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Úvod 

Tématem této diplomové práce je „Rozvoj venkovského regionu Hranicko v letech 2007 – 

2013“. Zvolené téma je pro mě velmi zajímavé a vybrala jsem si jej proto, že v tomto 

venkovském regionu žiji již od narození a ráda bych přispěla k jeho rozvoji. Výběr tématu byl 

také ovlivněn praxí, kterou jsem absolvovala, a to jak pro možné budoucí povolání, tak pro 

zpracování své diplomové práce, v kanceláři sekretariátu Mikroregionu Hranicko. 

Rozvoj venkova a „živoucí venkov“ není jen v zájmu venkovské společnosti, ale společnosti 

jako celku. Investice do širší venkovské ekonomiky a venkovských společenství jsou klíčové 

pro zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, pro podporu trvale udržitelného růstu a 

vytváření nových pracovních příležitostí, zvláště pro mladé lidi a ženy. Význam zachování 

rozmanitosti evropského venkova a podpory služeb poskytovaných multifunkčním 

zemědělstvím se v současné době stále zvyšuje. Ve všech venkovských oblastech rozšířené 

Evropské unie by měla být uplatňována a realizována politika rozvoje venkova tak, aby 

zemědělci a další aktéři venkovských oblastí mohli využít výzvy vyplývající z pokračující 

restrukturalizace zemědělského sektoru. Politika rozvoje venkova by měla být uplatňována v 

partnerství mezi veřejnými a soukromými organizacemi a občanskou společností v souladu s 

principy subsidiarity a spolupráce.  

Aby bylo možné odpovídat účinně na místní a regionální požadavky, měl by mezi obyvateli 

venkova existovat stálý dialog při navrhování, realizaci, monitorování a hodnocení programů 

rozvoje venkova v EU. Hlavním proudem současné a zejména budoucí politiky EU pro 

venkovské oblasti musí být přístup „zdola” od místních partnerství, s využitím zkušeností 

získaných z Iniciativy Společenství LEADER a LEADER+. Partnerstvím v rámci programu 

musí být dána větší zodpovědnost, aby mohla připravit komplexní strategie, založené na jasně 

definovaných cílech a výsledcích. Partnerství musí mít větší možnosti učit se jedno od 

druhého prostřednictvím sítí a výměny poznatků z praxe.  

Cílem této diplomové práce je poskytnout souhrnný pohled na problematiku rozvoje venkova 

v Evropské unii v programovacím období 2007 – 2013 v kontextu charakteristiky vývoje 

společné zemědělské a rybolovné politiky a zejména s ohledem na venkovské regiony a 

politiku rozvoje venkova. Práce si ve své praktické rovině klade za cíl přiblížit venkovský 
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region Hranicko v návaznosti na již podaný Strategický plán LEADER vypracovaný Místní 

akční skupinou Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, prostřednictvím kterého bude možné 

v letech 2008 – 2013 využívat prostředky z fondů EU.  

První kapitola diplomové práce představuje teoretický úvod do problematiky rozvoje venkova 

jak v rámci EU tak i ČR. Druhá kapitola se soustřeďuje na jednotlivé politiky a programování 

v kontextu rozvoje venkova v EU i ČR v letech 2007 - 2013. Praktická část diplomové práce, 

zahrnující třetí a čtvrtou kapitolu, obsahuje situační analýzu regionu Hranicko, kterou jsem 

vypracovávala na podnět manažera MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a samotný 

program rozvoje „Měníme Hranicko“, který byl vypracován MAS Rozvojové partnerství 

Regionu Hranicko v rámci programovacího období 2007 – 2013.   

Veškeré informace byly čerpány z odborné literatury, strategických a programových 

dokumentů Ministerstva zemědělství ČR, interních materiálů MAS Rozvojové partnerství 

Regionu Hranicko. Pro analýzu regionu Hranicko byly použity statistické ročenky a další 

příručky Českého statistického úřadu. Velmi důležitým zdrojem byl také internet a webové 

stránky úřadů, a institucí, které se danou problematikou zabývají, z nichž nejdůležitější byly 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava a stránky strukturálních fondů Evropské 

unie. 



 

 5 

1 Teoretická východiska rozvoje venkova 

1.1  Ekonomická teorie venkovského rozvoje 

Rozvoj venkova se stal v poslední době již ustáleným termínem nejen v oblasti regionálního 

rozvoje, ale také v obecné formulaci národohospodářských politik. Jeho pozice a postavení 

mezi ostatními politikami ovšem nebyla vždy zcela jasná a navíc bylo rozhodování o 

veřejných intervencích s tímto zaměřením často doprovázeno rozpory v kompetenci 

jednotlivých subjektů veřejné správy v České republice (ČR) i Evropské unii (EU). Výzvy 

postupujících reforem Společné zemědělské politiky (CAP) EU a nového systému podpor v 

programovacím období 2007 – 2013 jsou hlavními důvody pro hlubší zamyšlení nad celou 

problematikou rozvoje venkovských oblastí s nutností širšího vysvětlení schválených změn. 

Zemědělství a rozvoj venkova v současné době prochází výraznými změnami, a to nejen v 

ČR, ale také v ostatních členských státech EU. CAP EU prošla od doby svého vzniku až do 

současnosti celou řadou reforem a právě tento reformní trend způsobuje, že informovanost o 

rozvoji venkova v programovacím období 2007 – 2013 je poměrně malá a spíše sektorově 

zaměřená. Rychlost změn proto způsobuje určitou ztrátu přehlednosti a schopnosti se 

orientovat v celkovém kontextu vývoje, přičemž nezbytnost některých reforem byla 

zapříčiněna i globálním vývojem. 

1.1.1 Vymezení základních pojmů 

Pro potřeby této práce je nezbytné vymezit několik základních pojmů. 

Regionalizace – proces, který vytváří předpoklady pro to, aby se vnitrostátní regiony mohly 

rozvíjet na základě svého vlastního úsilí, mobilizací své ekonomické struktury, své regionální 

identity a dalších složek svého potenciálu.1  

Regionalismus – politické nebo kulturní hnutí, které politizuje územní znevýhodnění regionů 

s cílem obhajovat a prosazovat regionální zájmy. Regionalismus zdola (endogenní) se 

projevuje motivací a iniciativou obyvatel daného území znovu rozvíjet své tradice, zvyky, 

výrobky a svátky. Regionalismus shora (exogenní) je propojen s regionální politikou a jejím 

                                                 
1 (MARCOU, 2002) 
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uplatňováním podpory regionálního rozvoje, třeba i v rámci EU. Např. státní a evropské fondy 

podporující regionální rozvoj.2 

Regiony jsou typické od sebe vzájemně rozlišitelné a oddělené jednotky. Je to komplex 

vznikající regionální diferenciací krajiny, nebo je to sociálně geografický subsystém a 

současně sociálně geografické systémy, které jsou výsledkem formování nové geografické 

společnosti. Regiony určuje geografické umístění - přírodní faktor, na které se váže působení 

společenských, kulturních faktorů. Řád a hierarchie regionu vyjadřuje vyšší, nižší 

nadřazenost a podřazenost z hlediska vybavenosti službami a zbožím. Vyšší řád služby 

poskytuje, nižší přijímá. Pojem region vyjadřuje vyšší řád a pojem subregion řád nižší. V ČR 

se regiony dělí z hlediska hierarchie na strukturálně postižené, hospodářsky slabé a venkovské 

regiony, dále pohraniční území apod.3 

Struktura regionu představuje vnitřní strukturu v regionu; charakter vnitřní struktury 

rozlišuje dva typy regionů homogenní a nehomogenní. Homogenní vyhledává stejnost, 

podobnost buď ve shodě jednoho kritéria nebo ve shodě s více kritérií. Shoda ale musí být ve 

všech daných kritériích. Nehomogenní regiony se označují jako heterogenní a funkční. 

Homogenní a heterogenní regiony se odlišují především ve funkčnosti. Regionální strukturu 

popisujeme pomocí makroregionu, mikroregionu a mezoregionu.  

Venkov bývá často vnímán jako souvislé území státu nebo krajů, s relativně nižší hustotou 

zalidnění do 150 obyvatel na km2, pojímající krajinu a v ní rozmístěná sídla4, kde se vyskytuje 

rozhodující podíl zemědělských a lesnických činností a péče o přírodu a krajinu. Venkov 

zahrnuje obyvatele a hospodářství takového území i jeho přírodní a kulturní hodnoty a zdroje. 

Venkovský region je definován jako územní celek, který je charakterizován soustavou 

venkovských sídel s horní hranicí počtu obyvatel v intervalu 2000 – 5000, jež jsou 

charakterizovány vzájemnými interakcemi danými hierarchizovanou správní a funkční 

strukturou a vzájemnými osobními vztahy jeho obyvatel. Velikost venkovské obce je zákonem 

o obcích č. 128/2000Sb. stanovena hranicí 3000 obyvatel. Regiony jsou „předdefinovány“ 

přírodními, geografickými a historickými souvislostmi a sociálně-ekonomickými vztahy 

                                                 
2 http://pefmost.edu-most.cz/materialy/regionalistika/regionalistika.doc 
3 (BALEK, 2005) 
4 s vyloučením velkých měst nebo městských aglomerací 
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v území. Až následně dostávají regiony formální legální podobu, která se utváří ze 

zmiňovaných aspektů. Dalším kritériem, které se pro vymezení venkova používá, je podíl 

zemědělských aktivit na celkovém hospodářském výsledku obce. Pro definici venkovského 

regionu se také využívají kritéria hustoty obyvatel. Podle metodiky Evropského statistického 

úřadu (EUROSTAT) je touto hranicí 150 obyv./km2.  

Klasifikace venkovských regionů z hlediska fyzického prostoru zahrnuje převahu 

přírodního porostu, otevřenou krajinu, významnost klimatu a počasí, nízkou hustotu zástavby 

a osídlení, decentralizovaný způsob osídlení v malých sídlech, nekompletní technickou 

infrastrukturu. Venkovské sociální kultury a jejich obyvatelé jsou považováni za tzv. sociální 

vrstvu. Mají příbuzenský nebo sousedský charakter žití. Venkovský život je spíše neformální.  

Spolupráce obcí je definována jako soubor vzájemných dlouhodobých kooperativních 

vazeb, založených na dobrovolné vůli reprezentantů venkovských obcí. Jsou územně 

vymezeny sdíleným územím a podloženy právním aktem zúčastněných obcí. Charakter 

spolupráce je dán funkčními vazbami  a specifikami regionu. Jejím smyslem je především 

usilování o realizaci politických a ekonomických výhod, iniciace pozitivních růstových 

trendů či minimalizace dopadů negativních jevů ve vývoji venkovských regionů. 

V podmínkách ČR se jedná o spolupráci obcí v mikroregionech. Principy, na kterých je 

spolupráce založena jsou:5 

� Dobrovolnost – spolupráce je založena na svobodné politické vůli představitelů 

samosprávné obce. Je tedy jakousi alternativou k legislativní integraci obcí. 

� Solidarita – obce, jež se „učí sdílet“ společný prostor regionu, tím získávají znalosti o 

prostorových vazbách a možnostech jejich teritoria. Jejich úsilí o společnou akci je 

protkáváno solidaritou, která vychází z uvědomování si potřeb a možností celého 

regionu. 

� Účelovost – spolupráce má svůj vlastní účel, který je přesně dán na počátku spolupráce 

nebo její účel vzniká dodatečně seznamováním se s prostředím regionu a diskusí 

zástupců obcí.  

                                                 
5 (BALEK, 2005) 
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Obec je, ve smyslu správního práva, veřejnoprávní korporací jejímiž charakteristickými znaky 

jsou vlastní území, obyvatelstvo, právní subjektivita, vlastní majetek a hospodaření podle 

vlastního rozpočtu.6 Je nejmenší správní samosprávní jednotkou, v rámci které se mohou její 

občané prostřednictvím zastupitelských a poradních orgánů podílet na správě „věcí 

veřejných“. Součástí každé obce je také síť institucionálních vztahů odehrávající se na jejím 

území. Obec není v této práci chápána pouze jako veřejnoprávní jednotka plnící své funkce 

v hierarchii veřejné správy ČR, ale jako pojem vystihující samostatnou teritoriální entitu, 

jež je tvořena sítí vztahů mezi institucemi, lidmi, přírodními podmínkami a historickými 

souvislostmi, které mají své významné přesahy přes vymezené hranice obce. Základním 

posláním obce, které stanovuje Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., je péče o všestranný rozvoj 

svého území a potřeby jejich občanů7.  

Politika venkovského rozvoje v nejširší míře může zahrnovat alokaci příjmů domácností, 

zemědělskou produkci, ale i kvalitu života ve venkovských oblastech obecně, což zahrnuje 

např. přístup ke vzdělání, zdravotním službám či infrastruktuře. V případě této politiky je 

základním kamenem občan či sdružení. Ekonomie venkovského rozvoje8 se zabývá 

heterogenitou populace ve venkovských oblastech, jejich různými potřebami, možnostmi 

nezemědělských aktivit, přístupem k veřejným statkům a službám, i blahobytem společnosti v 

těchto oblastech. Rurální ekonomie studuje možné zdroje příjmů ze zemědělské a 

nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech, efektivitu venkovských institucí a jejich 

schopnost spolupráce při zabezpečování veřejných statků.9 

Politika venkovského rozvoje je primárně zaměřena na změny v zemědělském sektoru, 

diverzifikaci ekonomických činností zejména ve smyslu malých a středních podniků a 

venkovských služeb, jako je např. správa přírodních zdrojů, zvýšení přírodních funkcí, 

propagace kultury, turismu a rekreace. Podpora v rámci této politiky musí být diverzifikována 

jak do oblastí ekonomických činností, tak do oblastí sociálních, a musí vést k podpoře trvale 

udržitelného růstu. Rozhodně nesmí docházet k poškozování budoucích generací. V rámci 

politiky venkovského rozvoje musí být důsledně uplatňován princip subsidiarity, 

                                                 
6 (BALEK, 2005) 
7 Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 2, odst. 2. 
8 také nazývaná rurální ekonomie 
9 (PĚLUCHA, 2006) 
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decentralizace a spolupráce. Aktivity v této oblasti by měly vycházet od zdola nahoru a 

podporovat tvořivost a solidaritu venkovských komunit. Z hlediska alokace finančních zdrojů 

by měly být podporovány malé a střední podniky, produktivní investice a investice vedoucí k 

diverzifikaci ekonomických činností.  

� Princip solidarity je jednou ze zásad hospodářských politik EU. Jedná se jak o 

solidaritu bohatších členských zemí s chudšími ve smyslu čistých příjemců a čistých 

plátců do společného evropského rozpočtu, ze kterého jsou financovány různé 

programy, iniciativy a opatření jednotlivých evropských politik, tak o solidaritu 

meziregionální ve smyslu podpory nepříznivě se vyvíjejících oblastí10 v rámci EU. 

� Princip decentralizace je organizační princip přenášející rozhodovací pravomoci a 

odpovědnost od centrálního řídícího orgánu do nižších úrovní řízení. 

� Princip spolupráce je naprosto základním předpokladem úspěšného rozvoje každé 

organizace. Musí být uplatňován při všech dílčích projektech a zakázkách i při běžné 

každodenní činnosti. Princip spolupráce musí být využíván i při zpětné reflexi a 

hodnocení všech aktivit v EU.  

Obecným cílem politiky rozvoje venkova EU je zamezení vysídlování venkovských oblastí, 

boj proti chudobě, podpora zaměstnanosti a rovných příležitostí, zlepšení životních a 

pracovních podmínek venkovské populace, ochrana životního prostředí a zvýšení 

blahobytu.11 Snaha o zachování a zlepšení venkovského prostředí musí být doplněna 

ostatními strukturálními politikami jako je zejména politika ochrany životního prostředí, 

infrastruktura a vzdělávací politika. 

Zprostředkujícím cílem této politiky je spolupráce mezi farmáři a místní samosprávou, 

jejímž smyslem je zachovat schůdnost zemědělských aktivit a současně umožnit, aby tyto 

aktivity neohrožovaly životní prostředí. EU by se měla zabývat stálým výzkumem trvale 

udržitelného zemědělství a vzdělávacích programů, které by byly zaměřeny na hledání nových 

řešení, jež pomohou farmářům reagovat na nové výzvy. Měl by být podporován výzkum 

zaměřený na oblast rozvoje venkova, ať již ve smyslu multifunkčního zemědělství, alternativní 

                                                 
10 tzn. podpora oblastí postižených strukturálními šoky; podpora venkovských oblastí urbanizovanými centry 

apod. 
11 (PĚLUCHA, 2006) 
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správy krajiny či lesnictví a sociálního kapitálu. Vzhledem k ekonomickému potenciálu, 

sociálním a kulturním vazbám venkovských oblastí je nutné zvážit doplnění pomoci 

venkovským oblastem vhodným a dostačujícím právním prostředím a optimálním systémem 

efektivních státních intervencí v podobě finančních toků12. Je nutné hledat další oblasti 

politiky podpory venkovského rozvoje, které ale nemusí spočívat v přímé finanční podpoře 

farmářských aktivit, ale v podpoře vědeckotechnického pokroku, vývoje a výzkumu nových 

technologií, např. nových biotechnologií, které v konečné fázi mohou vést k rozvoji 

venkova13. 

Trvale udržitelný rozvoj (TUR) je taková forma ekonomického růstu, která uvádí v soulad 

hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi 

hlavní cíle TUR patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně 

pozměněné podobě. Evropský parlament (EP) definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování 

životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot 

a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ 

1.1.2 Typologie venkovských oblastí v EU  

Venkovské oblasti můžeme charakterizovat jedinečnými kulturními, hospodářskými a 

sociálními vazbami, zvláštními řemeslnými aktivitami a krajinnou rozmanitostí. A to vše 

určuje kapacitu pro jejich další rozvoj. Velká část venkovských oblastí je pokryta 

zemědělskou půdou a lesy, které významně ovlivňují charakter krajiny v EU. Zemědělství je v 

některých venkovských oblastech zatím nejdůležitější hospodářskou činností14, ale farmáři 

mají i úlohu správců krajiny a ochrany přírodního prostředí. Nicméně váha zemědělství a 

lesnictví postupně klesá a politika venkovského rozvoje by měla zahrnovat veškeré socio-

                                                 
12 Pokud je taková pomoc nezbytná k dosažení stanovených cílů. Rozhodně by pak mělo být dodržováno 

spravedlivé alokování veřejných financí z hlediska potřeb venkovských a městských oblastí. 
13 Příkladem využití nových biotechnologií může být pěstování plodin pro technické či farmaceutické účely s 

pozitivním dopadem na pěstitele a venkovský rozvoj celkem. Nevýhodou využití biotechnologií pro 

nepotravinářské účely jsou možné negativní environmentální dopady. 
14 Např. v ČR je možné vymezit tři významné zemědělské regiony:  venkovské oblasti Jihočeského a 

Jihomoravského kraje, oblast Polabí. 
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ekonomické oblasti venkovského prostoru. Je třeba docílit toho, aby se občané sami zajímali o 

kvalitu svého života, o hodnotu životního prostředí, zdraví, osobní rozvoj a volný čas. 

Venkovský prostor nabízí příležitosti, jak využít tohoto potenciálu. Zřejmě nejjednodušší 

charakteristikou venkovských oblastí je vyjádření definující venkovské oblasti jako opak 

oblastí městských15.  

Velice hrubě můžeme venkovské oblasti popsat jako venkovskou krajinu, která zahrnuje 

malá města a vesnice a jejíž část je využívána k zemědělským činnostem, lesnictví, rybářství a 

rybníkářství, k rekreačním činnostem, k hospodářským a sociálním činnostem venkovských 

obyvatel a dalším činnostem. Měli bychom si však uvědomit, že postupně dochází ke 

zvyšování podílu venkovského obyvatelstva, jejichž příjmy nezávisí pouze na zemědělské 

činnosti. Nemělo by tedy docházet ke shodnému označování venkova a zemědělství.  

V běžné ekonomické praxi jsou používány dvě metody definování venkovských oblastí, 

jedna vyvinutá Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a druhá 

EUROSTATem. Definice OECD16 je založena pouze na jediném kritériu – hustotě osídlení. 

Jsou rozlišeny dvě úrovně, a to místní a regionální. Na místní úrovni – úrovni NUTS 5 (LAU 

2), jsou obce považovány za venkovské, pokud je hustota jejich osídlení nižší než 150 obyv./1 

km2; na úrovni NUTS 3 jsou rozlišeny tři stupně, které závisí na podílu obyvatel žijících ve 

venkovských obcích. Jedná se o převážně venkovské oblasti, kde přes 50 % populace žije ve 

venkovských obcích; významně venkovské oblasti, kde 15–50 % obyvatel žije ve 

venkovských obcích a převážně městské oblasti, kde žije méně než 15 % obyvatelstva ve 

venkovských obcích.  

EUROSTAT zvolil jiný přístup, přestože je také založen na kritériu hustoty osídlení. Jedná se 

o tzv. „vymezení podle stupně urbanizace“, ve kterém jsou regiony rozděleny do tří kategorií. 

Hustě zalidněné oblasti jsou charakteristické sousedícími obcemi, jejichž hustota obyvatel 

přesahuje 500 obyv./km2 a celková populace takové oblasti dosahuje nejméně 50 000 

obyvatel. Druhou skupinu tvoří prostřední oblasti (přechodné), které se vyznačují obcemi s 

hustotou větší než 100 obyv./1 km2 a nepatří k hustě zalidněným oblastem. Celková populace 

takové zóny musí být nejméně 50 000 obyvatel nebo musí sousedit s hustě zalidněnou oblastí. 

                                                 
15 oblastí s vysokou hustotou obyvatel a vertikální nebo horizontální strukturou 
16 http://www.strukturalni-fondy.cz/srop/2-5-problematika-venkovskych-oblasti 
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Posledním typem jsou řídce osídlené oblasti, kam patří obce, které nejsou zahrnuty v 

klasifikaci hustě zalidněných či prostředních oblastí.  

Další doplňkovou metodou klasifikace venkovských oblastí může být přístup inspirovaný 

studiemi Rady Evropy (RE) a rozvinutý Evropskou komisí (EK). Na základě této metody 

můžeme rozdělit venkovské oblasti podle stupně jejich zapojení do národního hospodářství 

do tří skupin. První skupinu tvoří integrované venkovské oblasti vyznačující se rostoucí 

populací a zaměstnaností v sekundárním a terciárním sektoru, ale zemědělskou činností jako 

klíčovou při využití půdy. Jsou to oblasti blízké městským oblastem. Druhou skupinu tvoří 

středně pokročilé venkovské oblasti, které jsou relativně vzdálené od městských oblastí s 

převahou primárního a sekundárního sektoru, s velkým podílem zemědělských aktivit. 

Poslední skupinu tvoří odlehlé venkovské oblasti s nejnižší hustotou obyvatelstva a obvykle i 

nejnižšími příjmy a starším obyvatelstvem zaměstnaným převážně v zemědělství17. Přesnější 

definice venkovských oblastí by měly brát v úvahu blízkost měst, zdroje příjmů a 

infrastrukturu. 

Při srovnání podle NUTS 3 jsou zřejmé určité změny v podílu venkovských oblastí. Znamená 

to, že určení venkovských oblastí záleží nejen na zvolené klasifikaci, ale také na zvolené 

geografické statistické jednotce. V příloze č.1 jsou znázorněny změny v regionálním podílu 

na úrovni NUTS 3 z celkové populace v letech 1995 - 2004. 

1.1.3 Obecné trendy ve venkovských oblastech 

Z demografického hlediska se projevují ve venkovských regionech, zejména v malých 

vesnicích, některé negativní trendy klesající porodnosti, stárnutí obyvatelstva a stěhování z 

vesnic do měst18. V předešlých desetiletích byly ve venkovských obcích odděleny zemědělské 

činnosti a umístěny do velkých zemědělských komplexů a velké množství půdy bylo 

znárodněno. Tím byly narušeny vlastnické vztahy a změnil se i přístup k půdě. Pracovní místa, 

která jsou dnes k dispozici v zemědělských podnicích, nemohou na vesnicích pokrýt poptávku 

po zaměstnání.  

                                                 
17 (EUROPEAN COMMISSION, 1997a) 
18 tzv. negativní migrace 



 

 13 

V menších obcích je nedostatečná dostupnost základní občanské vybavenosti a služeb (školy, 

zdravotnická zařízení). Venkovská stavení jsou využívána k rekreaci, zejména v odlehlejších 

oblastech s atraktivní krajinou. Prostory, které jsou k dispozici ve venkovských budovách, 

poskytují příležitost k rozmanitému využití v zemědělství, službách i turistice. Venkovské 

oblasti nabízejí rovněž levnější bydlení. Vzhledem k nízké občanské vybavenosti zejména v 

malých obcích a nedostatečné nabídce pracovních příležitostí na lokální úrovni je dalším 

prvořadým činitelem zlepšení dostupnosti přirozených center osídlení. Například 

privatizace hromadné autobusové dopravy se projevila výrazným omezením autobusových 

spojů a tím vedla k narušení vazeb ve venkovském osídlení.  

Ve venkovských oblastech a krajině se nachází množství nejrůznějších typů památek - kostely, 

vesnické kapličky, historicky cenné statky, chalupy, boží muka a kříže i mnoho unikátních 

technických památek. Řada z nich má statut národní kulturní památky. Na druhé straně se 

mnoho historických památek v současnosti nevyužívá a je víceméně opuštěno.  

1.2 Venkovské oblasti v EU a ČR 

Venkovské oblasti nejen v EU můžeme charakterizovat jako oblasti zaostávající za 

městskými oblastmi z hlediska vývoje příjmů a zaměstnanosti; často se jedná o oblasti, které 

mají hodnotu z environmentálního pohledu. Venkovské oblasti můžeme také často 

charakterizovat jako oblasti s nízkou hustotou obyvatel, oblasti s migračním deficitem 

mladých a odborně kvalifikovaných lidí. Často uváděným důvodem zaostávání venkovských 

oblastí je také nízký aglomerační potenciál, nedostatek lidského kapitálu a nízká vybavenost 

infrastrukturou.19 

Venkovské oblasti v ČR mohou být charakterizovány několika způsoby. Jedním z příkladů je 

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 – 2013, který je statistickou 

hranicí, běžně používanou  v  ČR pro vymezení venkovských oblastí  méně než 2 000 

obyvatel. Obce s méně než 2 000 obyvateli jsou v našich podmínkách považovány za 

venkovské. Existují však i typické vesnice, které mají obyvatel více a podle tohoto kritéria se 

mezi venkovské obce nezařazují, ačkoliv městy ještě nejsou20. K 1.1.2005 existovalo 166 

                                                 
19 (PĚLUCHA, 2006) 
20 nejvíce na jižní Moravě a na Ostravsku 
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„neměstských“ obcí s 2 000 a více obyvateli, v tom dvě „neměstské“ obce s více než 5 000 

obyvateli. Obcí, které vymezujeme jako venkovské, je tedy 5 612, a to je 89,82 % ze všech 

obcí. Tyto obce spravují území, které tvoří 73,6 % plochy státu. Žije v nich však pouze 

čtvrtina (26,3 %) obyvatel, což je 2 690 tis. osob k 1.1.200521. 

1.2.1 Venkovské oblasti v EU 

Venkov charakterizuje ve srovnání s městskými aglomeracemi hlavně nižší hustota osídlení. 

Ta se v EU-25 pohybuje ve velmi širokém rozmezí. Do venkovských oblastí totiž spadají 

takové oblasti, kde na kilometr čtvereční žije jen 38 lidí22 a také ty, kde na stejné ploše 

napočítáme 632 osob23. Hustota zalidnění celé EU je znázorněna v příloze č. 2 jako celková 

změna populace v regionech NUTS 2 v průměru za období 2000 - 2004. 

I když se věková struktura obyvatel mezi jednotlivými typy regionů příliš neliší, v převážně 

venkovských žije více lidí nad 65 let. Více starých lidí žije zejména ve venkovských oblastech 

původní evropské patnáctky, zatímco bruselské údaje vypovídají o tom, že v desítce nováčků 

je v těchto regionech více dětí pod 15 let. V celé Unii platí, že příjem na hlavu je na venkově 

asi o čtvrtinu nižší než ve městech. Příjem přitom roste se zvyšující se velikostí města. Rozdíl 

mezi venkovem a městy je v tomto směru výraznější v nových členských státech, kde 

průměrný příjem lidí na venkově může být ve srovnání s příjmem jejich městských 

spoluobčanů, až poloviční. Na venkově hraje stále nejdůležitější roli prvovýroba. Postavení 

prvovýroby je přitom výraznější v zaměstnávání obyvatel (13 % ze zaměstnaných lidí) než v 

přidané hodnotě, kterou vytvářejí (5 %). Tato situace je opět výraznější v nových členských 

státech EU. V jejich venkovských regionech se prvovýroba na zaměstnanosti obyvatel podílí 

22 % a na přidané hodnotě 7 %. Podíl zemědělství na tvorbě HDP v regionech NUTS 2 

v roce 2004 je patrný z přílohy č. 3. V evropských státech přispívala prvovýroba24 v roce 2002 

na hrubý domácí produkt v průměru 2 %. V jednotlivých členských státech přitom tato 
                                                 
21 http://www.mze.cz/attachments/PRV%20verze%2014.12.05%20c.pdf 
22 Jde o převážně venkovské regiony jako např. Regione Umbria (it), Region of Western Greece, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (it), Mikroregion Hranicko. 
23 Převážně městský region je v ČR aglomerací nižšího řádu, území ČR je rozděleno do 23 městských regionů 

např. Plzeň. Příkladem evropských městských regionů jsou Région de Bruxelles-Capitale (be), Berlin (de), Île de 

France (fr), London (uk). 
24 zemědělství, lesní hospodářství, rybolov a lov zvěře 
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hodnota kolísala od 0,6 % v Lucembursku do 7 % v Řecku a Litvě. Ještě vyšší byl podíl 

prvovýroby v této době na hrubém domácím produktu v Bulharsku dosahoval 12 % a v 

Rumunsku dokonce 17 %.25  

Zaměstnanost je na venkově obecně v celé EU poněkud nižší, než je její průměrná hodnota (61 

% ve srovnání s 63 %). Na druhé straně však nezaměstnanost, zejména ta dlouhodobá, je 

všeobecně nižší ve městech než na venkově. Toto tvrzení má však v Unii výjimky, a to 

zejména v Řecku, Německu, Francii, Lotyšsku a Portugalsku. V těchto zemích je 

nezaměstnanost nižší v převážně venkovských oblastech. Míra nezaměstnanosti v regionech 

NUTS 2 v roce 2005 je znázorněna v příloze č. 4. Vhodným ukazatelem, kterým je možné 

měřit atraktivitu oblasti, je migrace obyvatelstva. Ta je nižší v regionech převážně 

venkovských (2,7 %) než v převážně městských (4,8 %). Kolem 31 % evropských zemědělců 

má ještě jinou výdělečnou činnost. Tento podíl je v některých členských státech daleko vyšší a 

dosahuje až 50 procent.26 Většina práceschopného obyvatelstva, (87 %) v převážně 

venkovských oblastech Unie není zaměstnána v zemědělství a také většina přidané hodnoty 

(95 %) v těchto oblastech pochází z jiných sektorů.  

Jednou z možností, jak zajistit potenciální růst venkovských oblastí, je turistika. Tři čtvrtiny 

lůžek v hotelích, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních je v Unii na venkově. To 

nasvědčuje tomu, že již dnes hraje turistika v těchto oblastech velkou roli. Na venkově je 

obecně nižší úroveň služeb. Ty představují (63 %) ekonomické aktivity lidí v převážně 

venkovských oblastech a (74 %) v převážně městských regionech. Je to možná jedna z dalších 

možností rozvoje venkovských regionů. Pro zkvalitnění života i snížení rozdílů mezi 

venkovem a městem by mělo přispět i větší rozšíření internetu a budování infrastruktury.27  

1.2.2 Venkovské oblasti v ČR 

Zemědělský sektor ČR prošel transformačním vývojem, který přinesl řadu pozitivních 

výsledků, avšak přetrvávají i problémy. Zkušenosti ukazují, že zemědělství potřebuje funkční 

venkovský prostor a naopak, venkovský prostor potřebuje funkční zemědělství28. Stabilizace 

                                                 
25 http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/venkov-agroturistika/rozvoj-venkova-v-evropske-unii.html 
26 např.: Slovinsko, Malta, Kypr, Švédsko a Německo 
27 (PĚLUCHA, 2006) 
28 (AGENDA 2000, 1999). 
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rozvoje venkova v ČR nespočívá pouze v diverzifikaci zemědělských činností, ale zejména ve 

zvyšování nezemědělské činnosti prostřednictvím rozvoje malých a středních nezemědělských 

podniků. Zemědělství působí jako stabilizující sektor zejména v oblastech s příznivými 

podmínkami pro jeho rozvoj29. Obecně však zemědělství není pro venkovský prostor 

dostatečným stabilizujícím faktorem. Z tohoto důvodu se budou veřejné intervence v období 

2007 – 2013 zaměřovat mj. také na změnu hospodářské struktury venkova a vytvoření 

atraktivního prostředí pro bydlení a podnikání, včetně podmínek pro malé podnikatele. 

Diverzifikací činností mimo zemědělství se vytvoří nová pracovní místa a zlepší se kvalita 

života ve venkovských oblastech. Mezi další sektory, které mohou mít stabilizující efekt ve 

venkovských oblastech patří např.:30 

� výroba a využití obnovitelných zdrojů energie, především biomasy – zde je potenciál v 

možnosti vytváření nových obchodních příležitostí a pracovních míst, 

� inovace výrob a modernizace zemědělských, potravinářských a lesnických technologií 

v kontextu podpory kvality produktů a inovací v daných oborech31, 

� produkce kvalitních a bezpečných potravin, bioproduktů, výrobků racionální výživy v 

souvislosti s rostoucí poptávkou a zájmu obyvatel o zdravé životní prostředí, a také 

zvyšující se životní úrovní32, 

� rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech se zaměřením na specifické 

kulturní nebo přírodní podmínky v kontextu komplexního rozvoje venkova. 

Tyto příklady oblastí aktivit reagují na rostoucí požadavky udržitelného rozvoje venkova a 

ochrany životního prostředí. 

Za významně zemědělsky orientované regiony ČR můžeme považovat regiony Jihozápad, 

Jihovýchod a Střední Morava. Tyto regiony také vykazují relativně nižší hustotu osídlení a 

jsou i ekonomicky slabší. Nejvíce venkovských obcí mají kraje Vysočina, Středočeský a 

Pardubický. Nejmenší podíl je v krajích Moravskoslezském, Karlovarském a Zlínském. V ČR 

                                                 
29 např. oblast Polabí, Jihomoravský a Jihočeský kraj 
30 (PĚLUCHA, 2006) 
31 v této oblasti zde dále patří i posílení mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesů – péče o krajinu a přírodu 
32 specifickou roli zde hrají i tradiční výrobky a regionální speciality 
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existují přibližně tři typy venkovských oblastí, ve kterých se prosazují odlišné trendy. Tato 

odlišnost vyplývá z jejich polohy vůči urbanizovaným oblastem:33 

� venkovské oblasti v zázemí velkých měst jsou ovlivněny převážně suburbanizací a 

zaznamenávají výrazný nárůst své populace, což ovlivňuje jejich rozvojové a zvláště 

investiční priority, 

� průměrně rozvinuté venkovské oblasti, ve větší vzdálenosti od velkých sídelních 

center, ale s dobrým dopravním spojením; u těchto venkovských oblastí se nachází 

rekreační potenciál  pro zázemí městských oblastí, 

� periferní venkovské oblasti, řídce obydlené, izolované od spádových měst a hlavních 

dopravních sítí. 

Podle Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 - 2013 patří mezi vybrané 

charakteristické rysy venkova:34 

� hustá síť pozemních komunikací podporující integraci venkovského prostoru s jejich 

spádovými centry; toto pozitivum je v současnosti negováno katastrofálním stavem 

komunikací III. třídy a místních komunikací stejně tak jako nepostačujícím napojením 

na stále omezenou síť dálnic a rychlostních silnic,  

� vyvážená a poměrně rovnoměrně rozložená soustava městských sídel tvořící přirozená 

centra venkovských regionů, 

� na jedné straně vysoká atraktivita a krajinářská hodnota venkovského prostředí z 

hlediska rozvoje cestovního ruchu, na druhé straně zaostalá či neexistující 

infrastruktura cestovního ruchu; z hlediska kulturního bohatství patří k fenoménům 

českého venkova vysoká koncentrace kulturních památek v malé vzdálenosti od sebe, 

na druhé straně v konfrontaci s jejich převážně špatným až kritickým technickým 

stavem, 

� k záporným faktorům venkova patří zhoršující se urbanistické a architektonické kvality 

venkovských sídel, rozvolňování jejich zastavěného území na úkor volné krajiny a 

                                                 
33 http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/venkov-agroturistika/rozvoj-venkova-v-evropske-unii.html 
34 http://www.mmr.cz/upload/1090484712strategie.doc 
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vysoký podíl obyvatel venkova, odkázaných na zásobování vodou ze studní  a bez 

vyhovující kanalizace a čistírny odpadních vod, 

� specifickým rysem ČR je také velmi malé zastoupení  malých a středních 

konkurenceschopných podniků na venkově. Platí to nejen o podnicích v zemědělské 

prvovýrobě, ale také o podnicích řemeslnických, průmyslových a o živnostech, 

� společnou slabinou většiny venkovských obcí je nedostatek finančních prostředků na 

řešení problémů. K hlavním příčinám patří nízká daňová výtěžnost malých obcí, jejich 

potíže a menší šance v soutěži pří získávání dotací z prostředků EU i ze státního 

rozpočtu.  

Důsledkem výše uvedených charakteristik a dalších rysů je stárnutí venkovské populace a 

postupné vysídlování venkova. Rozvoj nezemědělského podnikání ve venkovských oblastech 

ČR zaznamenal pouze mírný úspěch. V současné době jsou malé firmy ve venkovských 

oblastech zaměřeny především na sektory stavebnictví, lesnictví a služeb, včetně 

maloobchodu. Malé podniky na venkově všeobecně hodně utrpěly v důsledku špatného 

ekonomického klimatu a jejich rozšiřování bylo vzhledem ke kapitálovým nákladům velmi 

obtížné. 

1.3 Význam venkovských oblastí v kontextu trvale udržitelného rozvoje 

Potřeba politiky venkovského rozvoje spočívá v rozdílných možnostech alokace příjmů 

mezi venkovskými a městskými oblastmi při uplatňování principů čistě zemědělské politiky a 

přetrvávání určitého znevážení venkovských oblastí. Je možné prokázat, že sociální a 

ekologické problémy vycházejí ze strukturálních rysů venkovských oblastí35, přetrvávání 

tržních selhání, mezisektorové alokace zdrojů urbanisticky zaměřených politik, nedokonalé 

regionální spolupráce, atd.36 Jestliže je společenským cílem TUR, ke kterému přispívá 

pozitivní a stabilní hospodářský růst, pak k tomuto růstu musí přispívat a podílet se na něm 

i populace venkovských oblastí. Zde je patrná role politiky rozvoje venkova ve spojení 

s makroekonomickou hospodářskou politikou. Programy rozvoje venkova (PRV) by tak měly 

doplnit klasické nástroje zemědělské politiky a zabezpečit multifunkčnost zemědělství. Pod 

                                                 
35 vzdálenost, rozptyl, činnosti založené na přírodních zdrojích, nedokonalá legislativa v oblasti vlastnických práv 
36 (JANVRY, 1998) 
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pojem multifunkčnost zemědělského sektoru zahrnujeme nejenom produkci a zabezpečení 

nabídky potravin v dostatečné kvalitě, ale i funkci údržby a zachování krajiny, 

environmentální aspekty, problematiku přírodních obnovitelných zdrojů, ochranu biologické 

diversifikace a rozvoj venkovských oblastí. 

Cílem CAP je zajištění přijatelných cen potravin pro evropské spotřebitele, dostatečné 

příjmy pro zemědělce a stabilita určité životní úrovně ve venkovských 

regionech. CAP využívá principů jednotných cen, celních bariér, preferencí produktů zemí 

Společenství a dotací farmářům.37 Důraz v evropské zemědělské politice by měl být kladen 

na TUR venkovských oblastí. Podpůrné, ale nikoliv nevyvážené dotační programy by měly 

povzbudit farmáře k uskutečňování zemědělských, ale hlavně nezemědělských aktivit. 

Reformovaná evropská zemědělská a venkovská politika by měla klást důraz na větší zapojení 

inovačních přístupů, které umožní vyšší návratnost investic tak, aby nedošlo k očekávanému 

zvýšení hromadného odchodu farmářů a snížení počtu nově začínajících farmářů a 

následnému negativnímu dopadu na rozvoj nejen venkovského prostoru, ale i urbanizovaných 

oblastí. Postupem času sledujeme zvyšující se zájem o potenciál venkovských oblastí jak z 

hlediska hospodářskopolitického procesu rozhodování, tak z hlediska reálné ekonomiky. 

Venkovský prostor přestává sloužit pouze pro zemědělskou produkci, sadařství a lesnictví, ale 

je považován za oblast ochrany životního prostředí, údržby krajiny, a to i ve smyslu prevence 

možných přírodních katastrof, produkce kvalitních potravin, ale i turismu a rekreace. Často je 

zmiňována nutnost udržení role farmářů jako správců půdy. Cílem politiky venkovského 

rozvoje je podpořit udržitelný rozvoj zemědělství a rozvoj multifunkční povahy farmaření. 

Zemědělská politika EU se samozřejmě musela přizpůsobit novým trendům, novým 

společenským prioritám, mezinárodní konkurenci a environmentálním požadavkům. Evropská 

zemědělská a venkovská politika by měla povzbudit farmáře k diversifikaci zemědělských 

činností a správce půdy k environmentálním krokům a rozvoji venkova. Současná zemědělská 

politika EU musí být tržně orientovaná a integrovat politiku venkovského rozvoje, 

samozřejmě i v souvislosti s rozšířením EU. Nakonec uveďme fakt, že zemědělské aktivity 

                                                 
37 http://www.euroskop.cz/40457/clanek/spolecna-zemedelska-politika-evropske-unie/ 
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zaměstnávají pouze 10 % celkové venkovské pracovní síly, a proto by měla být zemědělská 

politika podmnožinou politiky venkovského rozvoje, nikoliv naopak.38 

1.3.1 Trvale udržitelný rozvoj v ČR 

Před rokem 1989 nebyly u nás principy TUR nijak zohledňovány. V roce 1991 byl schválen 

první Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., který obsahuje mj. i definici TUR jako 

„rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů“. Zákon zdůrazňuje též právo člověka na příznivé životní prostředí. 90. léta 20. 

století byla ve znamení restrukturalizace průmyslu a omezení znečišťování ovzduší i vody. 

Narůstá podíl tříděného i recyklovaného odpadu. Přesto však energetická náročnost výroby v 

ČR zůstává vysoká, výrazně nad průměrem EU. V roce 2005 byl schválen Zákon o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 Sb., který garantuje minimální výkupní 

ceny a umožňuje výrobcům z obnovitelných zdrojů uzavírat dlouhodobé smlouvy.  

Alternativním postupem, vhodným z hlediska TUR, není garance minimálních výkupních cen, 

ale započtení tzv. externalit do výrobních cen. Tyto externality by zvýšily výrobní ceny v těch 

elektrárnách, které výrazně narušují životní prostředí a převedly by tak náklady, které platí 

společnost, přímo na výrobce. Současný stav běžný v tržní ekonomice, kdy výrobce platí jen 

přímé náklady na výrobu elektřiny, odvozené z tržní ceny suroviny, není pro TUR žádoucí39. 

1.4 Rozvoj venkova v Evropské unii 

Pojem rozvoj venkova zavedla reforma nazvaná Agenda 2000 jako druhý pilíř společné 

zemědělské politiky Unie. Poprvé se opatření pro rozvoj venkova uplatnila v období 2000 až 

2006. Cílem opatření pro rozvoj venkova v těchto sedmí letech bylo posílit 

konkurenceschopnost zemědělství a lesního hospodářství, zvýšit kvalitu života ve 

venkovských oblastech, ochránit v nich životní prostředí a zachovat kulturní krajinu. Při 

posuzování rozvoje venkova se objevují tři problémy, a to: 40 

� otázka dostupnosti všech potřebných údajů, 
                                                 
38 (PĚLUCHA, 2006) 
39 http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj 
40 http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/venkov-agroturistika/rozvoj-venkova-v-evropske-unii.html 
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� možnost komplexního hodnocení vzhledem k tomu, že se k financování používaly 

různé nástroje,  

� chybí jednotná definice venkovských oblastí. S dostupností údajů souvisí i to, že 

nejsou jasně dány parametry, jimiž by bylo možné stav venkova a jeho rozvoj popsat.  

Zatímco členové původní evropské patnáctky využívali pro financování rozvoje venkova ve 

skončeném programovacím období 2000 - 2006 hlavně záruční sekci Evropského 

zemědělského záručního a orientačního fondu (EAGGF), v kandidátských zemích tuto roli 

plnil zejména program SAPARD. Na něm si budoucí členové Unie mohli vyzkoušet přípravu 

projektů, nutnou kontrolu jejich realizace a způsob jejich financování. Podmínka finanční 

spoluúčasti a zejména možnost dosáhnout na bruselské peníze až po realizaci projektu ztížily 

přístup k finančním prostředkům SAPARDu hlavně v chudších kandidátských zemích. 

1.4.1 Rozvoj venkova v nových členských státech EU 

Nové členské země EU (NMS) jsou heterogenní skupinou jak po stránce ekonomické, tak po 

stránce sociálních standardů, s relativně velkým podílem zemědělského sektoru a 

venkovských oblastí. Liší se v úrovni ekonomického rozvoje, postupu systematických 

strukturálních změn v ekonomice a strukturou zemědělského sektoru. Rozdílnosti spočívají i v 

odlišné struktuře zemědělských podniků a pozemků ve formě vlastnictví v produktivitě práce, 

výnosnosti a kapitálové vybavenosti. Hodnoty makroekonomických ukazatelů NMS 

konvergují k hodnotám původních členských zemí EU-15, přesto z mikroekonomického 

pohledu existuje řada odlišností. Problémy týkající se venkovských oblastí jsou mimo jiné 

demografického rázu41. Dochází k růstu velikosti zemědělských podniků, zvyšuje se podíl 

propachtované půdy. V NMS došlo se vstupem do EU k ekonomickým podnětům v rámci 

podpory rozvoje venkova. Zvyšuje se ochrana životního prostředí a ochrana zvířat, dochází k 

restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a odbytových organizací, snižuje se 

investiční riziko a dochází k akceleraci nezemědělských aktivit ve venkovských oblastech, 

zvyšuje se výnosnost zemědělských podniků, rozšiřuje se výroba, posiluje se 

konkurenceschopnosti a zvyšuje se využití disponibilního produkčního potenciálu. 

                                                 
41 odchod mladých a kvalifikovaných pracovních sil, stárnutí populace venkova, prohlubování kvalifikačního 

deficitu 
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Stabilizace rozvoje venkova v ČR spočívá v diverzifikaci zemědělských činností, zvyšování 

nezemědělské činnosti prostřednictvím rozvoje malých a středních nezemědělských podniků. 

Existuje velká potenciální poptávka po místních a kulturně specifických produktech a 

službách, po službách souvisejících s ochrannou a správou krajiny. Problémem jsou především 

nedostatečná technická i sociální infrastruktura, špatná vybavenost kapitálem a snížená 

dostupnost půjček a garancí. 

1.5 Budoucnost rozvoje venkova  

ČR stejně jako všechny ostatní členské státy již rozšířené EU nyní stojí před novými výzvami 

a problémy ve venkovských oblastech, zejména těch nejvíce periférních a strukturálně 

slabších. V roce 2007 začalo nové sedmileté programovací období, které bude pro ČR zásadní 

nejen v možném objemu finančních prostředků ze strukturálních fondů (SF), Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a dalších fondů, ale zejména ve způsobu 

využití těchto zdrojů. S ohledem na postupující rozšiřování EU dále na východ se bude ČR 

pomalu zařazovat spíše mezi tzv. ekonomické motory střední Evropy, a v dalších obdobích po 

roce 2013 tak bude postupně ztrácet i možnost čerpat finanční prostředky ze společného 

unijního rozpočtu v tak vysokých částkách42. Z tohoto důvodu a ještě dalších vnitřních i 

vnějších aspektů je tedy nezbytné zaměřit se na dobrou strategii pro následující programovací 

období, aby se zajistila nezbytná rekonstrukce českého venkova a založily se podmínky pro 

jeho další rozvoj. V rámci postupujících reforem CAP hraje rozvoj venkova stále významnější 

úlohu s cílem pomoci venkovským oblastem vyrovnat se s hospodářskými, sociálními a 

environmentálními výzvami 21. století. Členské státy EU se nyní zaměřují ve svých strategií 

rozvoje venkova na podporu růstu a vytváření nových pracovních míst ve venkovských 

oblastech v souladu s lisabonskou strategií a göteborskými cíli udržitelnosti. Programovacího 

období 2007 - 2013 je významnou příležitostí k většímu zaměření podpory z EAFRD na růst, 

zaměstnanost, udržitelnost a zajištění dlouhodobé soběstačnosti českého venkova.  
                                                 
42 U alokace na rozvoj venkova byla ČR, v konkurenci ostatních členských států, schopna vyjednat jeden z 

nejvyšších nárůstů prostředků ve srovnání s obdobím let 2004 – 2006, a to zejména z důvodu úspěšné 

implementace a mimořádnému čerpání předvstupního programu SAPARD a uspokojivé prognóze čerpání 

prostředků z OP RVMZ. Tímto se tedy vytvořily dobré základy i pro čerpání v programovacím období 2007 – 

2013. 
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2 Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR v letech 

2007 - 2013 

2.1 Společná zemědělská politika 

CAP je jednou z nejstarších a nejrozsáhlejších politik EU. Jejím cílem je zajištění přijatelných 

cen potravin pro evropské spotřebitele, dostatečné příjmy pro zemědělce a stabilita určité 

životní úrovně ve venkovských regionech. Jejím účelem je zvýšit produkci zemědělské výroby 

v členských zemích EU a stabilizace zemědělského trhu. CAP využívá principů jednotných 

cen, celních bariér, preferencí produktů zemí Společenství a dotací farmářům.43 CAP se jako 

součást společného trhu objevila již v rámci Evropského hospodářského společenství (EHS). 

Společná agrární politika zahrnuje dvě části, jejichž vývoj byl odlišný jak z hlediska 

časového, tak i po stránce věcné44: 

� Společná zemědělská politika (CAP) - zahrnuje nejen společný trh a jeho regulaci, 

ale i pravidla soutěže řízení zemědělského sektoru; 

� Společná rybolovná politika (CFP) – zpočátku se vyvíjela zcela v rámci zemědělské 

politiky, teprve v 70. letech 20. století se začala postupně odpojovat a dnes je zatím 

oddělená45. 

2.1.1 Důvody pro zavedení CAP 

Důvody pro vznik CAP bychom mohli určit dvojího druhu - strategické a politické. Za 

strategický důvod lze považovat nesoběstačnost jednotlivých členských států EHS v produkci 

potravin v 50. a 60. letech 20. století. Evropské země byly nuceny spoustu zemědělských 

komodit dovážet a stávaly se tak zranitelnými. Bylo tedy zapotřebí zvýšit produkci, aby bylo 

soběstačnosti dosaženo. Politickým důvodem pak byla váha zemědělců jakožto voličů v 

jednotlivých státech. V zájmu politiků bylo podporovat rozvoj venkova a růst tamní životní 

úrovně. V jednotlivých členských státech také převládalo přesvědčení, že budoucnost 

zemědělství nelze ponechat volnému trhu, kde mnohdy rozhodujícím faktorem byla výše 

                                                 
43 http://www.euroskop.cz/40457/clanek/spolecna-zemedelska-politika-evropske-unie 
44 (KUČEROVÁ, 2003) 
45 Jakmile bude platit Lisabonská smlouva, bude zemědělská a rybolovná politika řešena v jednom balíku. 
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státních podpor, které byly zemědělcům ze strany svých států poskytovány. CAP byla 

spuštěna v 60. letech 20. století jako prostředek, jak zabezpečit farmářům EU přijatelné a 

stabilní ceny.46 Základním nástrojem regulace a stabilizace zemědělského sektoru se stala 

regulace cen. Ceny zemědělských produktů tak měla navrhovat Komise a následně schvalovat 

formou směrnice Rada ministrů. V roce 1962 byl také založen EAGGF, který se stal hlavním 

finančním nástrojem CAP. 

CAP stála na dvou principech: principu kompenzačním a principu preferenčním. 

Kompenzační princip znamená, že členské státy se podílejí na financování CAP solidárně47. 

Díky tomuto principu nemusí nést tíži nákladů pouze agrární státy. Nicméně vzhledem k 

vysoko nastaveným cenám na trhu Společenství začalo docházet k tomu, že výše podpor 

poskytnutých ze strany průmyslových zemí začala přesahovat kompenzační možnosti, které 

přinášel trh s průmyslovými výrobky. Preferenční princip spočívá v upřednostňování 

zemědělských produktů, vypěstovaných či vyrobených v členských státech EU. Primárním 

cílem uměle určovaných evropských cen totiž bylo udržení zemědělství a s ním spojený rozvoj 

venkova. V souvislosti s preferenčním principem byla také zavedena opatření, která 

zemědělce chrání před levnější produkcí ze zemí mimo ES. Tomuto účelu posloužil systém 

tzv. variabilních přirážek. Pokud někdo chtěl do Evropy dovést levnější zemědělské 

produkty, byla mu Evropským společenstvím vypočítána dovozní přirážka, která dorovnala 

cenu dovážených výrobků na evropskou úroveň. Vzhledem k štědrým dotacím, které byly 

vázány na výši produkce48, začalo v zemědělském sektoru docházet k permanentnímu nárůstu 

nadprodukce. Tento přetlak bylo třeba uvolnit na světových trzích, kde však byly evropští 

farmáři díky svým vysokým cenám nekonkurenceschopní. EHS zde tedy uplatnilo opačný 

princip. Farmář, který chtěl vyvést zemědělské produkty z EHS na světový trh, obdržel tzv. 

refundaci. To znamenalo, že Společenství farmáři uhradilo rozdíl mezi jeho vysokou cenou a 

nižší cenou ve světě.49  

                                                 
46 (BALDWIN a WYPLOSZ, 2008) 
47 tj. že průmyslové státy, jako je například Německo, přispívají na dotování zemědělství. Tyto náklady jim mají být 

poté vykompenzovány jednotným trhem s průmyslovými produkty. 
48 podle pravidla čím více vypěstuješ, tím více dostaneš 
49 http://www.euroskop.cz/40457/clanek/spolecna-zemedelska-politika-evropske-unie 
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Produkce potravin v EU rychle rostla, a to daleko rychleji než poptávka po potravinách v EU. 

Následkem toho  přestala být EU dovozcem potravin a stala se vývozcem potravin. Tato 

změna znamenala, že intervenční ceny vyžadovaly daleko více než jen zamezení vstupu 

levných zahraničních potravin prostřednictvím vysokých cel. EU musela nakupovat obrovské 

množství potravin. Tento zásah byl velice nákladný, pohltil přes 80 % rozpočtu EU v 70. 

letech 20. století. Vzhledem k tomu, že EU neměla pro potraviny, které nakoupila, žádné 

využití, zbavovala se těchto přebytků skladováním nebo jejich podbízením na světovém trhu.50  

2.1.2 Cíle, principy a pilíře CAP 

Cíle týkající se CAP musí korespondovat se všeobecnými cíly evropské integrace. Celkové 

cíle mohou překrývat skutečné priority Společenství, proto byla stanovena hierarchie pěti 

zásadních cílů: 51 

� zvýšit efektivnost zemědělství na základě optimalizace využití výrobních faktorů, 

především pracovních sil, a regionální specializace; 

� zajištění životní úrovně zemědělcům adekvátní ostatním výrobním sektorům, a to 

zejména cestou zvyšování důchodů;  

� cenová stabilizace agrárních trhů, tzn. předcházet výkyvům cen; 

� zaručit soběstačnost, nezávislost zemí ES v zemědělské výrobě, pravidelnost 

v zásobování čili stabilizace nabídky; 

� zajistit přiměřené ceny pro spotřebitele. 

Formulovaným cílům odpovídají principy působnosti této společně řízené politiky: 52 

� princip jednoty trhu se zemědělskými výrobky53. Na to navazuje harmonizace 

právních norem a standardů správních, zdravotních, hygienických, veterinárních, 

jednotná cenová hladina uvnitř trhu, jednotná politika soutěže, jednotná zahraničně 

obchodní politika atd.; 

                                                 
50 (BALDWIN a WYPLOSZ, 2008) 
51 (KUČEROVÁ, 2003) 
52 (PĚLUCHA, 2006) 
53 tj. faktické zaručení volného pohybu agrární produkce po celém území EU 
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� princip preference zemědělské produkce Společenství před zahraniční, což znamená 

faktický protekcionismus, ačkoliv se mluví o ochraně před lacinými dovozy, o snížení 

rizika fluktuací na světovém trhu s agrárními produkty atd.; 

� princip finanční solidarity mezi členskými státy, což znamená, že výdaje na realizaci 

CAP jsou hrazeny společně – z rozpočtu EU. 

Financování CAP zabezpečoval EAGGF, jenž byl součástí strukturálních fondů Společenství 

do roku 2006. 

Pilíře CAP zavedla již Agenda 2000. Politika rozvoje venkova jako 2. pilíř CAP doplňuje 

reformu tržní politiky (1. pilíř). CAP se stále více zaměřuje na dosažení rovnováhy mezi 

těmito dvěma pilíři. Doplňkovost obou pilířů CAP byla zdůrazněna nedávnou reformou CAP, 

která od roku 2005 zavedla oddělení plateb od produkce, křížový soulad (podmíněnost 

plateb) a odlišení (převod fondů z 1. do 2. pilíře). První pilíř CAP se soustřeďuje na 

poskytování podpory základních příjmů zemědělcům, kteří mohou přizpůsobovat produkci 

tržní poptávce, zatímco druhý pilíř podporuje zemědělství jako poskytovatele veřejných 

statků v rámci jeho funkce ochrany životního prostředí a rozvoje venkova a podporuje 

venkovské oblasti v jejich rozvoji. Politika rozvoje venkova by měla doprovázet a doplňovat 

politiku podpory trhu a politiku podpory příjmů v rámci CAP. Zaměření na jednotlivé oblasti 

podpor by mělo být v rovnováze, jak ukazuje následující schéma. 

Obrázek č. 2.1: Rovnováha mezi pilíři CAP EU 

 

Zdroj: PĚLUCHA, 2006, s. 144 
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2.1.3 Fischlerova reforma CAP z roku 2003 

Kombinace rozpočtových omezení a tlaku obchodních partnerů EU urychlila významnou 

reformu CAP v 90. letech 20. století, nazvanou MacSharryho reforma. Tato reforma snížila 

garantované ceny, a tak omezila množství potravin, které musela EU vykupovat, avšak za 

snížené ceny odškodňovala farmáře prostřednictvím poskytnutí přímých plateb. Tento způsob 

reformy prostřednictvím současného cenového snížení a kompenzace byl dále rozvíjen 

v rámci reforem tzv. Agendy 2000 a v rámci reforem z června 2003.54 

Před Fischlerovou reformou byla jediným hmatatelným výsledkem dohoda o snížení podílu 

agrárních výdajů55. Hlavní cíle této reformy na začátku 21. století lze přirovnat především ke 

strukturálním a regionálním cílům. V popředí i nadále stojí požadavek na stabilizaci trhu jako 

záchranného systému před nekontrolovatelnými fluktuacemi trhu. Předpokladem je využití 

tradičních metod jako jsou například intervenční výkupy. Podpora kulturního a 

ekologického hlediska krajiny, kdy nejde o automatické podpory, ale o zvláštní prémie 

k tržní ceně výrobku, pokud jejich výroba je ekologicky šetrná. K danému cíli se ještě přidává 

požadavek na udržení tradičního rázu krajiny. Stimulace rozvoje venkova, tzn. rozvoj i 

nezemědělských aktivit přispívá k udržení a vytváření nových pracovních příležitostí na 

venkově. Reforma znamenala zásadní posun z hlediska financování, neboť zavedla režim 

podobný strukturálním fondům, tzn. povinnou spoluúčast vlád na financování jednotlivých 

projektů. Reforma vstoupila v platnost diferencovaně v jednotlivých zemích. Pro deset 

„starých“ členských zemí začala platit od roku 2004, zbývajících pět Francie, Španělsko, 

Řecko, Nizozemí a Finsko se připojily od roku 2005. „Nové“ země EU implementují 

reformované řízení zemědělství postupně, nejpozději však do roku 2008.56 

2.1.4 Cross compliance – součást reformy CAP EU 

Cross compliance57 (CC) je politikou prosazování zákonných ustanovení v zemědělství. 

Implementace této politiky se stala povinností členských států EU v důsledku reformy CAP z 

                                                 
54 (BALDWIN a WYPLOSZ, 2008) 
55 z 44,5 % na 38,8 % v roce 2006 
56 (KUČEROVÁ, 2003) 
57 v českém překladu „křížový soulad“ 
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roku 2003. Cílem politiky je ochrana životního prostředí, zabezpečení zdravotní 

nezávadnosti potravin, zajištění správného zacházení s hospodářskými zvířaty, zlepšení 

evidence chovů zvířat a prevence epidemií. Plnění CC zajistí zemědělství a venkovu 

podmínky pro další rozvoj spočívající v racionálním využití přírodních zdrojů. CC znamená 

vazbu přímých zemědělských dotací na dodržení stanovených podmínek. Pokud zemědělský 

podnik poruší určitá pravidla, ztrácí část dotací. Politika křížového souladu reaguje na 

skutečnost, že respektování pravidel je často zdlouhavě vymáháno obvyklými 

administrativními postupy, např. přestupkovým řízením. Politika CC je cestou prosazení 

většinou již existující legislativy. Riziko ztráty části, výjimečně celých, přímých dotací má 

zemědělský podnik motivovat k lepšímu dodržování zákonů. Ačkoliv přímé dotace tvoří jen 

část zemědělských dotací, na poskytnutí přímých dotací jsou v ČR vázány ještě i jiné druhy 

dotací. 

V programovacím období 2007 – 2013 platí systém CC nejenom pro vyplácení přímých 

plateb, ale také pro vyplácení některých podpor v rámci EAFRD. Prozatím58 se vazba sankce 

na dotaci má týkat plateb za přírodní znevýhodnění poskytovaných zemědělcům v horských 

oblastech, plateb zemědělcům ve znevýhodněných oblastech jiných než horských, plateb 

v rámci NATURA 2000, plateb souvisejících se směrnicí č. 2000/60/ES59, 

agroenvironmentálních titulů a plateb na podporu dobrých životních podmínek zvířat. V 

EAFRD bude podmínka křížového souladu uplatňována také u některých opatření 

zasahujících do oboru lesnictví. Týká se zalesnění zemědělské půdy, plateb v rámci lesních 

území NATURA 2000 a leso-environmentálních plateb. Těžiště reformního úsilí EK v oblasti 

CAP se jednoznačně přesouvá směrem ke konkurenceschopnějšímu a více tržně 

orientovanému zemědělství. V rámci EU27 povede CAP v případě přistupujících států ke 

zlepšení situace v zemědělství a v kombinaci s jednotným trhem zajistí stabilní a v průměru 

vyšší ceny než by mohly kandidátské země dosáhnout bez členství v EU.  

                                                 
58 V minulosti bylo diskutováno zavedení podmínky cross compliance pro všechny platby EAFRD. 
59 Rámcová směrnice o vodě. 
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2.2 Společná rybolovná politika 

Vedle CAP leží i rybolovná politika a ačkoliv se o cíli podřídit rybolov společnému řízení 

hovoří již v Římské smlouvě, k její realizaci došlo až s několika desetiletími trvajícím 

zpožděním. Důvodů, proč to trvalo tak dlouho, bylo sice několik, ale zato velmi zásadních. 

Společná rybolovná politika (CFP) zahrnuje otázky týkající se právních, politických, 

hospodářských, sociálních a ekologických faktorů rybolovu. Specifikem je problém 

omezenosti a vyčerpatelnosti zdrojů, jejich značná mobilita a těžko definovatelné hranice 

lovných teritorií. Od roku 1993 probíhalo financování rybolovné politiky prostřednictvím 

speciálního nástroje, kterým se stal Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). V roce 

2001 vydala EK dokument zabývající se perspektivami rybolovné politiky na komunitární 

úrovni. Jedná se o Zelenou knihu60 „Budoucnost společné rybolovné politiky“. CFP klade 

důraz na těžbu umožňující reprodukci zdrojů. Koncem každého roku jsou stanovena povolená 

odchytová množství, jež jsou pak podle klíče národních kvót rozdělována, přičemž v úvahu 

jsou brány strukturální diference, spotřební diference, celková závislost na rybolovu atd.61 

Jedním ze základních cílů EU v oblasti rybolovu je zachování zásob ryb. Unie za tímto 

účelem pravidelně stanovuje tzv. celkové maximální povolené objemy výlovu, dále podniká 

příslušné kroky při řízení své rybářské flotily a zavádí omezující programy. Důležitým 

nástrojem CFP je také společná tržní organizace v sektoru rybolovu. Organizace je prováděna 

od roku 2001 a zahrnuje: společné marketingové (tržní) standardy pro kvalitu, třídění, balení a 

označování jak unijních, tak i dovážených čerstvých výrobků z ryb; producentské organizace, 

které existují v každém členském státě, sdružují rybáře a aplikují nástroje na straně nabídky; 

podpůrný cenový systém, který stanovuje minimální ceny, za něž lze výrobky z ryb prodávat; 

a pravidla pro obchod s nečlenskými státy EU. Po vydání tzv. zelené knihy o účinnosti CFP z 

hlediska dosahování jejích cílů (březen 2001) provedla EU reformu své CFP, která je 

uplatňována od 1. 1. 2003. Dalším potenciálně velmi významným impulsem pro diskusi uvnitř 

Unie je dohoda o subvencích v rybářském sektoru.62 

                                                 
60 Green paper on the future of the Common Fisheries Policy, 2001 
61 (KUČEROVÁ, 2006) 
62 blíže viz http://www.businessinfo.cz/files/2005/061123_prirucka_MPO.pdf 
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2.3 Politika rozvoje venkova 

Téměř 90 % celkové plochy zemí EU je tvořeno venkovskými oblastmi, které mají pro 

budoucnost celé Evropy mimořádný význam.63 Venkovské regiony jsou tvořeny kulturní 

krajinou a venkovskými sídly. Zemědělci, obce a lidé sídlící v těchto venkovských oblastech 

se starají o to, aby krajina zůstala stále kulturní. Krajina a její jednotlivé prvky však není 

pouze prostorem pro zemědělskou výrobu, ale je i významným místem pro rozvoj 

nejrůznějších dalších aktivit, zejména v oblasti trávení volného času návštěvníků, kteří sem 

zavítají, zvláště pak obyvatelé větších měst. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který musí 

venkov řešit, je vytváření optimálního sociálního a ekonomického prostředí pro jeho 

obyvatele, protože jsou to právě oni, kteří zajišťují a budou zajišťovat jeho plnohodnotné 

fungování a další nezbytný rozvoj. V průběhu existence EU se podpora zemědělství a rozvoje 

venkova velmi dynamicky vyvíjela a procházela řadou významných reforem. Výsledkem je 

současná existence dvou politik EU, které určují základní strategické směry rozvoje 

venkova: CAP a politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Politika rozvoje venkova 

by měla v tomto programovacím období doprovázet a doplňovat CAP. Politika rozvoje 

venkova by také měla brát v úvahu obecné cíle politiky HSS a přispívat k jejich dosažení při 

zahrnutí dalších významných priorit politiky.  

2.3.1 Východiska pro politiku rozvoje venkova 

V listopadu 1996 se uskutečnila v irském Corku konference zemí EU o rozvoji venkova, 

které se zúčastnily kromě členských států EU i další evropské země včetně ČR. Tato 

konference pod názvem Živý venkov položila základy dnešnímu druhému pilíři CAP. Přijatá 

Corkská deklarace doporučila začlenit venkov do existujících politik jednotlivých států. 

Politika venkovského rozvoje dle této deklarace musí být koncipována multidisciplinárně a 

musí být aplikována ve více odvětvích s jasnou územní dimenzí. Musí vycházet 

z integrovaného přístupu, který zahrnuje přizpůsobení a rozvoj zemědělství, diversifikaci 

činností, řízení přírodních zdrojů, posílení ekologických funkcí a propagaci kultury, 

cestovního ruchu a rekreace. Důraz je zejména kladen na podporu diversifikace 

hospodářských a sociálních činností na venkově. Rozvoj venkova by měl být trvale udržitelný, 

                                                 
63 (PĚLUCHA, 2006) 
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decentralizovaný a měla by být uplatňována zásada subsidiarity. Deklarace dále požaduje 

zjednodušení legislativy v oblasti rozvoje venkova, především ve své zemědělské části. 

Ze závěrů 2. evropské konference o rozvoji venkova z roku 2003 vyplývá, že politika rozvoje 

venkova by se měla zaměřit na živoucí venkov a na zachování rozmanitosti evropského 

venkova. Klíčovým cílem by mělo být dosažení konkurenceschopnosti zemědělského 

sektoru. Ve všech venkovských oblastech EU by měla být uplatňována politika rozvoje 

venkova, přičemž má sloužit potřebám širší společnosti v těchto oblastech a má přispět ke 

zvýšení soudržnosti EU. Deklarace požadovala, aby hlavním proudem politiky podpor EU pro 

venkovské oblasti byl přístup „zdola“ místních partnerství, s využitím zkušeností 

získaných z iniciativy LEADER. Těmto místním partnerstvím je třeba dát větší 

zodpovědnost.  

Deklarace z Cáceres z června 2004 požadovala vytvoření evropské politiky rozvoje 

venkova k využití EAFRD. Doporučuje zavést indikátory rozvoje venkova a typologie 

venkovských oblastí k lepšímu využití budoucí struktury zdrojů. Deklarace doporučuje 

pokračovat v metodách iniciativy LEADER, zvláště v nových členských státech. Velice 

důležité jsou i zkušenosti s iniciativou LEADER I, II a LEADER+, které v Evropě existují 

od začátku 90. let minulého století. V ČR však tato iniciativa nebyla do roku 2007 

dostupná a přístup k rozvoji venkova na bázi LEADER byl prosazován prostřednictvím 

Programu obnovy venkova, předvstupního programu SAPARD, programu LEADER ČR a 

podopatření LEADER+ v Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP 

RVMZ). ČR dále využívala zkušenosti s programy rozvoje zemědělství a venkova jako 

SAPARD (2000 – 2006), Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) (2004 – 2006) a OP 

RVMZ (2004 – 2006).  

2.3.2 Cíle a strategie politiky rozvoje venkova v EU 

Nová politika rozvoje venkova EU popsaná v Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 je 

charakterizována kontinuitou a změnou. Nadále poskytuje výběr opatření, z něhož mohou 

členské státy vybírat a na něž dostanou finanční podporu Společenství v rámci integrovaných 

programů rozvoje venkova. Mění způsob vypracování těchto programů tak, že se podpora 

zaměřuje na strategický obsah a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Pro tento účel se 

politika rozvoje venkova zaměřuje na tři společně dohodnuté hlavní cíle: 
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� zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

� podpora hospodaření s půdou a zlepšování životního prostředí, 

� zlepšování kvality života a podpora diverzifikace hospodářských činností. 

Každému hlavnímu cíli v programech rozvoje venkova by měla odpovídat určitá tematická 

prioritní osa. Tři tematické osy doplňuje „metodologická“ horizontální osa zaměřená na 

přístup LEADER (osa LEADER). Pro každou osu je třeba zajistit alespoň minimální 

financování pro zajištění určité celkové vyváženosti daného programu. Stavebními kameny 

každé tematické osy jsou předem vymezená opatření k rozvoji venkova, kterou ukazuje 

příloha č. 5. Z těchto opatření si členské státy mohou vybírat ta, u nichž jsou přesvědčeny, že 

vytvoří z hlediska cílů EU nejvyšší přidanou hodnotu. Tento přístup umožňuje zaměřit 

spolufinancování rozvoje venkova ze strany EU na společně dohodnuté priority EU pro 

uvedené tři osy politiky a zároveň ponechává členskému státu dostatečnou pružnost na 

vnitrostátní a regionální úrovni pro zajištění rovnováhy mezi odvětvovým rozměrem64 a 

územním rozměrem65. 

Obrázek č. 2.2: Rozdělení prioritních os v politice rozvoje venkova v EU 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2007/cs_2007.pdf , s. 7 

                                                 
64 restrukturalizace zemědělství 
65 hospodaření s půdou a společensko-ekonomický rozvoj venkovských oblastí 
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Strategickými směry Společenství v oblasti politiky rozvoje venkova jsou: 

1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Prostředky vyčleněné na 

osu 1 by měly přispět k silnému a dynamickému zemědělsko-potravinářskému odvětví 

v Evropě tím, že se zaměří na priority přenosu znalostí, modernizaci, inovaci a kvalitu 

v potravinářském řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o investice do fyzického a 

lidského kapitálu. 

2. Zlepšování životního prostředí a krajiny. Za účelem ochrany a rozšiřování 

přírodních zdrojů a krajin EU ve venkovských oblastech by prostředky vyčleněné na 

osu 2 měly přispět ke třem prioritním oblastem na úrovni EU: k biologické 

rozmanitosti, zachování a rozvoji systémů zemědělství a lesnictví s vysokou přírodní 

hodnotou a tradičních zemědělských krajin, ochraně vody a změnám klimatu. 

3. Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace. 

Prostředky vyčleněné na osu 3 by měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 

pracovních příležitostí a podmínek pro růst. Soubor opatření dostupných v rámci osy 3 

by se měl použít zejména k podpoře budování kapacit, získávání dovedností a 

organizaci strategie místního rozvoje, jakož i na pomoc zachování přitažlivosti 

venkovských oblastí i pro budoucí generace. Při podpoře odborné přípravy, 

informovanosti a podnikání je nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen, mladých lidí a 

starších pracovníků. 

4. Budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci. Prostředky vyčleněné 

na osu 4 (iniciativa LEADER) by měly přispět k prioritám os 1 a 2 a zejména osy 3, 

ale rovněž mohou hrát důležitou úlohu v horizontální prioritě zlepšení řízení a uvolnění 

endogenního potenciálu pro rozvoj venkovských oblastí. 

5. Přenášení priorit do programů. Členské státy by měly ve svých vnitrostátních 

strategiích zajistit maximální součinnost v rámci jednotlivých os i mezi nimi navzájem 

a vyhnout se potenciálním rozporům. 

6. Doplňkovost nástrojů Společenství. Je třeba podporovat součinnost mezi 

strukturálními politikami, politikami zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 

Členské státy by měly zajistit, aby akce financované z ERDF, ESF, FS, EFF a EAFRD 

na daném území a v dané oblasti činností byly soudržné a vzájemně se doplňovaly. 
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Hlavní zásady, pokud jde o dělící čáru a koordinační mechanismus mezi akcemi 

podporovanými z různých fondů, musí být stanoveny na úrovni Národního 

strategického referenčního rámce (NSRR) a Národního strategického plánu rozvoje 

venkova (NSP). 

Šest strategických směrů Společenství poskytuje členským státům rámec, podle nějž musí 

zpracovat své Národní strategické plány rozvoje venkova. Zajištění vyvážené strategie bude 

vyžadovat určité minimální financování každé tematické osy. Navrhované minimální procento 

financování ve výši 10 %, 25 % a 10 % pro osu 1, 2 a 3  je zárukou toho, že každý program 

odráží alespoň tři hlavní uvedené cíle politiky, ale je dostatečně nízké, aby si členské státy 

nebo regiony zachovaly vysoký stupeň pružnosti (55 % z fondů EU) pro zdůraznění osy 

politiky, kterou chtějí použít ve svých podmínkách a pro svoje potřeby. Pro osu LEADER je 

vyčleněno minimálně 5 % (2,5 % u nových členských států) z fondů EU pro každý program. 

Výdaje týkající se iniciativy LEADER platí pro uvedené tři osy politiky. 

2.3.3 EAFRD v kontextu ostatních evropských fondů 

Hlavní zásady rozvoje a podpory zemědělství v evropských zemích jsou formulovány ve 

CAP. Reformy této politiky v posledním období výrazně podtrhly její úlohu pro rozvoj 

venkova jako celku. Důležitou nosnou myšlenkou CAP je to, že její současná podoba již 

nechápe zemědělce jako pouhého výrobce potravin a surovin pro další odvětví ekonomiky, ale 

především jako venkovského podnikatele zajišťujícího mnoho dalších funkcí jako např. 

ochranu a údržbu krajiny a životního prostředí, rozvoj podnikatelských aktivit souvisejících s 

podporou cestovního ruchu a využíváním jedinečného historického a kulturního potenciálu 

venkova. Tyto základní změny v chápání zemědělství, které zahrnuje i lesnictví a vodní 

hospodářství, v celkovém kontextu rozvoje venkovského prostředí vedly EU k přijetí zásadní 

reformy CAP, které se promítly i do struktury financování podpory zemědělství a rozvoje 

venkova v současném období 2007 – 2013. Na rozdíl od uplynulých plánovacích období, kdy 

politika rozvoje venkova byla součástí politiky soudržnosti, se v novém období tato 

problematika z oblasti soudržnosti vyčlenila a byla plně přesunuta do CAP. V programovacím 

období 2007 – 2013 působí v oblasti zemědělství a venkova dva fondy EU: 

� Evropský zemědělský garanční fond (EAGF). 
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� Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). 

Oblast rybářství je řešena Evropským rybářským fondem (EFF). 

Změna oproti minulému programovacímu období (2000 – 2006) je v tom, že EAFRD není 

součástí SF, čímž se oslabuje koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v oblasti 

zemědělství a venkova. EAFRD, EAGF a EFF je možné koncipovat a realizovat jako jeden 

velký celek. Na pomezí venkova a zemědělství dále působí nástroje HSS EU, kterými jsou 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF66), Evropský sociální fond (ESF) a Fond 

soudržnosti (FS).67  

EAFRD je nejdůležitějším finančním nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova 

pro všechny členské země EU v období 2007 – 2013. Strategický přístup EU k uskutečňování 

politiky rozvoje venkova je zřejmý z připraveného procesu jednotného programování. EAFRD 

přispívá k podpoře udržitelného rozvoje venkova ve Společenství způsobem doplňujícím 

politiku podpory trhu a příjmů v rámci CAP, politiky soudržnosti a CFP. Fond EAFRD je 

určen k financování operací ve venkovských oblastech. Členské státy EU si samy definují, 

které oblasti jsou venkovské, přičemž se fond na městské oblasti nevztahuje. Ministerstvo 

zemědělství (Mze) se tedy muselo rozhodnout o vymezování venkovských oblastí pro 

působnost EAFRD i pro sjednocení statistických šetření v rámci ČR a ve vztahu k definicím v 

Evropě (EUROSTAT, EU) a ve světě (OECD). Tento fond věcně navazuje na obsah OP 

RVMZ, HRDP a iniciativy LEADER, a působí ve venkovských oblastech. Pomoc z tohoto 

fondu je poskytována tedy nejen zemědělcům, ale i dalším klíčovým aktérům rozvoje 

venkovského prostoru, jako jsou podnikatelé, spolky, sdružení, neziskové organizace, obce 

atd. Logická návaznost na současné programy je rámcově znázorněna v následující tabulce. 

                                                 
66 průřezově bude financování v gesci různých ministerstev 
67 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
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Tabulka č. 2.1: Rámcová návaznost současných programů a os Programu rozvoje 

venkova68 

OP RVMZ OSA I 
HRDP OSA II 
SROP (část) OSA III 
Podopatření LEADER+ a LEADER ČR OSA IV 

Zdroj: PĚLUCHA, 2006, s. 86 

ERDF má regionální zaměření. V návaznosti na osu I doplňkově řeší podpory 

zpracovatelského průmyslu, včetně potravinářství v kategorii druhého stupně zpracování. 

Podporuje ochranu a preventivní opatření v lesích a neproduktivní investice v oblastech 

Natura 2000 v návaznosti na osu II. V návaznosti na osu III zahrnuje obecné podpory malého 

a středního podnikání, regionální cestovní ruch, dále větší a páteřní infrastrukturu ve 

venkovských regionech propojující města a venkovské oblasti, vyšší občanské vybavení a 

investice nad 5 mil. Kč, a také obnovu kulturních památek národního významu a investice nad 

8 mil. Kč. Těmito podporami ERDF přispívá k řešení nezaměstnanosti, k rozvoji inovací a 

informačních technologií ve venkovském prostoru. 

ESF navazuje na opatření osy III PRV podporami pro obecnou vzdělanost na venkově, 

budování schopností místní administrativy, začleňování skupin obyvatelstva, rekvalifikačními 

kurzy a využíváním internetových sítí.69 

FS řeší investice v oblasti životního prostředí a dopravy. Zahrnuje mimo jiné preventivní 

opatření proti přírodním katastrofám v návaznosti na osu I, ochranu a preventivní opatření v 

lesích v návaznosti na osu II, čistírny odpadních vod od xx Kč a investice nad 5 mil. Kč, 

investice vodohospodářské v krajině o rozsahu nad xx Kč, silniční síť od silnic II třídy, včetně 

dálnic a regionálních nebo dálkových cyklotras, nebo dopravních či environmentálních 

investic místních od 5 mil. Kč. 

                                                 
68 Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, Osa II – Zlepšování životního prostředí a 

krajiny, Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, Osa IV - 

Leader 
69 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
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2.4 Programování rozvoje venkova v EU  pro období 2007 - 2013 

Základním dokumentem, který stanovuje postup při realizaci politiky rozvoje venkova EU v 

období 2007 – 2013 je Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD č. 1698/2005, 

které stanovuje obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova 

prostřednictvím nově zřízeného fondu EAFRD, vymezuje cíle a strategický kontext politiky 

stanovuje obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím na rozvoj venkova 

financovanou EAFRD a vymezuje konkrétní pravidla partnerství, programování, kontroly a 

monitoringu. Rada ministrů pro rybolov v roce 2006 rozhodla přijmout nařízení o EFF, jehož 

úkolem je zajistit TUR evropského rybolovu a odvětví akvakultury. EFF nahradil od 1. ledna 

2007 bývalý FIFG.  

K základním principům, ze kterých vychází realizace jednotlivých politik EU, je princip 

koncentrace a princip programování. Jejich podstatou je důsledné využívání fondů pouze k 

realizaci přesně stanovených cílů na základě pečlivé analýzy potřeb EU, jednotlivých zemí a 

regionů ve stanovených oblastech a následně komplexní přístup k řešení vytipovaných 

problémů na základě víceletých a víceoborových programů předkládaných EK vládami 

členských zemí. Tyto programy jsou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů. 

Sjednocení podpory rozvoje venkova a zemědělství do jednoho dokumentu umožní 

koncentraci finančních prostředků vyčleněných pro tuto oblast na společně dohodnuté priority 

EU ve třech tematických směrech této politiky. Na druhé straně dostatečná míra flexibility na 

úrovni členských států a regionů umožní nalézt rovnováhu mezi sektorovou složkou70 a 

územní složkou71 a umožní reagovat na specifické situace a požadavky.  

                                                 
70 změna zemědělských struktur 
71 péče o krajinu a sociálně ekonomický rozvoj venkovských oblastí 
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Obrázek č. 2.3: Hierarchie programování politiky rozvoje venkova v období 2007 – 2013 

 

Zdroj: PĚLUCHA, 2006, s. 88 

Politika rozvoje venkova je založena na třech hlavních legislativních aktech. Mezi základní 

legislativní dokumenty patří Strategické zásady rozvoje venkova na období 2007 – 2013, 

které jsou odvozeny ze stanovené politiky a Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova 

z EAFRD č. 1698/2005, které stanovuje konkrétní podmínky EU pro implementaci veřejných 

intervencí v oblasti rozvoje venkova. Národní plán rozvoje venkova (NPRV) a Program 

rozvoje venkova (PRV) jsou programovými dokumenty na úrovni jednotlivých členských států 

a realizují se prostřednictvím souboru opatření. 

2.4.1 Strategické zásady rozvoje venkova EU  

Jde o dokument, který vymezuje priority a cíle rozvoje venkova na léta 2007 – 2013. Hlavními 

prioritami a cíli jsou: 

� Horizontální priority (všechny osy politiky rozvoje venkova): soustředit se na 

aspekt lidského kapitálu72 a na zapojení specifických skupin, jako jsou ženy a 

                                                 
72 znalosti, školení, informace a podnikavost 
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mladí/staří lidé, kvůli specifické roli, kterou hrají v rozvoji venkova; zvýšená integrace 

venkova do informační společnosti73; zlepšené řízení74. 

� Priority spojené s konkurenceschopností (Osa I): přenos znalostí a inovací při 

produkci potravin, se zaměřením zvláště na malé a střední podniky; prioritní sektory 

pro kapitálové investice se zřetelem na tlak restrukturalizovat. Bude třeba určit cíle a 

ukazatele pro zemědělství a potravinářství, aby se změřil pokrok ve zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

� Priority spojené s ekologickým obhospodařováním krajiny (Osa II): ochrana 

přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech. To by 

rovněž mělo umožnit, prostřednictvím přiměřeného obhospodařování krajiny, 

přispívání zemědělství a lesnictví k již schváleným mezinárodním strategiím a 

legislativě pro životní prostředí75, zvláště v souvislosti se změnami biodiverzity, vod a 

klimatu. Cíle a ukazatele bude třeba stanovit tak, aby měřily, jak osa 2 přispívá k 

omezování zhoršování biodiverzity, dosahování cílů WFD76 a zmírňování 

klimatických změn77. 

� Priority spojené s širším rozvojem venkova (Osa III): vytváření příležitostí pro 

zaměstnání v oblastech diverzifikace a kvality života. Cíle a ukazatele budou počítány 

počtem pracovních míst a míry participace prostřednictvím diverzifikace a 

infrastruktury v malém měřítku. Bude třeba určité diferenciace podle  typu venkovské 

oblasti78, vzhledem k jejím specifickým problémům a příležitostem. 

� Priority pro zlepšení řízení a mobilizaci přirozeného vnitřního rozvojového 

potenciálu venkovských oblastí (Osa IV): výše uvedené priority přizpůsobené pro 

místní strategie a spolupráci (metoda LEADER). 

                                                 
73 používání širokopásmových technologií a ICT 
74 koherentní programování, integrovaný  přístup, integrace regionálních a sub-regionálních strategií rozvoje a 

zvláště LEADER přístupu do celkového programování 
75 NATURA 2000, Rámcová směrnice o vodě, Kjótský protokol 
76 Water Framework Directive   
77 snižování emisí, obnovitelné zdroje, pohlcovače uhlíku 
78 příměstské, střední a vzdálené 
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2.4.2 Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD 

Jde o dokument, který stanovuje postup při realizaci politiky rozvoje venkova EU v období 

2007 – 2013, který: 

� stanovuje obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím na rozvoj 

venkova a financovanou EAFRD, 

� vymezuje cíle, jimž má politika rozvoje venkova napomáhat, 

� vymezuje strategický kontext politiky rozvoje venkova včetně metody stanovení 

strategických hlavních směrů Společenství pro politiku rozvoje venkova a národní 

strategický plán (NSP), 

� vymezuje priority a opatření pro rozvoj venkova, 

� stanovuje pravidla partnerství, programování, hodnocení, finančního řízení, 

monitorování a kontroly na základě odpovědností sdílených členskými státy a Komisí. 

Rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova stanoví minimální 

povinné priority pro členské státy. Nad rámec povinných priorit si členské státy mohou zvolit 

priority další, které však musí být v souladu s cíli EAFRD podle nařízení Rady č. 1698/2005. 

Priority jsou pak součástí čtyř tematických os politiky rozvoje venkova79. 

Při stanovení výše a struktury finančních prostředků na jednotlivé osy a opatření musí členské 

státy dodržet Nařízení Rady č. 1698/2005 a Rozhodnutí Rady o strategických pokynech 

Společenství. Zejména musí dodržet minimální povinné finanční limity z prostředků EAFRD a 

jejich rozdělení do jednotlivých os, maximální podíly spolufinancování z EU a národních 

veřejných zdrojů, priority EU v rámci jednotlivých os, rozdělení na osy a nabídku opatření. 

Další otázky ohledně váhy, tj. rozdělení finančních prostředků nad rámec povinného 

minimálního limitu do jednotlivých os, volby opatření a podílů na priority a opatření, si řeší 

každá členská země podle svých vlastních potřeb. Financování rozvoje venkova z EAFRD 

ukazuje následující tabulka. 

                                                 
79 viz obrázek 2.2 (str. 37) 



 

 41 

Tabulka č. 2.2: Podpora rozvoje venkova podle členských států na období 2007 – 2013  

(v mil. EUR) 

Běžné ceny 
2007 - 2013 

celkem 

Z toho 
konvergenční 

cíl, celkem 

Belgie 418 40 

ČR 2,815 1,635 

Dánsko 444 0 

Německo 8,112 3,174 

Estonsko 714 387 

Řecko 3,707 1,905 

Španělsko 7,213 3,178 

Francie 6,441 568 

Irsko 2,339 0 

Itálie 8,292 3,341 

Kypr 162 0 

Lotyšsko 1,041 327 

Litva 1,743 679 

Lucembursko 90 0 

Maďarsko 3,805 2,496 

Malta 76 18 

Nizozemsko 486 0 

Rakousko 3,911 31 

Polsko 13,23 6,997 

Portugalsko 3,929 2,18 

Slovinsko 900 287 

Slovensko 1,969 1,106 

Finsko 2,079 0 

Švédsko 1,825 0 

GB 1,909 188 

Celkem 77,663 28,544 
Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2007/cs_2007.pdf  

2.5 Programování rozvoje venkova v ČR pro období 2007 - 2013 

Problematika rozvoje venkova v ČR vychází z legislativy EU a proto platí to, co je již napsáno 

v kapitole 2.4. ČR přijala pro období 2007 – 2013 vymezení venkovských oblastí dle OECD 

s modifikacemi dle charakteru jednotlivých os, priorit i opatření. Pro dotace opatření osy 
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III je omezení místa realizace projektů na území obce do 2 000 obyvatel. V případě osy IV se 

jedná o vymezení programovacího období 2007 – 2013 a požadavky na komplexní rozvoj 

venkova subregionálního venkovského území, tj. venkovské území s 10 000 až 100 000 

obyvateli, na celém území ČR, mimo území hl. města Prahy, a měst s více než 25 000 

obyvateli80. Mikroregionem je souvislé homogenní území se společnou společenskou, 

hospodářskou, environmentální nebo kulturní charakteristikou, kde nejsou velká města. 

Administrativní celek81 jako území mikroregionu je výhodou, ale není podmínkou. Míra 

spolufinancování určuje, zda se jedná o území cíle Konvergence nebo o území cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Do území cíle Konvergence spadají 

regiony, jejichž HDP na obyvatele, vypočtený na základě dostupných údajů za poslední tři 

roky před přijetím nařízení, nedosáhne 75 % průměru celé rozšířené Evropy. Podle výpočtů za 

roky 2001 – 2003 zaujímají území Konvergence všechny regiony NUTS 2 ČR kromě NUTS 2 

Praha. Praha je jediným regionem cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Celostátní průměr je sice 78,7 % HDP EU2782, ale na tom se výrazně podílí Praha s HDP 

vyšším než 170 % průměru EU27. 

Cíl Konvergence v politice soudržnosti EU je určen k urychlení hospodářské konvergence 

nejméně rozvinutých regionů, k růstu zaměstnanosti investicemi do materiálních a lidských 

zdrojů, k inovaci a rozvoji znalostní společnosti, k přizpůsobování se ekonomickým a 

společenským změnám, k ochraně životního prostředí a k posílení efektivnosti administrativy. 

2.5.1 Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 – 2013 

Národní strategický plán rozvoje venkova (NSP) vymezuje strategické priority pro 

jednotlivé osy, které jsou odvozeny z celkové SWOT analýzy agrárního sektoru a z priorit 

vyplývajících z podrobné analýzy. Pro každou osu stanovuje NSP ústřední 

kvantifikovatelné cíle, které jsou graficky znázorněny v příloze č. 6. Dále NSP, v souladu s 

uvedeným nařízením Rady, rozpracovává priority rozvoje zemědělství a venkova podle 

jednotlivých krajů ČR a specifika jednotlivých krajů a zaměření navrhovaných opatření NSP. 

                                                 
80 v odůvodněných případech je možné udělit výjimku 
81 svazek obcí, správní okres, správní obvod obcí s rozšířenou působností apod. 
82 EUROSTAT, údaj za rok 2006, v PPS 
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Obsah os NSP je zpracován s ohledem na požadavek, aby nedocházelo k vzájemným 

překryvům a duplicitám, které by snižovaly konečný efekt navržených opatření.  

2.5.2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

Návazným dokumentem, který rozpracovává NSP do jednotlivých opatření, jež provádějí 

strategii stanovenou v NSP v souladu s osami stanovenými nařízením Rady včetně 

konkrétních finančních částek je Program rozvoje venkova (PRV ČR) na období 2007 – 2013. 

ČR předložila jeden PRV, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou 

hlavního města Prahy. Pouze agroenvironmentální opatření mohou být prováděna na celém 

území státu83. Program je centrálně administrován a řízen. Některá opatření mají geografická 

omezení – osa II (LFA, NATURA 2000, oblasti povodí), osa III (venkovské obce a obce 

venkovského charakteru), osa IV (venkovské mikroregiony). Veškeré prostředky84 alokované 

z EAFRD pro ČR budou součástí zdrojů veřejné podpory85. 

Výbor pro rozvoj venkova, který se skládá ze zástupců všech členských zemí EU, dne 23. 5. 

2007 odsouhlasil PRV ČR pro roky 2007 - 201386. EK schválila návrh českého Mze a ČR se 

tak společně se Švédskem stala první zemí, která měla schváleno čerpání evropských peněz 

pro rozvoj zemědělství a venkova87.  

Prioritní osy a priority 

Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Pro podmínky ČR je v této souvislosti specifická potřeba rozvíjet lidský kapitál, zejména 

směrem k diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově, a hledání jiných ekonomických 

příležitostí mimo zemědělství. Osa I znázorňuje dvě priority: 

                                                 
83 Podle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD. 
84 Tyto prostředky jsou spravovány akreditovanou platební agenturou v souladu s čl. 10 nařízení Rady č. 

1290/2005 o financování SZP. 
85 viz tabulka alokace finančních prostředků PRV ČR 2007 – 2013 (str. 58) 
86 http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/clanek/program-rozvoje-venkova-cr-schvalen  
87 http://www.agris.cz/venkov/index.php?iPage=5&iSub=1087 
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� Modernizace, inovace a kvalita (92,18 % z osy) má za cíl vytvořit silné zemědělsko-

potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a zvýšit 

kvalitu produktů. 

� Přenos znalostí (7,82 % z osy) má za cíl vytvořit dynamické zemědělsko-

potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr 

pracovníků v zemědělství. 

Osa I navazuje na předchozí OP RVMZ a je zaměřena na podporu konkurenční schopnosti 

zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím 

potravinářství. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a 

přidávání hodnoty zemědělských produktů, proto je na tyto účely soustředěno největší 

množství finančních prostředků. Na osu I je z EAFRD vyčleněno 3,107 mld. Kč z celkového 

objemu prostředků 13,978 mld. Kč, což činí 22,39 % finančních prostředků EAFRD pro 

roky 2007 - 2013.88 

Osa II – Zlepšení životního prostředí a krajiny 

Osa II má převahu opatření se silným environmentálním aspektem. Odráží zesilující zájem EU 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu životního prostředí a krajiny. Osa II reaguje, 

stejně jako osa III, na skutečnost, že v EU je relativní přebytek některých produkčních kapacit 

v zemědělství. Zemědělci nemohou počítat s další podporou zvyšování kvantity produkce. 

Současně je třeba nabídnout venkovskému obyvatelstvu alternativní činnosti a zdroje příjmů. 

Zatímco celá osa III má podpořit tyto alternativy, některé je možné nalézt i v rámci osy II. Na 

osu II je z EAFRD vyčleněno 7,192 mld. Kč, což činí 55,20 % finančních prostředků 

EAFRD pro roky 2007 - 2013 v ČR.89 Z toho má jít 76,5 % na první prioritu, 17,6 % na 

druhou prioritu a 5,9 % na třetí prioritu Osy II. Osa II znázorňuje tři priority: 

� Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s 

vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Na tuto prioritu 

navazují opatření s cílem podpory zemědělských postupů šetrných k životnímu 

prostředí a příznivých pro biodiverzitu a krajinu. Dalším cílem v této prioritě je 

                                                 
88 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
89 tamtéž 
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podpora environmentálně šetrného způsobu hospodaření v oblastech s vysokou 

přírodní hodnotou. Oblasti s vysokou přírodní hodnotou leží jak na zemědělské, tak na 

lesní půdě. 

� Ochrana vody a půdy, má za cíl ochranu jakosti povrchových a podzemních vod. Cíle 

má být dosaženo opatřeními zaměřenými na protierozní ochranu a vhodné používání 

zemědělského půdního fondu. 

� Zmírňování klimatických změn má za cíl podporu využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Tohoto má být dosaženo stávajícím lesnickým potenciálem a jeho posílením. 

Přitom mají být zachovány jiné pozitivní funkce lesa. 

Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

Tato osa má specifické postavení v rámci PRV ČR, protože se ve svých intervenčních 

opatřeních zaměřuje zejména na zvýšení kvality „způsobu života“ na venkově, čehož má být 

postupně dosaženo prostřednictvím diverzifikace venkovské ekonomiky směrem k 

nezemědělským činnostem. Hlavní důraz je soustředěn na tvorbu nových pracovních míst a 

zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na venkově, dále na zlepšení občanského 

vybavení a služeb včetně nezbytné infrastruktury a ochranu životního prostředí s důrazem na 

zhodnocení potenciálu venkovské krajiny a zachování kulturního dědictví venkova. 

Venkovské obce totiž nedokáží zcela uspokojit základní potřeby svých obyvatel90, ale i další 

potřeby společenské a kulturní. V důsledku toho dochází k migraci zejména mladých lidí do 

atraktivnějších částí země. Populace venkova tak stárne a podmínky ekonomického růstu na 

venkově se dále zhoršují. Tato osa bude ze 75 % financována z prostředků EU v regionech 

cíle Konvergence a z 50 % mimo regiony cíle Konvergence. Na osu III je z EAFRD 

vyčleněno 2,349 mld. Kč, což činí 16,93 % finančních prostředků EAFRD pro roky 2007 

- 2013 v ČR.91 Osa III znázorňuje tři priority: 

� Tvorba pracovních příležitostí (36 % z osy) má za cíl vytvořit pracovní místa a 

zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na 

venkově a podporou venkovské turistiky. 

                                                 
90 zejména nabídku práce, bydlení, vybavení, infrastruktury 
91 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
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� Podmínky růstu a kvalita života na venkově (57,5 % z osy) má za cíl vytvořit 

podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a 

veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a 

dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje 

malého a středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel. 

� Vzdělávání a místní partnerství (6,5 % z osy) má za cíl přispět k vyšší úrovni 

vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a 

vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií. Iniciovat 

vytváření a rozvoj místních partnerství a podporovat využití vnitřního potenciálu 

venkova. 

V oblasti osy III si ČR definovala své priority tak, že jako hlavní je zdůrazněno zlepšování 

podmínek růstu a zvyšování kvality života na venkově. Mělo by jít zejména o budování 

infrastruktury venkovských obcí včetně čistíren odpadních vod, podporu využívání 

obnovitelných zdrojů a ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví venkova. Součástí 

priority jsou akce k využívání obnovitelných zdrojů energie a rozšíření informačních a 

komunikačních technologií, které mají horizontální průběh. Druhá nejvýznamnější priorita 

„Tvorba pracovních příležitostí“ je zaměřena na podporu hospodářských činností, 

diverzifikaci činností, zakládání mikropodniků a cestovní ruch. Obecně je ovšem důležité 

zdůraznit, že jsou zvýhodněny projekty sledující více cílů programu nebo zakotvené v 

místní rozvojové strategii.  

Osa IV - LEADER 

Venkovské oblasti v členských zemích EU jsou vystavovány celé řadě problémů, které mohou 

významně ovlivnit jejich životaschopnost. Mezi tyto problémy patří například stárnutí 

populace venkova, v některých oblastech přetrvávající odliv obyvatelstva, nedostatek 

pracovních příležitostí, omezený rozsah dostupných služeb i možností pro kvalitní trávení 

volného času. Jednou významnou formou pro podporu rozvoje venkova je metoda 

LEADER92. Osa IV LEADER navazuje na Iniciativu Společenství LEADER+, která byla 

významným programem EU v období 2000 – 2006 a navazuje na předcházející programy 

                                                 
92 propojování akcí hospodářského rozvoje venkova 
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LEADER I (1991–1994) a LEADER II (1994–1999). Metoda LEADER se tak stala po třech 

svých programových obdobích natolik propracovaná a ověřená, že je možné její koncepci 

použít u hlavních programů rozvoje venkova v rozsáhlejším měřítku. Pro nové členské země, 

které vstoupily do EU 1. 5. 2004, ovšem nebyla tato iniciativa otevřena pro zkrácené 

programové období 2004 – 2006. Plně přístupná se tedy stává v období 2007 – 2013. Hlavní 

gestoři problematiky rozvoje venkova v uplynulém období (MMR a MZe) však přesto zajistili 

podmínky pro získání zkušeností s touto metodou a vytvořili podobné programy financované z 

národních zdrojů. Významné jsou také mnohaleté zkušenosti obcí, svazků obcí a Místních 

akčních skupin (MAS) s programováním rozvoje a s přípravou a realizací projektů zejména v 

rámci Programu obnovy venkova (MMR) a programu LEADER ČR (MZe), i s přispěním 

předstupních programů (SAPARD) a SF EU (OP RVMZ – podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 

– podopatření typu LEADER +). 

Hlavním cílem metody LEADER je pomoci představitelům venkovských oblastí, aby se 

zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění 

integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro TUR, zkoušení nových způsobů 

podpory přírodního a kulturního dědictví, upevňování ekonomického prostředí, tvorbu 

pracovních míst a zejména zlepšení organizačních schopností komunit (obce, obyvatelé). 

Horizontální osa IV prochází napříč všemi ostatními osami. Projekty realizované v jejím 

rámci vychází z opatření ostatních os. Osa IV – LEADER metodicky i věcně navazuje na 

současný OP RVMZ a jeho podopatření typu LEADER a rozvíjí myšlenku účelnosti podpory 

vzájemné spolupráce obcí, venkovských regionů a partnerství všech aktérů z ekonomické, 

sociální i neziskové sféry, působících ve venkovském prostoru na souvislém území se 

společnou charakteristikou a problémy. Pozornost je soustředěna do již osvědčeného způsobu, 

vytipování, realizace i správy činností zaměřených na sociální a hospodářský rozvoj určité 

oblasti prostřednictvím integrovaných rozvojových strategií, na jejichž formulaci i pravidelné 

aktualizaci se bude podílet co nejširší okruh obyvatel venkova. Podíl financí na osu IV 

představuje 0,650 mld. Kč, což činí 5 % finančních prostředků EAFRD pro roky 2007 - 

2013 v ČR.93 Osa IV znázorňuje dvě priority: 

                                                 
93 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
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� Implementace místní rozvojové strategie (90 % z osy) jejíž cílem je růst 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na venkově, 

diverzifikace ekonomiky, zavedení místní rozvojové strategie do systému programů 

rozvoje venkova a uplatnění principu LEADER. 

� Realizace projektů spolupráce (10 % z osy) jehož cílem je rozvoj a propagace 

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

zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova, a rovněž 

uplatnění principu LEADER. 

Klíčovou roli zde hraje první priorita, která je dále rozdělena na dvě opatření. Prvním 

opatřením je IV.1.1 Místní akční skupina (max. 25 % z osy), kde jsou vybrány MAS pro 

zajištění realizace vlastního Strategického plánu LEADER. Podpory se poskytují na provoz, 

administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu LEADER. Druhým 

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

podpory na projekty, které jsou v souladu se Strategickým plánem LEADER. Druhá 

priorita má relativně nejmenší podíl v této ose. Podpora je poskytována na projekty 

spolupráce mezi územími nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi 

MAS v rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití 

příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí. Rámcová návaznost 

podpor ze současného období na intervence 2007 – 2013 je znázorněna v příloze č.7. 

Alokace finančních prostředků a implementace programu 

Hlavním cílem EAFRD je rozšíření všech dosavadních programů podpor poskytovaných 

zemědělcům i obyvatelům venkova. Pro ČR se předpokládá podpora z tohoto fondu ve výši 

10,407 mld. Kč ročně. Po započítání spolufinancování ČR by tedy celková roční částka 

určená pro rozvoj venkova a zemědělství měla dosáhnout celkové výše 13,3 mld. Kč. Po 

schválení finanční perspektivy EU na období 2007 – 2013 v EP lze tedy odhadovat, že ČR 

věnuje na rozvoj venkova v tomto období částku cca 93 mld. Kč 94. 

                                                 
94 73 mld. Kč – příspěvek EU z EAFRD, 20 mld. Kč – spolufinancování ČR 
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Tabulka č. 2.3: Alokace finančních prostředků PRV ČR (roční průměr 2007 – 2013, cíl    

Konvergence) 

Veřejné zdroje 
Podíl os z EAFRD 
% 

Celkem EAFRD ČR 
Osy 

mil. Kč mil. Kč mil. Kč 
minim. skutečné 

Limit 
spolufin. 
EU % 

Osa I 3 107 2 330 777 10 22, 39 75 

Z osy IV 67 54 13  -  - 80 

Osa II 7 156 5 725 1 431 25 55,2 80 

Z osy IV 72 58 14  -  - 80 

Osa III 2 349 1 762 587 10 16,93 75 

Z osy IV 510 408 102  -  - 80 

Osa IV 650 520 130 5 5 80 

Technická pomoc 67 50 17 max. 4 0,48 75 

Celkem 13 978 10 387 2 942  -  100  -  
Zdroj: PĚLUCHA, 2006, s. 97 

Podpora rozvoje venkova a zemědělství nespočívá pouze v dotacích poskytovaných v rámci 

EAFRD95. Rozvoj venkova je podporován i z dalších fondů (ERDF, ESF a FS). Zemědělský 

sektor je v období 2007 – 2013 podporován z EAGF prostřednictvím tzv. přímých plateb96 v 

celkové výši cca 114 mld. Kč. 

Průběh realizace PRV ČR 2007 - 2013 

První kolo žádostí o podporu z PRV ČR bylo vyhlášeno 8. července 2007. V rámci tohoto 

kola příjmu žádostí byly například přijímány projekty pro osu I, následující opatření či 

podopatření: Modernizace zemědělských podniků, Spolupráce při vývoji nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělství a pro osu III Diverzifikace činností nezemědělské povahy. 

Druhé kolo žádostí bylo možno podávat od 5. listopadu 2007 a to  pro opatření osy I a III a 

dále první kolo pro příjem žádostí osy IV LEADER.V rámci druhého kola příjmu žádostí byly 

přijímány projekty například pro osu I, opatření či podopatření: Investice do lesů, Přidávání 

hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, pro osu III.: 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, 

                                                 
95 spolufinancování z EU – 73 mld. Kč 
96 platby v rámci I. Pilíře CAP 
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Podpora cestovního ruchu, Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, Obnova a 

rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, 

Vzdělávání a informace. Pro třetí kolo žádostí byly schváleny dne 12. prosince 2007 pravidla, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR pro období 2007 

– 2013 pro osu II: Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 

lesů, Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, pro osu I: 

Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců, Diverzifikace 

činností nezemědělské povahy a pro sou III Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 

Příjem žádostí pro uvedená opatření 3. kola probíhal dle schváleného a zveřejněného 

harmonogramu, který je v příloze č. 8, od 26. února do 17. března 2008. Žadatelé mohou 

žádosti předkládat na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu 

(SZIF).97 

2.6 Místní akční skupina 

Metoda LEADER je rozvíjena prostřednictvím tzv. místních akčních skupin (MAS), což 

jsou uskupení aktérů z ekonomické, veřejné i neziskové sféry. Cílem podpory v rámci metody 

LEADER je vytvořit podmínky pro rozvoj partnerských vztahů mezi různými skupinami 

venkovských aktérů, a to na základě dobře připravené strategie zpracované za účasti co 

nejširší veřejnosti, a reflektující veškeré potřeby a možnosti příslušného území. Pro zdůraznění 

důležitosti podpory hospodářského rozvoje dotčeného území je podmínkou, aby více než 50 % 

členů MAS představovali partneři ze soukromé sféry. Realizaci místní strategie zajišťuje MAS 

prostřednictvím projektů, jejichž výběr, administrace, monitoring i kontrola je plně v jejích 

rukou. Každá MAS musí mít svého manažera a ustavené orgány: výběrovou komisi (VK), 

programový výbor (PV) nebo valnou hromadu (VH). Členové MAS musí mít na území 

působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo být pro toto území místně 

příslušní. 

MAS zajišťuje především následující činnosti: 

� přípravu a realizaci strategie LEADER, 

                                                 
97 http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2798&val=27 
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� informační a osvětovou činnost pro žadatele o podporu a veřejnost, 

� vyhlašování výzev k podávání žádostí, jejich příjem, administraci, hodnocení, výběr 

projektů a jejich monitoring a kontrolu v průběhu realizace, 

� vzdělávání zaměstnanců MAS a budování vlastních schopností. 

V ČR byla v letech 2003 – 2006 díky vstřícnému přístupu MZe i MMR vytvořena síť zhruba 

40 funkčních MAS, které již zpracovaly své rozvojové strategie, přičemž desítky dalších MAS 

se postupně ustavují a vytvářejí své rozvojové záměry. MAS získaly v uplynulém období 

dostatečné zkušenosti, aby byly schopny realizovat své rozvojové strategie prostřednictvím 

spolupráce a vytváření sítí. MAS, využívající principu LEADERU, nejsou protikladem k 

místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí. Významné jsou 

mnohaleté zkušenosti obcí, svazků obcí a MAS s programováním rozvoje a s přípravou a 

realizací projektů. MAS je nutno naučit orientovat se i na jiné možné zdroje, např. soukromé 

zdroje z území MAS, grantové programy krajů aj. Jako negativum je třeba uvést, že v 

některých případech prvotním zájmem MAS není vytváření funkčních partnerství, ale získání 

finančních prostředků a MAS jsou zakládány účelově.98 Evropský princip LEADER se 

neobejde bez žen a mladých lidí. Totéž platí i pro aplikaci metody LEADER v ČR. Bez žen 

a mladých lidí nelze ovlivňovat a zkvalitňovat životní úroveň venkova ani rozvíjet činnost 

MAS.99 

                                                 
98 http://smocr.cz/data/files/cinnost-rozvoj-venkova/poz-dokument-venkova-smo-final-0506.doc 
99 (MATOUŠKOVÁ, 2006) 
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3 Situační analýza regionu Hranicko 

3.1 Všeobecná charakteristika regionu  

Administrativně je region Střední Morava z pohledu územní kvalifikace EU regionem 

soudržnosti NUTS II, sestávajícím ze dvou krajů NUTS III: Olomouckého kraje a 

Zlínského kraje. Olomoucký kraj (OK) se dělí na 5 okresů a 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (SO ORP). Zlínský kraj (ZK) se člení na 4 okresy a 13 SO ORP. 

Jednotlivé okresy i SO ORP jsou velikostně i urbanisticky velmi rozdílné; hustota zalidnění je 

vyšší ve ZK (149 osob na km2), než v OK (121 osob na km2). Kompetence samospráv krajů a 

obcí jsou v ČR omezené a všechny zásadní politiky spadají do kompetence centrální vlády a 

úřadů. Totéž platí o územních rozpočtech, přičemž daňová výtěžnost regionu Střední Morava 

je zde nejnižší mezi regiony.100 V příloze č. 9 je znázorněna mapa OK a  postavení regionu 

Hranicko. Tabulky a grafy v této části diplomové práce, vychází ze sčítání lidu, domů a bytů 

(SLDB) 2001. 

3.1.1 Základní údaje a administrativní členění 

Region Hranicko se rozkládá na území o rozloze 32 535 hektarů s hustotou 112,17 

obyvatel/km2. V 31 obcích regionu žije necelých 35 tisíc obyvatel (34 788 obyvatel).101 

Dominantní postavení v tomto směru má město Hranice o rozloze 5 tisíc hektarů (4 979 ha) s 

20 tisíci obyvateli (19 482 obyvatel).  Pouhé tři další obce mají nad tisíc obyvatel (Hustopeče 

nad Bečvou – 1 747, Bělotín – 1 671 a Potštát – 1 206). Dvacet jedna obcí má počet obyvatel 

do pěti set. I podle rozlohy102 jsou největší Hranice. Velmi se jim však blíží obce Potštát, 

Bělotín a Hustopeče n. B. Velkou rozlohu nad tisíc hektarů mají také obce Jindřichov, 

Paršovice, Partutovice a Střítež n. L. Jen 10 obcí má rozlohu menší než 500 hektarů. Největší 

obce regionu mají také místní části. Hranice mají kromě města samotného 8 částí, Potštát 4, 

Bělotín 3, Hustopeče 3 a Černotín 1. Základní údaje jsou uvedeny v příloze č. 10. Význam 

obce určuje také existence úřadů pro občany. Třináct obcí spadá pod stavební úřad v jiném 

                                                 
100 http://www.nuts2strednimorava.cz/upload.cs/c/c646ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf 
101 http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0714 
102 či katastrální výměry obcí 
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místě než v Hranicích a pod matriku spadá 15 obcí. Tyto úřady mají kromě Hranic také 

Bělotín (ne stavební úřad), Hustopeče n. B., Opatovice, Potštát a Všechovice (úřady pro 5 

obcí). Mapa regionu Hranicko je znázorněna v příloze č. 11. 

Z administrativního hlediska je region Hranicko nejvýchodnějším cípem někdejšího okresu 

Přerov. Z hlediska veřejné správy je region součástí vyššího územně samosprávného celku 

(VÚSC) OK, tvoří správní obvod III. stupně103 města Hranice a svou polohou tvoří 

přirozenou hranici Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. OK má necelých 400 

obcí včetně těch největších měst jako je Jeseník, Olomouc, Šternberk, Uničiv, Prostějov, 

Hranice, Přerov, Šumperk. Z toho 31 obcí patří pod region Hranicko. Z toho 23 obcí patří do 

Mikroregionu Hranicko (MH) a zároveň 7 obcí patří do samostatného Mikroregionu Záhoran, 

který má celkem 9 obcí104. K MH přináleží také 5 ze 7 obcí rovněž samostatného 

Mikroregionu Rozvodí105. V oblasti existuje i Mikroregion Podlesí, který tvoří 4 obce, dvě 

z nich106 nejsou členy MH. Zcela mimo všechny čtyři zmíněné mikroregiony stojí obec 

Teplice nad Bečvou. 

3.1.2 Přírodní prostředí 

Geologická stavba území regionu Hranicko je velmi pestrá a je výsledkem dlouhodobého 

geologického vývoje. Vysoká rozmanitost podložních hornin souvisí s polohou regionu na 

styku evropsky významných geologických oblastí Českého masívu a Karpat. Charakter 

geologického podloží řadí část  území k oblastem výskytu území narušených svahovými 

deformacemi. Důsledkem svahových deformací jsou vážné škody na komunikacích, 

budovách a jiných stavbách. Jsou zde rozsáhlá území potenciálně ohrožená sesuvy. V těchto 

územích je třeba omezit výstavbu a jejich využití přizpůsobit s ohledem na riziko.  

V regionu lze nalézt pozoruhodné útvary na severních svazích Maleníku a v zaříznutých 

údolích Veličky a Jezernického potoka. V údolí Veličky vystupují usazené karbonské horniny 

ze strmých svahů, oblast nese název Potštátské skalní město. Na temenickém zlomu 

probíhajícím od Šumperka k Hranicím jsou vývěry kyselky, jež způsobila a ovlivnila vznik a 

                                                 
103 ORP – obec s rozšířenou působností 
104 k MH nepatří dvě obce Záhoranu Paršovice a Rakov 
105 kromě obcí Jindřichov a Olšovec 
106 Milenov a Hrabůvka 
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vývoj Hranické propasti a Zbrašovských aragonitových jeskyní. Tyto výtvory neživé přírody 

v areálu lázní Teplice nad Bečvou jsou nejvýznamnějšími v okolí Moravské brány. Vytvořily 

se v devonských vápencích kry Maleníku vlivem korozívního působení teplických kyselek. 

Kyselka vyplňuje i Hranickou propast. Voda jezírka je slabě obohacována oxidem uhličitým, 

který napomáhá udržet její stálou teplotu +15°C. Společně s jedinečnou výzdobou 

keříčkových aragonitů a vrstevnatých sintrů jsou jeskyně unikátem. 

Reliéf regionu Hranicko má výškové rozpětí 394 m. Nejvyšší bod území se nachází v jižní 

části Oderských vrchů v nadmořské výšce 627 m n. m. západně od Středolesí, místní části 

obce Hranice. Nejnižší bod se nachází na západní straně ve Slavíčí, místní části Hranic, v 

místech, kde řeka Bečva opouští území regionu v nadmořské výšce cca 233 m n.m. Tvarově 

nejvýrazněji vhloubenými, konvexními místy jsou Hranická propast a krátký, úzký průlom 

řeky Bečvy v Hranickém krasu, který je až 130 m hluboký. Nejvýrazněji vypouklým, 

konkávním tvarem je Maleník (479 m). Hranická propast je nejhlubší propastí ve střední 

Evropě. Celková ověřená hloubka činí 289,5 m. Odborníci ale odhadují, že ještě nebylo 

dosaženo dna, kam zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. 

Region Hranicko leží v hydrologicky zajímavé oblasti, neboť se zde nachází hlavní 

evropské rozvodí. Znamená to, že území spadá do povodí dvou řek107. 80% území spadá do 

povodí Bečvy a zbývajících 20% do povodí řeky Odry. Nejvýznamnějšími řekami je Bečva se 

svými přítoky Velička, Ludina a Juhyně. Vodní tok Luha je nejvýznamnějším, který odtéká do 

řeky Odry. Kolem Hustopečí nad Bečvou se nachází poměrně velké množství rybníků. 

V Teplicích nad Bečvou vyvěrají minerální vody přímo v areálu lázní. Vyvěrají také na 

několika místech v řečišti Bečvy, probublávají rovněž jezírkem v Hranické propasti a ve 

Zbrašovských aragonitových jeskyních. V Hranickém krasu se také vyskytují krasové 

podzemní vody. Hydrologické členění je zobrazeno v příloze č. 12. 

V území regionu Hranicko převládají půdy vznikající za výrazného přispění nadmořské výšky 

a bioklimatického vlivu. Lokálně se zde vyskytují ve vyšších polohách zemědělsky méně 

využitelné půdy. Velmi okrajově pak půdy s vysokou svažitostí, využívány pouze pro lesy. 

                                                 
107 severní část náleží do úmoří Baltu, kam vody odvádí řeka Odra se svými přítoky, jižní část odvodňuje Bečva 

do Černého moře 
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V nižších polohách se nachází neobyčejně úrodné půdy, vhodné pro pěstování náročných 

zemědělských plodin a půdy vhodné pro sady a vinice.  

Krajina a její využití 

V regionu Hranicko existují územní systémy ekologické stability (ÚSES) lokální, regionální 

i nadregionální úrovně. V souvislosti se strategickým prostorovým plánováním byly na tomto 

území zjištěny územní střety ve vymezených ÚSES a územními plány. Nachází se zde 

významné množství maloplošných chráněných území a území zahrnutá do národního seznamu 

NATURA 2000. Na území obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice je sedm evropsky 

významných lokalit o celkové rozloze 572,6603 ha, což činí 1,85% území. Pro porovnání 

v přerovském okrese mají evropsky významné lokality podíl 3,75%, v Olomouckém kraji 

8,62% a v celé ČR 9,18%.108  

Zemědělská půda zahrnuje ornou půdu, zahrady, ovocné sady a louky. Největší část území 

regionu Hranicko zaujímá orná půda (57 %) a lesy (25,2 %), naproti tomu nejmenší část 

zaujímají ovocné sady (0,6 %) a vodní plochy (1,6 %). Vynecháme-li největší obec Hranice, 

tak nejvíce orné půdy je v Bělotíně (2 176,4 ha), na Potštátě (1 447,81 ha) a v Hustopečích n. 

B. (1 340,93 ha). Nejvíce zahrad má obec Bělotín (78,12 ha) a Hustopeče n. B. (68,95). Přesto, 

že Dolní Těšice mají nejmenší rozlohu (255,9 ha) mají největší rozlohu ovocných sadů (37,30 

ha), dále pak Horní Těšice (34,09) a Bělotín (23,64). A největší rozlohu luk mají Potštát 

(783,46 ha), Jindřichov (386,72) a Hustopeče n. B (292,39). Druhy pozemků v hektarech 

ukazuje příloha č. 13. Lesní půda zaujímá největší plochu v Paršovicích (1 049,31 ha), na 

Potštátě (874,17 ha) a v Bělotíně (536,83 ha). Vodní plochy jsou nejvíce situovány 

v Hustopečích n. B. (58,88 ha) a Miloticích n. B. (58,58 ha). Nejvíce zastavěných ploch je 

v Belotíně (39,53 ha), Hustopečích n. B. (34,7 ha) a na Potštátě (30,48). V následujícím grafu 

jsou znázorněny druhy pozemků v celém regionu.  

                                                 
108 (VOŽENÍLEK, 2008) 
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Graf č. 3.1: Druhy pozemků (v %) 
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  Zdroj: ČSÚ, 2004; vlastní zpracování 

3.1.3 Historie města Hranice 

Strategická zeměpisná poloha Hranic v Moravské bráně už od pravěku předurčila toto území, 

aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích z Pomoraví do severní a 

severovýchodní Evropy, na Opavsko a do Pováží. Osídlení v širším okolí města dokládají 

archeologické nálezy již od starší doby kamenné. Poprvé jsou Hranice zmiňovány v listinném 

falzu z roku 1169. Skutečnou existenci osady lze předpokládat od konce 12. století. Na město 

byly Hranice vysazeny roku 1292. Od 20. let 15. století přešlo město do majetku pánů z 

Cimburka a od roku 1499 bylo v dědičné držbě pánů z Pernštejna. V té době byly Hranice 

dobře opevněným a výstavným hospodářským a správním centrem rozlehlého panství s 

prosperujícím obchodem a řemesly. V roce 1611 došlo k prvnímu prodeji kamenných domů 

Židům a nastal počátek vzniku významné náboženské a politické židovské obce. Její 

připomínkou jsou dvě zachované a rekonstruované památky (synagoga a hřbitov). Od 50. let 

20. století se v Hranicích rozvíjel průmysl, především strojírenský (Sigma) a stavební 

(cementárna, cihelna) a v souvislosti s tím i bytová výstavba na nových sídlištích. Dálniční 

průtah městem pozměnil tvárnost severní části města, stejně jako výstavba sídlišť změnila 

hranická předměstí. Historické jádro města109 však zůstalo zachováno a od roku 1992 je 

                                                 
109 kromě předzámčí na severní straně zámku 
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památkovou zónou110. Do památkového ochranného pásma je zařazeno také okolí hřbitovního 

kostela Panny Marie (tzv. Kostelíček) a areálu hřbitova.111  

3.2 Demografie a obyvatelstvo 

Obce v regionu Hranicko jsou velmi různorodé. Město Hranice má desetinásobně více 

obyvatel než druhá největší obec Hustopeče nad Bečvou. Hranice mají také o 4,31 tisíce více 

obyvatel než všechny ostatní obce regionu, což znamená 56,2 procenta všech obyvatel 

regionu. Na opačném pólu je podle počtu obyvatel obec Dolní Těšice, která má jen 43 

obyvatel a je tudíž spíše velkou raritou. Největší hustota osídlení obyvatelstva kromě města 

Hranic, je v Ústí, Všechovicích, Skaličce a Hrabůvce. Opakem jsou pak obce Dolní Těšice, 

Zámrsky, Paršovice a Jindřichov. 

Abstrahujeme-li od největší obce regionu (Hranice), všechny ostatní obce lze zařadit do 

tří skupin: 

a) Velké obce – přes 1000 obyvatel (3) Hustopeče n. B., Bělotín, Potštát 

b) Středně velké obce – 1000-500 obyvatel (6) Všechovice, Střítež n. L., Opatovice, 

Černotín, Skalička, Ústí 

c) Malé obce – 500-0 obyvatel (21) Partutovice, Jindřichov, Olšovec, Horní Újezd, 

Býškovice, Rakov, Milenov, Paršovice, Teplice n. B., Malhotice, Hrabůvka, Špičky, 

Polom, Milotice n. B., Klokočí, Rouské, Zámrsky, Horní Těšice, Provodovice, 

Radíkov, Dolní Těšice 

Velikost obcí podle počtu obyvatel je znázorněna v následujícím grafu. 

                                                 
110 od roku 1994 s památkovým ochranným pásmem 
111http://www.mesto-hranice.cz/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topictoview=2 
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Graf č. 3.2: Velikost obcí podle počtu obyvatel  
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Poznámka: * Počet obyvatel: ČSÚ k 1. 1. 2006 

                              ** Rozloha: údaje ČSÚ roku 2004  

Zdroj: ČSÚ, 2004; vlastní zpracování  

Začátkem 90. let 20. století, kdy došlo k celospolečenským změnám a vesnické obyvatelstvo 

se přesouvalo slučováním a rozpadáním obcí, se situace v posledních deseti letech 

stabilizovala. Postupný narůst obyvatel v posledních zaznamenaných pěti letech je uveden 

v příloze č. 14 u obcí Býškovice, Milenov, Opatovice, Provodovice, a Teplice nad Bečvou. 

Spíše přírůstek lze vysledovat také u Hustopeč nad Bečvou. Více obyvatel než před deseti lety 

mají také Bělotín, Černotín, Dolní Těšice,  Horní Těšice, Hrabůvka, Milotice nad Bečvou, 

Olšovec, Partutovice, Radíkov, Rakov, Střítež nad Ludinou, Ústí a Zámrsky. Kontinuální 

úbytek počtu obyvatel lze zaznamenat v posledních deseti letech naopak v případě města 

Hranic. U obcí je to Polom, Potštát, Rouské a Všechovice. Méně obyvatel než před deseti lety 

mají také Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Paršovice, Špičky. U dalších obcí je situace spíše 

vyrovnaná. Celkový trend vývoje počtu obyvatel na Hranicku je klesající. Od roku 1990 až do 

roku 1994 prudce rostl až na hranici 35 300 obyvatel. Asi po osmi letech se dostal tento vývoj 

na původní hranici 34 800 obyvatel a tam ještě rok stagnoval. Od té doby až do roku 2005 je 

zaznamenán mírný pokles. Následující graf ukazuje vývoj počtu obyvatel v regionu Hranicko. 
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Graf č. 3.3: Vývoj počtu obyvatel v regionu Hranicko 
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Zdroj: ČSÚ, 2005; vlastní zpracování 

Největším celkovým přírůstkem obyvatel112 se mohou v posledních zjištěných dvou letech 

chlubit Hustopeče nad Bečvou, kde se více dětí rodí než obyvatel umírá a do obce se také 

přistěhovalo více lidí. Podobný trend je také v Býškovicích, Černotíně, Malhoticích, 

Opatovicích a Provodovicích. Naopak celkový úbytek obyvatel lze v posledních zjištěných 

dvou letech vypozorovat v Bělotíně, Horních Těšících, Horním Újezdě, Hranicích, Klokočí, 

Polomi, Potštátě, Rouském a Všechovicích. Největší celkový úbytek obyvatel (-18) měla 

v roce 2004 Střítež nad Ludinou. Tento údaj však vyvažuje předcházející rok. Podstatné je, že 

v jednotlivých obcích je větší úbytek způsobený stěhováním než přírůstek. V roce 2004 se 

nejvíce lidí odstěhovalo kromě Hranic ze Stříteže nad Ludinou, Polomi a Potštátu. Nejvíce 

dětí se narodilo kromě Hranic v Hustopečích nad Bečvou a na Potštátě, kde přitom, kromě 

Hranic, zemřel největší počet obyvatel. Vzhledem k současné demografické situaci, která je 

v celé republice charakterizována velmi nízkou porodností, je zřejmé, že přirozenou mírou 

dochází k početním úbytkům obyvatel. Na Hranicku byl za rok 2004 počet živě narozených 

dětí nižší než počet zemřelých a docházelo zde k pravidelným negativním saldům přirozeného 

přírůstku obyvatel. Stále se zde rodí méně dětí než na počátku devadesátých let. To dokazuje i 

celkový trend úbytku obyvatel za posledních 15 let, který převyšuje počet zemřelých nad 

                                                 
112 kombinace údajů narození/zemřelí a migrace 
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počtem narozených. Celkově lze však uvést, že situace je v regionu stabilní. Demografické 

trendy ukazuje příloha č. 15.  

Podle věkových skupin v regionu Hranicko je největší počet obyvatel ve věku 20-29 let 

(6 023 osob) a nejmenší počet obyvatel ve věku 60-64 let (1 612 osob), jak ukazuje i příloha č. 

16. Nejvíce obyvatel je ve většině obcí (24) ve věkové kategorii od 20 do 29 let. Ve 

věkové kategorii 30-39 let  bylo nejvíce obyvatel v Dolních Těšících a Rakově. Nejvíce 

čtyřicátníků žilo v Milenově, Miloticích nad Bečvou a Provodovicích, nejvíce padesátníků 

v Horním Újezdě. Nejmladších občanů 5-14 let žilo nejvíce v Paršovicích. V celém regionu 

Hranicko tvoří děti do 14 let 18,26 % a lidé starší 60 let 16,95 % populace. Zbylých 64,79 % 

tvoří lidé od 15 do 59 let. Poměrně vyrovnaný je přitom poměr populace do 30 let, která tvoří 

42,35 %, a lidé od 30 do 60 let zaujímají 40,7 % celkového počtu.113 

Obyvatelstvo lze kromě věkových skupin rozdělit do 3 hlavních věkových kategorií, které 

jsou zobrazeny v následujícím grafu: 

a) Děti a mládež (6 386 osob, 18 %), věková skupina 0-14 let. 

b) Lidé v produktivním věku (22 656 osob, 65 %), věková skupina 15-59 let. 

c) Lidé v post produktivním věku (5 929, 17 %), věková skupina 60-75 a více let. 

Graf č. 3.4: Obyvatelstvo regionu Hranicko podle věkové struktury 
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Zdroj: ČSÚ, 2004; vlastní zpracování 

                                                 
113 http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/okresy/CZ0714 
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Z uvedené statistiky a výpočtu indexu stáří v příloze č. 17 je patrné, že poměr obyvatel nad 

60 let a dětí do 14 let je velmi různorodý. V šesti obcích výrazně převažuje podíl mladých 

obyvatel – Černotín (0,621), Bělotín, Partutovice, Paršovice, Všechovice a  Skalička, v osmi 

obcích je výrazně větší podíl obyvatel nad 60 let – Polom (2,057), Provodovice, Zámrsky, 

Teplice nad Bečvou, Dolní Těšice, Radíkov, Hrabůvka a Milenov. V dalších obcích se 

hodnoty indexu stáří pohybují v rozmezí 0,8 – 1,2. Vyrovnaný podíl je v Malhoticích. Blíží se 

k němu Hustopeče n. B. a Střítež n. L. V celém regionu činí index stáří 0,929, což znamená, že 

převažuje počet mladých lidí. Z celkového srovnání v příloze č. 17 vyplývá, že v regionu 

Hranicko žije více mladých lidí v porovnání s OK a ČR. 

3.3 Ekonomická charakteristika regionu 

3.3.1 Makroekonomická výkonnost 

V rámci regionu Střední Morava bylo v roce 2005  vytvářeno 9,5 % hrubého domácího 

produktu (HDP) ČR (Olomoucký kraj 4,9 %, Zlínský kraj 4,6 %). V OK to bylo v roce 2006 

necelých 150 000 mil. Kč HDP. V rámci regionu Střední Morava HDP v přepočtu na 1 

obyvatele činí 79,1 % průměru ČR (Olomoucký kraj  78,1 %, Zlínský kraj 80,1 %) a 

z regionů soudržnosti ČR je to nejnižší dosažený podíl. Čistý disponibilní důchod 

domácnosti na obyvatele v OK v roce 2006 vykazuje 136 240 Kč.  Hrubý domácí produkt  

přepočtený na obyvatele v paritě kupní síly regionu soudržnosti Střední Morava dosahuje 

58,2 % průměru tohoto ukazatele vykazovaného za EU25. Hodnota tohoto ukazatele již 

převyšuje tu, jež je vykazována pro 10 nových členských zemí EU z roku 2005, EU10 (54,3 

%). Proces reálné konvergence je tak v případě obou součástí regionu soudržnosti Střední 

Morava v průběhu této dekády zcela patrný.114 Všechny tři zmiňované makroekonomické 

ukazatelé v OK mají mírný rostoucí trend, jak můžeme vidět v následujícím grafu. 

                                                 
114 http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/1371-07 
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Graf č. 3.5 Makroekonomické ukazatele OK v běžných cenách (v Kč) 
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Zdroj: ČSÚ, 2008; vlastní zpracování 

3.3.2 Struktura hospodářství regionu 

Podíl primárního sektoru na HDP i celkové zaměstnanosti je relativně nízký, nicméně 

v celostátním porovnání i ve vztahu k průměru EU nadprůměrný až výrazně nadprůměrný. 

Relativně nízký je však podíl služeb115. Nadprůměrně vysoký podíl na HDP i celkové 

zaměstnanosti tak vykazuje sekundární sektor národního hospodářství. Ani při srovnání 

údajů posledních dvou let nevyplývá nijak extrémně výrazný růst hospodářské dynamiky 

v obou krajích regionu soudržnosti Střední Morava. 

Zemědělství 

V regionu Hranicko významně hospodaří několik právnických osob zabývající se rostlinnou 

i živočišnou výrobou116. Dále v regionu působí několik samostatně hospodařících rolníků 

(SHR). Chovy skotu mají všeobecně klesající tendenci způsobenou ohrožením reprodukce 

stáda. Roční produkce syrového kravského mléka je stabilizovaná kvótami. Veškerá produkce 

je zpracovávána mimo region117. Příležitostí je možnost rozšíření chovu skotu bez tržní 

                                                 
115  jak v porovnání s celostátním průměrem, tak zejména v evropském kontextu 
116 Statky Potštát a.s., Hranicko a.s. Střítež n.L., Luha Jindřichov a.s., ZD Partutovice, ZOD v Černotíně, 

Skalagro a.s. Skalička, Záhoran a.s. Všechovice, Brossa Býškovice s.r.o., Milotický hospodář s.r.o.  
117 Olma, Kunín, Valašské Meziříčí 
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produkce mléka a zpracování produkce uvnitř regionu. I v dalších oblastech živočišné výroby 

(prasata, drůbež) je produkce stabilní, může být ovšem ohrožena nestabilní obchodní politikou 

zpracovatelů. Výroba obilovin je současně ohrožena prodejní cenou. Příležitost je ve využití 

obilovin a dalších setých plodin k nepotravinářskému využití118. V regionu působí i několik 

ekozemědělců jak s živočišnou tak rostlinou výrobou119. Celkový počet subjektů 

v zemědělství je 722, což je 10,55 % ze všech podnikatelských subjektů. SHR je 584, což činí 

81 % ze všech subjektů působících v zemědělství, lesnictví a rybolovu, jak dokazuje příloha č. 

18. Zaměstnanost v zemědělství byla v roce 2003 v OK i v regionu Hranicko vyšší než 

celorepublikový průměr (4,54 %). Silně postižené jsou ty oblasti, které mají poměr 

zaměstnanosti k průměru ČR vyšší než 1,5. Podíl subjektů v zemědělství na celkovém počtu 

podnikatelů ukazuje následující tabulka.  

Tabulka č. 3.1: Srovnání zaměstnanosti v zemědělství regionu, kraje a ČR 

Srovnání zaměstnanosti v zemědělství regionu, kraje a ČR 

Oblast Zaměstnanost v % Poměr zaměstnanosti k průměru ČR 

region Hranicko 5,57 1,23 
Olomoucký kraj 6,44 1,42 
ČR 4,54 1 

Zdroj: ČSÚ, 2004; vlastní zpracování 

Průmysl 

Nerostné suroviny jsou základnou pro rozvoj určitých průmyslových odvětví. Zásobování 

nerostnými surovinami z místních zdrojů přináší výhody z hlediska přepravy, počtu 

pracovních míst, ale také nevýhody v podobě vyšší ekologické zátěže, znečištění a devastace 

životního prostředí v souvislosti s těžbou, zpracováním a přepravou matriálu apod. Na území 

regionu Hranicko jsou těženy cihlářské (Polom, Hranice) a cementářské (Hranice) suroviny, 

stavební kámen jako droba (Hrabůvka, Nejdek, Opatovice), vápenec k technickému 

zpracování (Černotín) a štěrkopísky (Hustopeče nad Bečvou). Z průmyslových společností 

v regionu Hranicko je vhodné zmínit Cement Hranice s technologickým zařízením na mokrý 

                                                 
118 obilí- bioetanol, řepka- metylester, mákfarmacie 
119 V Opatovicích je zastoupeno pěstování ovoce, chov skotu, produkce mléka a v Jindřichově chov ovcí. 
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způsob výroby, který pamatoval na ekologii výroby. Už od prvních let existence cementárny 

byla značná pozornost věnována vzhledu nejbližšího okolí závodu. V regionu je také 

zastoupena výroba kvalitních stavebních materiálů v ČR, kde se v závodech vyrábí moderní 

cihlový systém pod chráněnou značkou Citherm a moderní deskový materiál současnosti 

známý pod ochrannou značkou Cetris, jehož výroba byla zahájena v dubnu 1991 v závodě 

Cetris v Hranicích. Je zde také zastoupen jeden z největších soukromých výrobců regálových 

systému na světě. Firma Schäfer působí v ČR od roku 1993 a za tuto krátkou dobu si u nás 

vybudovala přední místo na trhu díky velkému sortimentu vyráběných regálových systémů, 

kvalitě zpracování, tuhosti i tím, že při výrobě myslí vždy na ekonomické i ekologické 

aspekty. Tato firma se zabývá komplexní technikou ekologického sběru odpadu. Dodává 

široký sortiment popelnic, kontejnery a související techniky. Výrobní program společnosti 

Sigma Hranice je zaměřen na výrobu, prodej a servis čerpadel spotřebního a průmyslového 

charakteru. Výrobky společnosti jsou určeny pro provozy vodního hospodářství, v průmyslu, v 

zemědělství, v energetice, v potravinářství, ve stavebnictví, pro dům i zahradu a v dalších 

oborech. Společnost Philips zahájila v Hranicích v roce 2000 v areálu průmyslové zóny 

výstavbu technologického centra na výrobu televizních obrazovek. V loňském roce prošla 

hranická továrna řadou složitých změn. V lednu 2006 oznámila mateřská společnost 

LG.Philips Displays Holding B.V. v Nizozemsku bankrot a česká pobočka LG. Philips 

Displays v Hranicích se tak ve svých výrobních rozhodnutích stala nezávislou a samostatnou 

firmou. Zahájila restrukturalizaci, dokázala stabilizovat a dokonce navýšit výrobu. 

Přizpůsobila svůj výrobní program současné poptávce a pokryla část trhu, kterou v loňském 

roce opustila řada výrobců vakuových obrazovek. V únoru 2007 společnost změnila svůj 

obchodní název na Multidisplay s.r.o. 

Největší počet průmyslových podniků, kromě města Hranic, má obec Bělotín, Hustopeče nad 

Bečvou a Opatovice. S nejmenším počtem průmyslových podniků jsou v regionu Hranicko 

obce Dolní Těšice, Paršovice, Provodovice, Zámrsky, Radíkov a Špičky. V oblasti průmyslu 

se z celkového počtu subjektů celého regionu Hranicko podílí 15,93 % (1090 subjektů). Podíl 

průmyslu na celkovém počtu subjektů v jednotlivých obcích uvádí příloha č. 18. 
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Služby 

Největší počet služeb v regionu Hranicko, kromě města Hranic, poskytuje obec Hustopeče nad 

Bečvou, Bělotín, Černotín, Střítež nad Ludinou a Všechovice. Nejméně služeb poskytuje obec 

Dolní Těšice, Polom, Zámrsky, Radíkov a Rouské. Do služeb jsou zde zahrnuty sociální, 

zdravotní, obchodní, pojišťovnické, ekonomické, telekomunikační a dlaší služby. Z celkového 

počtu subjektů celého regionu Hranicko se podílí v oblasti služeb 14,7 % (1006 subjektů). 

V příloze č. 18 jsou uvedeny počty subjektů poskytující služby v jednotlivých obcích.   

3.3.3 Podnikání 

Drtivá většina podnikatelských subjektů je v regionu soudržnosti Střední Morava120 

reprezentována nejmenšími firmami bez zaměstnanců či s maximálním počtem pěti 

zaměstnanců. Z celkového počtu podnikatelských subjektů je těchto firem v roce 2006 

zaznamenáno přibližně 95 %. Firmy střední velikosti se na celkovém počtu podnikatelských 

subjektů podílejí dalšími téměř třemi procenty. Tento přehled částečně dokumentuje význam 

sektoru malých a středních podniků pro ekonomický rozvoj regionu soudržnosti Střední 

Morava. Nedávný vývojový trend ukazuje na pozvolný pokles počtu podnikatelských 

subjektů bez zaměstnanců v čase. I tento aspekt potvrzuje fakt pozvolné koncentrace 

podnikatelských subjektů, silné konkurenční prostřední a pravděpodobně i aspekt formálního 

ukončení již reálně nefungující firmy. V případě větších firem a společností je pak již jejich 

počet v nedávném časovém srovnání velmi stabilizován.  

V OK není žádný podnik, zaměstnávající 10 tisíc a více pracovníků. V roce 2006 více než 76 

tisíc z celkového počtu podnikatelských subjektů neuvedlo počet svých zaměstnanců. Lze 

předpokládat, že mezi nimi budou drtivě převládat mikrospolečnosti s žádným či minimálním 

počtem pracovníků.121 Z pohledu právní formy jsou zdaleka nejpočetněji zastoupenou 

skupinou fyzické osoby (FO) nezapsané v obchodním rejstříku a SHR, a to jak v OK tak 

v ORP Hranice. V případě společností s ručením omezeným je jejich výskyt četnější než 

akciových společností. V ORP Hranice bylo v roce 2004 společností s ručením omezeným 

325, zatímco akciových společností bylo pouze 25. V roce 2006 ve srovnání s rokem 2004 se 

                                                 
120 stejně jako v ostatních regionech ČR i EU 
121 http://www.nuts2strednimorava.cz/upload.cs/c/c646ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf 
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celkový počet zemědělských podnikatelů v OK zvýšil o 86 %. V roce 2006 celkový počet 

zájmových sdružení právnických osob vzrost o 70 % a svazek obcí se zvýšil ze všech nejvíc až 

o 95 % v OK v porovnání s rokem 2003. V ORP Hranice byl počet svazku obcí deset a jeden 

zemědělský podnikatel v roce 2004. Srovnání podnikatelského prostředí v OK a ORP Hranice 

podle právních forem podnikání ukazuje příloha č. 19. 

3.4 Lidské zdroje 

3.4.1 Vzdělanostní struktura obyvatel 

Vzdělání ovlivňuje schopnosti obyvatel uplatnit se na trhu práce. Vyšší vzdělání přináší větší 

využití ekonomického potenciálu regionu. Nejvíce obyvatel regionu Hranicko patří do 

skupiny vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity122. Ve 22 obcích 

převažují lidé se základním vzděláním nad lidmi, kteří mají střední školu s maturitou. 

V následujícím grafu je znázorněna vzdělanostní struktura obyvatel. 

Graf č. 3.6: Vzdělanostní struktura obyvatel od 15 let (v %) 
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Zdroj: ČSÚ, 2005; vlastní zpracování 

Do skupiny vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity patří 11 061 obyvatel 

regionu, tedy 39,36 %. Úplné střední vzdělání s maturitou má 7 257 obyvatel, tedy 25,82 %. 

Významnou skupinou jsou osoby se základním vzděláním, která je zastoupena 23,75 % lidí, 

tedy 6 675. Počet osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním je 11,07 % obyvatel regionu, 

                                                 
122 tato kategorie vzdělání převládá ve všech 31 obcích 
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tedy 3 111 osob. Celkové shrnutí vzdělanostní struktury mikroregionu lze charakterizovat tak, 

že je poměrně vysoký počet osob se základním vzděláním a významná je skupina vyučených 

či se středním odborným vzděláním bez maturity. Celkem je to 63,11 % obyvatel, tedy 17 736. 

Ze srovnání základního a vysokoškolského stupně vzdělání vyplývá, že procento 

vysokoškolsky vzdělaných lidí je vyšší v regionu Hranicko a lidí se základním vzděláním je 

nejvyšší v OK, jak je zobrazeno v následujícím grafu. 

Graf č. 3.7: Srovnání stupně vzdělání regionu, kraje a ČR (v %) 
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  Zdroj: ČSÚ, 2006; vlastní zpracování 

3.4.2 Vzdělání a celoživotní učení 

Ve většině obcí regionu Hranicko je mateřská škola. Chybí v osmi převážně nejmenších 

obcích123. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě čtyř škol v Hranicích také Bělotín, 

Hustopeče nad Bečvou, Potštát, Střítež nad Ludinou a Všechovice. Základní školu s prvním 

stupněm (pět ročníků) mají také v Černotíně, Jindřichově, Milenově, Olšovci, Opatovicích, 

Partutovicích, Skaličce a v Ústí. Celkem je základní škola ve 14 obcích (včetně Hranic), tedy 

skoro v polovině obcí regionu. V Hranicích je Střední lesnická škola s možností bakalářského 

kombinovaného studia při Lesnické a dřevařské fakultě Mendlovy zemědělské a lesnické 

univerzity (LDF MZLU) Brno, Střední průmyslová škola dřevařská, Střední odborná škola 

průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Střední zdravotnická škola, Soukromá 

střední odborná škola Hranice, s.r.o., gymnázium, speciální škola a dětský domov. Také 

                                                 
123 Býškovice, Dolní a Horní Těšice, Klokočí, Provodovice, Radíkov, Rouské a Zámrsky 
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v Teplicích nad Bečvou je speciální škola. Ve většině obcí se nachází hřiště, tělocvična a 

ostatní zařízení pro tělovýchovu. V Hranicích jsou také otevřené i kryté stadiony a koupaliště.  

3.4.3 Trh práce 

Míra zaměstnanosti vyjadřuje zaměstnané osoby ve věku 15-64 let jako podíl na celkovém 

obyvatelstvu stejné věkové skupiny.124 Míra nezaměstnanosti125 závisí nejen na počtu 

nezaměstnaných, ale i na počtu těch, kteří jsou práceschopní. Nezaměstnanost a její vývoj 

v jednotlivých obcích regionu Hranicko je uvedena v příloze č. 20. Chceme-li tedy objektivně 

posuzovat míru nezaměstnanosti, je nutné hledět i na míru ekonomické aktivity obyvatelstva, 

která vyjadřuje podíl práceschopných (ekonomicky aktivních) obyvatel na jejich celkovém 

počtu. I z tohoto důvodu jsou při hodnocení trhů práce určovány míry ekonomické aktivity, 

míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti.126 V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu 

nezaměstnaných v regionu Hranicko. 

Graf č. 3.8: Vývoj počtu nezaměstnaných v regionu Hranicko do roku 2007 
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Zdroj: ČSÚ, 2007; vlastní zpracování 

                                                 
124 http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/I.1.1_mira_zamestnanosti_(celkem) 
125 Je počítána jako podíl (v %) kde v čitateli zlomku je počet evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání 

a ve jmenovateli celkový počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil plus počet evidovaných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce. Do počtu zaměstnaných se nezapočítávají 

ženy na další mateřské dovolené. 
126 http://www.mesec.cz/texty/nezamestnanost/ 
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Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel regionu Hranicko byl podle sčítání lidu 17 

441 obyvatel. Toto číslo je vyšší než počet obyvatel ekonomicky neaktivních127, kterých bylo 

17 303, tedy (49,8 %). Z hlediska pracovního odvětví převažuje v regionu Hranicko práce 

v průmyslu (35,28 %) a stavebnictví (14,64 %). Následuje školství, zdravotnictví a sociální 

sféra (15 %); obchod (11 %); pošta, telekomunikace a doprava (8,36 %); zemědělství, lesnictví 

a rybolov (8,32 %) a veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení (7,4 %). Pro srovnání ve 

městě Hranice je průmysl 32,91 %; školství, zdravotnictví, sociální sféra 18,51 %; stavebnictví 

15,40 %; obchod 12,77 %; veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení 9,01 %; pošta 

telekomunikace a doprava 8,64 %; zemědělství, lesnictví a rybolov 2,76 %. Z tohoto srovnání 

vyplývá, že méně lidí ve městě Hranice pracuje v zemědělství a lesnictví než v celém regionu 

(rozdíl 5,56 %) a naopak více ve školství, zdravotnictví a sociální sféře (3,51 %). Tabulka 

ekonomicky aktivního obyvatelstva v obcích podle odvětví je v příloze č. 21 a jeho srovnání 

s krajem a ČR v příloze č. 22. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví znázorňuje 

následující graf. 

Graf č. 3.9: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví (v %) 
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  Zdroj: ČSÚ, 2005; vlastní zpracování 

                                                 
127 důchodci, studenti atd. 
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3.5 Infrastruktura 

3.5.1 Technická infrastruktura 

Každá obec má veřejný vodovod (kromě Olšovce), většina je podle SLDB plynofikována 

(kromě Potštátu) a má kanalizaci buď bez nebo s napojením na čističku odpadních vod (ČOV) 

(kromě Partutovic, Polomi, Radíkova a Stříteže n. L.). Každá obec má požární hydrant a 

požární nádrž (kromě Polomi a Rouského). Skládka tuhých domovních odpadů je jen 

v Bělotíně a Hranicích. Tabulku technické vybavenosti ukazuje příloha č. 23. 

3.5.2 Občanská vybavenost 

Každá obec má alespoň jednu knihovnu (kromě Dolních Těšic), ostatní kulturní zařízení 

(kromě Milenova a Olšovce), sakrální stavbu nemá sedm a hřbitov třináct obcí. Peněžní ústav 

nebo pojišťovnu má jedenáct obcí. Lékaře má přesně polovina obcí. V Hranicích je 

nemocnice, transfuzní stanice a středisko záchranné služby. Dále městská policie a obvodní 

oddělení Policie ČR, Dům s pečovatelskou službou a Úřad práce. V Hustopečích nad Bečvou 

je detašované pracoviště policie a dům s pečovatelskou službou. V Opatovicích je detašované 

pracoviště policie. V Rouském a Zámrskách je dům s pečovatelskou službou. Přírodní 

výletiště je v Býškovicích, Horních Těšících, Hustopečích nad Bečvou a Milovicích nad 

Bečvou. Jenom muzeum je v Horním Újezdě a na Potštátě. Jenom kino mají v Opatovicích a 

Všechovicích. Středisko pro volný čas děti a mládež, kino, muzeum a galerie je v Horních 

Těšících a Hranicích.  

3.5.3 Doprava 

Město Hranice je významnou dopravní tepnou. Protíná jej silnice I. třídy z Lipníka nad 

Bečvou (E47) směrem na Nový Jičín (E462) a silnice na Valašské Meziříčí (E442). Ve 

výstavbě je také dálnice D47 z Olomouce do Ostravy. Důležitými silničními komunikacemi 

mezi vesnicemi jsou silnice z Velkého Újezdu na Potštát a Odry, z Bělotína na Odry a z Teplic 

nad Bečvou na Bystřici pod Hostýnem. Významnou dopravní tepnou je také železniční 

spojnice, která se v Hranicích větví třemi směry na Studénku (Ostravu), Valašské Meziřící a 

Přerov (Olomouc). Železniční zastávky jsou Hranice-město a Hranice na Moravě, Bělotín, 
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Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Polom, Špičky a Teplice nad Bečvou. 

Územím města procházejí tři významné komunikace: 

� I/47 Olomouc – Nový Jičín: čtyřpruhová, směrově nerozdělená komunikace tvoří 

hlavní silniční tah Olomouc - Ostrava. Stávající hodnoty intenzity dopravy se pohybují 

okolo 23 000 vozidel celkem v obou směrech za 24 hodin. Silnice je často opravována, 

její technické ani návrhové parametry již nedostačují stávající dopravní zátěži.  

� I/35  Hranice – Valašské Meziříčí: dvoupruhová silnice tvoří hlavní tah na 

severovýchodní Moravu128 a dále na Slovensko. Současné hodnoty zatížení se 

pohybují okolo 11 000 vozidel celkem v obou směrech za 24 hodin.  

� II/440  Rýmařov – Hranice: Intenzity dopravy na území města se pohybují 

v hodnotách  5 – 12 tisíc vozidel celkem v obou směrech za 24h. 

3.6 Cestovní ruch 

Z hlediska územního představuje region kombinaci rovinatého území Moravské brány a 

kopcovitého území Oderských vrchů s významným průmyslovým centrem Hranice. Jak je 

zřejmé z uvedeného grafického vyobrazení, region Hranicko vykazuje smíšený potenciál 

turistického ruchu. Centrální část, město Hranice a Teplice nad Bečvou mají „velmi vysoký“ 

potenciál cestovního ruchu (CR), Oblast Potštátu je pak hodnocena stupněm „vysoký“. Obce 

Bělotín a Hustopeče nad Bečvou vykazují potenciál „zvýšený“.  

3.6.1 Teritoriální osy CR 

V rámci regionu Hranicko bylo identifikováno pět prioritních teritoriálních os rozvoje 

CR:129 

1. Hranice – vlastní město, centrum regionu. 

2. Hranice – Hustopeče nad Bečvou (Černotín, Špičky, Ústí, Horní Těšice, Skalička, 

Zámrsky, Milotice nad Bečvou). 

                                                 
128 Vsetín, Rožnov p. R. 
129http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/strategie/strategie_rozvoje_CR_MR_Hranicko(2).pdf 
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3. Hranice – Potštát (Klokočí, Radíkov, Partutovice, Střítež nad Ludinou). 

4. Hranice – Bělotín (Polom, Střítež nad Ludinou). 

5. Hranice – Všechovice (Malhotice, Opatovice, Býškovice, Horní Újezd, Rouské, 

Provodovice). 

Teritoriální osy rozvoje mají charakter jedné pobytové destinace (osa č.1) a třech okružních 

(po propojení os č.4 a č.2) tras.  

Region Hranicko je vhodným místem pro rodinnou dovolenou, cykloturistiku, agroturistiku, 

nenáročné zimní sporty, lázeňské a wellnessové pobyty a pro outdoorové aktivity. Je také 

dobrou lokalitou pro pořádání akcí kongresové turistiky menšího rozsahu. V rámci rodinných 

dovolených připadají v úvahu letní nenáročné turistické túry a klidné vyjížďky na kole spojené 

s poznáváním krajiny a místních památek130. Vhodná je také kombinace rybolov/rekreace pro 

rodiny s dětmi. Významný potenciál představuje rozvoj agroturistiky131 včetně rozvíjející se 

hippoturistiky132, a to jednak coby samostatného sektoru a jednak jako doplněk ostatních 

pobytů. Velký důraz by měl být kladen na rozvoj lázeňských wellnessových služeb133, pro 

které existuje v regionu vysoký potenciál, ale dosavadní úroveň sektoru je velmi nízká. 

Samostatným sektorem jsou zimní lyžařské sporty. V rámci doprovodné infrastruktury jsou 

nejvýznamnějšími aktivitami dobudování golfového areálu v Radíkově, podpora dalšího 

rozvoje největšího sportovního areálu regionu v Hranicích.  

V rámci služeb se jedná o podporu a zkvalitňování stávajících ubytovacích a stravovacích 

kapacit a rekonstrukci či dobudování nových kapacit, zejména na Potštátě, Hustopečích 

nad Bečvou a Bělotíně, či ubytovacích a školících středisek v Ústí, Radíkově, Hranicích – 

Středolesí a v Rouském. 

                                                 
130 všechny teritoriální osy rozvoje 
131 forma venkovské turistiky, kterou provozuje farmář a slouží mu jako vedlejší finanční zdroj k udržení nebo 

rozšíření jeho pracovní činnosti 
132 trávení volného času v koňském sedle, rekreační ježdění a jezdecká turistika 
133 relaxační a odpočinkové aktivity 
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3.6.2 Strategické oblasti sektoru CR 

Cykloturistika je jedním z klíčových směrů rozvoje turismu celého svazku. Dnešní 

teritoriální osa č. 5 má povahu pouze průjezdní trasy bez možnosti atraktivní zastávky a 

občerstvení. Obdobná situace existuje v teritoriální ose č. 4 i v rámci osy č. 2. Jediným dnes 

funkčním okruhem tak zůstává osa č. 3. Cílovým stavem je vytvoření dvou dalších okruhů, a 

to v rámci osy č. 5 a propojením os č. 2 a č. 4. V regionu Hranicko se plánuje ucelená síť 

cyklotras a cyklostezek, zajištění provozu CYKLObusu. Vytvoření sítí stanic technické 

pomoci, funkční půjčovny kol s vhodnou otevírací dobou, realizované odpočinky s možností 

občerstvení v každém okruhu doplněné o úschovny kol v místech turistických atraktivit. 

Organizování pravidelných masových tématických akcí „Okolo Hranicka“, vždy v termínech 

jaro, léto, podzim.  

Region Hranicko je díky své poloze na pomezí Hané a Beskyd, resp. Hostýnsko-vsetínských 

vrchů ideální destinací pro nově se rozvíjející odvětví turismu eko/agroturistiku. Existuje zde 

tedy vysoký potenciál, avšak jeho využití je dnes minimální. Jako nejvýznamnější střediska 

pro rozvoj tohoto sektoru byly identifikovány obce Hustopeče nad Bečvou, Bělotín, Rouské a 

Středoletí, okrajově také Potštát a Střítež nad Ludinou. V těchto ohniscích je také potřeba tuto 

formu turistiky dále rozvíjet především vybudováním sítě dostupných penziónů a farem; 

vybudování a následný rozvoj páteřní hippostezky regionu; rozvoj a podpora tradičních 

způsobů hospodaření, řemesel a výroby místních produktů; vyškolení provozovatelů zařízení a 

poskytovatelů služeb v oblasti projektové přípravy v oblasti čerpání investičních i 

neinvestičních dotací a zavedení jejich vzdělávání formou příkladů dobré praxe. Páteřní 

hippostezka bude procházet všemi čtyřmi stávajícími stanicemi134, které budou tvořit její 

uzlové body. Měla by vést převážně po polních a lesních cestách a pokud možno ne souběžně 

s trasami jiného přesunu.  

Wellness zaznamenává v celé ČR nejdynamičtější rozvoj. Potenciální klientela, zejména 

tuzemská, začíná klást při svých pobytech důraz nejen na poznávání a objevování nových 

atraktivit, ale i na standard ubytovacích zařízení a doprovodných služeb. Mnohdy je tato 

nabídka dokonce primárním faktorem pro volbu destinace pro trávení volného času. Vzhledem 

k poměrně vysoké infrastrukturální náročnosti tohoto sektoru byly identifikovány v rámci 
                                                 
134 Středolesí, Lhotka, Hluzov, Rouské a výhledově také Bělotín 
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regionu pouze dvě centra vhodná pro tuto formu turismu135. Prioritními cíli jsou především 

rekonstrukce stávajících a budování nových ubytovacích kapacit s kvalitní výbavou pro 

odpočinkové a relaxační aktivity; dobudování základní volnočasové infrastruktury, zejména v 

oblasti kultury a sportu; propojená síť zařízení poskytujících wellnessové služby; vyškolení 

provozovatelů zařízení a poskytovatelů služeb v oblasti projektové přípravy v oblasti čerpání 

investičních i neinvestičních dotací; vyškolení zaměstnanců provozovatelů zařízení a 

poskytovatelů služeb směrem k profesionalitě poskytovaných služeb a kvalitní jazykové 

vybavenosti. 

Posuzovaný region vykazuje z pohledu zimních sportů oblast se středně vhodnými 

podmínkami. Vzhledem k rozmanité nadmořské výšce se však jedná pouze o dvě specifické 

oblasti v rámci teritoriálních os č. 3 a č. 5. První uvedená vykazuje potenciál pro běžecké 

lyžování a zimní turistiku, druhá pak navíc i pro lyžování sjezdové. Ambicí regionu není 

konkurence tradičním lyžařským areálům v okolních destinacích (Jeseníky a Beskydy), ale 

naopak vytvoření vhodných podmínek pro nenáročné, začínající a rekreační vyznavače 

zimních sportů136. Preferuje se tedy dotvoření dostatečné dopravní infrastruktury do 

předmětných oblastí, zajištění a provoz SKIbusu; technické a sociální vybavení středisek pro 

sjezdové lyžování a značené a udržované trasy pro běh na lyžích; vyškolení provozovatelů 

zařízení a poskytovatelů služeb v oblasti projektové přípravy v oblasti čerpání investičních i 

neinvestičních dotací. 

Vzhledem k velké historické tradici rybníkářství a vhodným podmínkám rybolovu 

v regionu je i tato specifická oblast cestovního ruchu zařazena mezi hlavní prioritní osy jeho 

rozvoje. Konkrétně se jedná o oblast Hustopečí nad Bečvou a Milotic nad Bečvou a dále o 

Býškovice, Horní Těšice a Milenov. Kvalitní nabídka sportovního i rekreačního rybolovu s 

dostupnou distribucí prodeje povolenek. 

Kongresová turistika je dynamicky se rozvíjející, perspektivní oblast, která navzdory 

stoupajícím nárokům na organizační a technické vybavení patří mezi cílové služby se 

stabilizovanými segmenty. Zahrnuje totiž nejen erudovanou část špičkových odborníků z 

různých oblastí vědy, kultury, techniky, ale také další účastníky z řad zainteresovaných 

                                                 
135 Hranice a Hustopeče nad Bečvou, jako lokalita s vysokým potenciálem a také obec Radíkov  
136 rodiny s dětmi, senioři, školní zájezdy  
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zájemců. Nezanedbatelná je účast např. rodinného doprovodu, protože vedle společenského a 

firemního programu musí být připravena nabídka pro individuální vyžití doprovázejících osob. 

V tomto případě je cílem dobudování sítě zařízení pro kongresovou turistiku na všech 

úrovních a systém organizace doprovodných služeb; vyškolení zaměstnanců, provozovatelů 

zařízení a poskytovatelů směrem k profesionalitě poskytovaných služeb a kvalitní jazykové 

vybavenosti.  

Hlavním strategickým cílem regionu Hranicko v oblasti rozvoje cestovního ruchu je 

systematická a ucelená produktová nabídka ve stanovených tématických okruzích orientovaná 

na klíčové cílové skupiny a podpořená dobudovanou doprovodnou infrastrukturou pro 

sportovní, odpočinkové a kulturní vyžití s kvalitními službami. 

3.7 Životní prostředí 

Mezi provozovatele nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší na Hranicku patří 

CEMENT Hranice, a. s. (Cementárna Hranice). V roce 2004 bylo prováděno měření kvality 

ovzduší v Bělotíně, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Došlo zde k 

překročení limitních hodnot u 24hodinového aritmetického průměru PM10. Z hlediska 

celkového hodnocení meziroční změny kvality ovzduší v OK je situace stabilizována, neboť 

nedošlo k výraznějšímu navýšení imisí. 

V současné době je v regionu Hranicko velmi významná těžba vápenců (ložiska Černotín). 

Rovněž těžba kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a těžba stavebního 

kamene v Hrabůvce. Velmi významnou roli hraje rovněž produkce štěrkopísků v 

Hustopečích nad Bečvou. Těžba cihlářských surovin probíhá v Hranicích. Významné 

využívané ložisko ostatního vápence a cementářské a korekční sialitické suroviny Hranice - 

Černotín zasahuje do ochranného pásma minerálních pramenů Lázně Teplice nad Bečvou.  

Celková produkce odpadů a nebezpečných odpadů je v rámci regionu soudržnosti Střední 

Morava vysoká, při porovnání s jinými regiony ČR. Podíl ekologicky šetrných způsobů 

nakládání s odpady a rozvoj alternativních forem v čase významně roste. K problematickým 

místům v oblasti životního prostředí v rámci regionu soudržnosti Střední Morava patří staré 

ekologické zátěže, především staré skládky. Tyto formy ekologické zátěže mají převážně 

lokální charakter. Velmi rizikové jsou zejména spontánně šířené skládky, nevhodně založené 
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v místech, kde existuje zvýšené riziko kontaminace137 a na něž je soustřeďován jak komunální, 

tak i průmyslový odpad. 

V regionu Hranicko jsou rozmístěny skládky odpadů a zařízení na biologickou 

dekontaminaci odpadů. Opatovice (Skládka odpadů – interní odpad), Bělotín (Skládka odpadů 

– ostatní odpad) a Hranice (Biodegradační plochy). Potštát, Bělotín, Hranice (4x), Milotice 

nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou (Sběrny a sběrné dvory). 

                                                 
137 vodní plochy, chráněná území, lokality s propustným podložím 
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4 Možnosti rozvoje venkovského regionu Hranicko v kontextu 

návrhu vybraného rozvojového programu 

4.1 Průběh přípravy rozvojového programu na Hranicku 

Předmětem přípravy rozvojového programu je nastavení místního dotačního programu, který 

bude finančně podporovat projekty, které jsou v souladu s potřebami a potenciálem Hranicka. 

Potřeby regionu byly definovány ve Strategickém plánu LEADER regionu Hranicko na 

stanovené období 2008 – 2013 s názvem „Měníme Hranicko“, který byl předložen 18. 

prosince 2007 MZe ČR, které posoudí a rozhodne, zda pro místní dotační program finanční 

prostředky přidělí. O Strategickém plánu LEADER  (SPL) v době zpracování diplomové práce 

nebylo ještě rozhodnuto, ale předpokládá se, že se tak stane do konce května 2008. 

Místní akční skupina MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko zahájila přípravu 

stanovením tří klíčových témat pro rozvoj Hranicka, a to zemědělství, podnikání a cestovní 

ruch a revitalizace obcí. Ke každému tématu byla vytvořena pracovní skupina, která 

diskutovala silné a slabé stránky regionu, navrhla priority využití dotačních prostředků a také 

stanovila k příslušnému tématu dotační tituly.  Začátkem prosince 2007 proběhlo veřejné 

projednání SPL, jeho představení a připomínkování. Konečná verze SPL byla schválena VH 

Rozvojového partnerství 12. prosince 2007.    

V případě úspěchu v tomto programu bude Rozvojovému partnerství Regionu Hranicko 

přidělena dotace ve výši 80.000.000 Kč na celé šestileté období. Poté sdružení rozběhne, na 

základě veřejné výzvy, sběr žádostí a rozdělování peněz na projekty, které budou v souladu se 

schváleným SPL. Vyhodnocením žádostí, podle předem stanovených kritérií, bude pověřena 

další pracovní skupina Rozvojového partnerství a tou je VK.138 

                                                 
138 http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/leader/2008-2013 
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4.2 Strategický plán Leader regionu Hranicko na období 2008 – 2013 

„Měníme Hranicko“139   

Předkladatelem SPL je MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Právní forma MAS je 

občanské sdružení. Rozloha území MAS je 325,35 km2, počet obyvatel celkem za poslední 

uzavřený kalendářní rok činil 34788; geografický název je region Hranicko.140 Při zpracování 

SPL byla využita Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2006 – 2013, která byla do 

současné podoby zpracována v letech 2005 - 2007 za účasti veřejnosti a aktéru rozvoje 

regionu. Svým dílem k přípravě SPL přispěly výsledky dotazníkových šetření. K přípravě 

přispěla i interní databáze projektových námětů na území MAS, naznačující potenciál 

absorpční kapacity. V současnosti je v ní sesbíráno 234 projektových námětů v celkové 

hodnotě 2,4 mld. Kč. Určující úlohu při zpracování SPL měly připomínky a návrhy z 

veřejných setkání pracovních skupin, které probíhaly na území MAS od března 2007. 

Pracovní skupiny se zformovaly kolem 4 nejdůležitějších priorit zemědělství, lesnictví a 

obnovitelné zdroje energie, revitalizace obcí a rozvoj cestovního ruchu. Každá pracovní 

skupina měla svého koordinátora, který na veřejných setkáních seznamoval účastníky s 

výsledky práce své skupiny. Jednání pracovních skupin provázel facilitátor141, spolu s 

Programovým výborem MAS byl garantem zvážení a zapracování návrhu. Paralelně s 

procesem komunitní přípravy SPL projednával průběžné návrhy a připomínky též Programový 

výbor (PV), Výbor partnerství (VP) a VH MAS. 

Celý proces přípravy provázela informační kampaň, sestávající z nástrojů cíleného zasílání 

informací, díky interní databázi, aktérům rozvoje regionu, informování prostřednictvím 

internetového portálu, informování přes úřední desky a plakátovací plochy v jednotlivých 

obcích, distribuce letáku na kulturních a společenských akcích v regionu, vydávání 

regionálního zpravodaje a zveřejnění článků v místním tisku. K přípravě SPL se uskutečnilo 

                                                 
139 Informace jsou čerpány ze SPL regionu Hranicko na období 2008 – 2013 „Měníme Hranicko“, který představuje 

nepublikovaný interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. 
140 http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0714 
141 Facilitátorem by měl být někdo, kdo není do věci tak emočně zapojen, je zodpovědný za průběh porady, tedy 

za proces, nikoli za obsah. 
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celkem 17 setkání, kterých se zúčastnilo celkem přes 200 osob. K přípravě SPL byly využity 

sektorové koncepce, kterými MAS disponuje: 

� Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Hranicko (zpracovaná v r. 2007) 

� Územně energetická koncepce regionu Hranicko (zpracovaná v r. 2007) 

� Studie „Hranicko bez hranic“ – studie zabývající se rozvojem zemědělsko 

biologických produktů (zpracovaná v r. 2006) 

4.2.1 Zdroje území pro realizaci SPL 

V území se nachází řada vzdělávacích institucí či institucí podporující vzdělávání obyvatel. 

Mikroregion Hranicko (MH)142, Mikroregion Záhoran143, několik středních škol, pobočka 

Mendlovy zemědělské univerzity. Kurzy mimoškolního vzdělávání organizuje pobočka Úřadu 

práce či Soukromá střední odborná škola. Kurzy pro místní obyvatele organizuje i několik 

obcí (Střítež nad Ludinou, Rouské). Vysokoškoláci tvoří nadprůměrný podíl na celkové 

populaci (7,89 %). Na území působí řada spolků a neziskových organizací (269), jsou mezi 

nimi zastoupeny taktéž kluby žen, profesionální neziskové organizace zabývající se sociálními 

službami (Charita Hranice, ELIM Hranice) i spolky podporující kulturní, společenské i 

sportovní vyžití144. MAS má rovněž vytvořen systém vzdělávání pro ty, kteří chtějí zvyšovat 

svou kvalifikaci v oblasti přípravy a realizaci projektů. V roce 2007 se postupně na základě 

průzkumu potřeb uskutečnily semináře na téma projektový cyklus a projektové řízení. 

Finanční zdroje jsou na území MAS zastoupeny významnými bankovními ústavy (ČSOB, 

ČS, KB). Obce disponují daňovými příjmy i vlastními příjmy. V regionu je zavedena tradice 

koncentrace finančních prostředku na regionální úrovni, obce zapojené do mikroregionu se 

                                                 
142 program pro nezaměstnané Pracovní týmy – OP RLZ 
143 program pro nezaměstnané Středisko služeb venkovu – OP RLZ 
144 spolky na vesnicích, divadlo Štěk, divadelní spolek Tyl Drahouše atd. 
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skládají do společného fondu, který slouží k rozvoji regionu145. Řada subjektů má zkušenosti s 

realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU146. 

Hospodářské zdroje jsou na území regionu ve značném množství nevyužívaných objektů. 

Velkoplošných brownfields147 je celkem 24. Tyto objekty sice narušují vzhled obcí, ale mohou 

být taktéž zdrojem ekonomických aktivit. V regionu působí Hranická rozvojová agentura 

(HRA), jejímž spoluzakladatelem je MAS a která se zaměřuje na poskytování konzultací a 

servis při přípravě a realizaci projektů. 

Přírodní zdroje na území regionu oplývají mnoha přírodními vzácnostmi. Územím prochází 

významný geologický zlom, díky němuž v oblasti Teplic nad Bečvou vyvěrají minerální 

prameny, vznikla zde Hranická propast či krasové území s komplexem Zbrašovských 

aragonitových jeskyní. Dalšími vzácnostmi jsou krajinný ráz, průlomové údolí Bečvy a je zde 

významné množství maloplošných chráněných území. 

Absorpční kapacita regionu byla analyzována prostřednictvím mapování projektových 

námětů potenciálních žadatelů. V průběhu let 2006 – 2007 MAS ve spolupráci 

s EUROTEAMem sesbírala celkem 234 projektových námětu v celkové hodnotě 2,4 mld. Kč. 

Pod hranicí 2 mil. Kč jich je celkem 112 v celkovém objemu 105 336 000 Kč. Realizace 

většiny z nich je plánována do roku 2009. V následující tabulce jsou uvedeny projektové 

náměty regionu Hranicko. 

                                                 
145 rok 2005: 300.000 Kč, rok 2006: 800.000 Kč; 2007: 1.970.000 Kč 
146 Střítež n.L., Potštát, Hustopeče n.B., Hranice: Interreg IIIC, Hustopeče n.B.: OP Infrastruktura, Ústí: program 

SAPARD, Mikroregion Hranicko: Interreg IIIC, OP RLZ, Mikroregion Záhoran: OP RLZ, Hranice: OP 

Infrastruktura, SROP, Soukromá střední odborná škola: OP RLZ 
147 rozloha > 0,5 ha nebo 500 m2 zastavěné plochy. 
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Tabulka č. 4.1: Projektové náměty v regionu Hranicko 

Tématická oblast 
Objem 

nákladů 

Počet 
projektových 

námětů 

Procentický 
podíl 

Celoživotní a školní vzdělávání 80 000   1 1 

Další, jiné oblasti 1 500 000   1 1 

kulturní, technické a přírodní památky 700 000   2 2 

infrastruktura vzdělávání 1 500 000   2 2 

infrastruktura bydlení 2 300 000   2 2 

poskytování sociálních služeb 160 000   2 2 

infrastruktura pro podnikání 4 050 000   4 4 

sanace, úprava a údržba krajiny 6 350 000   4 4 

vodohospodářská infrastruktura 6 550 000   7 6 

obnovitelné zdroje a úspory energií 7 050 000   7 6 

místní komunikace 9 310 000   8 7 

infrastruktura veřejných služeb  10 300 000   10 9 

zemědělská a lesní produkce 10 400 000   15 13 

infrastruktura cestovního ruchu 16 150 000   15 13 

veřejná prostranství  11 905 000   16 14 

infrastruktura volnočasových aktivit 17 031 000   16 14 

Celkem 105 336 000   112 100 
Poznámka: Barevně jsou označeny ty oblasti, které mají přímou návaznost na stanovené priority SPL. 

Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

Důležitou devizou se stala pro region realizace projektu INNOREF148 v období 2005 - 2007, 

zaměřeného na mobilizaci a využití místních zdrojů. Díky projektu se podařilo aktivizovat a 

zapojit množství aktérů do různých důležitých oblastí rozvoje149. Řada institucí zejména z řad 

obcí získala cenné zkušenosti z využívání evropských fondů150. Výstupy budou aplikovány při 

realizaci programu Leader. 

                                                 
148 Inovace a efektivní využívání místních zdrojů jako hnací motor udržitelného rozvoje, dotační program CIP 

INTERREG IIIC 
149 cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie, životní prostředí apod. 
150 město Hranice, obec Střítež n. L., městys Hustopeče n. B., město Potštát 
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4.2.2 Cíle a priority SPL 

Globální cíle SPL: 

� vytváření podmínek pro efektivní využívání místních přírodních, kulturních a lidských 

zdrojů pro společenské a ekonomické aktivity; 

� zlepšování prostředí pro seberealizaci, setkávání, společné aktivity obyvatel regionu; 

� stabilizace zaměstnanosti obyvatel a vytváření nových místních pracovních příležitostí. 

Specifické cíle priorit SPL: 

1. Rozvoj zemědělství: 

� stabilizace hospodaření zemědělských podniků prostřednictvím zvýšení jejich 

produktivity a diverzifikací ekonomických aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie; 

� zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce a rozvoj podnikání zemědělských a 

potravinářských podniků. 

2. Rozvoj lesního hospodářství: 

� zlepšování podmínek pro hospodaření v lesích a rozvoj neprodukčních funkcí lesa; 

� zlepšování technických podmínek pro hospodaření v lesích a zvyšování podílu 

lesního hospodářství na produkci biomasy. 

3. Revitalizace obcí: 

� zlepšování úrovně a rozšíření objektu a ploch pro kulturní a volnočasové aktivity; 

� zlepšení vzhledu obcí prostřednictvím investic do zvyšování kvality veřejných 

prostranství. 

4. Rozvoj cestovního ruchu: 

� zakládání nových služeb a rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu; 

� prohloubení spolupráce mezi poskytovateli služeb, provozovateli turistických 

lákadel a dalšími aktéry. 

Vymezení priorit a cílů a jejich soulad s PRV ČR je přehledně popsán v příloze č. 24. 
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Způsob dosahování cílů a priorit 

Cíle budou naplňovány výběrem a podporou projektů, které budou v souladu s parametry 

stanovených projektových fichí, typovými projekty a svými výstupy budou naplňovat 

monitorovací indikátory. Preferenci budou mít projekty, které budou podněcovat mobilizaci 

místních zdrojů, rozvíjet či vytvářet podmínky pro místní ekonomické aktivity nebo 

budou dotvářet podmínky pro posilování sociálního kapitálu místních komunit. Zvláštní 

pozornost bude věnována vytvoření kvalitního regionálního managementu pro přípravu a 

realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů, důraz bude kladen na posilování 

institucionálního prostředí tvořeného silnými obcemi, prosperujícími podnikateli a zemědělci, 

aktivními spolky.  

Druhou součástí udržitelnosti SPL jako celku je postupná integrace nositelů projektů do 

spolupráce na regionální úrovni, která bude přinášet nejen nové nápady a aktivity, ale i 

zvyšovat přidanou hodnotu a efektivitu využívaných místních zdrojů151. Jasná a transparentní 

komunikace a propagace bude zárukou prevence nejasností a konfliktů a bude trvale zvyšovat 

zájem o účast v programu.  

Způsob naplňování cílů v prioritě Rozvoj zemědělství 

Analýza sektoru zemědělství ukázala, že v oblasti zemědělství dochází ke značnému 

opotřebení výrobního majetku. Nestabilita cen na trhu zemědělských produktů a profitabilita 

aktivit omezuje generaci dostatečných zdrojů na jejich obnovu a modernizaci. Důsledkem je 

narušování konkurenceschopnosti místních zemědělských podnikatelů. Průřezovým znakem je 

nízký podíl produktů s vysokou přidanou hodnotou a malý podíl nezemědělských aktivit na 

hospodaření podniku. Výčet jednotlivých opatření a jejich podporovaných projektů: 

1. Modernizace zemědělských podniků bude podpořena projekty v oblasti rostlinné a 

živočišné výroby s preferencí záměru kombinovaných s diverzifikací činností 

nezemědělské povahy v oblasti výstavby decentralizovaných zdrojů obnovitelné 

energie. Projekty budou v regionu rozvíjet trh s biomasou. Podporované projekty: 

                                                 
151 Destinační management rozvoje cestovního ruchu, certifikace místních produktů a služeb, vytváření 

mezisektorových sítí apod. 
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� rekonstrukce, modernizace a nová výstavba objektů určených pro živočišnou a 

rostlinou výrobu, 

� pořízení technologií zlepšující produktivitu práce zemědělských podniku v oblasti 

rostlinné a živočišné výroby, 

� výstavba decentralizovaných zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie. 

2. Zemědělské a potravinářské produkty budou podporovány prostřednictvím investic 

do obnovy budov, nákupu či obnovy technologií a podpory odbytu. Záměry budou 

využívat místní zdroje a budou rozšiřovat spektrum nabídky regionálních výrobku. 

Podporované projekty: 

� investice do provozu zlepšující zpracování zemědělských a potravinářských 

produktů, 

� investice podporující odbyt zemědělských a potravinářských produktů. 

Způsob naplňování cílů v prioritě Rozvoj lesního hospodářství 

Lesy tvoří významnou část území regionu (22,2 %). Zajišťují funkce produkční, podílejí se na 

zlepšování úrovně životního prostředí, spoluvytvářejí obraz naší krajiny, ale poskytují i 

příležitost pro oddech a rekreaci. Nedostatečné je efektivní využívání zbytkové dřevní hmoty, 

nízká přidaná hodnota produkce lesního hospodářství a nízký podíl dřevní hmoty na rozvoji 

bioenergetických paliv v regionu. 

1. Lesnická infrastruktura bude podporována investicemi, zejména se bude jednat o 

budování lesních cest s kombinací rozvoje peších a naučných stezek a zařízení 

upravující vodní režim v lesích. Podporované projekty: 

� budování a obnova lesních cest pro optimalizaci podmínek hospodaření v lesích, 

� budování a obnova lesních cest s kombinací s výstavbou naučných a pěších tras, 

� zařízení upravující vodní režim v lesích včetně souvisejících objektů. 

2. Lesnická technika bude obnovena a pořízena pro budování a údržbu infrastruktury 

stejně jako pořízením techniky pro zalesňování, přípravu půdy, ochranu lesa a 

prvotního zpracování dříví. Podporována bude lesnická technika sloužící k 
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bioenergetickému využití zbytkové dřevní hmoty a technika zvyšující přidanou 

hodnotu produkce dřevní hmoty. Podporované projekty: 

� pořízení strojů a techniky pro hospodaření v lesích, 

� opatření zlepšující vodní režim v lesích. 

Způsob naplňování cílu v prioritě Revitalizace obcí 

1. Veřejná prostranství a jejich budování a oživování bude spočívat ve výsadbě a 

údržbě zeleně, instalaci nového mobiliáře, instalace nových interaktivních prvků, 

budování chodníků včetně návazných komunikací. Úspěšná realizace předpokládá 

uplatnění metody komunitního plánování podněcující zájem místních obyvatel o 

veřejná prostranství, zlepšující kvalitu procesu plánování a vytváření míst setkávání a 

veřejného života místních obyvatel. Podporované projekty: 

� stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení včetně 

venkovního mobiliáře, 

� obnova a výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy, 

� parkové úpravy včetně výsadby zeleně a zatravnění, 

� nákup techniky pro údržbu zeleně, 

� záměry vedoucí k propojování veřejných prostranství s turistickými trasami. 

2. Spolkový život a sport a jejich silné a aktivní spolky a zájmové organizace tvoří páteř 

kulturního, společenského a sportovního vyžití obyvatel v regionu. Cíle SPL budou 

v této oblasti naplňovány obnovou, modernizací i novou výstavbou hřišť a prostor pro 

různorodé sportovní organizované či neorganizované vyžití místních obyvatel. 

Význam bude přikládán záměrům rozvíjejícím v obcích nejen funkce sportovní, ale i 

funkce kulturní a společenské. Klíčovým požadavkem pro přidělení podpory bude 

zapojení zájmových organizací, spolků i aktivních obyvatel do budování a správy 

areálu a budov. Svým dílem k naplnění cílů přispějí i záměry podporující budování 

zázemí pro setkávání spolků, zájmových organizací. Zázemí nabídne prostory pro 

vzdělávání, pro diskusi o problémech místních komunit, stejně jako pro místní oslavy, 

kulturní a společenské vyžití. Podporované projekty: 



 

 86 

� výstavba, obnova a rekonstrukce volnočasových areálů pro sport a kulturní vyžití, 

� obnova výletišť, 

� výstavba a obnova sociálních zařízení při kulturních a sportovních objektech, 

� rekonstrukce a vybavení prostor pro spolkové aktivity, 

� budování parkovišť u kulturních a společenských areálů, 

� vybavení prostor pro společenské a vzdělávací aktivity. 

Způsob naplňování cílů v prioritě Rozvoj cestovního ruchu 

Region Hranicko vykazuje řadu kulturních a přírodních zajímavostí, jenž mohou být zdrojem 

nových podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel. Přeměna těchto zdrojů do podoby 

ekonomického profitu může být naplněna pouze za předpokladu nabídky kvalitních 

ubytovacích a stravovacích služeb, rozvoje příležitostí k netradičnímu volnočasovému vyžití a 

propojování služeb, zajímavostí a kulturního dědictví do komplexních nabídkových programů. 

Žadatelé usilující o podporu svých projektů budou doplňovat mozaiku spolupráce mezi 

poskytovateli turistických služeb, obcemi a mikroregiony. Cíle SPL budou dosaženy podporou 

záměrů obnovující či rozšiřující stávající ubytovací a stravovací kapacity popřípadě novou 

výstavbu malokapacitních ubytovacích a stravovacích kapacit. Spektrum služeb bude 

doplňováno výstavbou či obnovou půjčoven sportovního vybavení, budováním turistických 

tras a realizací investic do zlepšování služeb pro rozvoj hipoturistiky. Podporované projekty: 

� obnova či rozšiřování stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit, 

� budování kapacit turistického ubytování v soukromí, 

� zřizování či obnova půjčoven sportovního vybavení, 

� budování turistických a naučných turistických tras, 

� investice do zlepšování infrastruktury služeb pro rozvoj hipoturistiky. 

Realizace jednotlivých opatření je v následující tabulce. 
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Tabulka č. 4.2: Realizace jednotlivých opatření (harmonogram vyhlašování výzev) 

Opatření 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Modernizace zemědělských 
podniků             
Zemědělské potravinářské 
produkty             
Lesnická infrastruktura             
Lesnická technika             
Veřejná prostranství             
Kulturní a sportovní plochy             

Cestovní ruch             
Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

4.2.3 Dopady realizace SPL a udržitelnost výsledků 

Výčet dopadů realizace SPL je následující: 

� Zvýšení produktivity zemědělských podniků, která se bude projevovat snižováním 

nákladů, zvyšováním míry konkurenceschopnosti místní produkce na zemědělských 

trzích. V dlouhodobém horizontu se dopad projeví rozvojem investic do modernizace 

podniků a posilováním jejich dlouhodobé stability. Dalším efektem bude růst mezd a s 

tím spojený nárůst zájmu o práci v zemědělství. Efekt stabilizace bude posilován 

rozvojem ekonomických aktivit nezemědělské povahy rozšiřující rozvoj obnovitelných 

zdrojů v regionu. 

� Nárůst přidané hodnoty místní zemědělské a potravinářské produkce bude 

generovat zvyšování ziskovosti podniků, která se projeví zvýšenou mírou investic. V 

dlouhodobém horizontu se bude zlepšovat zdraví podniků, které se odráží ve stabilizaci 

sektoru zemědělství a mírném nárůstu zaměstnanosti obyvatel v oblasti zemědělství a 

návazných oborů. Jelikož přidaná hodnota bude růst zejména v oblasti místních 

zemědělských a potravinářských produktů, dojde i k zlepšování image regionu jako 

destinace s tradičními místními produkty. 

� Zmírnění dopadů zemědělských aktivit na životní prostředí bude dosaženo 

zvýšenou mírou investic do moderních technologií včetně jejich nižší energetické 

náročnosti.  
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� Zvýšení kvality života v obcích bude dosaženo obnovou občanské vybavenosti 

veřejných prostranství, společenských, sportovních ploch a objektů. Dojde ke zvýší 

atraktivity obcí jako míst dobrých sousedských vztahů, aktivního a společenského 

života a s tím spojených spolkových a zájmových aktivit. V dlouhodobějším horizontu 

bude přispívat ke stabilizaci počtu obyvatel na venkově. 

� Zvýšení sounáležitosti, růst zájmu obyvatel o dění v obcích bude dosaženo 

uplatňováním principu účasti veřejnosti na přípravě a realizaci projektů. Pozvedne se 

tím zájem obyvatel o věci veřejné, přispěje k aplikaci finančních prostředků způsobem, 

který povede k podnícení hrdosti.  

� Nárůst pracovních míst se projeví zejména v sektoru služeb cestovního ruchu a v 

oblasti rozvoje zemědělství. 

� Zvýšení návštěvnosti regionu, která se bude promítat do zvýšení prosperity 

poskytovatelů turistických služeb152. 

� Zlepšení produkčních faktorů lesního hospodářství prostřednictvím optimalizace 

infrastruktury. Zejména dojde ke zvýšení efektivity využití dřevní hmoty a zkvalitnění 

podmínek pro údržbu lesů. Realizací SPL bude rozvinuta funkce relaxační a 

oddechová.  

� Rozvoj obnovitelných zdrojů energie se stal přidanou hodnotou priorit rozvoje 

zemědělství a lesního hospodářství. Předpokládáme, že realizací SPL dojde k rozšíření 

podílu obnovitelných zdrojů energie na celkovém objemu spotřeby energie v regionu. 

Udržitelnost výsledků programu je úzce spojená s připraveností realizátorů projektů 

dlouhodobě udržovat výsledky svých projektů. V průběhu realizace SPL budou realizovány 

vzdělávací akce, které povedou k rozvoji dovedností potřebných pro udržování projekty 

započatých aktivit. Součástí akcí bude prezentace příkladů dobré praxe, průzkumy potřeb pro 

přesnější zaměření seminářů. Výkonný sekretariát i v této fázi bude poskytovat konzultace 

spojených se zajištěním udržitelnosti výsledků. 

Monitoring naplňování cílů SPL bude prováděn pomocí tzv. monitorovacích indikátorů a 

jejich plánovaných hodnot. Monitorovací indikátor je údaj o podobě výstupů podpořených 

                                                 
152 oblast ubytování, stravování, místní drobní prodejci 
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projektů a jeho hodnota ukazuje jeho kvantifikovanou hodnotu v určitém časovém období. 

V tomto případě se jedná o hodnoty konce roku 2009. 

4.2.4 Integrovaná strategie území  

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko disponuje komplexní integrovanou strategií rozvoje 

území s názvem Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2006 – 2013. Vznikla 

aktualizací již značně nevyhovující Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko z roku 1999. 

Aktualizaci provedlo na přelomu let 2005 - 2006 Centrum pro komunitní plánování (CpKP) 

střední Morava, VH MAS, hrála při zpracování roli komise rozvoje, která dohlížela na obsah, 

připomínkovala ji a projednávala připomínky vznesené v průběhu její přípravy. Strategie 

obsahuje návrhy napříč sektory rozvoje regionu, navrhuje řešení pro nejpalčivější problémy 

regionu, je postavena na vizi, která je ideální představou o regionu v roce 2013. Soulad 

opatření SPL s opatřeními Strategie rozvoje regionu Hranicko je rámcově znázorněn 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 4.3: Soulad opatření SPL s opatřeními Strategie rozvoje regionu Hranicko 

Fiche SPL 
Opatření Strategie rozvoje regionu 
Hranicko 

Rozvoj zemědělským podnikům 4.4. Podpora zemědělským podnikatelům 
Zemědělské potravinářské produkty 1.5. Certifikace místních produktů 
Lesnická infrastruktura 7.5. Úprava lesních stezek a cest 
Lesnická technika 7.2. Rozvoj regionálního trhu s biomasou 
Veřejná prostranství 1.7. Revitalizace center měst a obcí 

Spolkový život a spor 
1.8. Rekonstrukce a budování areálů určených 
k volnočasovým aktivitám 

Rozvoj cestovního ruchu 1.2. Tvorba produktů turistického ruchu 
Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno)  

4.2.5 Finanční plán SPL 

Finanční plán SPL zohledňuje potřeby realizace projektů stejně jako možnosti absorpční 

kapacity v jednotlivých sektorech SPL odvozené z analýzy databáze projektových námětů. 

Finanční struktura SPL vychází ze zkušeností z realizace programu LEADER ČR a analýzy 

sektoru zpracované na základě dotazníkových šetření. Počítá s určitými přestávkami u 
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některých fichí, aby byl dán prostor pro přípravu nových projektů. V následující tabulce je 

uvedeno rozdělení jednotlivých fichí v období 2008 – 2013. 

Tabulka č. 4.4: Procentuální rozdělení jednotlivých fichí v období 2008 - 2013  

Fiche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Modernizace zemědělských podniků 2,7 3,7 0,0 3,7 4,6 1,8 16,5 

Místní zemědělské produkty 1,6 0,0 4,1 0,0 0,0 1,8 7,5 

Lesnická infrastruktura 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 5,4 

Lesnická technika 1,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 4,6 

Veřejná prostranství 4,6 0,0 5,5 0,0 4,6 2,8 17,5 

Kulturní a sportovní objekty 10,0 4,3 0,0 5,2 5,2 5,5 30,2 

Cestovní ruch 1,4 0,0 2,0 2,8 0,0 2,5 8,7 

Kancelář MAS 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 9,6 

Celkem 23,7 12,3 16,0 16,0 16,0 16,0 100,0 
Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

4.2.6 Partnerství MAS 

První kroky k založení Rozvojového partnerství byly učiněny v březnu roku 2005, kdy po 

oslovení významných aktérů rozvoje regionu došlo k prvním schůzkám. Postupně se začala 

vytvářet zpočátku neformální skupina zástupců obcí, podnikatelů, spolků a zájmových 

sdružení jako poradní skupina pro zavádění principů udržitelného rozvoje v rámci 

mezinárodního projektu INNOREF. Skupina se stala hybatelem regionální mezisektorové 

spolupráce a dohlížela na aktualizaci a spolupráci na implementaci Strategie rozvoje regionu 

Hranicko. Díky cílené propagaci, aktivitě členů platformy i díky řadě schůzek, neformálních 

diskusí, školení a workshopů se základna postupně rozšiřovala. Na přelomu let 2005 a 2006 

bylo rozhodnuto o formalizaci skupiny s cílem najít a využít dotačních zdrojů na její aktivity. 

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko byla oficiálně zaregistrována dne 6. 1. 2006. V 

únoru roku 2006 byla svolána ustavující VH občanského sdružení. Souběžně s přípravou 

právní subjektivity byl připraven první záměr, se kterým MAS úspěšně vstoupila do programu 

LEADER ČR 2006. Díky tomu získala MAS neocenitelnou zkušenost z přípravy programu, 

přípravy a realizace veřejných výzev, vzdělávacích seminářů, výběru podpořených projektů a 

v neposlední řade z konzultace a komunikace s potenciálními žadateli. Získané zkušenosti 

MAS plně zúročila při přípravě tohoto SPL.  
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V roce 2006 byla zorganizována studijní cesta do MAS Český Západ (říjen 2006), která 

položila základ k budoucí partnerské spolupráci pod názvem Podejme si ruce153. V červnu 

2007 došlo k podepsání smlouvy a již na podzim byla uskutečněna první společná schůzka. 

MAS se aktivně zapojila do založení platformy MAS OK pod názvem Fórum Leader154. Na 

počátku roku 2007 se MAS zapojila do Národní sítě MAS a zahájila přípravy na realizaci SPL 

na období 2007 – 2013. MAS v roce 2007 získala dotaci od OK na zajištění funkce manažera 

MAS ve výši 195.000 Kč, díky které mohla v tomto roce plnohodnotně pracovat. MAS v roce 

2007 organizovala vzdělávací semináře pro své členy. 

Zapojení partnerů do přípravy SPL 

Průběh roku 2007 byl naplněn různými aktivitami, které byly více či méně svázány 

s přípravou SPL. Kromě řady schůzek PV, Výboru partnerství (VP) a VH, došlo k řade 

diskusních setkání155. Zapojení členů a veřejnosti do přípravy SPL je uvedeno v příloze č. 31. 

Vtažení nových aktérů se neomezovalo pouze na veřejné schůzky, doplňkem se stalo 

systematické mapování projektových námětů napříč sektory (243 námětů), dotazníková 

šetření, která byla realizována v různých zájmových skupinách156. Na prvním setkání byly 

ustaveny pracovní skupiny pro prioritní oblasti rozvoje regionu, které sehrály klíčovou roli při 

přípravě SPL. Jednalo se o 3 pracovní skupiny: zemědělství a lesní hospodářství, revitalizace 

obcí a rozvoj cestovního ruchu, do kterých byli zapojeni i partneři (nečlenové MAS), aby bylo 

využito vědomostního potenciálu obyvatel Hranicka. Skupiny nejdříve diskutovaly v 

paralelních sekcích, poté jejich zástupci v plénu prezentovali závěry jednání. Každá skupina 

měla svého moderátora, hlavní moderátor pak pomáhal tvořit hlavní závěry. V závěru, před 

závěrečným zasedáním PV a VH, bylo svoláno veřejné projednání, kde se k plánu mohla 

vyjádřit veřejnost. Připomínky byly následně projednány PV a zapracovány. PV měl v 

průběhu přípravy SPL roli hodnotitele a propojovatele návrhů pracovních a poradních skupin 

do podoby návrhů SPL zpracovávaných managementem MAS, které byly posílány do dalších 

diskusí. Postupně tak vykrystalizovala jeho současná podoba.  

                                                 
153 společně s MAS Český Západ, MAS Frýdlantsko a MAS Kyjovské Slovácko 
154 První setkání se uskutečnilo v listopadu 2006 právě na území Rozvojového partnerství. 
155 1. 3. Radíkov, 2. 5. Slavíč; 13. 9. Ústí, 12. 11. Hranice, 15. 11. Hranice 
156 zemědělci, vlastníci lesa, podnikatelé v lesním hospodářství, cestovní ruch, obce: celkem 50 dotazníků, 

veřejnost celkem 848 respondentů 
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Vztah k obyvatelstvu 

Veřejnost je pravidelně informována o dění ve sdružení prostřednictvím internetových stránek 

www.regionhranicko.cz, tištěného zpravodaje Region Hranicko, prostřednictvím tiskových 

zpráv zveřejňovaných v místním tisku157. Příprava SPL byla otevřená připomínkám a novým 

podnětům, obyvatelé měli na schůzkách i na internetu možnost seznámit se s pracovními 

dokumenty a vznést k nim svůj příspěvek. Obyvatelé regionu jsou informování ve zpravodaji, 

který vychází pravidelně dvakrát ročně. Informace o potřebách obyvatelstva zjišťovala MAS 

během zpracování SPL z dotazníkových šetření mezi obyvateli, které probíhalo na podzim 

2007 na vzorku 12 vesnic v rámci přípravy Plánu rozvoje obcí (848 respondentů). Výsledky 

šetření byly zapracovány do analýzy území MAS a do SWOT analýzy. 

4.2.7 Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců do přípravy SPL 

Účast žen a zemědělců na činnosti MAS je intenzivní od jejího založení. Zapojování mládeže 

přišlo o něco později, inspirací jistě byla exkurze u našich partnerů MAS Český západ. Dnes se 

všechny tři cílové skupiny aktivně zapojují do činnosti MAS158 účastní se valných hromad a 

jednají v poradních skupinách, pracují ve VP,PV a VK, vystupují na veřejných projednáních, 

zúčastňují se vzdělávacího programu MAS i exkurzí. 

Zapojení cílových skupin v rámci přípravy SPL: 

1. Ženy - Vytvoření této poradní skupiny předcházelo zmapování aktivních spolků žen na 

Hranicku159. Zástupci MAS se zúčastnili jejich schůzek, zmapovali činnost a pozorně 

vyslechli pohled žen na rozvoj Hranicka, co je v jejich obci nebo celém regionu trápí, 

co by chtěly zlepšit. Ženám byly představeny základní body SPL k vyjádření. Zápisy 

ze schůzek byly srovnány se SPL a bylo zjištěno, že SPL v oblasti investic nabízí 

řešení pro jejich výhrady a návrhy. Ženy usilují především o kvalitní a bezpečné 

sportoviště a hřiště, pěkný vzhled obcí a kvalitní zázemí pro společenské a spolkové 

aktivity. Dne 29. 11. 2007 se v Hranicích sešly k ustavující společné schůzce 

zástupkyně těchto spolků i další zájemkyně. Na schůzce se ženy především navzájem 

                                                 
157 Hranický deník, Hranický týden 
158 ženy tvoří 32,5% členů, zemědělci 32,5%, mládež do 30 let včetně 5% 
159 Býškovice, Všechovice, Střítež n.L., Ústí, Špičky, Horní Újezd 
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seznámily, představily si vlastní aktivity, problémy a nedostatky infrastruktury či 

sportovišť ve svých obcích. Poradní skupina bude na svých schůzkách dále 

rozpracovávat možnosti spolupráce. 

2. Zemědělci - Tato poradní skupina existuje v podstatě od počátku existence MAS, 

podílela se na přípravě a realizaci programu LEADER ČR 2006. V roce 2007 měla 

celkem 4 schůzky160, kde oblast zemědělství vykrystalizovala v jednu z fichí SPL. 

Zemědělci vytvořili SWOT analýzu, řešili způsobilé výdaje, preferenční kritéria i 

alokace finančních prostředků ve své fichi. V rámci analýzy území MAS byly 

zjišťovány potřeby zemědělců prostřednictvím dotazníkového šetření (11 

respondentů). 

3. Mládež – Vytvoření této poradní skupiny bylo předznamenáno dvěma soutěžemi, 

které měly ukázat, jaké problémy mladí mají, co jim na Hranicku schází, co by si přáli 

ve svém okolí změnit. Jednak to byla literární soutěž pro žáky druhých stupňů ZŠ na 

Hranicku ve slohových pracích „Co bych změnil(a) ve své obci, kdybych byl(a) 

starostou“. Dále pak soutěž pro mládež ve věku 15-26 let pod názvem „Měníme 

Hranicko“. Podstatou soutěže bylo zpracování jednoho či sady nápadů na, v podstatě, 

volné téma, podmínkami byl široký užitek a šetrnost k životnímu prostředí. Vybrané 

„projekty“ byly představeny na veřejném projednání SPL 3. 12. v Hranicích. Z 

konceptu soutěže bude vytvořen dlouhodobější program pro mladé, který se bude 

vyvíjet dle jejich zájmů a možností MAS. Poradní skupina zahájila činnost na schůzce 

22. 11. 2007 v Hranicích, kde nebyli kvůli regulérnosti soutěže prozatím přizváni 

účastníci soutěže. Hlavními body bylo vzájemné poznání se, rozbor předností i 

problémů života mladých na Hranicku a návrh dalšího postupu. Poradní skupiny Ženy 

a Mládež budou zapojeny do hodnotícího procesu žádostí o dotaci. Vyjádřením podají 

VK doporučení k udělení bodů za své preferenční kritérium, tedy zaměření dopadů 

projektů na ženy respektive na mládež. Členství v poradních skupinách je 

dobrovolné a otevřené, hodnocení se ovšem zúčastní jen ti, kteří byli členkami/členy 

k datu oznámení přiznání podpory SPL. 

                                                 
160 1. 3. Radíkov – účast 10 zemědělců, 2. 5. Slavíč – účast 6 zemědělců, 13. 9. Ústí – účast 9 zemědělců, 12. 11. 

Hranice – 12 zemědělců 
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4.2.8 Organizace a zdroje MAS 

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko má rozděleny kompetence do organizační 

struktury, která je zobrazena v následujícím obrázku. 

Obrázek č. 4.1: Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS 

Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

Složky organizačního schématu sdružení: 

� Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Členem VH je každý člen MAS. VH 

rozhoduje o nejdůležitějších otázkách sdružení, zejména přijetí základních 

programových dokumentů sdružení, schvalování SPL a dalších plánů. Náplň činnosti 

MAS v současném období je schvalování zprávy o činnosti sdružení, schvalování 

rozpočtu a výše členských příspěvků, volba členů VP. VH zřizuje účelové poradní 

skupiny (funkční vazba 14). 

� Výbor partnerství je výkonným orgánem MAS, má 13 členů, kteří byli zvoleni VH 

(funkční vazba 1). VP volí a odvolává předsedu MAS (funkční vazba 2), svolává VH 

(funkční vazba 1), zajišťuje věcnou, organizační a administrativní organizaci jejího 

průběhu, sestavuje návrhy rozpočtu a návrhy roční účetní uzávěrky sdružení, 

zpracovává zprávy o činnosti, zřizuje komise, garantuje správný výklad stanov 
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sdružení, rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku MAS. Funkční období člena 

výboru je tříleté.  

� Předseda MAS je statutárním orgánem sdružení a se souhlasem VP činí jménem 

sdružení právní úkony. Předsedu volí ze svého středu VP (funkční vazba 2). Předseda 

zastupuje sdružení navenek, předsedá schůzím VP a VH.  

� Kontrolní výbor (komise) má právo nahlížet do všech písemností sdružení a výsledky 

kontrol předkládá VH (funkční vazba 3). KV sleduje a kontroluje veškeré činnosti 

sdružení, zejména hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochranu majetku ve 

vlastnictví sdružení, hodnocení projektů a programů realizovaných sdružením, 

předkládá zprávy o kontrole VH a to minimálně jednou ročně, projednává stížnosti 

členů. Člen KV nemůže být zároveň členem VP ani zaměstnancem MAS.  

� Manažer MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost sdružení. 

Řídí realizaci SPL a také výkonný sekretariát MAS. Výkonný sekretariát MAS se 

skládá z asistenta MAS, účetního, facilitátora MAS a experta na facilitaci. Manažer se 

ve věcech realizace SPL zodpovídá PV. 

� Programový výbor je klíčovým orgánem přípravy a implementace SPL. V průběhu 

realizace SPL bude dohlížet na soulad realizace dotačního programu se zněním SPL a 

pravidly PRV, dohlíží na činnost složek zřízených pro realizaci SPL (funkční vazby 9 a 

10). Projednává a schvaluje zprávy o kontrole projektů, monitorovací zprávy a 

hodnocení realizace SPL, rozhoduje o nápravných opatřeních popřípadě o 

aktualizacích SPL nebo fichí. Řeší stížnosti na postup při realizaci SPL včetně výhrad 

žadatelů v jednotlivých výzvách. PV se zodpovídá VH (funkční vazba 12).  

� Výběrová komise je ustavena pro účely hodnocení a výběru žádostí o dotaci. VK 

ustavuje VH (funkční vazba 13). Funkční období VK je tříleté. Činnost komise se řídí 

statutem schváleným VH. Na činnost VK dohlíží PV (funkční vazba 9). 

� Pracovní a poradní skupiny byly zřízeny jako otevřené platformy pro spolupráci 

široké odborné veřejnosti na přípravě a realizaci SPL. Členové díky nim mohou vnášet 

do činnosti MAS nové podněty a realizovat na její půdě své nápady. Výstupy týkající 

se SPL projednává PV, ostatními podněty se zabývá VP nebo VH. Poradní skupina 

poskytující podněty a stanoviska při hodnocení SPL a žádostí o dotaci z hlediska 
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dopadů na ženy a pozitivních dopadů na mládež. Členové orgánů MAS a pracovních 

skupin jsou delegováni či voleni na základě jejich zájmů s ohledem na územní a 

průřezové zastoupení všech zájmových skupin.  

4.2.9 Zkušenosti a spolupráce MAS 

Zkušenosti a spolupráce MAS jsou následující: 

A) LEADER ČR 2006 

MAS se v roce 2006 zúčastnila dotačního programu LEADER ČR. V tomto dotačním titulu 

byla úspěšná se záměrem Šance pro Hranicko. V rámci LEADER ČR bylo podpořeno 8 

žádostí, mezi které byla rozdělena dotace ve výši 3 600 000 Kč161. Díky projektům vznikly 4 

nová pracovní místa. Postupy, které byly nastaveny pro hodnocení a výběr projektů, archivaci, 

kontroly a monitorování byly po adaptaci na podmínky programu LEADER 2008 - 2013 

zapracovány do SPL. 

B) Projekt INNOREF 

MAS byla ve spolupráci s MH zapojena do CIP INTERREG IIIC v rámci projektu INNOREF 

- Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje, který běžel již 

třetím rokem. Projekt INNOREF je mezinárodním projektem založeným na úzké spolupráci 

mezi MH a regiony Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria (oba Itálie) a regionem Západní 

Řecko. Cílem projektu byla implementace strategie udržitelného rozvoje regionu 

prostřednictvím zavádění inovací a systémových nástrojů pro efektivní využívání místních 

zdrojů. Výstupem projektu bylo vyhlášení výzev ve všech partnerských regionech a realizace 

8 vnořených subprojektů: Udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu (STS), Regionální trh s 

biomasou (BRIE), Prostorové plánování udržitelného rozvoje (STRASSE), Revitalizace 

historických center obcí (RECOVER), Certifikace místních produktů (PROAGRITOUR), 

Efektivní využívání vodních zdrojů (EWARU), Certifikace sektoru životního prostředí 

(AEDES) a Zefektivnění zdravotnických služeb (INNOMED). Velkým přínosem bylo 

                                                 
161 místní zemědělské produkty 4 projekty, infrastruktura cestovního ruchu 4 projekty 
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nastartování systému udržitelného managementu rozvoje162 a navázání nových mezinárodních 

kontaktů (LAG EUROLEADER, Friuli Venezia Giulia). 

C) Partnerství MAS Podejme si ruce 

Rozvojové partnerství uzavřelo dohodu o regionální spolupráci místních akčních skupin při 

rozvoji venkovských oblastí metodou LEADER. Jedná se o čtyři MAS z různých 

příhraničních oblastí ČR. Dohoda o spolupráci byla uzavřena v 14. června 2007 s MAS 

Mikroregionu Frýdlantsko, MAS Český Západ (Místní partnerství) a MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu. Jako hlavní priority při přípravě a realizaci projektů bylo stanoveno několik oblastí 

spolupráce. Jedná se především o podporu místních zemědělských a turistických produktů, 

společná propagace místních tradičních výrobků, značení a budování turistických tras, kulturní 

výměna a rozvoj tradic, hledání a využívání obnovitelných zdrojů energie, spolupráce obcí a 

regionů, hledání využití nevyužitých a chátrajících objektů (brownfields) a podpora 

spolupráce podnikatelů v jednotlivých regionech.  

D) Spolupráce s CpKP na projektu Výzkum efektivity činnosti MAS v ČR 

Rozvojové partnerství spolupracuje s CpKP západní Čechy, o.s. při zpracování projektů 

výzkumu a vývoje. Jedná se o zjištění úspěchu a efektivity intervencí MAS jako nástroje pro 

obnovu venkova. MAS v rámci této smlouvy poskytuje CpKP západní Čechy materiály o 

MAS a její činnosti a to formou vyplnění dotazníků a zajištěním rozhovoru se členy MAS a 

žadateli o dotaci z programu Leader. Výzkum probíhá v období 2007 – 2008. 

E) Program Mladí pro venkov, venkov pro mladé 

MAS se zapojila do projektu CpKP střední Morava Mladí pro venkov – venkov pro mladé: 

Nové síly pro oživení vesnic, v rámci opatření SROP 3.2 – podpora sociální integrace v 

regionech. Smyslem projektu je oživit venkov mladými lidmi tak, aby po svých studiích na 

středních, vyšších a vysokých školách ve městech neodcházeli za prací mimo OK, ale našli 

pracovní uplatnění ve venkovských regionech odkud pocházejí, a zasadili se tak o další trvale 

udržitelný rozvoj vesnic i venkova v širším měřítku.  

                                                 
162 založeném na mezisektorové spolupráci, MAS je jeho součástí 
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F) Spolupráce s Mikroregionem Hranicko 

MAS úzce spolupracuje s MH, který Rozvojovému partnerství od „prvních kroků“ poskytuje 

zázemí svého Sekretariátu MH163, pomáhá s aktualizací a realizací Strategie rozvoje regionu 

Hranicko, spolupracuje na propagaci aktivit, účastní se příprav schůzek a vzdělávacích akcí. 

Rozvojové partnerství bylo aktivně zapojeno do mezinárodního projektu INNOREF, jehož 

nositelem byl mikroregion.  

G) LAG EUROLEADER, region Friuli Venezia Giulia, Itálie 

Region MAS Euroleader leží v severní části regionu Friuli Venezia Giulia. Jedná se o horskou 

oblast, jejíž prioritou je taktéž rozvoj cestovního ruchu. MAS byla již zahrnuta do programu 

Leader II. Spolupráce obou MAS byla dohodnuta hlavně v oblasti výměny zkušeností, 

přípravy projektu pro program Leader a spolupráce a v oblasti cestovního ruchu. V říjnu 2007 

se MAS vypravila na studijní cestu do tohoto partnerského regionu. Zúčastnilo se jí 32 osob z 

řad starostů, zemědělců, podnikatelů a občanů celého regionu. Hlavním cílem návštěvy byla 

závěrečná konference k projektu INNOREF a prezentace úspěšných projektů realizovaných 

metodou Leader v partnerském regionu.  

4.3 Administrativní postupy MAS při implementaci SPL164 

V této kapitole je popsáno přehledné schéma administrativních postupů, které bude MAS 

zajišťovat v průběhu celého cyklu veřejné výzvy. Schéma shrnuje všechny fáze daného kola 

výzvy včetně dílčích kroků a administrativních postupů, kterým jsou přidělovány 

minimální a maximální časové dotace. První část schématu165 má charakter modelu, ve 

kterém můžeme v každé fázi předvídat určité časové intervaly. Druhá část schématu se 

skládá z fáze realizační a fáze vyhodnocení, kde časové lhůty administrativních postupů budou 

odvislé od časových harmonogramů projektů, které získají dotaci. Schéma nastavení 

administrativních postupů je znázorněno v příloze č. 25. 

                                                 
163 kancelář, zasedací místnost, výpočetní technika, personál 
164 Informace jsou čerpány ze SPL regionu Hranicko na období 2008 – 2013 „Měníme Hranicko“, který představuje 

nepublikovaný interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. 
165 až po oznámení výsledku a podpisu dohod 
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4.3.1 Administrativní postup v přípravné fázi implementace SPL 

Klíčovým milníkem přípravné fáze je zahájení daného kola příjmu žádostí formou veřejné 

výzvy. Návrh výzvy připravený kanceláří MAS bude před zveřejněním zaslán k odsouhlasení 

centrálnímu pracovišti SZIF. Veřejná výzva bude vyhlášena minimálně 1 měsíc před 

uzávěrkou sběru žádostí. Součástí výzvy bude i balíček podkladů pro žadatele obsahující text 

SPL, formulář žádosti s instrukcemi k vyplnění, pravidla pro předkládání žádostí a další 

relevantní dokumenty. Výzva bude zveřejněna v souladu s komunikačním plánem MAS na 

internetové stránce MAS, v místním tisku, na úředních deskách obcí zapojených do MAS. Po 

vyhlášení výzvy proběhne informační seminář pro potenciální žadatelé k jednotlivým 

vyhlášeným fichím a následovat budou konzultace zájemců o podání žádosti v průběhu celého 

období až do ukončení příjmu žádostí. 

Příjem žádostí bude probíhat v období 2 týdnů před vyhlášenou uzávěrkou. Žádost bude 

povinno odevzdat osobně ve stanovených úředních hodinách. Žádosti bude přijímat manažer 

MAS nebo jeho asistent. Neúplná žádost o dotaci166 nebude přijata a žadatel bude o této 

skutečnosti na místě písemně informován. V případě neúplnosti žádosti vyzve MAS 

konečného žadatele ve stanoveném termínu 5 dnů k doplnění žádosti. Jestliže žadatel nedoplní 

žádost ve stanoveném termínu, administrace žádosti bude ukončena z důvodu nesplnění 

podmínek administrativní kontroly.  

Následně bude probíhat administrativní kontrola167 a kontrola přijatelnosti podle předem 

vyhotoveného kontrolního listu. Kontrolu bude provádět manažer MAS spolu s asistentem 

MAS. V případě, že budou shledány nedostatky bude žadatel písemně vyzván k doplnění 

chybějících podkladů. Lhůta pro doplnění bude 5 pracovních dnů od doručení žádosti. V 

případě, že nebudou požadavky splněny, administrace žádosti bude ukončena. Konečný 

žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost 

podat Žádost o přezkoumání postupu MAS, a to do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po 

odeslání doporučené zásilky s písemnou informací o ukončení administrace žádosti. Žádostí o 

přezkoumání se bude zabývat VK, která potvrdí či opraví výsledky administrativní kontroly a 

kontroly přijatelnosti provedené manažerem MAS. V případě, že ani poté nedojde ke shodě 

                                                 
166 neobsahující všechny povinné přílohy 
167 kontrola obsahové správnosti 
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mezi MAS a žadatelem, má žadatel právo podat Žádost o přezkoumání postupu MAS na 

příslušný Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) a pokud 

tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Administrativní postupy 

umožní žadateli tuto žádost podat nejpozději v termínu, kdy MAS bude předkládat na RO 

SZIF vybrané projekty k zaregistrování. Po doručení Žádosti o přezkoumání postupu MAS na 

RO SZIF budou doloženy od MAS veškeré dokumenty týkající se projektů a Žádosti o 

přezkoumání postupu MAS a bude zahájeno jeho přezkoumání. V případě, že byl projekt v 

rámci výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána k nápravě, tj. bude muset 

opětovně svolat jednání VK a vyhotovit opravné seznamy. Časový plán při vyhlášení příjmu 

žádostí je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 4.5: Časový plán při vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí 

Fáze 
Maximální lhůta realizace 

(zahájení) od vyhlášení 
výzvy 

Vyhlášení výzvy   

Informační seminář 14 dnů 

Konzultace žádostí 14 dnů 

Zahájení příjmu žádostí 30 dnů 

Ukončení příjmu žádostí 60 dnů 
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, písemné 
oznámení výsledků kontroly 14 dnů 
Lhůta pro odvolání žadatele a uplatnění opravných postupů 7 dnů 

Konec doplnění a příprava k hodnocení 14 dnů 

Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, postoupí 

do dalšího kola hodnocení. VK se seznámí s výsledky kontroly přijatelnosti. Kontrola 

přijatelnosti bude předpřipravena pracovníkem MAS do zprávy o výsledcích kontroly. V 

případě, že ve stanovené lhůtě byla přijata Žádost o přezkoumání postupu MAS, VK 

přezkoumá předložené výsledky. S výsledky přezkoumání je žadatel písemně seznámen do 7 

dnů od provedení přezkoumání VK. Pro efektivnější průběh hodnocení a taktéž pro zajištění 

koherence výsledků bodování jednotlivými žadateli bude Výkonným sekretariátem MAS 

připraven a Programovým výborem schválen manuál pro hodnocení s popisem preferenčních 

kritérií včetně případů pro přidělování mezilehlých bodových hodnot. Manuál pomůže 
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hodnotiteli se zorientovat, podle jakých kapitol projektové osnovy či příloh by měly být body 

přidělovány. Součástí manuálu bude Formulář pro bodování žádosti.  

První zasedání VK bude dále věnováno rozřazení žádostí mezi jednotlivé hodnotitele a 

stanovení harmonogramu hodnocení žádostí. Zásadou je, že jeden projekt bude hodnocen 

minimálně třemi členy VK. V rámci prvního zasedání VK bude zorganizováno veřejné 

slyšení žadatelů, kde budou mít žadatelé možnost žádosti veřejně obhájit za přítomnosti členů 

VK a veřejnosti. Veřejné slyšení bude náležitě propagováno v souladu s komunikačním 

plánem MAS. Od prvního jednání VK poběží lhůta 14 dnů pro vypracování hodnocení 

jednotlivými členy komise a předání podepsaného bodovacího formuláře manažerovi MAS. 

Ten následně sestaví souhrnnou tabulku pro všechny hodnocené žádosti. Výsledné bodové 

hodnoty jednotlivých kritérií se vypočítají jako průměr přidělených bodů daného kritéria 

jednotlivými hodnotiteli. Návrh, včetně pořadí projektů a přidělení dotací, bude připraven 

manažerem MAS a předán členům komise jako podklad pro druhé zasedání VK. Komise 

nejdříve provede kontrolu bodování projektů a schválení návrhů. Jednotliví členové 

komise si mohou navzájem vyžádat zdůvodnění přidělených bodových hodnot u jednotlivých 

kritérií a žádostí. Po schválení návrhů VK MAS bezodkladně předá podpořené žádosti k 

zaregistrování a kontrole na příslušný RO SZIF. Ten ověří správnost administrativní kontroly 

žádostí, kterou na začátku provedla MAS. V případě zjištění nedostatků vyzve do 35 

kalendářních dnů od zaregistrování žádosti o dotaci žadatele k odstranění uvedených 

konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad do 14 kalendářních dnů ode dne 

následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se žádost za chybnou a ukončí se její 

administrace. 

4.3.2 Administrativní postupy v realizační fázi implementace SPL 

Realizační fáze bude zahájena zaregistrováním žádostí na SZIF a naplno se rozběhne po 

oznámení přidělení podpory žadatelům o dotaci. V průběhu realizační fáze bude kancelář 

MAS poskytovat žadatelům „helpdesk“ pro hladkou realizaci projektů. Bude spočívat v 

průběžném informování a poskytování konzultací při financování, naplňování aktivit a 

přípravě žádostí o platby na RO SZIF. Realizátoři projektů budou mít povinnost MAS 

pravidelně informovat o stavu realizace prostřednictvím půlročních zpráv o realizaci 
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projektů včetně finančního výkazu168. K monitoringu realizace projektu poslouží pravidelně 

aktualizovaná sekce realizovaných projektů na webu. Složky projektů budou umístěny v 

samostatné sekci archivu MAS. Složka projektů bude obsahovat znění schváleného projektu, 

identifikaci žadatele včetně změn, zápisy z konzultací a kontrol, fotodokumentaci žadatele, 

fotodokumentaci z provedených kontrol, komunikaci s RO SZIF související s projektem. 

Důležitým nástrojem pro dohled nad hladkým průběhem a pro eliminaci rizik budou kontroly 

projektů. Kontroly budou prováděny RO SZIF za přítomnosti pracovníka MAS. Kontrola 

bude příjemci kontroly oznámena v předstihu. MAS si bude organizovat kontroly nad rámec 

plánů kontrol RO SZIF. Kontroly budou prováděny na těchto úrovních: 

� kontrola před zahájením realizace (kontrola stavu místa realizace, kontrola 

výchozích předpokladů), 

� kontrola v průběhu realizace (kontrola naplňování monitorovacích indikátorů, 

kontrola dodržování stanoveného harmonogramu, kontrola naplňování 

předpokládaného plánu projektu), 

� kontrola po ukončení projektu (kontrola dodržení monitorovacích indikátorů, 

kontrola archivace dokumentů, kontrola dodržování pravidel publicity). 

Z kontrol budou vypracovány zprávy o průběhu kontrol, které bude projednávat PV a budou 

zasílány na příslušný RO SZIF. MAS bude mít za povinnost kontrolovat žádosti o proplacení 

dotace včetně doplňkových podkladů o platbu. 

Žádost o proplacení dotace nejprve předkládá příjemce dotace na MAS, kde je kontrolována 

včetně příloh dle kontrolního listu. V případě kladného výsledku kontroly je formulář Žádosti 

o proplacení potvrzen pracovníkem MAS a až poté předložen na příslušný RO SZIF. 

V případě zjištěných nedostatku MAS na místě písemně vyzve žadatele o doplnění ve 

stanovené lhůtě. 

                                                 
168 v případě, že realizační část projektu trvá více jak 6 měsíců 
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4.3.3 Kontrola činnosti MAS 

Kontrola činnosti MAS se bude týkat nejen vnitřního řízení kanceláře MAS, odpovědnosti a 

plnění úkolů jednotlivých interních i externích pracovníků, ale zahrne hodnocení kompetencí a 

„výkonnosti“ jednotlivých složek zřízených pro účely realizace dotačního programu.  

Kontrolu plnění odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu bude provádět 

manažer MAS v rámci pravidelných porad a individuálních konzultací s členy týmu. Manažer 

MAS se zodpovídá za plnění svých povinností PV. PV bude o realizaci SPL informován 

prostřednictvím projednávání pravidelných monitorovacích zpráv a zpráv sebehodnocení 

výkonnosti MAS. 

Systém vnitřní kontroly včetně hospodaření s finančními prostředky a zajištění správného a 

prokazatelného účetnictví MAS bude podléhat systému vnitřního kontrolního systému. Ten 

bude hodnotit dodržování stanovených pravidel zahrnující dodržování pravomocí, systém 

dvojí kontroly, oddělení funkcí rozhodovací, platební a účtovací včetně dodržování 

odpovědností a zásad správného hospodaření. MAS pro tyto účely schválila Vnitřní 

organizační směrnice. Vnitřní kontrola finančního řízení se bude skládat z těchto fází: 

1. Předběžná kontrola výdajů i příjmů bude kontrolovat činnosti předcházející vlastní 

operaci.  

2. Průběžná kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací bude prováděna od vzniku 

závazků až do okamžiku jeho splnění ze strany dodavatele, přičemž se kontrolují 

jednotlivé parametry plnění a rovněž i provedení úhrady ze strany MAS včetně 

kompletního vyúčtování operace.  

3. Následná kontrola (interní audit) bude prováděna KV MAS minimálně jedenkrát 

ročně a zaměří se zejména na dodržování zásad vedení správného, úplného, 

průkazného, srozumitelného a přehledného účetnictví vztahujícího se k projektům 

spolufinancovaným z rozpočtů EU v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Sebehodnocení výkonnosti MAS bude prováděno za účelem vlastního hodnocení organizační 

struktury, klíčových procesů při realizaci dotačního programu a identifikace kritických míst 

realizace programu. Systém hodnocení založený na vnitřní výměně názorů a doporučení 

bude posilovat kulturu sebehodnocení a zpětných vazeb vedoucích ke zlepšování výkonnosti 
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jednotlivých složek MAS a klíčových procesů. Hodnocení bude prováděno průběžně v 

průběhu realizace programu a bude ho provádět komise složená ze zástupců různých složek 

řídící struktury MAS, například zástupce VK, zástupce PV, předseda MAS, manažer MAS, 

externí spolupracovník, zástupce KV a zástupce poradní skupiny MAS. Sebehodnocení bude 

probíhat na základe předem stanovené bodovací stupnice, které budou hodnotit aspekty 

různých procesů při realizaci SPL v rámci jednoho kola výzvy. Doplňkem pro sebehodnocení 

bude provádění dotazníkových průzkumů s žadateli a příjemci dotace a účastníky 

vzdělávacích akcí. Hodnoceno bude i naplňování a efektivita komunikačního plánu MAS. 

Cílem hodnocení bude lepší výkonnost, která se bude projevovat zkracováním 

předpokládaných časových lhůt pro zabezpečení administrativních postupů, eliminací 

konfliktů řídících složek a zkvalitňováním průběhu klíčových procesů. Předmět 

sebehodnocení je rámcově uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 4.6: Předmět sebehodnocení 

Organizační složky  Klíčové procesy 
Manažer MAS Veřejná výzva a registrace projektů 
Facilitátor MAS Hodnocení projektů 
Programový výbor Propagace a informování 
Výběrová komise Monitoring SPL 
Poradní skupiny  - 

Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

Archivace bude prováděna průběžně asistentem MAS a periodicky kontrolována manažerem. 

Archiv bude umístěn v kanceláři MAS. Archiv bude sestávat celkem s Přípravy SPL, Veřejné 

výzvy, VK, PV, Kancelář MAS, Výběrová řízení, Projekty. Věrnou kopií papírových 

dokumentů bude tzv. virtuální archiv umístěný v uzavřené sekci webu na databázové 

platformě, pravidelně zálohovaný. Veškeré doklady, které se týkají poskytnuté dotace, budou 

uchovávány nejméně 10 let od data Žádosti o proplacení. 

Monitoring se bude zabývat souladem realizace dotačního programu s parametry SPL a fichí. 

Monitoring bude prováděn vždy po každém kole výzvy a bude za něj odpovědný manažer 

MAS. O výsledcích bude vypracována monitorovací zpráva a předložena PV. V případě, že 

bude docházet k odchylkám od původních předpokladů monitorovacích indikátorů, bude 

provedena evaluace dosavadní realizace SPL a navržena aktualizace SPL popřípadě fichí. 
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Návrhy změn SPL včetně fichí schvaluje PV. Model monitorování programu v rámci jednoho 

kola výzvy je rámcově znázorněna v následující tabulce. 

Tabulka č. 4.7: Model monitorování programu v rámci jednoho kola výzvy 

Fáze Monitoring 
Zdroj informací na 

úrovni projektů 
Výstupy na úrovni 

programu 

Vyhlášení veřejné 
výzvy 

Předběžný Kontrola před zahájením  
  

Realizace projektů Průběžný 
Průběžné kontroly,                         
Průběžné monitorovací 
zprávy 

Průběžná monitorovací 
zpráva 

Ukončení realizace 
projektů 

Závěrečný 
Závěrečná kontrola,                        
Monitorovací zpráva 

Finální monitorovací 
zpráva 

Zdroj: Interní materiál MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, 2007 (nepublikováno) 

Hodnocení SPL (evaluace) bude sloužit k identifikaci odchylek reálného naplňování 

dotačního programu od nastavených parametrů SPL. Hodnocení bude prováděno externě, aby 

byla zachována objektivita doporučovaných změn. Podkladem k hodnocení ve všech úrovních 

bude schválený SPL včetně jednotlivých fichí, zprávy z kontrol projektů, monitorovací zprávy 

a dodatečné průzkumy provedené pro účely zhodnocení dosavadní realizace. Program bude 

posuzován z hlediska reálnosti stanovených priorit, naplňování stanovených globálních a 

specifických cílů, dosahování monitorovacích indikátorů, z hlediska koordinace a efektivity 

řídících procesů. Výsledky hodnocení budou zapracovány do Hodnotící zprávy, která bude 

předkládána PV. PV po projednání zprávy přijímá nápravná opatření. Poté budou zprávy 

zveřejňovány na webovém portálu MAS a budou archivovány v kanceláři MAS. Úrovně 

evaluace programu jsou znázorněny v příloze č. 26. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala rozvojem venkovského regionu Hranicko v letech 

2007 – 2013,  neboť se jedná o aktuální téma v mé bezprostřední blízkosti. Domnívám se,  že 

právě toto  téma diplomové práce může napomoci k podpoře dnešní významné priority a 

perspektivy regionu Hranicko, kterou program Místní akční skupiny „Měníme Hranicko“ jistě 

představuje.  

Jedná se o významnou snahu, jak zvelebit obce v tomto venkovském regionu. Ovšem nejde 

jen o zvelebení obcí, ale především o zapojení žen, mladých lidí a seniorů do společného 

programu, prostřednictvím úzké spolupráce s aktéry rozvoje regionu. Především by se mělo 

podařit udržet občany v jejich obcích, kteří by napomáhali rozvoji v daném regionu. Důležité 

také je, aby se občanům v regionu líbilo, měli zde kvalitní sportovní i společenské vyžití a 

dostatečně propracovanou infrastrukturu včetně  vybaveností obcí. Tímto by stoupla 

atraktivita daného regionu i v oblasti cestovního ruchu. Takového rozvoje venkovského 

regionu je možné dosáhnout prostřednictvím iniciativy LEADER. 

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si pro rozvoj svého regionu zvolila Strategický 

plán LEADER s názvem „Měníme Hranicko“. Důležitým podkladem pro zpracování tohoto 

SPL byla Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2006 – 2013, která byla zpracována za 

účasti veřejností a aktérů rozvoje regionu. Pro sestavení SPL byla důležitá také situační 

analýza regionu Hranicko, která dokazuje a statisticky ověřuje teoretické domněnky o stavu 

celého regionu.  

Pro pochopení souvislostí celé problematiky bylo nezbytné nejdříve vymezit základní pojmy a 

souvislosti rozvoje venkova; informovat o politikách, které mají úzkou vazbu s rozvojem 

venkova a multifunkčním zemědělstvím; vysvětlit základy programování rozvoje venkova pro 

programovací období 2007 – 2013.  

Věřím, že tato práce napomohla vysvětlit podstatu venkovského rozvoje i jeho vývoj  

a podala nejdůležitější informace o politikách a programování rozvoje venkova, jež jsou a 

budou v Evropské unii realizovány. Doufám, že čtenář, po přečtení této práce, bude mít 

ucelenější představu o rozvoji ve venkovském regionu a jeho prioritách a cílech. 
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Přínosem by pro čtenáře mohl být už jen samotný fakt, že se dozví o existenci této 

problematiky, která, dle mého názoru, není mezi obyvateli regionu Hranicko, ale i jiných 

regionů v České republice tolik známá. A pokud ano, většinou obyvatelé nemají představu o 

možnostech zapojení se do rozvoje své obce.  

Obtížnost zpracování této práce spočívala především ve zpracování statistických dat pro 

situační analýzu regionu Hranicko, neboť informace získané z českého statistického úřadu na 

internetových stránkách nejsou většinou dostupné v ucelené podobě pro tak malé regiony jako 

je obec z rozšířenou působností Hranice.  
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