení,  délka stavby dle proj. dok m 

3.2.5 Stavby opěrných zdí, oplocení 
počet opěrných zdí, oplocení, 

hlukových bariér 
počet 

3.2.6.1 Regenerovaná stavba - protihluková stavba užitná plocha dle proj. dok   m2 
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3.2.6.2 Regenerovaná stavba - protihluková stavba 
počet regenerovaných protihlukových 

opatření 
počet 

3.2.7 Nové vodní dílo - koupaliště užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.2.8 Nové vodní dílo - koupaliště počet nových koupališť počet 

3.2.9 Nové vodní dílo - přehrada užitná plocha dle proj. dok m2 

3.2.10 Nové vodní dílo - přehrada počet nových přehrad počet 

3.2.11 Nové vodní  dílo - rybník užitná plocha dle proj. dok  tis. m3 

3.2.12 Nové vodní  dílo - rybník počet nových rybníků počet 

3.2.13 
Nové vodní dílo - ochranné hráze, bariéry proti vodě 

apod. 
užitná plocha dle proj. dok  m 

3.2.14 
Nové vodní dílo - ochranné hráze, bariéry proti vodě 
apod. 

počet nových hrází, bariér proti vodě počet 

3.2.15.1 
Nové stavby nadzemní - ostatní 

užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.2.15.2 
Nové stavby podzemní - ostatní 

užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.2.15.3 Nová stavba - hřiště, sportoviště venkovní užitná plocha dle proj. dok m2 

3.2.15.4 Nová stavba - hřiště, sportoviště venkovní počet nových hřišť, sportovišť počet 

3.2.16.1 Plocha nového sběrného dvora 
Celková plocha sběrného dvora 

uvedená  v metrech čtverečních 
m2 

3.2.16.2 Plocha nového sběrného dvora počet nových sběrných dvorů počet 

3.2.16.3 Nově vybudovaný park užitná plocha dle proj. dok m2 

3.2.16.4 Nově vybudovaný park počet nových parků počet 

3.2.17 Bezbariérové úpravy nových staveb užitná plocha dle proj. dok. m2/km/m 

3.3 

Regenerované, 

revitalizované  

objekty 

nadzemní, 

podzemní 

3.3.1.1 

Regenerovaná budova - obytná 

Užitná plocha dle proj. dok – m2 m2 

3.3.1.2 

Počet nových bytů 

Počet regenerovaných bytů. počet 

3.3.2.1 

Regenerovaná budova - nebytové prostory 

Užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.3.2.2 

Počet nových jednotek nebytových prostor 

Počet regenerovaných budov k 

nebytovým prostorám 
počet 

3.3.2.3 

Počet nových jednotek nebytových prostor 

Počet regenerovaných nebytových 

jednotek 
počet 

3.3.3.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti -  

školství, vzdělávání 
 Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.3.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti -  
školství 

Počet regenerovaných vzdělávacích, 
školských budov 

počet 

3.3.4.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
zdravotní péče 

Užitná plocha dle proj. dok. m2 



6 

 

3.3.4.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

zdravotní péče 

Počet regenerovaných budov 

zdravotnických 
počet 

3.3.5.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

sociální služby 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.5.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
sociální služby 

Počet regenerovaných budov sociální 
péče 

počet 

3.3.6.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
maloobchod 

Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.6.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

maloobchod 

Počet nově vytvořených 

samostatných prostor pro jednotky 
maloobchodu 

počet 

3.3.7.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

ochrana obyvatelstva 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.7.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

ochrana obyvatelstva 

Počet regenerovaných budov 

sloužících ke ochraně, záchraně obyv. 
počet 

3.3.8.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

veřejná správa 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.9.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
ubytování 

Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.9.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
ubytování 

Počet regenerovaných lůžek počet 

3.3.10.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

stravování 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.10.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

stravování 

Počet regenerovaných stravovacích 

míst 
počet 

3.3.11.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

sportovně-rekreační zařízení 
Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.11.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 

sportovně-rekreační zařízení 

Počet regenerovaných sálů, místností 

ke cvičení, sportovních sálů 
počet 

3.3.12.1 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
lázeňství 

Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.12.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - 
lázeňství 

Počet regenerovaných samostatných 

jednotek zdravotnických, 
relaxačních, léčebných 

počet 

3.3.13.3 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - věda a 

výzkum 
 Užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.3.13.2 
Regenerovaná budova občanské vybavenosti - věda a 

výzkum 

Počet regenerovaných laboratoří, 

výzkumných míst 
počet 

3.3.14.1 

Regenerovaná budova - sakrální 

 Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.15.1 Regenerovaná budova  - průmyslová, výrobní, 

skladovací 

 Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.15.2 Regenerovaná budova  - průmyslová, výrobní, 

skladovací 

Počet regenerovaných samostatných 
jednotek pro skladování, výrobu 

počet 
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3.3.16 Regenerovaná budova sloužící více účelům Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.17 

Regenerovaná budova - kulturní památky 

Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.18 

Regenerovaná budova - národní kulturní památky 

 Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.3.19 

Regenerovaná budova sloužící více účelům.  

Užitná plocha dle proj. dok. m2 

3.4 

Regenerované, 

revitalizované 

území a stavby 

3.4.1.1 
Regenerovaná  stavba dopravní - silnice, místní 

komunikace 
délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.2 
Regenerovaná  stavba dopravní - silnice, místní 

komunikace 

počet regenerovaných silnic, místních 
komunikací 

počet 

3.4.1.3 
Regenerovaná  stavba dopravní - most 

užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.1.4 
Regenerovaná  stavba dopravní - most 

počet regenerovaných mostů počet 

3.4.1.5 
Regenerovaná  stavba dopravní  - tunel 

délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.6 
Regenerovaná  stavba dopravní  - tunel 

počet regenerovaných tunelů počet 

3.4.1.7 
Regenerovaná  stavba dopravní - zastávka nástupiště 

užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.1.8 
Regenerovaná  stavba dopravní - zastávka nástupiště 

počet regenerovaných zastávek, 
nástupišť 

počet 

3.4.1.9 
Regenerovaná  stavba dopravní - cyklotrasa 

délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.10 
Regenerovaná  stavba dopravní - cyklotrasa 

počet regenerovaných cyklotras počet 

3.4.1.11 
Regenerovaná  stavba dopravní - cyklostezka 

délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.12 
Regenerovaná  stavba dopravní - cyklostezka 

počet regenerovaných cyklostezek počet 

3.4.1.13 
Regenerovaná  stavba dopravní - trasa ostatní (pěší, 

turistická) 
délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.14 
Regenerovaná  stavba dopravní - trasa ostatní (pěší, 

turistická) 
počet regenerovaných tras pěší počet 

3.4.1.15 
Regenerovaná  stavba dopravní - stezka ostatní 

délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.16 
Regenerovaná  stavba dopravní - stezka ostatní 

počet regenerovaných stezka ostatní počet 

3.4.1.17 
Regenerovaná  stavba dopravní - křižovatka 

užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.1.18 
Regenerovaná  stavba dopravní - křižovatka 

počet regenerovaných křižovatka počet 

3.4.1.19 
Regenerovaná stavba dopravní - přechod pro chodce 

užitná plocha dle proj. dok.   m2 

3.4.1.20 
Regenerovaná stavba dopravní - přechod pro chodce 

počet regenerovaných přechod pro 
chodce 

počet 

3.4.1.21 
Regenerovaná stavba dopravní - chodník 

délka stavby dle proj. dok. km 

3.4.1.22 
Regenerovaná stavba dopravní - chodník 

počet regenerovaných chodníků počet 

3.4.1.23 
Regenerovaná stavba dopravní - parkoviště 

užitná plocha dle proj. dok počet 

3.4.1.24 
Regenerovaná stavba dopravní - parkoviště 

počet regenerovaných parkovišť počet 

3.4.1.25 
Regenerovaná stavba dopravní - parkoviště 

počet parkovacích míst   m2 

3.4.1.26 
Regenerovaná stavba dopravní - protihluková stavba 

užitná plocha dle proj. dok   m2 

3.4.1.27 
Regenerovaná stavba dopravní - protihluková stavba 

počet regenerovaných protihlukových 

opatření 
počet 



8 

 

3.4.1.28 
Regenerovaná  stavba dopravní - ostatní 

užitná plocha dle proj. dok  km 

3.4.2.1 Regenerovaná  přípojka - vodovodní užitná plocha dle proj. dok  km 

3.4.2.2 Regenerovaná  přípojka - vodovodní 
počet regenerovaných vodovodních 

přípojek 
počet 

3.4.2.3 Regenerovaná  přípojka - odpadních vod užitná plocha dle proj. dok  km 

3.4.2.4 Regenerovaná  přípojka - odpadních vod 
počet regenerovaných přípojek 
odpadních vod 

počet 

3.4.2.5 Regenerovaná přípojka STL - plyn 

délka nově budovaných středotlakých 

plynovodních rozvodů včetně 
přípojek k jednotlivým odběratelům 

km 

3.4.2.6 Regenerovaná přípojka STL - plyn 
počet regenerovaných přípojek 

plynových 
počet 

3.4.2.7 Regenerovaná  přípojka - elektrického vedení užitná plocha dle proj. dok  km 

3.4.2.8 Regenerovaná  přípojka - elektrického vedení 
počet regenerovaných elektrického 

vedení 
počet 

3.4.2.9 Regenerovaná  přípojka - ostatní  užitná plocha dle proj. dok  km 

3.4.3.1 Regenerovaná  stavby opěrných zdí, oplocení užitná plocha dle proj. dok  m 

3.4.3.2 Regenerovaná  stavby opěrných zdí, oplocení 
počet regenerovaných opěrných zdí, 

oplocení 
počet 

3.4.4.1 Regenerované  vodní dílo - koupaliště, bazén užitná plocha dle proj. dok   m2 

3.4.4.2 Regenerované  vodní dílo - koupaliště, bazén 
počet regenerovaných koupališť, 
bazénů 

počet 

3.4.4.3 Regenerované  vodní dílo - přehrada užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.4.4 Regenerované  vodní dílo - přehrada počet regenerovaných přehrad počet 

3.4.4.5 Regenerované  vodní dílo - rybník užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.4.6 Regenerované  vodní dílo - rybník počet regenerovaných rybníků počet 

3.4.4.7 Regenerované  vodní dílo - řeka, potok užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.4.8 Regenerované  vodní dílo - řeka, potok počet regenerovaných řek, potoků počet 

3.4.4.9 
Regenerované  vodní dílo - ochranné hráze, bariéry 

proti vodě apod.  
užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.4.10 
Regenerované  vodní dílo - ochranné hráze, bariéry 

proti vodě apod.  

počet regenerovaných ochranných 

hrází, bariér proti vodě 
počet 

3.4.5.1 
Regenerovaná  stavba nadzemní - ostatní 

užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.5.2 
Regenerovaná  stavba nadzemní - ostatní 

počet regenerovaných počet 

3.4.5.3 
Regenerovaná  stavby podzemní - ostatní 

užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.1 Regenerovaná plocha - hřiště, sportoviště venkovní užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.2 Regenerovaná plocha - hřiště, sportoviště venkovní 
počet regenerovaných hřišť, 

sportovišť venkovních 
počet 

3.4.6.3 Regenerovaná  plocha - park užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.4 Regenerovaná  plocha - park počet regenerovaných parků počet 

3.4.6.5 Regenerovaná  plocha veřejného prostranství - náměstí užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.6 Regenerovaná  plocha veřejného prostranství - náměstí 
počet regenerovaných prostranství, 

náměstí 
počet 

3.4.6.7 Regenerovaná plocha veřejného prostranství - zeleň užitná plocha dle proj. dok.  m2 
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3.4.6.8 Regenerovaná plocha - hřbitov užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.9 Regenerovaná plocha - hřbitov počet regenerovaných počet 

3.4.6.10 Počet nových hřbitovních míst počet nových míst  počet 

3.4.6.11 Počet nových hřbitovních míst počet regenerovaných počet 

a Regenerovaná  plocha - veřejné prostranství ostatní užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.13 Regenerovaná  plocha - veřejné prostranství ostatní počet regenerovaných ploch počet 

3.4.6.14 Regenerovaná  plocha - odstraněné ekologické zátěže 

plocha odstraněných starých 

ekologických zátěží v metrech 

čtverečních.  Jedná se o závažnou 
kontaminaci horninového prostředí, 

podzemních vod a zemin.  

 m2 

3.4.6.15 Regenerovaná  plocha - odstraněné ekologické zátěže 
počet regenerovaných 
(dekontaminovaných)ploch 

počet 

3.4.6.16 Regenerovaná  plocha - průmyslová zóna užitná plocha dle proj. dok  m2 

3.4.6.17 Regenerovaná  plocha - průmyslová zóna 
počet regenerovaných průmyslových 

zón 
počet 

3.4.6.18 Plocha rekultivovaných starých skládek 

Celková plocha rekultivovaných 

starých skládek uvedená v metrech 
čtverečních 

m2 

3.4.6.19 Počet rekultivovaných starých skládek 

Rekultivací skládky je činnost 

směřující k vytvoření podmínek, pro  

následné využití území v souladu s 
územně technickou dokumentací. 

Rekultivace skládek se provádějí 

podle normy ČSN 838035 
"Uzavírání a rekultivace skládek". 

počet 

3.4.6.20 Počet odstraněných nepovolených skládek v ZCHÚ 

Celkový počet odstraněných 

nepovolených skládek ve zvláště 

chráněných územích 

počet 

3.4.6.21 Počet odstraněných nepovolených skládek v ZCHÚ 
počet regenerovaných nepovolených 

skládek 
počet 

3.4.6.22 Regenerovaná  plocha - lesní 
užitná plocha dle proj. dok 

 m2 

3.4.6.23 Regenerovaná  plocha - lesní 
počet regenerovaných lesních ploch 

počet 

3.4.6.24 Regenerovaná  plocha - přírodní, chráněné oblasti 
užitná plocha dle proj. dok. 

 m2 

3.4.6.25 Regenerovaná  plocha - přírodní, chráněné oblasti 
počet regenerovaných přírodních 

chráněných oblastí 
počet 

3.4.6.26 
Celková plocha, na které byla realizována opatření 

pro podporu biodiverzity 

Celková plocha území v hektarech, 
na které byla uskutečněna opatření na 

podporu biodiverzity (např. opatření 

k ochraně ohrožených druhů rostlin a 
živočichů, opatření k překonávání 

migračních bariér - rybí přechody, 

likvidace nepůvodních druhů, 

realizace trvalých opatření na 

ochranu jeskyní a krasových jevů, 

atd.)  

ha 

3.4.6.27 Regenerovaná  plocha - ostatní užitná plocha dle proj. dok.  m2 

3.4.6.28 Bezbariérové úpravy regenerovaných staveb užitná plocha dle proj. dok. m2/km/m 
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3.4.6.29 Bezbariérové úpravy regenerovaných ploch užitná plocha dle proj. dok. m2/km/m 

3.5 Vzdělávací 

akce  

3.5.1 
Vzdělávací akce pořádaná městem počet vzdělávacích akcí ročně 

počet 

3.5.2 
Vzdělávací akce podpořená městem počet vzdělávacích akcí ročně 

počet 

3.5.3 
Vzdělávací akce se zaměřením na ochranu a prevenci 

ŽP počet vzdělávacích akcí ročně 
počet 

3.5.4 
Vzdělávací akce se zaměřením na bezpečnost a 

ochranu obyv. počet vzdělávacích akcí ročně 
počet 

3.6 Kulturně- 

společenské a 

turistické akce  

3.6.1.1 
Kulturně- společenská akce pořádaná městem 

počet kulturně-společenských akcí 
ročně 

počet 

3.6.1.2 
Kulturně- společenská akce podpořená městem 

počet kulturně-společenských akcí 
ročně 

počet 

3.6.2.1 
Turistická akce pořádaná městem počet turistických akcí ročně 

počet 

3.6.2.2 
Počet turistických akcí podpořených městem počet turistických akcí ročně 

počet 

3.6.3.1 
Počet vytvořených marketingových produktů pro 

cestovní ruch 

Počet vytvořených marketingových 

produktů pro cestovní ruch 
počet 

3.6.3.2 

Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti 
cestovního ruchu 

Počet propagačních kampaní na 
produkty cestovního ruchu  

počet 

3.7 Koncepce 

studie, 

projekty 

3.7.1 
Koncepcí, studií a projektů zaměřených na řešení 

rozvoje dopravní obslužnosti v regionu 

Počet koncepcí, studií a projektů, 
které svým zaměřením přispívají ke 

zlepšení a rozvoji dopravní 

obslužnosti v regionu (např. 
dopravně geografické analýzy, 

koncepční rozvojové dokumenty). 

počet 

3.7.2 Projektové dokumentace na nové stavby a budovy počet koncepcí, studií a projektů,  počet 

3.7.3 
Projektové dokumentace na regenerované stavby a 
budovy a území 

počet koncepcí, studií a projektů,  počet 

Zdroj: Vlastní zpracování
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PŘÍLOHA Č. 7: ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTI NA ÚROVNI VÝSLEDKŮ PRO MĚSTO 

KOPŘIVNICI 

Monitorovací indikátory výkonnosti na úrovni výsledků 

Oblasti výsledků   Indikátory výsledků Měrná jednotka 
Měrná 

jednotka 

2.1 Výsledky v 
oblasti 
zaměstnanosti 

2.1.1 
Nové vytvořená pracovního místa v rámci 

akce 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst, přepočtený na 
plné úvazky.  

počet 

2.1.2 Počet zaměstnaných osob v rámci akce 
Počet nově zaměstnaných osob v 

rámci akce 
počet 

2.1.3 
Finanční podpora ze strany města, obce na 

podporu zaměstnanosti 

Finanční podpora obce, města na 

podporu zaměstnanosti 
tis. kč/rok 

2.2 Výsledky v 
oblasti 
podnikání 

2.2.1 
Vznik nových podnikatelských jednotek v 

rámci akce 

počet nových podn. jednotek 

celkem vzniklých v  rámci akce 
počet 

2.2.2.

1 
Podpora založení velkého podniku 

počet velkých podniků  250 a více 

a zam. 
počet 

2.2.2.

2 
Podpora založení středního podniku 

počet středních podniků 50-249 

zam. 
počet 

2.2.2.

3 
Podpora založení malého podniku 

počet malých podniků 1-47 
zaměstnanců 

počet 

2.2.2.

4 
Podpora založení OSVČ počet OSVČ počet 

2.2.3 Počet nově vzniklých inkubátorů 

Počet nově vzniklých inkubátorů. 

Podnikatelský inkubátor (PI) - je 
prostředí převážně pro začínající 

inovativní firmy, které požívají za 

předem stanovených podmínek 
zvýhodněného nájemného a služeb 

poskytovaných provozovatelem 

inkubátoru, a které jsou schopny 
uplatnit svůj produkt v rozumném 

časovém horizontu na trhu. 

počet 

2.2.4 
Počet podnikatelských jednotek umístěných 

v průmyslové zóně- jeden rok po dokončení  

Počet podnikatelských jednotek 
umístěných v průmyslové zóně- 

jeden rok po dokončení  

počet 

2.2.5 

Podpora nových služeb v oblasti 
maloobchodu -  v objektech, či na území 

města, obce 

Počet nových nabízených služeb v  
objektech města či obce 

počet 

2.2.6 

Podpora nabídky nových služeb 

podnikatelskými jednotkami - v nových 
objektech či území ve vlastnictví města 

Počet podnikatelských jednotek 
nabízející služby celkem v nových 
objektech města 

počet 

2.2.7 

Podpora nabídky nových služeb 

podnikatelskými jednotkami - v 

regenerovaných objektech či území ve 
vlastnictví města 

Počet podnikatelských jednotek 
nabízející služby celkem v 
revitalizovaných objektech města 

počet 

2.2.8 

Podpora nabídky nových služeb 

podnikatelskými jednotkami ve stávajících 

objektech města 

Počet podnikatelských jednotek 
nabízející služby celkem v nových 
objektech města 

počet 

2.2.9 
Finanční podpora podnikání ze strany obce, 

města 

Finanční podpora podnikaní ze 
strany města v tis. ročně 

tis kč/rok 

2.3 Výsledky v 
oblasti 
cestovního 
ruchu 

2.3.1.

1 Počet návštěvníků kulturně- společenská 
akce pořádaná městem 

počet návštěvníků počet 

2.3.1.

2 Počet návštěvníků kulturně- společenská 
akce podpořená městem 

počet návštěvníků počet 
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2.3.2 Počet návštěvníků na turistické akcí 
pořádané městem 

počet návštěvníků počet 

2.3.3.

1 

Počet návštěvníků v novém sportovně-

rekreačním zařízení 
Počet návštěvníků ročně počet 

2.3.3.

2 

Počet návštěvníků ve regenerovaném 

sportovně-rekreačním zařízení 

Zvýšený počet návštěvníků oproti 
původnímu stavu v následujícím 
roce po ukončení regenerace 

počet 

2.3.4.

1 

Počet návštěvníků v novém objektu pro 
účely lázeňství  

Počet návštěvníků ročně počet 

2.3.4.

2 

Počet návštěvníků v regenerovaném objektu 
pro účely lázeňství  

Zvýšený počet návštěvníků oproti 
původnímu stavu v následujícím 
roce po ukončení regenerace 

počet 

2.3.5.

1 

Počet návštěvníků v nových ubytovacích 

zařízeních 
Počet návštěvníků ročně počet 

2.3.5.

2 

Počet návštěvníků v regenerovaných 

ubytovacích zařízeních 

Zvýšený počet návštěvníků oproti 
původnímu stavu v následujícím 
roce po ukončení regenerace 

počet 

2.3.6.

1 

Počet návštěvníků v nových restauračních 
zařízeních 

Počet návštěvníků ročně počet 

2.3.6.

2 

Počet návštěvníků v restauračních 

ubytovacích zařízeních 

Zvýšený počet návštěvníků oproti 
původnímu stavu v následujícím 
roce po ukončení regenerace 

počet 

2.3.7.

1 

Počet nových návštěvníků nových cyklotras, 
cyklostezek, pěších, turistických stezek 

apod. 

Průměrný počet uživatelů nových 
cyklo a hippo stezek po 1. roce 
provozu za den - zdroj průzkum / 
evaluační studie  

počet 

2.3.7.

2 

Počet nových návštěvníků regenerovaných 
cyklotras, cyklostezek, pěších, turistických 

stezek apod. 

Zvýšený počet návštěvníků oproti 
původnímu stavu v následujícím 
roce po ukončení regenerace - 
evaluační studie 

počet 

2.3.8 
Finanční podpora subjektů cestovního ruchu 

ze strany města 

Finanční podpora podnikaní ze 
strany města v tis. ročně 

tis/rok 

2.4 Výsledky v 
oblasti ochrany 
životního 
prostředí  

2.4.1 
Snížení skleníkových emisí (CO2 ekv. na 

obyv.) v rámci akce 

Snížení skleníkových plynů 
vyjádřených v ekvivalentu oxidu 

uhličitého v tunách na obyvatele a 

rok pro celou ČR  

t CO2 ekv. na 

obyvatele/rok 

2.4.2 
Snížení měrný emise za všechny kategorie 

zdrojů - tuhé částice v rámci akce 

Emise znečišťujících látek za 
určité časové období připadajících 

na jednotku plochy území v 

tis.tunách za rok na km2 

tis.t/km2 

2.4.3 
Snížení expozice obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím PM10 v rámci akce 

Podíl obyvatel ČR žijící na území, 
kde byly v daném roce překročeny 

stanovené denní nebo roční limitní 

hodnoty úrovně znečištění ovzduší 
pro ochranu zdraví lidí pro 

prachové částice velikostní frakce 

do 10 μm (PM10).  Za překročení 
denní limitní úrovně znečištění 

ovzduší se považuje více než 35 

překročení průměrné denní 
koncentrace 50 μg/m3 za 

kalendářní rok, za překročení roční 

limitní úrovně znečištění ovzduší 

se považuje překročení průměrné 

roční koncentrace 40 μg/m3, viz 

zákon o ochraně ovzduší č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 % 

2.4.4.

1 

Počet obyvatel nově připojených na 
vodovod v rámci akce 

Počet obyvatel nově připojených 

na vodovod pro veřejnou spotřebu 

ve správě hlavních provozovatelů 

počet 
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2.4.4.

2 

Počet obyvatel nově připojených na 

kanalizaci v rámci akce 

Počet obyvatel nově připojených 

na vodovod pro veřejnou spotřebu 

ve správě hlavních provozovatelů 

počet 

2.4.4.

3 
Pitná voda fakturovaná v rámci akce 

Voda z vodovodů pro veřejnou 

spotřebu ve správě hlavních 
provozovatelů v tisících m3 

tis. m3 

2.4.4.

4 
Odpadní voda v rámci akce 

Vypuštěná odpadní voda do 
kanalizací pro veřejnou spotřebu 

ve správě hlavních uživatelů v 

tisících m3 

tis. m3 

2.4.4.

5 
Čištěná odpadní voda v rámci akce 

Čištěná voda včetně srážkových 
vod z kanalizací pro veřejnou 

spotřebu ve správě hlavních 

uživatelů v tisících m3 

tis. m3 

2.4.4.

6 
Počet obyvatel chráněných proti povodním 

Počet obyvatel chráněných proti 

povodním pomocí daných opatření 
počet 

2.4.4.

7 

Počet realizovaných opatření v souvislosti s 

omezováním rizika povodní 

 Jedná se např. o pořízení 
speciálního zařízení systému 

předpovědní nebo hlásné 

povodňové služby. 

počet 

2.4.4.

8 

Plocha území nově chráněného proti 

povodním 

Plocha území nově chráněného 

proti povodním (porovnání stavu 
před a po realizaci projektu) 

m2 

2.4.5.

1 

Počet nově připojených odběratelů zemního 

plynu 

Počet nově vybudovaných 

plynovodních přípojek za účelem 
změny vytápění na zemní plyn 

počet 

2.4.5.

2 

Nově budované rozvody STL včetně 

přípojek 

délka nově vybudovaných 
středotlakých plynovodních 

rozvodů včetně přípojek 

k jednotlivým odběratelům 

km 

2.4.6.

1 

Objem komunálního odpadu (produkce) v 

rámci nové akce 

Objem komunálního odpadu 

sebraného v tis. tunách 
tis. t./rok 

2.4.6.

2 

Celková  kapacita nového zařízení pro 
nakládání s odpady 

Celková kapacita zařízení pro 
nakládání s odpady v tunách za 

rok, viz zákon 185/2001 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších 

předpisů 

t/rok 

2.4.6.

3 
Kapacita systému separace a svozu odpadů 

Celková kapacita systému na 

třídění a svoz odpadů uvedená v 
tunách maximálního možného 

množství vytříděných a svezených 

odpadů systémem za rok 

t/rok 

2.4.7.

1 

Počet úspěšně proškolených osob v oblasti 
IZS (Integrovaný záchranný plán 

Počet osob, které ukončily školení 

v oblasti IZS předepsaným 

způsobem 

počet 

2.4.7.

2 

Počet úspěšně proškolených osob v oblasti 
prevence ekologické  výchovy a prevence 

ochrany živ. Prostředí 

Počet osob, které ukončily školení 

v oblasti  předepsaným způsobem 
počet 

2.5 Výsledky v 
oblasti 
zlepšování 
kvality života 
občanů 

2.5.1.

1 

Počet občanů uspokojených zlepšeným 

stavem bytových domů 

Počet občanů bydlících v 

regenerovaných bytech 
počet 

2.5.1.

2 

Počet občanů bydlících v nových bytových 

domech 

Počet občanů bydlících v nově 
vystavěných bytech města, obce 

počet 

2.5.2.

1 

Počet žáků studentů v nových objektech  

školství  

počet nových žáků, studentů, 
účastníků 

počet 

2.5.2.

2 

Počet žáků studentů v regenerovaných 

objektech  školství  

zvýšený počet žáků, studentů, 
účastníků 

počet 

2.5.2.

3 

Počet žáků studentů ve stávajících objektech  

školství  

zvýšený počet žáků, studentů, 
účastníků 

počet 

2.5.2.

4 

Finanční podpora do oblasti vzdělávání 
ostatním subjektům  

Finanční podpora neziskových ze 
strany města v tis. ročně 

tis/rok 

2.5.3.

1 

Služby sociálního poradenství (senioři, 
cizinci, matky po mateřské dovolené apod.) 

kapacita uspokojených občanů  počet 
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2.5.3.

2 

Služby sociální péče (osobní asistence, 

pečovatelská služba, domovy pro seniory, 

denní stacionáře, chráněné bydlení, léčebny 
dlouhodobě nemocných, domovy pro osoby 

se zdravotní postižením) 

kapacita uspokojených občanů počet 

2.5.3.

3 

Služby sociální prevence ( drogově závislí,  

kriminalita, bezdomovectví, krize v rodině, 

sociálně vyloučení apod.) 

kapacita uspokojených občanů  počet 

2.5.4.

1 

Počet zapojených žáků v rámci školské 

výchovy do sportovních aktivit 
počet zapojených žáků počet 

2.5.4.

2 
Nové služby v rámci organizovaného sportu 

počet nově organizovaných 

sportovců 
počet 

2.5.4.

3 

Finanční podpora do oblasti tělovýchovy a 
sportu ostatním subjektům  

Finanční podpora neziskových ze 
strany města v tis. ročně 

tis/rok 

2.5.4.

4 

Nové služby - pohybové aktivity 
neorganizovaného sportu veřejnosti 

počet účastníků ročně počet 

2.5.4.

5 

Nové služby - komerční sport (sportovní 
aktivity za úplatu) 

počet účastníků ročně počet 

2.5.4.

6 
Nové služby - rekreačně-sportovní za úplatu počet účastníků ročně počet 

2.5.4.

7 

Finanční podpora do oblasti sociálních 

služeb ostatním subjektům  

Finanční podpora neziskových ze 

strany města v tis. ročně 
tis/rok 

2.5.5.

1 

Počet uspokojených pacientů v rámci 

nových služeb zdravotní péče 
počet uspokojených pacientů počet 

2.5.5.

2 

Finanční podpora do oblasti zdravotnictví 

ostatním subjektům  

Finanční podpora neziskových ze 

strany města v tis. ročně 
tis/rok 

2.5.6.

1 

Počet nových vědecko-výzkumných 

pracovníků 
počet nových služeb počet 

2.5.6.

2 
Počet nových výsledků vědy a výzkumu počet nových služeb počet 

2.5.6.

3 

Finanční podpora do oblasti vědy a 

výzkumu ostatním subjektům  

Finanční podpora neziskových ze 

strany města v tis. ročně 
tis/rok 

2.5.7 
Počet občanů uspokojených v rámci nových 

služeb veřejné správy 
počet uspokojených občanů ročně počet 

2.5.8.

1 

Počet nově založených neziskových 

organizací s podporou města 

Počet nových neziskových 

organizací vzniklých v rámci akce 
počet 

2.5.8.

2 

Finanční podpora neziskových organizací 
města 

Finanční podpora neziskových ze 
strany města v tis. ročně 

tis/rok 

2.5.8.

3 

Počet občanů uspokojených v rámci 

regenerace veřejného prostranství 

Počet občanů žijících v těsné 

blízkosti (do 1 km) 
regenerovaného území 

počet 

2.6 Výsledky v 
oblasti místních 
komunikací  

2.6.1 Počet odstraněných bodových závad 

nevyhovující parametry či 

technický stav mostů či propustků 

(nevyhovující šířka, únosnost, …), 
dopravně závadné křižovatky 

(nevyhovující zaústění silnic, 
chybějící odbočovací pruh, 

nepřehlednost …), nevyhovující 

směrové a výškové vedení trasy 
komunikace (nebezpečné výškové 

vlny, poloměry oblouků 

nesplňující směrové parametry, 
nedostatečný rozhled,…), 

nevyhovující šířkové parametry 

(zúžené profily komunikací, 
chybějící zastávkový záliv,…), 

kolizní body s železniční 

dopravou, nenormové podjezdné 

výšky podjezdů, nevyhovující 

parametry či technický stav 

opěrných a zárubních zdí a 
nezajištěné svahy (riziko vytvoření 

zátěže). 

počet 

2.6.2 
Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou 
veřejnou dopravou 

Počet obyvatel, kterým je dostupná 

zlepšená veřejná doprava (zlepšení 

vozových parků, rekonstruované 
zastávky a přístupy k nim, 

signalizace atd.), bez ohledu na to, 

zda ji budou využívat. 

počet 
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2.6.3 

Počet koncepcí, studií a projektů 
zaměřených na řešení rozvoje dopravní 

obslužnosti v regionu 

Počet koncepcí, studií a projektů, 

které svým zaměřením přispívají 

ke zlepšení a rozvoji dopravní 

obslužnosti v regionu (např. 
dopravně geografické analýzy, 

koncepční rozvojové dokumenty). 

počet 

2.6.4 

Počet bezbariérových zastávek veřejné 
dopravy 

Počet nově vybudovaných nebo 
modernizovaných zastávek veřejné 

dopravy, které jsou stavebně 

uzpůsobeny pro bezbariérový 
nástup do vozidla veřejné dopravy. 

počet 

2.7 Zlepšení 
stavu objektu či 
území 

2.7.1 Úspora spotřeby energie bytových domů 

Úspora spotřeby energie bytových 
domů znamená procentické 

vyjádření snížení spotřeby energie 

v bytových domech na území 
problémových sídlišť, tj. vyjádření 

rozdílu spotřeby energie před 

provedením energetických sanací 
obytných budov a po jejich 

dokončení 

 % 

2.7.2 
Úspora spotřeby energie nebytových  
objektů, zařízení a staveb 

Úspora spotřeby energie bytových 

domů znamená procentické 
vyjádření snížení spotřeby energie, 

tj. vyjádření rozdílu spotřeby 

energie před provedením 
energetických sanací  a po jejich 

dokončení 

 % 

2.7.3 
Počet obyvatel nově připojených na veřejné 

osvětlení 

Počet obyvatel nově připojených 

na veřejné osvětlení 
počet 

2.7.4 
Zlepšení stavu objektu – technologická, 

ekologická či jiná změna 

popis kvalitativní změny. Popisná 
položka 

  

2.7.5 Zlepšení stavu  území - popisná položka 
popis kvalitativní změny. Popisná 
položka 

  

Zdroj: vlastní zpracování
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PŘÍLOHA Č. 8: ČÍSLENÍK INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTI NA ÚROVNI DOPADŮ PRO MĚSTO 

KOPŘIVNICI 

Indikátory výkonnosti na úrovni dopadů  
 

Popis 

rozvojové 

oblasti 

Kód 
Indikátory pro vybrané 

území NUTS 5 
Popis ukazatele 

Měrná 

jednotka 

 1.1 Pozitivní 

demografický 

vývoj 

1.1.1 Pozitivní přírůstek migračního salda 

Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a 

vystěhovalých v relaci k celkovému počtu 

obyvatelstva 

počet 

1.1.2 Snižující se index stáří 
Poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 a více let 
na 100 obyvatel ve věkové skupině 0-14 let  

 % 

1.1.3.1 Struktura obyvatel podle věku (0-14) 
Podíl obyvatelstva ve specifických věkových 

skupinách na celkové populaci - 0 – 14 let 
 % 

1.1.3.2 Struktura obyvatel podle věku (15-64) 
Podíl obyvatelstva ve specifických věkových 

skupinách na celkové populaci - 15 – 64 let 
 % 

1.1.3.3 Struktura obyvatel podle věku (65+) 
Podíl obyvatelstva ve specifických věkových 

skupinách na celkové populaci - 65 let a více 
 % 

1.2 Zlepšení 

absorbce trhu 

práce 

1.2.1.1 Snížení míry nezaměstnanosti 
Podíl nezaměstnaných osob na celkovém počtu 

ekonomicky aktivního obyvatelstva 
 % 

1.2.1.2 
Snížení míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (12 a více 

měsíců) na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních ve věkové skupině 15-64 let v  % 
(celkem) 

 % 

1.2.1.3 
Nově vytvořená pracovní místa ve 

městě, obci 

Průměrný počet nově vytvořených pracovních 

míst 
počet 

1.2.2.1 
Snižující se počet obyvatel starších 15-

ti let se základním vzděláním 

Počet obyvatel ve věku 16+ se základním 

vzděláním 
 % 

1.2.2.2 
Zvyšující se podíl absolventů středního 

vzdělávání s maturitní zkouškou na 
odpovídající populaci 

Podíl absolventů ze sekundárního (středního) 

vzdělávání s maturitní zkouškou na věkové 
skupině 19-ti letých 

 % 

1.2.2.3 
Zvyšující se podíl absolventů 

vysokoškolského vzdělání  
odpovídající populaci 

Podíl absolventů ze sekundárního (středního) 

vzdělávání s maturitní zkouškou na věkové 
skupině 30-ti letých 

 % 

1.2.2.4 Zvyšující se index vzdělanosti  

Podíl součtu středoškolsky vzdělaných obyvatel 
s maturitou (SŠmat) a vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel s trojnásobnou váhou (3*VŠ) na 

celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let.  

 % 

1.3. Ekonomická 

výkonnost 

1.3.1.1 
Zvýšení ekonomické výkonnosti v 
území 

Regionální HDP na obyvatele, ČR = 100  % 

1.3.1.2 Vyšší míra ekonomické aktivity Míra ekonomické aktivity obyvatelstva 15+  % 

1.3.1.3 Nárůst průměrné měsíční mzdy v Kč Průměrná měsíční mzda Kč 

1.3.2.1 Nárůst podnikatelské aktivity  Celkový počet OSVČ a podniků počet 

1.3.2.2 Zvyšující se počet  velkých podniků Počet velkých podniků  250 a více a zam. počet 

1.3.2.3 Zvyšující se počet středních podniků Počet středních podniků 50-249 zam. počet 

1.3.2.4 Zvyšující se počet malých podniků Počet malých podniků 1-47 zaměstnanců počet 
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1.3.2.5 Zvyšující se počet OSVČ Počet OSVČ počet 

1.3.3.1 
Zvyšující se inovační infrastruktura - 

průmyslová zóna, inkubátory a apod. 

počet podniků v podnikatelských inkubátorech, 

průmyslových zónách přináležejících městu 
počet 

1.3.3.2 
Počet nových pracovních v příležitostí  
hi-tech na území 

počet pracovních míst počet 

1.3.4.1 
Snížení vyplácených prostředků 

hmotné nouze 

Celková částka vyplacená ročně v rámci hmotné 

nouze 
tis. kč. 

1.3.4.2 
Snižující se výše příspěvku hmotné 

nouze na obyvatele 
Výše příspěvku hmotné nouze na obyvatele Kč 

1.4.Zlepšení stavu 

místní 

infrastruktury a 

bezpečnosti 

1.4.1 
Dopravní obslužnost silniční  - místní 

komunikace 
Počet km silnice - místní komunikace  km 

1.4.2 
Dopravní obslužnost městská 

hromadná doprava  
Počet přepravených osob osob 

1.4.3.1 
Počet obyvatel připojených na 

vodovod  

Počet obyvatel nově připojených na vodovod pro 
veřejnou spotřebu ve správě hlavních 

provozovatelů 

počet 

1.4.3.2 
Počet obyvatel připojených na 

kanalizaci 

Počet obyvatel nově připojených na vodovod pro 

veřejnou spotřebu ve správě hlavních 
provozovatelů 

počet 

1.4.4.1 Pitná voda fakturovaná  
Voda z vodovodů pro veřejnou spotřebu ve 
správě hlavních provozovatelů v tisících m3 

tis. m3 

1.4.4.2 Odpadní voda 

Vypuštěná odpadní voda do kanalizací pro 

veřejnou spotřebu ve správě hlavních uživatelů v 

tisících m3 

tis. m3 

1.4.4.3 Čištěná odpadní voda  

Čištěná voda včetně srážkových vod z kanalizací 

pro veřejnou spotřebu ve správě hlavních 
uživatelů v tisících m3 

tis. m3 

1.4.5 
Počet obyvatel připojených na veřejné 
osvětlení 

Počet obyvatel nově připojených na veřejné 
osvětlení 

počet 

1.4.6 Nehodovost 
Počet nehod na 10 000 aut v silničním provozu v 

regionu za rok 
počet 

1.4.7.1 
Objem komunálního odpadu 
(produkce) 

Objem komunálního odpadu sebraného v tis. 
tunách 

tis. t./rok 

1.4.7.2 
Celková  kapacita zařízení pro 

nakládání s odpady 

Celková kapacita zařízení pro nakládání s 

odpady v tunách za rok, viz zákon 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

t/rok 

1.4.7.3 Plocha sběrného dvora 
Celková plocha sběrného dvora uvedená  v 

metrech čtverečních 
m2 

1.4.7.4 
Plocha rekultivovaných starých 
skládek 

Celková plocha rekultivovaných starých skládek 
uvedená v metrech čtverečních 

m2 
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1.4.8.1 
Snížení skleníkových emisí (CO2 ekv. 

na obyv.) 

Snížení skleníkových plynů vyjádřených v 

ekvivalentu oxidu uhličitého v tunách na 
obyvatele a rok pro celou ČR  

t CO2 ekv. 

na 
obyvatele/rok 

1.4.8.2 
Měrné emise za všechny kategorie 

zdrojů - tuhé částice 

Emise znečišťujících látek za určité časové 
období připadajících na jednotku plochy území v 

tis.tunách za rok na km2 

tis.t/km2 

1.4.8.3 
Snížení expozice obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím PM10 

Podíl obyvatel ČR žijící na území, kde byly v 
daném roce překročeny stanovené denní nebo 

roční limitní hodnoty úrovně znečištění ovzduší 

pro ochranu zdraví lidí pro prachové částice 
velikostní frakce do 10 μm (PM10).  Za 

překročení denní limitní úrovně znečištění 

ovzduší se považuje více než 35 překročení 
průměrné denní koncentrace 50 μg/m3 za 

kalendářní rok, za překročení roční limitní 

úrovně znečištění ovzduší se považuje 
překročení průměrné roční koncentrace 40 

μg/m3, viz zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 % 

1.4.9.1 
Úspora tepelných energií na bytové 

domy ve vlastnictví města 

Průměrné náklady na bytový dům ve vlastnictví  

města, obce 
tis. kč. 

1.4.9.2 
Úspora tepelných energií na bytové 

domy ve vlastnictví města 

Průměrný podíl úspory tepelných energií na 

bytové domy 
 % 

1.4.9.3 
Úspora tepelných energií na nebytové 

domy ve vlastnictví města 

Průměrné náklady na nebytový dům ve 

vlastnictví města, obce 
tis. kč. 

1.4.9.4 
Úspora tepelných energií na nebytové 

domy ve vlastnictví města 

Průměrný podíl úspory tepelných energií na 

bytové domy 
 % 

1.4.10 Snížení kriminality v obci, městě Počet trestných činů ve městě počet 

1.7 Zlepšení 

kvality života 

1.7.1 Regenerace veřejného prostranství Užitná plocha dle proj. dok.  m2 

1.7.2.1 Regenerace bytové zástavby Počet regenerovaných bytů. počet 

1.7.2.2 Nová bytová výstavba Počet nových bytů počet 

1.6.3.1 
Rozvoj občanské vybavenosti -  

školství  (ZŠ) 
Počet žáků v ZŠ+MŠ počet 

1.6.3.2 
Rozvoj občanské vybavenosti -  

školství  (MŠ) 
Počet žáků v MŠ počet 

1.6.3.3 
Rozvoj občanské vybavenosti - 

školství (konzervatoře a VOŠ) 
Počet nových školských zařízení počet 

1.6.3.4 
Rozvoj občanské vybavenosti - 

zdravotní péče 
Počet nových zdrav. zařízení počet 

1.6.3.5 
Rozvoj občanské vybavenosti - 

sociální služby 
Počet nových služeb pro občany počet 

1.6.3.6 
Rozvoj občanské vybavenosti - 

maloobchod 
Počet nových maloobchodních jednotek počet 

1.6.3.7 
Rozvoj občanské vybavenosti - 

ochrana obyvatelstva 
Počet nových objektů počet 

1.6.3.8 
Rozvoj občanské vybavenosti - veřejná 
správa 

Počet nových budov veřejné správy počet 

1.7.Rozvoj 

kultury a 

cestovního ruchu 

1.7.1.1 
Občanská vybavenost kultura - galerie, 

divadla, muzea, planetária, kulturní 
domy apod.  

Občanská vybavenost kultura - galerie, divadla, 

muzea, soubory, planetária, kulturní domy apod. 
- počet 

počet 

1.7.1.2 
Nárůst počtu  návštěvníků kulturních 

stánků ve městě 

Podíl nárůstu počtu návštěvníků ve městě oproti 

původnímu stavu 
 % 
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1.7.2.1 
Turistická infrastruktura - stravovací 

zařízení - restaurace 

Počet všech restaurací s možností stravování na 

území města 
počet 

1.7.2.2 
Turistická infrastruktura - ubytovací  

zařízení  celkem 

Počet všech ubytovacích zařízení - hotelů všech 
kategorií, kempů, chatových a turistických 

ubytoven 

počet 

1.7.2.3 
Turistická infrastruktura  - sportovně-

rekreační zařízení ,  

Počet všech sportovně rekreačních zařízení - 

hotelů všech kategorií, kempů, chatových a 
turistických ubytoven 

počet 

1.7.2.4 
Turistická infrastruktura - informační 

služby  
Počet informační míst na území počet 

1.7.2.5 
Hromadná ubytovací zařízení - hotely, 

penziony 

Podíly jednotlivých typů ubytovacích zařízení na 

celkovém počtu v  % 
 % 

1.7.2.6 
Hromadná ubytovací zařízení - ostatní 

hromadná ubytovací zařízení - 

ubytovny 

Podíly jednotlivých typů ubytovacích zařízení na 
celkovém počtu v  % 

 % 

1.7.2.7 
Hromadná ubytovací zařízení - ostatní 

hromadná ubytovací zařízení z toho 

kempy 

Podíly jednotlivých typů ubytovacích zařízení na 
celkovém počtu v  % 

 % 

1.7.2.8 Počet lůžek celkem 

Celkový počet lůžek ve všech hromadných 
ubytovacích zařízeních, tj. hotelů všech 

kategorií, kempů, chatových a turistických 

ubytoven a ostatních hromadných ubytovacích 
zařízení jinde nespec. 

Počet 

1.7.2.9 Počet lůžek v hotelích Podíl lůžek v hotelích v  %  % 

1.7.2.10 Počet nově zřízených lůžek 
Počet nově zřízených lůžek v hromadných 

ubyt.zařízeních na konci daného roku 
počet 

1.7.2.11 Příjezdy hostů celkem 
Celkový počet příjezdů hostů do všech 

hromadných ubytovacích zařízení v tisících osob 
tis.osob 

1.7.2.12 Příjezdy hostů z toho cizinců 
Podíl příjezdů cizinců na celkovém počtu 
příjezdu hostů v  % 

 % 

1.7.3.1 
Počet vytvořených marketingových 

produktů pro cestovní ruch 

Počet vytvořených marketingových produktů pro 

cestovní ruch 
počet 

1.7.3.2 
Počet propagačních kampaní na 

produkty v oblasti cestovního ruchu 

Počet propagačních kampaní na produkty 

cestovního ruchu  
počet 

1.7.4 
Počet významných turistických akcí 
pořádaných městem 

Počet turistických akcí - cílovou skupinou jsou 
občané a turisti 

počet 

1.7.5 
Turistická infrastruktura  - sportovně-

rekreační zařízení ,  
  počet 

1.7.6 
Turistická infrastruktura  informační 
služby  

  počet 

1.7.7 
Počet zregenerovaných nemovitých 
kulturních památek 

Počet zregenerovaných nemovitých kulturních 
památek 

počet 

1.7.8 
Počet nově vybudovaných či 
zmodernizovaných kulturních zařízení 

Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných 
kulturních zařízení  

počet 

1.7.9 Turisté v regionu 

Počet turistů - hostů v hromadných ubytovacích 
zařízeních v regionu. Turistou je každá osoba, 
které v regionu alespoň jednou přenocuje. 

počet 

1.7.10 
Zvýšení počtu akcí realizovaných v 

kulturních památkách 

Zvýšení počtu akcí realizovaných v kulturních 

památkách 
 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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PŘÍLOHA Č. 9: VÝSLEDKY EXPERTNÍHO POSOUZENÍ PO DRUHÉM KOLE 

    
Malé obce Střední obce Větší města Velké města 

1_Kritérium funkčnosti  

Expert_1 2 5 9 9 

Expert_2 4 4 9 10 

Expert_3 5 7 9 10 

Expert_4 4 6 9 10 

Průměr 3,75 5,5 9 9,75 

Medián 4 5,5 9 10 

Min 2 4 9 9 

Max 5 7 9 10 

2_Kritérium účelnosti 

Expert_1 1 3 8 9 

Expert_2 10 10 8 8 

Expert_3 6 8 8 10 

Expert_4 6 9 10 10 

Průměr 5,75 7,5 8,5 9,25 

Medián 6 8,5 8 9,5 

Min 1 3 8 8 

Max 10 10 10 10 

3_Kriteium_aplikovatelnosti 

Expert_1 1 5 8 8 

Expert_2 1 5 9 10 

Expert_3 6 8 8 10 

Expert_4 4 7 9 10 

Průměr 3 6,25 8,5 9,5 

Medián 2,5 6 8,5 10 

Min 1 5 8 8 

Max 6 8 9 10 

4_Kritérium_kvality 

Expert_1 2 7 8 8 

Expert_2 10 10 10 10 

Expert_3 7 8 8 10 

Expert_4 6 8 10 10 

Průměr 6,25 8,25 9 9,5 

Medián 6,5 8 9 10 

Min 2 7 8 8 

Max 10 10 10 10 

5_Kritérium_efektivity 

Expert_1 1 3 5 5 

Expert_2 5 5 7 7 

Expert_3 8 8 10 10 

Expert_4 5 6 8 8 
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Průměr 4,75 5,5 7,5 7,5 

Medián 5 5,5 7,5 7,5 

Min 1 3 5 5 

Max 8 8 10 10 

 


