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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním benchmarkingu  

na mikroregionální úrovni, respektive možnostmi využití benchmarkingu jako nástroje 

zkvalitňování a profesionalizace managementu mikroregionů a jejich rozvoje. Cílem práce 

je analýza a popis vhodných indikátorů, umožňujících hodnocení managementu 

mikroregionů a jejich srovnání (benchmarking), se zaměřením na environmentální politiku 

a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je rozšíření již existující sady indikátorů. 

Druhá kapitola je věnována benchmarkingu, jeho cyklu, zásadám, použití v praxi  

a využití na mikroregionální úrovni atd. Následuje klasifikace benchmarkingových 

ukazatelů. V další kapitole je provedena analýza existujících vhodných indikátorových sad. 

Následující kapitola obsahuje návrh nových indikátorů. Poslední dvě části této práce 

zahrnují návrhy, doporučení a celkově shrnují diplomovou práci. 

Klí čová slova: benchmarking, mikroregion, indikátory, indikátorové sady, management 

ANNOTATION OF THESIS 

This diploma work is engaged in claiming of benchmarking at a microregional level, 

or more precisely with possibility of use of benchmarking as instrument of enhancement 

quality and professionalism of management at a microregion and their development. In this 

work is analysis and description of appropriate indicators, which facilitate assessment of a 

microregion and their benchmarking. The indicators are target environment policy and 

renewable resources of energy. Main focus of this work is extension the indicator’s sets, 

which already exists. 

Second chapter is addicted to benchmarking, its cycle, principles, application in 

practice and usage at the microregional level etc. After this classification of 

benchmarking’s pointers follows out. Analysis of existing appropriate indicator’s sets is 

carried out in next chapter. Following chapter contains proposal of the new indicators. Last 

two parts of this work include propositions, recommendations and diploma work is 

generally summed up there. 

Keywords: benchmarking, microregion, indicators, indicator’s sets, management 
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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou managementu mikroregionů, 

respektive možnostmi využití benchmarkingu jako nástroje zkvalitňování  

a profesionalizace managementu mikroregionů a jejich rozvoje1. V současné době 

neexistuje ,,univerzální“ nástroj pro srovnávání – benchmarking - práce mikroregionů. 

Jako nejvhodnější nástroj se jeví právě využití indikátorových sad, které je možné používat 

pro hodnocení úspěšnosti činností a aktivit mikroregionů – např. pro hodnocení strategií, 

plánů, managementu a dopadů jejich činností. Hlavním cílem diplomové práce je rozšíření 

již existující sady indikátorů. Výstupem diplomové práce bude analýza a popis vhodných 

indikátorových sad umožňující hodnocení managementu mikroregionů a jejich srovnání 

(benchmarking). Součástí práce bude i návrh nových indikátorů využitelných pro 

benchmarking mikroregionů. 

První část se zabývá  benchmarkingem jako nástrojem hodnotící efektivitu 

managementu. Pozornost je věnována přístupům a kategoriím benchmarkingu, jeho cyklu, 

zásadám a použití v praxi. Taktéž jsou zde uvedeny specifické požadavky pro použití  

na mikroregionální úrovni. Uvádím zde i další nástroje, které jsou vhodné pro využití  

na mikroregionální úrovni. Následuje klasifikace benchmarkingových ukazatelů. V další 

kapitole je provedena analýza existujících hodnotících a monitorovacích indikátorových 

sad, které jsou vhodné pro mikroregionální úroveň. Následující kapitola obsahuje návrh 

nových indikátorů, využitelných pro benchmarking mikroregionů, a to především 

s ohledem na uplatňování environmentálních politik na mikroregionální úrovni  

se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Poslední dvě, závěrečné kapitoly naznačují, 

jakými směry se může vyvíjet konstrukce indikátorové sady pro hodnocení managementu 

mikroregionů a obsahují rovněž návrhy a doporučení a celkově shrnují diplomovou práci. 

Diplomová práce vznikala díky spolupráci neziskové organizace CpKP2 střední 

Morava, v rámci projektu: „Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu 

                                                      
1 Pod pojmem management rozvoje mikroregionů je nutno vnímat nejen organizační strukturu mikroregionu, 

ale i metody, kterými jsou v mikroregionu iniciovány a realizovány aktivity, a jak je tato činnost 

mikroregionu vyhodnocována z hlediska dopadů na rozvoj území mikroregionu (Škrabal a kol. 2006). 

2 Centrum pro komunitní práci, viz příloha 1. 
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mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit“, který byl podpořen 

Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Věda a výzkum (viz příloha 2.). 

V tomto projektu je velká pozornost věnována vývoji indikátorů, které budou 

hodnotit stav a rozvoj celého území mikroregionu z hlediska souladu s principy 

udržitelného rozvoje (Novák, Šafářová 2008). 

Jako autor doufám, že předložená diplomová přispěje k osvětlení této problematiky  

a některé její výstupy budou využity v rámci tohoto projektu a posléze aplikovány  

i v praxi. Toto téma diplomové práce jsem si vybral, jelikož mě zaujala problematika 

zvyšování kvality územně samosprávných celků, která je již dlouhodobě diskutovaným 

tématem odborné i laické veřejnosti. Na úvod je nutné si vymezit pojem ,,Mikroregion“. 

Územní samosprávné celky zajišťují veřejné služby v obci. Zajišťování těchto veřejných 

služeb může být problematické a to především pro malé obce (z ekonomických důvodů). 

Tento problém je možné řešit dvěma způsoby, a to buď slučováním obcí, nebo jejich 

vzájemnou spoluprací. Při slučování obcí vyvstává otázka ochrany identity a autonomie. 

Slučování obcí lze nahradit jejich spoluprací. 

Počátky vzájemné spolupráce obcí v ČR byly zaměřeny na dosažení jednoho 

konkrétního úkolu. V současné době je spolupráce hlubší a ve většině případů se opírá  

o společný program členských obcí. Tento program je stále častěji komplexnější  

a předpokládá dlouhodobou spolupráci dobrovolného společenství (Škrabal a kol. 2006). 

Samotná funkce mikroregionů (či místních akčních skupin – dále jen MAS)  

je spojena především ve sdílení společných problémů a jejich řešení, kdy hlavním cílem  

je snaha o společný rozvoj. Z tohoto důvodu tvoří mikroregiony velmi důležitý prvek.  

Za mikroregiony přitom považujeme sdružení obcí s různou právní formou, které  

se sdružují za účelem společného rozvoje a realizaci politických a ekonomických výhod. 

Vznikají nejčastěji jako seskupení obcí kolem přirozeného centra. Zásadním důvodem pro 

spolupráci bývá fakt, že společně lze dosáhnout lepšího výstupu. Důvodem může být 

obecný rozvoj daného území, či za účelem konkrétní investiční akce, kdy nejsilnějším 

stimulem je zvyšování absorpční kapacity území získáváním externích finančních 

prostředků. Tato sdružení lze rozdělit na mikroregiony a MAS. Pro účely diplomové práce 

budou povětšinou shrnuty (nebude-li nutné je rozlišovat) pod společným označením 

mikroregiony. 
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Mikroregiony se začali objevovat od druhé poloviny 90. let, z podnětu Programu 

obnovy venkova a předvstupnímu programu SAPARD pro kandidátské země EU. 

Mikroregiony rozdělujeme podle právní formy na dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO), 

které se řídí podle Zákona o obcích 128/2000 Sb., kdy obce mezi sebou uzavírají smlouvy 

za účelem splnění konkrétního úkolu či víceúčelové smlouvy za účelem rozsáhlejší 

spolupráce podle § 50 a mikroregiony s jinou právní subjektivitou (zájmová sdružení, 

obchodní společnosti, nadace). Do roku 2001 se využívali různé právní formy, ale od roku 

2001 se nejčastěji využívají DSO, které jsou nyní nejčastější formou. V současné době 

existuje více jak 500 mikroregionů, do kterých je zapojeno více jak 5000 obcí. Tento 

územní celek je tvořen soustavou obcí s horní hranicí počtu obyvatel 2000-5000. 

Od roku 2004 vznikají nové typy mikroregionů. Tento typ vznikl z podnětu programů 

LEADER, kdy jejich území vymezuje působnost MAS. Jde o přístup „zdola nahoru“, který 

přispívá k zapojení místních obyvatel a organizací. Propojuje spolupráci veřejného sektoru 

se soukromým za účelem rozvoje území na lokální úrovni. V současné době existuje v ČR 

kolem 150 těchto mikroregionů, kdy nejčastěji využívají právní formu obecně prospěšné 

společnosti nebo občanského sdružení. Jedná se o územní celek s počtem obyvatel 

v rozmezí 10 000–100 000, kdy největší město může mít do 25 000 obyvatel. Řešení 

společných problémů dochází za účasti klíčových subjektů v mikroregionu a to jak 

z veřejného tak soukromého sektoru. Ve složení MAS musí tvořit zástupci neziskového  

a soukromého sektoru nejméně polovinu. Tento typ managementu umožňuje všem 

zúčastněným stranám své záměry prosazovat otevřeně a demokraticky. 

Mikroregiony lze vnímat jako ,,rozvojové agentury“, které slouží k rozvoji obcí  

za pomoci zvýšení absorpční kapacity. Je dlužno dodat, že MAS a mikroregiony často 

působí na stejném území a v některých případech bývají propojeny společnou organizační  

a funkční strukturou. Hodnocení i klasifikace mikroregionů je stále živě diskutované téma, 

jelikož zde existuje mimořádně velká různorodost3. Abychom mohli dosáhnout 

profesionalizace a zefektivnění managementu rozvoje mikroregionů, je nutné vytvořit 

kritéria, která i přes tuto velkou různorodost umožní hodnocení mikroregionálního rozvoje 

a napomůže k odhalení a kvantifikaci regionálních disparit. Jako nejvhodnější se jeví 

využití indikátorových sad, s možným využitím pro benchmarking. 

                                                      
3 Více informací o dělení mikroregionů a způsoby zajišťování managementu je uvedeno v příloze 3. 
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2 Benchmarking – nástroj hodnotící efektivitu 

managementu 

Benchmarking je metoda řízení kvality, která má široké uplatnění. Pojem 

benchmarking mohou různí uživatelé vykládat různě, ale v zásadě se jedná o diagnostický 

nástroj. Výstižně definuje benchmarking kanadská OMBI - ,,Benchmarking je postup,  

při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší a potom jsme  

tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo je dokonce předehnat“. 

Hlavní myšlenkou je porovnání se s nejlepší organizací - benchmarkem4, jako cesty pro 

zvýšení výkonu a učení se z pozitivních zkušeností. Na tomto základě se pak snažíme 

vyvinout vlastní (lepší) řešení. V konečném důsledku se snažíme stát novým 

benchmarkem. 

První společnost, která využila benchmarking a plně jej integrovala do celé své 

organizace, byla společnost XEROX v roce 1979. Společnost nebyla schopná konkurovat 

japonským kopírkám, jelikož prodejní cena japonských kopírek se rovnala výrobním 

nákladům u XEROXu. Průzkumem bylo zjištěno, že nejvíce pokulhávající oblastí  

je skladové hospodářství. Analýzou konkurence byl nalezen vhodný benchmark, jimž byla 

společnost L.L.BEAN, která měla proces skladového hospodářství na světové špičce. 

Společnost XEROX s ní začala ,,soutěžit“. Použití benchmarkingu se firmě osvědčilo, 

jelikož už po jednorázovém uplatnění benchmarkingu zaznamenala snížení výrobních 

nákladů o cca 50 %. Tato metoda se poté šířila do dalších společností a posléze  

i do veřejného sektoru. V Evropě se rozšířil v rámci The European Quality Award, kterou 

zaštiťuje European Foundation for Quality Management. V České republice se využití 

benchmarkingu prozatím příliš nerozšířilo. 

Benchmarking rozhodně neznamená ,,zvítězit“ za každou cenu, ba naopak vyhrávají 

obě, či všechny zapojené strany (je založen na principu ,,výhra-výhra“) a podléhá Kodexu 

vedení benchmarkingu5.  

                                                      
4 Benchmark je možné přeložit jako standard, značka zeměměřiče, komparativní bod či porovnávací ukazatel, 

kdy tento poslední výklad nejlépe charakterizuje podstatu benchmarkingu. 

5 Viz literatura (str. 58) - The European Benchmarking Code of Conduct. 
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Vzorový etický kodex je zpracován na základě Evropských zásad chování při 

provádění srovnávacích studií (benchmarkingu) a vychází ze všeobecně uplatňovaných 

,,Zásad chování“ prosazovaných Mezinárodním střediskem srovnávacích studií (Kolektiv 

autorů 2006). 

Etický kodex není právně závazným dokumentem, je to pouze návod a neznamená 

právní ochranu nebo imunitu. 

2.1 Východiska benchmarkingu  

Než začneme s benchmarkingem, je nutné aby si organizace plně uvědomovala  

co je potřeba pro úspěšnou aplikaci této metody. Nejde pouze o rozhodnutí, že ,,začneme“ 

s benchmarkingem. Nežli začneme vyvíjet nějaké aktivity spojené s benchmarkingem,  

je nutné zajistit podporu vedení. I když nemusí být nejvyšší vedení organizace přímo 

zapojeno, je důležité, aby byl benchmarking ,,zaveden shora“. Dále je nutné zapojení 

zaměstnanců. Ty nesmějí vnímat benchmarking jako hrozbu, či práci navíc (to vyžaduje 

vysokou úroveň kultury organizace), neboť benchmarking přináší kritické srovnávání 

organizací. Zásadní je ochota podělit se s účastníky benchmarkingu o dosažené výsledky  

a metody jejich získání (nemůžeme vyžadovat po benchmarkingovém partnerovi údaje, 

které nejsme sami ochotni sdílet). Benchmarking je navíc proces časově náročný  

a nákladný (hlavně personálně), a vyžaduje řádné projektové řízení s přidělením 

odpovědností a vybavení pracovníků patřičnými kompetencemi. Nejzásadnější je rozhodně 

závazek realizace výstupu. Benchmarking by neměl žádný smysl, pokud by zjištění nebyla 

využita ke zlepšení chodu organizace. V případě, že organizace není schopná, nebo 

ochotná zajistit některý z těchto předpokladů, měla by použití benchmarkingu zvážit. 

Prvním krokem poté, co se organizace rozhodne uplatnit tuto metodu (samozřejmě  

po získání podpory managementu a zahájení příprav), je výběr vhodné kategorie, přístupu  

a definování cílů projektu. Rovněž je nutné posoudit, jak zapadne benchmarking  

do běžného řízení organizace a způsob jeho financování. Předmětem benchmarkingu může 

být s trochou nadsázky vše, co lze změřit. Předmětem může tedy být například výrobek, 

služba, určitá metoda, činnost, ale i postup, proces či organizace jako celek. 

Pravděpodobně nejobtížnějším aspektem je nalezení vhodných cílových organizací nebo 

partnerů pro benchmarking. Primárním nástrojem je sekundární výzkum, kdy pomocí 

průzkumu (např. v novinách, časopisech, na internetu atd.) lze nalézt organizace, které 
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provádí požadovanou činnost či proces výjimečně dobrým způsobem. Rovněž je možné 

využít pomoc různých iniciativ či databází. Nejde pouze o získání vhodného partnera,  

ale partnera, který nebude mít problém nám poskytnout potřebné a relevantní informace. 

V komerčním sektoru se velice často využívá třetích stran. 

Běžně se využívají ukazatele hodnocení činností, výstupů a kvality služeb, mnohem 

obtížnější je měření účinků či dopadu. Neméně důležitým prvkem je porovnatelnost 

ukazatelů, bez ohledu na typ zvoleného ukazatele. I velmi jednoduché ukazatele (např. 

náklady na jednotku výstupu) nemusí být mezi organizacemi srovnatelné, pokud používají 

různé metody evidence anebo účetnictví (Kolektiv autorů 2006). 

Výsledná analýza musí umožnit určit, co jsou dobré a co jsou nejlepší postupy. 

Získaná data je nutné převést na informace, na základě kterých se teprve činí závěry.  

Ty se pak převedou do podoby akčních plánů, které uvádí konkrétní výstupy. Díky 

definování silných a slabých stránek (pomocí SWOT6 analýzy), získá organizace odrazový 

můstek pro nastavení strategie. Dochází k zaměření se na priority a k eliminaci zbytečných 

činností. Tím benchmarking napomáhá ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace. 

Závěrečnou částí benchmarkingu je realizace potřebných změn k optimalizaci. To vše 

se stále opakuje, jelikož je benchmarking kontinuální proces. Opakovaným porovnáním  

a analýzou nejen nacházíme stále nové oblasti či možnosti ke zlepšení, ale dostáváme  

i zpětnou vazbu o reorganizovaných resp. optimalizovaných činnostech. 

2.1.1 Přístupy k benchmarkingu 

V praxi nalezneme v podstatě dva rozdílné přístupy. Jedná se o výkonový 

benchmarking a procesní benchmarking. Některá literatura uvádí ještě třetí přístup,  

tzv. strategický benchmarking. V praxi nelze jednoznačně určit, který přístup je organizací 

využíván, jelikož se používají současně a vzájemně se kombinují. 

Zpočátku se aplikuje výkonový benchmarking, na který navazuje benchmarking 

procesů, a v konečné fázi lze porovnávat strategie (Kolektiv autorů 2006). 

                                                      
6 SWOT analýza (z anglického Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je metoda, která umožňuje 

identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 
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Výkonový benchmarking 

Jde v podstatě o srovnání relativní výkonnosti a hledání odpovědi na otázku,  

čeho organizace dosahuje k výkonovým charakteristikám jinde. Parametry, na které  

se nejvíce zaměřujeme, souvisejí převážně s kvalitou a produktivitou. Identifikujeme 

oblasti, ve kterých se musí organizace výkonnostně zlepšit. Dá se říct, že výkonový 

benchmarking měří a srovnává důsledky, a nehledá návod jak se zlepšit. Tato forma 

benchmarkingu je nejběžnější. 

Procesní benchmarking 

Jedná se o měření individuální výkonnosti procesu a jeho vlastní funkčnosti. 

Procesní benchmarking se snaží hledat odpovědi na otázky jak se zlepšit, respektive jak 

organizace dosahuje vynikající výkonnosti. Tento přístup je celkově náročnější.  

Strategický benchmarking 

Organizace se snaží celkově zlepšit svou činnost pomocí zkoumání dlouhodobých 

strategií. Jedná se o celkové zvážení významných aspektů vyšší úrovně, rozložení činností, 

zdokonalování se apod. Je obzvláště náročný a projeví se až v delším časovém horizontu. 

2.1.2 Kategorie benchmarkingu 

Benchmarking lze rozdělit do různých kategorií podle mnoha hledisek, ať už podle 

toho, zda porovnáváme výkony či procesy, nebo podle místa uskutečňování atd. 

Základními kategoriemi benchmarkingu jsou: 

Interní benchmarking 

Srovnání probíhá v rámci jedné organizace. Nejčastěji se využívá ve velkých 

organizacích, které mají určitý typ pobočkové struktury. Vhodný je zvláště pro sladění 

činností a procesů u organizací, které mají zeměpisně rozptýlené pobočky, oddělení, 

servisních skupin atd. Pomocí benchmarkingu je možné nalézt špičkové řešení a aplikovat 

jej. Tím dojde ke snížení rozdílů mezi obdobnými činnostmi a zvýšení výkonnosti celé 

organizace. 

Mezi hlavní výhody interního benchmarkingu jistě patří, přístup k informacím, což 

nám šetří čas a peníze. Přináší velmi přesná srovnání a vede často k rychlému a zásadnímu 
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zlepšení výsledků. Interní benchmarking představuje vynikající možnost naučit se tuto 

metodu používat. Slabou stránkou je nemožnost nalézt vynikající výkonnost v rámci 

vlastní organizace. 

Externí benchmarking 

Bývá uplatňován mezi organizacemi produkující stejné výrobky nebo poskytující 

stejné služby. Jedná se o celkově náročnější druh. Vyžaduje získání partnera z vnějšku, 

který patří ke špičce v dané oblasti. To bývá velmi složité, zvláště v komerčním sektoru. 

Zde hraje největší roli konkurenční faktor a nechuť špičkových organizací spolupracovat. 

Partnerem mohou být přímí konkurenti, nebo organizace pracující v jiných zemích, které 

vykazují vysoký stupeň srovnatelnosti. 

Přístup se však bude značně lišit podle toho, zda jste v benchmarkingu konkurenti  

na vlastním trhu, nebo kolegové na jiných trzích. Třebaže ani externí benchmarking 

nemůže identifikovat skutečně prvotřídní špičkovou výkonnost, může poskytnout vodítko 

pro studium interních pracovních vztahů sledované organizace (Karlöf, Östblom 1995). 

Organizace spolupracují především v ,,okrajových“ oblastech (například nákup 

komodit), ve kterých se projevuje společný zájem. V oblastech citlivější povahy, je tomu 

opačně. Někteří lidé považují za nepřípustné ,,tančit s nepřítelem“, což jistě nenapomáhá 

k možnosti aplikovat benchmarking, protože se projevuje nechuť ke změnám, které  

by mohli přijít z vnějšku. Je-li využit zahraniční partner, je tento druh také nazýván jako 

mezinárodní benchmarking. Setkáme se i s označením konkurenční benchmarking. 

Funkční (generický) benchmarking 

Pomocí této kategorie porovnáváme podobné funkce, procesy či obdobné činnosti 

s jinými organizacemi bez ohledu na obor. Hledáme nejlepší možnou praxi kdekoliv  

je to možné. Smyslem je nalézt inovační možnosti vedoucí ke zlepšování. Srovnání není 

prováděno na zcela souhrnné úrovni, ale pro jednotlivé části činností, které vykazují 

logickou podobnost. I když se partneři diametrálně liší v oblasti působení, je možné předat 

nejlepší praxi v obdobných procesech (například v oblastech skladového hospodářství, 

odpadovém hospodářství apod.) či se alespoň inspirovat. 

Používáme zde termín ,,funkční“, protože benchmarking na této úrovni se často 

zabývá specifickými činnostmi nebo funkcemi v organizaci. Alternativním termínem  



Jan Vavroň: Benchmarking na mikroregionální úrovni 

2009   9 

je ,,generický“ benchmarking, kdy je toto slovo používáno ve smyslu ,,obecně použitelný“. 

To těsně souvisí se základním pojetím funkčního benchmarkingu, tj. s hledáním špičkové 

výkonnosti pro účely srovnávání, kdekoli je to možné (Karlöf, Östblom 1995). 

V literatuře se můžeme setkat i s rozdělením této kategorie benchmarkingu  

na funkční (respektive odvětvový-pouze v rámci jednoho odvětví) a generický (nezávislý 

na odvětví). 

Tato kategorie benchmarkingu bývá považována za ,,samotnou podstatu“ této 

metody. Umožňuje vzestup na špičkovou úroveň a nabízí plný efekt této metody. Nabízí 

rozsáhlé možnosti inspirace a přiučení se z jiného odvětví. 

2.2 Benchmarkingový cyklus (proces) 

Obrázek č. 1 znázorňuje benchmarkingový cyklus podle kanadské organizace OMBI, 

který se skládá ze sedmi kroků. Vhodně znázorňuje návaznost jednotlivých kroků. 

Z obrázku je rovněž patrné, že jde o neustále se opakující proces. 

Obrázek 1.: Benchmarkingový cyklus 

 

Zdroj: www.benchmarking.vcvscr.cz 

Podle kanadské organizace OMBI se benchmarkingový cyklus skládá z: 
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1. Výběr činností/oblastí pro benchmarking 

Vše začíná plánováním procesu benchmarkingu. Jedná  

se o výběr oblasti - činnosti či služby pro porovnávání. 

Důvodem výběru může být mnoho faktorů, např. velký počet 

stížností a reklamací, vysoké náklady nebo jiné problémy  

ve výkonu (Kolektiv autorů 2006). 

Patří sem i výběr správného partnera a jeho získání pro 

spolupráci. 

2. Vypracování profilů služeb. 

Tento krok je důležitý pro lepší porozumění službě nebo 

činnosti, jež má být podrobena benchmarkingu. Využíváme 

nástroje mapování procesů, jako logické modely a kalkulaci 

nákladů podle činností apod., díky tomu je možné navrhnout 

vhodné ukazatele výkonu (pokud již neexistují). 

3. Sběr a analýza dat o výkonu. 

V tomto kroku provádíme hlavně sběr, třídění a organizování 

dat, které získáme pomocí ukazatelů výkonu a jejich následné 

zpracování. Důležitá je i kvalitní kontrola získaných dat  

a úprava nesrovnatelných faktorů. Jde o zjištění 

výkonnostního rozdílu. Tato část může být časově náročná, 

záleží na mnoha faktorech jako dostupnosti dat či složitost 

služby nebo činnosti. 

4. Stanovení pásma výkonu. 

Po dokončení analýzy dat identifikujeme nejlepší výkony  

a současně hledáme mezery ve vlastním výkonu. Musíme 

ověřit, zda jsou nejlepší výkony založeny na objektivních 

příčinách. Taktéž je nutné vyloučit chyby ve vstupních 

datech a vliv specifických místních podmínek. 
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5. Identifikace nejlepších postupů. 

V tomto kroku hledáme nejlepší praktické postupy, které 

vedou k nejlepším výsledkům. Nejlepší praxe se stanoví 

pomocí analýzy procesů, které vedou k vynikajícím 

výsledkům služeb, tedy k dosažení nejlepších hodnot výkonů 

a kvality. K pochopení nejlepších praktických postupů 

využíváme procesních map, které nejenže poskytují 

porozumění nejlepší praxi, ale v dalším kroku umožňují 

optimalizovat procesy v organizaci. 

6. Vypracování strategií pro porovnávání. 

Po identifikaci nejlepších postupů, je dalším krokem 

zpracování strategie a akčních plánů pro optimalizaci 

procesů. Musí dojít k plnému pochopení nejlepšího postupu 

pro účely vlastní implementace, nebo eventuální modifikaci. 

Nejdůležitější samozřejmě je, aby byly výsledky 

benchmarkingu skutečně implementovány. 

7. Vyhodnocení výsledků a procesů. 

V rámci této poslední fáze je třeba uvážit důsledky výsledků 

a propojení výsledků s běžným organizačním plánem - určit 

úkoly, odpovědnosti atd. Neméně důležitou částí je příprava 

rozpočtu a analýza poměru vynaložených prostředků  

k celkovému eventuálnímu zisku z realizace doporučení. 

Tento krok zahrnuje i monitorování a opakované analyzování 

nově zavedených nejlepších postupů. 

Po skončení cyklu začíná nový, během kterého lze oblast benchmarkingu nejen 

rozšířit, ale porovnat údaje za minulé období a tak si ověřit, zda došlo po uplatnění změn 

ke zlepšení. Je podstatné si uvědomit, že nejde o jednorázovou akci a svého plného účinku 

může benchmarking dosáhnout pouze soustavným opakováním. 
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2.3 Benchmarking a další metody 

Vedle tradičních nástrojů řízení, kam se řadí především rozpočet, rozpočtové 

opatření, či strategické plánování, jsou v poslední době značně aktuální nově zaváděné 

nástroje řízení a zvyšování kvality. Mimo benchmarkingu jsou do veřejného sektoru 

zaváděny metody jako jsou Balanced scorecard, CAF, cyklus PDCA, EFQM, normy ISO, 

Místní Agenda 21, reengineering, atd. Implementace jedné z nich, nejen že nevylučuje 

využití ostatních, ale naopak se dá jejich využití předpokládat. Příkladem může být použití 

benchmarkingu s modelem CAF. Po ukončení sebehodnocení pomocí CAF máme dostatek 

vhodných informací pro provedení benchmarkingu. Stejně tak aplikace modelu CAF 

usnadňuje implementaci BSC atd. 

Implementace těchto nástrojů patří k důležitým předpokladům efektivního chodu 

územně samosprávných celků. Ne všechny nástroje jsou pro hodnocení mikroregionů 

vhodné. Z důvodů omezených prostředků je zde zvýšený požadavek na finanční 

nenáročnost. Proto je například zavádění ISO norem nepříliš vhodné a vyskytuje se pouze 

u ,,kolosů“ mezi mikroregiony. 

Mikroregiony hledají silné manažerské nástroje pro hodnocení nejen efektivity 

výkonu, ale i pro hodnocení dopadu jejich činností. Toto hledání je motivováno 

skutečností, že Česká republika je členem Evropské unie. Nejde pouze o získání prostředků 

z Evropských fondů, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale evropské standardy  

a požadavky kladou velký důraz na zajištění kvality veřejných služeb. 

Nástroje, které se uplatňují v podmínkách veřejné správy České republiky a jsou 

vhodné pro využití na mikroregionální úrovni, jsou: 

- Balanced Scorecard (BSC) 

- Model CAF  

- Místní Agenda 21 

Základní informace o těchto nástrojích, jsou k dispozici v příloze 4. 
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2.4 Benchmarking a mikroregiony 

2.4.1 Problémy aplikace benchmarkingu 

Z pohledu problematiky řešené v této diplomové práci, lze rozeznávat aplikaci 

benchmarkingu na oblasti: 

Soukromý sektor 

V soukromém sektoru je aplikace benchmarkingu ,,nejjednodušší“ a nejvíce 

propracovaná. Nejčastěji se využívá třetích stran. Existuje velké množství indikátorů, které 

jsou sdružovány v databázích, ve kterých se podniky mohou porovnávat s podniky  

po celém světě (např. Český benchmarkingový index). Největším problémem 

v soukromém sektoru je nalezení a získání správného benchmarkingového partnera, který 

bude ochotný poskytnout potřebné informace. 

Veřejná správa 

Ve veřejném sektoru je snadnější nalézt vhodného benchmarkingového partnera, 

který je ochotný poskytnou potřebné údaje, jelikož nepůsobí konkurenční faktor. Obecně  

je ale benchmarking ve veřejné správě složitější než v soukromém sektoru. Důvodů  

je mnoho. Úřady veřejné správy poskytují služby občanům a vykonávají základní výkon 

státní správy – forma se úřad od úřadu může liší. 

Mikroregiony 

Benchmarking mikroregionů je nejproblematičtější. Důvodem je markantní rozdíl 

mezi mikroregiony. Za zásadní problémy považuji: 

- Právní subjektivita - jak již bylo nastíněno v úvodu, mikroregiony využívají různé 

právní formy – to je spojeno s historií vzniku mikroregionů v ČR. 

- Velikost – mikroregiony jsou různě velké jak v počtu sdružujících obcí, počtu 

obyvatel, tak v rozloze území na kterém působí. 

- Finance – některé mikroregiony musí hospodařit s rozpočty v řádech tisíců, jiné mají 

rozpočty v řádech milionů – ilustračním příkladem může posloužit následující 

obrázek 4., který ukazuje velké rozdíly mezi příjmy jednotlivých mikroregionů  

a MAS. To ve značné míře souvisí s počtem úspěšných projektů, kdy MAS mají širší 
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možnosti získat finanční prostředky i na svůj provoz a fungování. Financování  

je zajišťováno pomocí vlastních a cizích zdrojů. K financování se využívají i členské 

příspěvky, kdy platí, že se nevyužívají u všech a jejich výše se různí. Rovněž je nutné 

zmínit, že některé mikroregiony jsou skrytě financovány (např. využívá zázemí obce, 

některé činnosti provádí obecní zaměstnanci atd.). 

Obrázek 4.: Přijmi organizace celkem (v milionech Kč/rok) 

 

Zdroj: Webová aplikace e-homer 

- Management – v některých mikroregionech je management rozvoje zajišťován 

pomoci vlastních sil obcí, jinde je zajišťován externě. Objevují se i kombinace. 

Poměrně často jsou využívání externí konzultace (např. pro zpracování projektových 

žádostí. Značné rozdíly jsou i v personální otázce. V rámci projektu ,,Benchmarking 

venkova“ bylo zjištěno, že třetina ze sledovaných subjektů zajišťuje řízení rozvoje 

pomocí zaměstnanců v pracovně právním vztahu a pětina nemá zaměstnance vůbec 

(respektive nikdo není za práci odměňován). Obecně se dá říct, že „profesionální“ 

management rozvoje celkově převažuje u MAS. Rozdílný přístup k managementu  

se samozřejmě odráží i na množství vynaložených prostředků na jeho zajišťování, 

respektive způsob jeho zajištění je silně omezen množstvím prostředků, které si může 

organizace dovolit vydat, jak ilustruje obrázek 5. 
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Obrázek 5.: Náklady na management celkem (v milionech Kč/rok) 

 

Zdroj: Webová aplikace e-homer 

Výhody použití benchmarkingu na mikroregionální úrovni: 

- snazší sdílení dat a informací, než v soukromém sektoru; 

- efektivnější nakládání s prostředky, zefektivnění nákladů na management; 

- přináší pozitivní příklady – když to jde jinde …; 

- přináší inspiraci nejlepšími praktikami – nalezení dobré praxe; 

- co neměříme, nemůžeme ani efektivně řídit; 

- umožňuje managementu rozvoje získat celkový obraz - v čem jsme lepší, průměrní 

a podprůměrní; 

- umožňuje analýzu časových řad a trendů (je-li prováděn dlouhodobě); 

- nahrazuje podněcování růstu efektivnosti způsobované tržními silami. 
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Při aplikaci benchmarkingu ve veřejném sektoru se ve světě lze setkat se dvěmi směry: 

- iniciativa ,,shora dolů“ - aplikace benchmarkingu je pro subjekty veřejného sektoru 

povinná; 

- iniciativa ,,zdola nahoru” - aplikace benchmarkingu je dobrovolná, kdy územní 

jednotky sami zakládají různé iniciativy. 

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Stát se snaží pomoci povinné aplikace 

externě vedeného benchmarkingu nahradit konkurenční tlaky – sestavují se nejrůznější 

žebříčky. Tento přístup je zaveden např. ve Velké Británii. U tohoto přístupu je velice 

často vytvořen určitý standard (podle nejlepší nalezené praxe) a benchmarking pak slouží 

jako nástroj pro identifikaci a měření vzdálenosti od cíle (standardu). 

Je tedy patrné, že největší předností benchmarkingu jako nástroje uplatňovaném  

ve veřejném sektoru je stimul k větší efektivnosti7. Otázka efektivnosti mikroregionu  

je velmi problematická a podléhá subjektivnímu vnímání. 

2.4.2 Proč sledovat efektivitu managementu mikroregionu 

Tlak na nutnost pracovat efektivně se snižuje s rostoucí vzdáleností od zákazníka 

(Karlöf, Östblom 1995). 

Veřejný sektor má tendenci k neefektivnosti. Ta je důsledkem neexistence kategorie 

zisku - není jednoduché měřit výkon (např. správná alokace finančních prostředků). 

Mikroregiony ani ostatní instituce veřejné správy nejsou založeny za účelem vytváření 

zisku, ale za účelem naplňování veřejného zájmu. Na rozdíl od zisku je veřejný zájem 

velmi nejasná a proměnlivá veličina. Pro měření a porovnávání efektivity zcela 

nevyužitelná. Podléhá totiž velmi silně subjektivnímu vnímání. Měřítkem veřejného zájmu 

může být například veřejné mínění, či volební výsledek, to má ale s efektivností 

managementu jen omezenou souvislost. Tyto ukazatele jednoduše podléhají vnějším 

okolnostem. 

                                                      
7 Efektivnost z pohledu organizací veřejného sektoru, tedy i územně samosprávných celků, je určována 

prostřednictvím užitku. Na rozdíl od soukromého sektoru, kde je prioritou dosahovat zisk a měření probíhá 

na základě užitku ze získaných finančních prostředků, ve veřejném sektoru je užitek dán mírou uspokojení 

potřeb za daný statek, tedy mírou výkonu a kvality statku (Rektořík et al. 2002). 
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Za efektivnost přitom považujeme stupeň plnění cíle (co je dosaženo oproti 

plánovaným záměrům). Hlavním důvodem pro sledování efektivity je optimalizace 

nákladů na dosahování stanovených cílů. Optimalizace nákladů je obzvláště důležitá  

u mikroregionů, jelikož ty často hospodaří s velmi omezenými prostředky. 

Mikroregiony se oproti zbytku veřejného sektoru nachází v určitém konkurenčním 

prostředí. Vlastní zdroje mikroregionu (nejčastěji členské příspěvky) jsou nedostačující. 

Pro jejich fungování a rozvoj jsou nutné prostředky získané ať již z národních,  

či mezinárodních zdrojů na realizaci projektů. Tyto zdroje ovšem nenaplňují poptávku. 

Mikroregiony si tedy v určitém ohledu konkurují při získávání těchto zdrojů. Efektivní 

management dokáže lépe připravovat projekty a získávat na ně prostředky. Indikátory jsou 

jeden ze způsobů jak měřit efektivitu a jednoduše prezentovat aktivity mikroregionu  

a dopady jeho činnosti. 

Základním požadavkem na vhodný nástroj je jeho jednoduchost a nenáročnost.  

Je nutné aby se opíral o dostupná statistická a jiná (vlastní) data. Rovněž je nutná jeho 

finanční nenáročnost. Jak již bylo řečeno, pro podmínky mikroregionu se jeví jako 

nejvhodnější nástroj využití indikátorových sad, využitelných pro benchmarking.  

Vytvoření indikátorových sad pro hodnocení efektivity a stavu v mikroregionálních 

podmínkách není jednoduché. Velmi se zde odráží rozdílné podmínky mikroregionů. Právě 

pomocí benchmarkingu je možné provést hodnocení a srovnání mikroregionů z hlediska 

efektivity výkonu, hodnocení dopadu jejich činnosti a nalézt nejlepší možnou praxi. 

Na základě benchmarkingu může dojít k určité ,,typologizaci“mikroregionů, která 

umožní zavedení systému certifikace kvality. To lze ovšem považovat za dlouhodobý 

,,nejvyšší“ cíl, který by mohl přispět k úspoře finančních prostředků, respektive k jejich 

efektivnějšímu využití. 
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3 Klasifikace benchmarkingových ukazatel ů 

Benchmarking je založen na porovnávání vybraných výkonnostních ukazatelů. Nejde 

pouze o zjištění údajů, ale o to převést je na vypovídající ukazatele, na základě kterých  

lze vyvozovat závěry a provádět změny. 

Základní benchmarkingové ukazatele a jejich jednotky jsou stále předmětem jednání 

a diskuzí s cílem minimalizovat regionální a místní vlivy, které mohou zkreslit jejich 

vypovídající hodnotu. Důležitou otázkou je, jaký typ výkonnostních ukazatelů bude použit. 

Běžně se využívají ukazatele hodnocení činností, výstupů a kvality služeb, mnohem 

obtížnější je měření účinků či dopadů (Kolektiv autorů 2006). 

Velice důležitým prvkem je porovnatelnost. I velmi jednoduché ukazatele mohou být 

obtížně srovnatelné, pokud je využita různá metodika, evidence apod. Rovněž důležité  

je vlastní poznání srovnávaných procesů, aby stanovené ukazatele byly dostatečné. 

Analýza výsledných hodnot ukazatelů musí umožnit identifikaci mezer ve výkonu a určit, 

co jsou dobré a co jsou nejlepší praktické postupy. Pro tyto účely využíváme indikátory. 

3.1 Indikátory 

Indikátory jsou měřitelné ukazatele, pomocí nichž lze hodnotit stav a vývoj určitého 

jevu. Správně volené indikátory umožňují převádět složité skutečnosti na zjednodušené  

a přesto vypovídající údaje. Indikátory je možné používat pro hodnocení úspěšnosti cílů 

činnosti a aktivit – např. pro hodnocení strategií, plánů, managementu atp. Druhý způsob 

využití indikátorů spočívá v popisu toho, kam směřují cíle hodnocení (Škrabal, Nunvářová 

2006). 

Je důležité si uvědomit, že nejde o shromažďování složitých nic neříkajících údajů, 

ale o získání informací pro rozhodování a zvyšování informovanosti o dějích na místní 

úrovni. Jejich podstatou je praktická využitelnost, srozumitelnost a snadná dostupnost. 

Indikátory jsou konstruovány z primárních dat získaných různými metodami. Indikátory  

se velice často vztahují ke společnému jmenovateli, např. k počtu obyvatel. V podstatě  

je indikátor především komunikačním nástrojem. 
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Indikátory představují empirický model skutečnosti, nikoliv samu skutečnost. Musí 

však být vědecky a odborně odůvodněny a pořízeny jednoznačnou tedy opakovatelnou 

metodikou (Novák, Šafářová 2008). 

Aby byly indikátory skutečně použitelné pro rozhodovací proces, musí splňovat řadu 

kritérií. Mezi základní vlastnosti indikátorů patří: 

- měřitelnost (požadavek, aby potřebná data existovala, nebo je bylo možné získat); 

- významnost (význam sledovaných dat nebo význam konstruování daných indikátorů); 

- správnost (indikátory musí být správné a nesmí být zatíženy významnějšími chybami  

a musí být využita i správná metodika pro získávání dat); 

- reprezentativnost (musí být jasné jaký předmět, nebo jev, indikátor, nebo určitá data 

reprezentují); 

- jedinečnost (každý indikátor má mít svou specifičnost, nemělo by docházet 

k duplikování informací); 

- transparentnost (získání indikátoru musí být transparentní - postup získávání  

a zpracování dat, výpočty apod.); 

- výpovědní schopnost (jedná se o souvislosti a možnosti interpretace); 

- využitelnost (hodnota informací není sama o sobě v jejich existenci, nýbrž v jejich 

užití); 

- náklady a užitek (sledování určitého jevu musí být přínosem a musí se vyplatit, 

nesledujeme vše) atd. 

Indikátory je možné používat pro hodnocení úspěšnosti činnosti a aktivit potřebných 

například pro hodnocení přijatých strategií, plánů atd., nebo umožňuje určit vzdálenost  

od cíle. Indikátory pro hodnocení úspěšnosti nazýváme jako normativní (můžeme se setkat 

i s označením programové, výkonnostní). Sledujeme je ex ante – popisují stav, kterého  

je žádoucí dosáhnout (hodnotí děj předem). V případě těchto indikátorů se stanovují cílové 

hodnoty, kterých máme dosáhnout. Další skupinou jsou tzv. deskriptivní indikátory 

(indikátory performance), které se stanovují ex post (popisují a hodnotí děje, které 

proběhly) a pomocí kterých stanovujeme vzdálenost od cíle. 
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Výhodou indikátorů je, že je-li vše prováděno stejnou metodikou po delší časové 

období, lze získat časové řady a hodnocení můžeme doplnit o analýzu trendu. Je důležité, 

aby k indikátorům byly stanoveny hodnoty, kterých by mělo být dosaženo za určité 

období. Neexistuje-li k indikátoru stanovený cíl nebo prahové hodnoty, nelze nejen danou 

oblast dobře řídit, ale nelze jednoznačně interpretovat dosažené výsledky. 

Ve všech případech je nutná pečlivá interpretace výsledků, která by měla zahrnovat  

i hodnocení dalších souvisejících indikátorů, specifických jevů nebo podmínek, které 

mohou způsobit místní výchylky trendů, apod. Zásadně je třeba brát do úvahy širší kontext 

a hodnotit celý soubor jako celek (Novák, Šafářová 2008). 

3.2 Indikátorové sady  

V praxi se pro hodnocení měst a mikroregionů nevyužívá jednotlivých indikátorů,  

ale tzv. indikátorových sad, které poskytují lepší celkový pohled. Umožňují komplexní 

hodnocení sledovaných jevů na daném území. Při použití jednotlivého indikátoru existuje 

značné riziko zkreslení na základě specifických místních podmínek. Toto riziko  

se eliminuje použitím komplexní sady, která podá celkový pohled. Odchylka jednoho 

indikátoru je v souvislosti s ostatními lépe pochopitelná. Toto riziko eliminujeme také, 

pokud indikátor sledujeme v čase. Sledování indikátorů v čase také přináší managementu 

celou řadu užitečných informací, jaké dopady jejich aktivity mají. Jak již bylo řečeno, mezi 

mikroregiony panuje značná různorodost. Z tohoto důvodu je nutné indikátory vztahovat 

k celkovému počtu obyvatel. Pokud není relevantní dopad managementu vztahovat  

na obyvatele, využívá se rozloha mikroregionu. 

Existující indikátorové sady můžeme rozdělit na: 

a) využívané různými iniciativami; 

b) využívané pro různou úroveň strategických či procesních postupů. 

Následující obrázek 4. zachycuje jejich využití a možné rozdělení. 
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Obrázek 4.: Schéma rozdělení indikátorových sad 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tvorba indikátorových sad mikroregionů v sobě odráží mírné odlišnosti oproti 

klasickým územním jednotkám. To je způsobené neexistencí základních statistických 

údajů na mikroregionální úrovni. Většina z nich je konstruována jednoduchým skládáním 

údajů za jednotlivé členské obce. Využívání již ověřených indikátorů udržitelného rozvoje 

brání také vnitřní odlišnost mikroregionů. Jednotlivé obce mohou být natolik odlišné,  

že údaje za celý mikroregion neodpovídají skutečnosti (Novák, Šafářová 2008). 

Rovněž management mikroregionů je mírně odlišný než management měst a obcí 

(např. menší personální kapacita). Při výběru či tvorbě indikátoru pro podmínky 

mikroregionů je důležitá jeho jednoduchost. Indikátor musí být snadno zjistitelný  

a vypovídající. Využívat lze i nákladněji sledovatelné ukazatele, které vychází z různých 

šetření (kolikrát jde o jedinou možnost zachycení jevu). Umožňují získat zajímavé 

výsledky, avšak sledování musí být delší než 2 roky, aby mělo jejich využití smysl. 

Prozatím je opomíjeno vyhodnocování dopadu činnosti managementu mikroregionů 

na rozvoj daného mikroregionu, jelikož neexistují účinné vyhodnocovací nástroje. Jediným 

uplatňovaným nástrojem vyhodnocování činnosti jsou zatím přezkumy hospodaření 

(provádí krajské úřady nebo auditoři). Abychom mohli hodnotit management 

mikroregionů, je nutné vytvořit sadu indikátorů, kde by byly vhodně kombinovány 

výkonové indikátory (pro hodnocení managementu) a indikátory hodnotící stav (indikátory 

udržitelnosti). 
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3.3 Projekt benchmarking venkova 

V současné době neexistuje ,,univerzální“ nástroj pro srovnávání – benchmarking. 

Z tohoto důvodu je realizován projekt WD-29-07-1 „Benchmarking venkova - 

Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit“  

a je jedním z prvních pokusů ve snahách vytvořit tuto sadu. Navazuje na projekt ,,Výzkum 

zavádění managementu rozvoje jako zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních 

prostředků v mikroregionech“, který byl dokončen v roce 2006. 

Mimo jiné se zabýval vytvořením indikátorové sady využitelné na mikroregionální 

úrovni v Olomouckém a Zlínském kraji (Škrabal a kol. 2007)8. 

Mezi výstupy tohoto projektu bylo navržené rozdělení indikátorů pro hodnocení 

managementu mikroregionů. Rozděleny byly podle svého využití do tří skupin. 

Podle Škrabala a kol. 2006, je vhodné dělit indikátory na: 

Popisné indikátory mikroregionu 

Jedná se o popisné indikátory, které slouží k popisu základních charakteristik 

mikroregionu. Tyto indikátory rovněž umožňují základní srovnání mezi mikroregiony. 

Tato oblast je obzvlášť důležitá při benchmarkingu managementových indikátorů, aby 

nedocházelo k chybným interpretacím, jelikož každý mikroregion je odlišný (mají odlišné 

přírodní, historické, sídelní a další podmínky). Z těchto důvodů se ukazuje jako vhodnější 

srovnávání v čase (vertikální) než mezi mikroregiony navzájem (horizontální). 

Managementové indikátory mikroregionu 

Tato skupina je klíčová pro hodnocení efektivity mikroregionu a indikátory  

v ní obsažené se zabývají finančními aspekty hospodaření mikroregionu a jeho efektivitou. 

Je nutné zde využít detailní indikátory, aby neposkytovali pouze základní pohled  

na management mikroregionu. 

Rovněž je zde nutné brát ohled na rozdílnost různých typů managementů 

mikroregionů, jelikož i hospodaření je řízeno rozdílnými pravidly. 

                                                      
8 V roce 2008 došlo k dalším činnostem. Vznikla webová aplikace určená ke sledování a testování navržené 

sady - e-homer, viz příloha 5. Tato diplomová práce bude navazovat na navrženou sadu indikátorů. 
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Indikátory dopadu managementu na mikroregion 

Skupina indikátorů vychází z priorit, na které se mikroregion hodlá zaměřit. Priority 

byly zjištěny během dotazníkového průzkumu, který probíhal v rámci projektu „Výzkum 

zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor 

finančních prostředků v mikroregionech“ v mikroregionech Olomouckého a Zlínského 

kraje. Uvedené priority nejsou závazné. Mikroregion se nevyhovujícím indikátorem 

nemusí zabývat. V tomto případě si stanoví jiné adekvátní indikátory. 

Realizátoři projektu dále dělí použité indikátory pro snadnější orientaci a práci podle 

komplexnosti a složitosti na: 

Souhrnné indikátor 

Jsou to podoblasti, které tvoří „názvy kapitol“.Usnadňují orientaci v seznamu. 

Titulkové indikátory 

Reprezentují souhrnné indikátory. Cílem je upoutat pozornost na oblast, kterou 

zastupují. Soubor těchto indikátorů tvoří „zrcadlo mikroregionu“ (tzv. barometr 

mikroregionu), které lze snadno prezentovat a vyhodnocovat. 

Dílčí indikátor 

Každý souhrnný indikátor zahrnuje několik dílčích indikátorů. Jejich úplný výčet 

poskytuje vodítko pro hodnocení managementu mikroregionu pro zainteresované 

odborníky a manažery mikroregionu (Škrabal a kol. 2006). 

Hodnocení pomocí indikátorů může dát mikroregionům mimořádnou příležitost  

ke zlepšení pomocí efektivního sdílení zkušeností. Umožňuje sledovat zavádění akčních 

plánů a dopad vyvíjené činnosti na danou oblast. 

Využití indikátorů na místní úrovni není v ČR zatím příliš obvyklým jevem, a pokud 

jsou využity, tak většinou izolovaně a nesystematicky. Nevýhodou využívání indikátoru  

je skutečnost, že neodhaluje pravou příčinu problému - indikuje pouze změnu, tedy  

že se něco zlepšilo, či zhoršilo. Z tohoto důvodu je výhodné využít benchmarking. 

Pro konstrukci je vhodné se inspirovat u již využívaných indikátorových sad 

udržitelného rozvoje apod. Tomuto tématu se věnuji v následující kapitole. 
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4 Analýza hodnotících a monitorovacích indikátor ů na 

mikroregionální úrovni 

Existuje celá řada různých indikátorových sad pro hodnocení rozvoje měst a obcí, 

které se začínají uplatňovat v tuzemských podmínkách, ale nejsou přímo vhodné  

pro využití na mikroregionální úrovni, jelikož mikroregiony netvoří jasnou územní 

strukturu. Lze je ale zcela jistě využít jako určitý vzor. Uvádím zde informativní výběr 

těch, ze kterých lze vycházet, nebo se jimi lze inspirovat. 

4.1 Hodnotící a monitorovací indikátory využitelné v ČR - příklady 

ECI – European Common Indicators 

Cílem je monitorování environmentální udržitelnosti na místní úrovni. Po teoretické 

přípravě následovala testovací fáze ve více než 160 evropských místních samosprávách, 

zahájená v roce 2000. Po ukončení testování projektu bylo ponecháno jejich další 

sledování na iniciativě místních samospráv. V České republice zahájila v roce 2002 činnost 

platforma Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (v roce 2005 transformována  

na občanské sdružení), která se zabývá zaváděním Společných evropských indikátorů  

na místní úrovni.  

Došlo k určité modifikaci obecné metodiky z důvodu snadnějšího uplatnění v České 

republice a z původní sady indikátorů byly vyjmuty dva ukazatele, které nebyly vhodné 

pro české podmínky ani nebyly prioritní. Konečná podoba sady byla z výše uvedených 

důvodů přejmenována na indikátory ECI/TIMUR9. 

CEROI - Cities Environment Reports on the Internet 

Cílem projektu bylo propojit města a sdílet jejich environmentální informace pomocí 

indikátorů. Hlavním nástrojem pro porovnávání zpráv o stavu životního prostředí se stala 

sada 29 titulkových indikátorů (z celkových 90 - tzv. hlavní sada)10. Při jejím sestavování 

byly využity indikátory navržené v rámci již existujících aktivit. 

                                                      
9 Viz literatura (str. 55) - Kompletní sada ECI/TIMUR. 
10 Viz literatura (str. 55) - Kompletní sada CEROI. 
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TISSUE - Trends and Indicators for Monitoring the EU Thematic Strategy on 

Sustainable Development of Urban Environment 

Jedná se o dvě sady indikátorů o městském životním prostředí: TISSUE CORE 1  

a TISSUE CORE 2. V prvním případě jde o indikátory v krátkém časovém horizontu, 

v druhém případě ve středně až dlouhodobém časovém horizontu. V podstatě řeší 

monitorování městské udržitelnosti a městského životního prostředí. Týkají se udržitelné 

městské dopravy, designu, výstavby, managementu a životního prostředí11. 

Urban Audit 

Hlavním cílem iniciativy je poskytnout zástupcům samospráv měst srovnatelné  

a komplexní údaje o územních jednotkách. Audit zahrnuje téměř 300 ukazatelů, které 

charakterizují oblasti jako obyvatelstvo, sociální a ekonomické aspekty, zapojení občanů, 

kultura a rekreace, vzdělání atd. Každá skupina je reprezentována 1 – 7 ukazateli12. 

STATUS - Sustainability Tools and Targets for the Urban Thematic Strategy 

Cílem je zpracovat přehled existujících nástrojů pro hodnocení pokroku směrem 

k udržitelnosti měst při zhodnocení současných cílů. Byl vytvořen on-line nástroj 

(benchmarkingová sada cílových hodnot indikátorů), která obsahuje i českou jazykovou 

mutaci13. Povědomí o tomto nástroji však zůstává stále v České republice minimální. 

Indikátory ze Situační zprávy ČR 

Základní indikátorový rámec udržitelného rozvoje České republiky vychází  

ze schválené Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Je založena na souboru 

indikátorů, které vychází ze tří pilířů (ekonomický, environmentální a sociální) a jsou 

doplněny třemi dalšími oblastmi uvedenými ve Strategii (výzkum a vývoj, vzdělávání; 

evropský a mezinárodní kontext; správa věcí veřejných)14. 

                                                      
11 Viz literatura (str. 55) - Kompletní sada TISSUE. 
12 Viz literatura (str. 55) - Kompletní sada Urban Audit. 
13 Viz literatura (str. 54) - Česká jazyková mutace a kompletní sada indikátorů STATUS 
14 Viz literatura (str. 56) - Situační zpráva k Strategii udržitelného rozvoje ČR 
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Indikátory malých obcí 

Jedná se o definování možnosti hodnocení udržitelnosti rozvoje i v těch nejmenších 

obcích. Sada byla navržena za účelem charakterizovat jednotnou formou stav malých obcí 

a měst, tak aby respektovala ekonomickou, sociální i environmentální oblast a oblast 

správy věcí veřejných. Sada těchto indikátorů je uvedena v příloze 6. 

V tabulce 1. uvádím přehled vybraných indikátorů z těchto iniciativ, které se jeví 

jako využitelné, nebo mohou sloužit jako inspirace pro další část diplomové práci. 

Tabulka 1.: Využitelné indikátory z výše popsaných iniciativ 

Číslo Název Zdroj 

I.1 

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 

s koncovou ČOV z celkového počtu obyvatel 

Indikátory malých 

obcí 

I.2 

Podíl finančních prostředků vynaložených na ochranu životního 

prostředí z výdajové stránky rozpočtu obce 

Indikátory malých 

obcí 

I.3 

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, 

atd.) na celkové produkci komunálního odpadu 

Indikátory malých 

obcí 

I.4 

Existence stálého programu na zvyšování povědomí o udržitelném 

rozvoji ve školách STATUS 

I.5 

Podíl obyvatel pravidelně informovaných o činnosti místní správy v 

oblasti životního prostředí STATUS 

I.6 

Podíl nové výstavby v zanedbaných, devastovaných nebo 

nevyužívaných oblastech (brownfield) STATUS 

I.7 Organizace používající environmentální audit CEROI 

I.8 Zábor ploch/konzumace prostoru TISSUE 

I.9 Celkové ekvivalentní emise CO2 na jednoho obyvatele STATUS 

I.10 Podíl podniků a organizací s certifikovaným systémem řízení TISSUE 

I.11 Spokojenost občanů se stavem ŽP TISSUE 

I.12 Přítomnost procesu MA 21 CEROI 

I.13 

Celková výše získaných finančních prostředků z dotací na 1 

obyvatele 

Indikátory malých 

obcí 

I.14 Instalovaná kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů STATUS 

I.15 Spotřeba primárních energetických zdrojů Situační zprávy ČR 

I.16 Energetická spotřeba městských budov na metr čtvereční. STATUS 

I.17 Celková spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele STATUS 

I.18 Podíl spotřeby energie pocházející z obnovitelných zdrojů STATUS 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Využití indikátor ů ve vybraných strategiích mikroregion ů a MAS 

Následující text stručně uvádí a popisuje konkrétní příklady indikátorů používaných 

ve vybraných strategiích managementu mikroregionů a MAS. Pro účely diplomové práce 

jsem provedl analýzu 50 náhodně vybraných mikroregionů a MAS, kdy cílem bylo zjistit, 

nakolik se indikátory objevují a využívají v jejich rozvojových strategiích. Předmětem 

analýzy byly základní dokumenty ,,Strategie rozvoje“. Zjišťování proběhlo metodou 

obsahové analýzy u 43 dokumentů, které byly získány na webových stránkách vlastních 

mikroregionů a MAS15. U 7 mikroregionů a MAS byla zjištěna absence těchto dokumentů, 

nebo byly ,,suplovány“ jinými, pramálo vypovídajícími dokumenty. 

Z 50 zkoumaných dokumentů (respektive 43) se 10 zmiňuje o využití indikátorů,  

kdy pouze 5 z nich (pozn. u těchto pěti mikroregionů a MAS je uveden odkaz) využívalo 

indikátory pro hodnocení úspěšnosti strategie. Důraz na jejich význam se v jednotlivých 

strategiích liší. Některé ,,Strategie rozvoje“ jsou definovány jako vágní dokument bez 

jasných cílů, který specifikuje pouze určité aktivity. Většina mikroregionů a MAS však má 

přesně definované priority, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů. 

Ve většině analyzovaných dokumentů se k hodnocení naplňování strategie využívá 

předem specifikovaných výstupů, kterých má být dosaženo, či přímo činnosti, které mají 

být vykonány. Toto hodnocení je však velmi obecné a těžko měřitelné. Došel jsem tedy  

k závěru, že hodnotící indikátory využívá menšina mikroregionů. Pokud jsou již využity, 

používá se různá metodika. 

Ve vybraných ,,Strategiích rozvoje“ se určité využití indikátorů objevuje u: 

4.2.1 Mikroregion Mohelnicko 

Mikroregion Mohelnicko ve strategii využívá 28 indikátorů, které jsou vztažené  

k realizaci navržených opatření z hlediska cílů16. 

4.2.2 Mikroregion Stonávka 

Strategie tohoto mikroregionu využívá indikátorů jen okrajově. Jedná se  

o 9 obecných monitorovacích ukazatelů, které jsou opatřeny výchozím stavem a žádoucím 

budoucím stavem. 
                                                      
15 Seznam analyzovaných mikroregionů a MAS je k dispozici v příloze 7. 
16 Viz literatura (str. 57) - Strategie mikroregionu Mohelnicko. 
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4.2.3 Mikroregion Záb řežsko 

Strategie pro mikroregion Zábřežsko využívá indikátory, které dělí dle prioritních os. 

Je využito 25 indikátorů17. 

4.2.4 Mikroregion Záhoran 

Mikroregion využívá širokou sadu indikátorů pro kvantifikaci cílů a zaznamenávání 

tendencí v území. Ty jsou seřazené podle rozvojových priorit18. 

4.2.5 Mikroregion Mošt ěnka 

Strategie mikroregionu Moštěnka zdůrazňuje nutnost využívání indikátorů a jejich 

sledování. I když jsou indikátory ve strategii zmíněny, konkrétně je neuvádí a monitoring 

implementace probíhá formou hodnotící zprávy jednou za rok radou mikroregionu pomocí 

plnění či neplnění stanovených konkrétních činností. 

4.2.6 MAS Horní Pomoraví  

Využívá široké sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace. Jsou využity pro 

rozhodovací proces a k zvyšování informovanosti. Je uplatňována stejná metodika jako  

u mikroregionu Mohelnicko - totožný zpracovatel – CpKP19. 

4.2.7 MAS Horňácko a Ostrožsko 

Strategie využívá indikátorů jen okrajově, kdy v jednoduché tabulce jsou propojeny 

cíle, jejich opatření a několik indikátorů. 

4.2.8 MAS Kamenice 

Ve strategii MAS Kamenice není přímo využito indikátorů. Pro jednotlivé rozvojové 

oblasti jsou specifikovány opatření, které jsou hodnoceny pomocí tzv. realizačních výstupů 

opatření, které jsou formou většinou nekvantifikovaných indikátorů. 

4.2.9 MAS Pobeskydí 

Strategie MAS Pobeskydí využívá a zdůrazňuje důležitost hodnocení pomocí 

indikátorů. Ke každému indikátoru je přiřazen výchozí stav roku a plánovaná hodnota20. 
                                                      
17 Viz literatura (str. 56) - Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko. 
18 Viz literatura (str. 55) - Plán rozvoje mikroregionu Záhoran do roku 2012. 
19 Viz literatura (str. 55) - Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví. 
20 Viz literatura (str. 58) - Strategie rozvoje Pobeskydí. 
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4.2.10 MAS Rýmařovsko 

Strategie této MAS využívá jednoduché monitorovací indikátory, kdy 6 je obecných 

a 10 je vtaženo k monitorování jednotlivých cílů. 

Následující tabulka 2. shrnuje vybrané indikátory používané ve výše uvedených 

strategiích, které mohou být dále využity pro účely diplomové práce. 

Tabulka 2.: Využitelné indikátory z vybraných ,,strategií rozvoje“ 

Číslo Název Zdroj 

I.1 Počet environmentálních staveb či envi-opatření MR Zábřežsko 

I.2 Počet subjektů zapojených do envi-monitoringu MR Zábřežsko 

I.3 Počet subjektů hospodářících ekologicky MR Zábřežsko 

I.4 Podíl obyvatelstva napojených na ČOV % 

MR Mohelnicko, 

Zábřežsko, Záhoran, 

MAS Horní Pomoraví 

I.5 Počet nových druhů separovaných odpadů MR Záhoran 

I.6 Množství vyprodukovaného komunálního odpadu MAS Horní Pomoraví 

I.7 Bilance vývoje objemu separovaného odpadu MR Záhoran 

I.8 Počet ekovýchovných akcí MR Záhoran 

I.9 

Počet obyvatel oslovených ekovýchovnými aktivitami 

(průměrná účast) MR Záhoran 

I.10 Počet odstraněných černých skládek MR Záhoran 

I.11 Množství obnovených polních cest MR Záhoran 

I.12 Ekologicky obhospodařované pozemky MR Mohelnicko 

I.13 Využití půdy MR Mohelnicko 

I.14 Podíl výměry lesní půdy na celkové výměře MAS Pobeskydí 

I.15 Podíl výměry orné půdy na výměře zemědělské půdy MAS Pobeskydí 

I.16 Podíl obyvatelstva napojených na plynofikaci MR Mohelnicko 

I.17 Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie MR Mohelnicko 

I.18 Počet instalovaných zařízení na spalování biomasy MR Zábřežsko 

I.19 Počet provedených úsporných energetických opatření MR Zábřežsko 

I.20 Vyprodukované množství biomasy MAS Horní Pomoraví 

I.21 Počet instalovaných kotlů na spalování biomasy MAS Horní Pomoraví 

I.22 

Počet veřejných budov s realizovanými úspornými 

opatřeními MAS Horní Pomoraví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Rozšíření sady indikátor ů pro hodnocení managementu 

mikroregion ů z hlediska environmentálních dopad ů 

Jak již bylo řečeno, v současné době neexistuje ,,univerzální“ nástroj pro srovnávání 

(benchmarking) práce mikroregionů a neexistuje ani ucelená sada indikátorů, která by byla 

základem pro hodnocení stavu a rozvoje celého území mikroregionu. Z tohoto důvodu  

je realizován projekt WD-29-07-1 „Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu 

mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit“. 

Projekt je jedním z prvních pokusů vytvořit tuto sadu. V jistém smyslu má sloužit 

jako návod. Navazuje na projekt ,,Výzkum zavádění managementu rozvoje jako zvyšování 

absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech“, který byl dokončen 

v roce 2006. V roce 2008 došlo k dalším činnostem a vznikla webová aplikace určená  

ke sledování a testování navržené sady - e-homer (viz příloha 5.). 

5.1 Webová aplikace e-homer 

Indikátory v navržené indikátorové sadě jsou rozděleny na: popisné, 

managementové, doplňkové a projekty. Pozornost je věnována indikátorům z hlediska 

hodnocení stavu, rozvoje mikroregionu a souladu s principy udržitelného rozvoje21. 

Tato diplomová práce navazuje na navrženou sadu indikátorů, která je pilotně 

používána touto webovou aplikací. Hlavním cílem diplomové práce je rozšíření této sady 

indikátorů, respektive návrh indikátorů, které by ji mohli rozšířit. 

Tyto indikátory vycházejí z principů udržitelného rozvoje, mezi které patří kromě 

ochrany životního prostředí také posílení místní samosprávy, demokracie, rovnoprávnosti  

a sociální rovnosti, pokrývání potřeb na místní úrovni, ochrana kulturního dědictví, sladění 

ekonomického rozvoje, čerpání přírodních zdrojů a další. Především se jedná o rovnováhu 

mezi ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím, a také rovnováhu mezi 

zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod. 

                                                      
21 Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 

možnosti budoucích generací. 
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Indikátory v indikátorové sadě jsou postaveny na datech, které jsou již sbírány  

a evidovány pro jiné účely. Většina indikátorů je navržena k sledování v ročním intervalu. 

Tato četnost je pro účely mikroregionů zcela dostačující a ba naopak snižuje 

administrativní náročnost práce. I když tento přístup není nejpřesnější, pro potřeby 

mikroregionů je dostatečný, jelikož sofistikovanější a přesnější nástroj by byl jistě 

administrativně náročnější. To by mohlo vést k tomu, že by nebyl prakticky využíván. 

Pokud má být benchmarking účelný, musí být přiměřený možnostem organizace a hlavně 

musí odstranit rozdíly mezi mikroregiony tak, aby bylo možné jejich nezkreslené srovnání. 

Velikost mikroregionů a počet jejich obyvatel často určuje množství zdrojů,  

se kterými mikroregiony hospodaří. Tím se vytváří různé podmínky pro fungování 

managementu. Z těchto důvodů se většina indikátorů vztahuje k celkovému počtu obyvatel 

– to je navíc logické, jelikož zohledňuje dopady aktivit mikroregionu na ty, kvůli kterým 

jsou tyto aktivity vyvíjeny. Jednoduše lze tedy říct, že zohledňuje, kolik lidí bylo dotčeno 

„obecně prospěšnými“ aktivitami. V případech, kde dopad managementu není relevantní 

vztahovat na obyvatele, se k porovnávání jednotlivých mikroregionů využívá jejich 

rozloha. 

Sada navržených indikátorů umožňuje nalezení nejlepších praktik fungování 

managementu mikroregionů i pro prosté porovnání mikroregionů v rámci daných 

charakteristik. Důležité je porovnávat v těchto parametrech srovnatelné mikroregiony, 

jelikož zde existuje velká různorodost, k tomu slouží popisné indikátory. Navržené oblasti 

zahrnují jak normativní, tak deskriptivní indikátory. Při vytváření systému indikátorů  

se kladl důraz na vytvoření sady indikátorů, které by adekvátně zachycovaly změny 

probíhající a následně umožňovaly provádět výzkumy s možností mezinárodního srovnání 

(Škrabal a kol. 2006). 

5.2 Doplňková sada indikátor ů 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh indikátorů, které by mohli stávající sadu 

rozšířit. Přesněji řečeno se jedná o návrh na rozšíření skupiny doplňkových indikátorů  

a to se zaměřením na environmentální politiku a obnovitelné zdroje. Indikátory, které již 

obsahuje skupina doplňkových indikátorů, zobrazuje následující tabulka 3. 
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Tabulka 3.: Indikátory skupiny dopl ňkových indikátorů 

Číslo název 

M5.1 Náklady na management na 1000 obyvatel 

M5.2 Index rentability nákladů managementu 

M5p-a Příjmy organizace celkem 

M5v-a Náklady na management celkem 

D1 Registrovaná míra nezaměstnanosti 

D3 Spokojenost s místním společenstvím 

D4 Množství vyprodukovaného komunálního odpadu 

D5 Výměra půdy ekologického zemědělství 

D6 Podíl obyvatel / domácností napojených na čističku odpadních vod 

D7 Výkon alternativních zdrojů energie 

D8 Dopravně nedostupné urbanizované území 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tuto sada indikátorů nelze chápat jako vzájemně propojený celek. Tím rozumíme,  

že se nepředpokládá využití všech jejích indikátorů najednou. Jednotlivé mikroregiony 

využívají indikátory podle své potřeby, proto lze doplňkovou sadu chápat jako určitou 

,,inspirační banku“. 

5.3 Vlastní návrh indikátor ů 

Navržené indikátory jsem pro přehlednost rozdělil do tří skupin na: 

- indikátory environmentální politiky; 

- indikátory obnovitelných zdrojů energie; 

- ostatní. 

Při návrhu těchto indikátorů jsem postupoval v duchu benchmarkingu, tedy 

,,nevymýšlej již vymyšlené“. Z tohoto důvodu jsem využil již používané indikátory 

v rámci jednotlivých mikroregionů (viz bod 4.2). Dále jsem využil indikátory používány 

různými iniciativami (viz bod 4.1) a indikátory, které se využívají na celostátní úrovni 

(nalezené v různých dokumentech např. ,,Strategie udržitelného rozvoje ČR“ apod.). 

Ty bylo ovšem nutné upravit, aby je bylo možné použít na mikroregionální úrovni. 

Tyto indikátory byly získány sekundárním výzkumem - metodou obsahové analýzy 

odborné literatury a Internetu. 
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5.3.1 Indikátory environmentální politiky 

Neexistuje jednoznačná definice environmentální politiky. Za environmentální 

politiku však můžeme považovat široce koordinovanou činnost všech zainteresovaných 

stran (institucí a občanů, vládních a nevládních organizací, veřejné správy, výrobních 

organizací atd.) zaměřenou na snížení dopadů lidské činnosti na všechny složky životního 

prostředí při dodržení principů dlouhodobě udržitelného rozvoje za pomoci dostupných 

technických prostředků a vědomostí. 

Následující tabulka 4. shrnuje navrhnuté indikátory, které se dotýkají této 

problematiky a jeví se jako vhodné pro rozšíření existující indikátorové sady. 

Tabulka 4.: Návrh indikátor ů - Environmentální politika 

Číslo Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka  

Frekvence 

sledování 

NIEP1 

Projekty 

zaměřené na envi. 

politiku  

Podíl projektů zaměřených 

na environmentální politiku z 

celkově podaných. % roční 

NIEP2 

Úspěšnost 

projektů 

zaměřených na 

envi. politiku  

Podíl úspěšných projektů 

v oblasti envi. politiky oproti 

projektům, pro které podpora 

získána nebyla. % roční 

NIEP3 

Výdaje na 

ochranu životního 

prostředí 

Vynaložené finanční 

prostředky na oblast OŽP z 

veřejných rozpočtů za mikro. % roční 

NIEP4 

Udržitelné řízení 

místní 

samosprávy a 

místního 

podnikání 

Podíl malých a středních 

podniků v daném 

mikroregionu, které jsou 

certifikovány podle systému 

řízení podniků a auditu z 

hlediska OŽP. % roční 

NIEP5 

Index energetické 

náročnosti 

veřejných budov 

Energetická náročnost 

veřejných budov za 

mikroregion na obyvatele. 

kw/ 

obyvatel roční 

NIEP6 

Index 

,,udržitelných" 

budov 

Podíl nových nebo 

rekonstruovaných veřejných 

budov s realizovanými 

úspornými opatřeními. % pětiletá 
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NIEP7 

Ekologická 

stabilita 

Koeficient ekologické 

stability je poměr ploch tzv. 

stabilních a nestabilních 

prvků na katastrálním území 

mikroregionu. koeficient pětiletá 

NIEP8 

Brownfields 

vs.Greenfields 

Poměr nové výstavby na již 

urbanizovaném území k 

urbanizovaným plochám na 

zelené louce. poměr desetiletá 

NIEP9 

Podíl 

separovaných 

složek komun. 

odpadu 

Vytříděné složky 

komunálního odpadu z 

celkové produkce 

komunálního odpadu. % roční 

NIEP10 

Odpad uložený 

skládkováním 

Podíl odpadu uloženého 

skládkováním z celkové 

produkce komun. odpadu. % roční 

NIEP11 

Energeticky 

využitý odpad  

Podíl energeticky využitého 

odpadu z celkové produkce 

komunálního odpadu. % roční 

NIEP12 

Index černých 

skládek 

Vývoj černých skládek 

v mikroregionu. 

absolutní 

počet roční 

NIEP13 

Podíl obyvatelstva 

napojených na 

plynofikaci  

Podíl obyvatel bydlících 

v domech, napojených na 

plynovou přípojku. % roční 

NIEP14 

Index 

environmentální 

osvěty 

Počet zrealizovaných 

environmentálně - 

výchovných akcí na území 

mikroregionu. ks roční 

NIEP15 

Index dopadu 

environmentální 

osvěty 

Podíl obyvatel oslovených 

environmentálně - 

výchovnými akcemi. % roční 

NIEP16 

Index ekologizace 

vozidel hromadné 

dopravy 

Vozidla hromadné dopravy 

zajišťující dopravní 

obslužnost mikro. používající 

alternativní pohon. % roční 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ke každému indikátoru je vytvořen metodický list, které jsou dostupné v příloze 8. 
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5.3.2 Indikátory obnovitelných zdroj ů energie 

Za obnovitelné zdroje energie považujeme podle definice českého zákona – Zákon  

o životním prostředí - „Obnovitelné přírodní zdroje, které mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka“.  

Z existujících zdrojů obnovitelné energie se v podmínkách ČR jeví jako nejvíce využitelná 

energie z biomasy, větru, vody, slunce a geotermální. 

Tabulka 5. shrnuje navrhnuté indikátory, které se dotýkají této problematiky a jeví  

se jako vhodné pro rozšíření existující indikátorové sady. 

Tabulka 5.: Návrh indikátor ů - Obnovitelné zdroje energie 

Číslo Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 
Frekvence 
sledování 

NIOZE1 

Projekty zaměřené na 
obnovitelné zdroje 
energie 

Podíl projektů zaměřených na 
obnovitelné zdroje energie z 
celkově podaných. % roční 

NIOZE2 

Úspěšnost projektů 
zaměřených na 
obnovitelné zdroje 
energie 

Podíl úspěšných projektů v oblasti 
OZE oproti projektům, pro které 
podpora získána nebyla. % roční 

NIOZE3 

Získané prostředky na 
oblast obnovitelných 
zdrojů energie 

Množství finančních prostředků 
získaných z externích zdrojů na 
oblast OZE. Kč roční 

NIOZE4 
Výdaje na obnovitelné 
zdroje energie 

Vynaložené finanční prostředky na 
oblast obnovitelných zdrojů 
energie z rozpočtů obcí za 
mikroregion - výdajová stránka. % roční 

NIOZE5 

Veřejné budovy s 
obnovitelnými zdroji 
energie 

Podíl veřejných budov využívající 
obnovitelné zdroje energie ke 
svému provozu. % roční 

NIOZE6 

Neveřejné budovy s 
obnovitelnými zdroji 
energie 

Podíl neveřejných budov 
využívající obnovitelné zdroje 
energie. % roční 

NIOZE7 

Zábor půdy výroby 
obnovitelných zdrojů 
energie 

Zábor půdy všech staveb pro 
výrobu obnovitelných zdrojů 
energie na území mikroregionu. % roční 

NIOZE8 
Energetický zábor 
zemědělské půdy 

Podíl využité zemědělské půdy pro 
obnovitelné zdroje energie 
z celkové plochy zemědíl. půdy. % roční 

NIOZE9 

Index záboru 
obnovitelných zdrojů 
energie 

Celkové území, které je využíváno 
pro OZE. % roční 

NIOZE10 

Snižování energetické 
náročnosti a zavádění 
obnovitelných zdrojů 
energie v průmyslu  

Počet podpořených projektů 
energeticky nenáročných 
technologií či OZE v průmyslu na 
území mikroregionu. 

absolut. 
počet roční 
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NIOZE11 
Energetický 
management 

Existence energetického 
managementu na úrovni 
mikroregionu, respektive existence 
jasné koncepce a rozvojového 
dokumentu v oblasti obnovitelných 
zdrojů. ano/ne roční 

NIOZE12 
Index efektivity 
obnovitelných zdrojů 

Podíl celkového území 
mikroregionu a instalovaného 
výkonu obnovitelných zdrojů na 
území mikroregionu. Mw/km2 roční 

NIOZE13 

Index osvěty v oblasti 
úspory energie a 
obnovitelných zdrojů 
energie  

Počet zrealizovaných výchovných 
akcí v oblasti úspory energie a 
obnovitelných zdrojů na území 
mikroregionu. ks roční 

NIOZE14 

Index dopadu osvěty v 
oblasti úspory energie a 
obnovitelných zdrojů 
energie  

Podíl obyvatel oslovených 
výchovnými akcemi v oblasti 
úspory energie a obnovitelných 
zdrojů na území mikroregionu. % roční 

NIOZE15 

Index spolupráce v 
oblasti úspor energie a 
obnovitelných zdrojů 

Počet akcí realizovaných společně 
s organizacemi veřejného i 
neveřejného sektoru.  %  roční 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ke každému indikátoru je vytvořen metodický list, které jsou dostupné v příloze 9. 

5.3.3 Ostatní 

Tato skupina obsahuje blíže nezařazené indikátory, které se jeví jako vhodné pro 

hodnocení mikroregionu, nebo mohou být inspirací pro budoucí rozšíření indikátorové 

sady. Jelikož se jedná o návrh rozšíření doplňkové sady, která obsahuje indikátory,  

o kterých si daný mikroregion sám rozhodne, zda jsou pro něj vhodné či důležité, mohou 

být pro některé z nich přinejmenším zajímavé. Tyto indikátory jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6.: Návrh indikátor ů - Ostatní 

Číslo Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 
Frekvence 
sledování 

NIO1 
Index úspěšnosti 
projektů 

Úspěšnost managementu při 
podávání projektů. % roční 

NIO2 

Index jasné 
dlouhodobé 
koncepce 

Existence dlouhodobého 
rozvojového dokumentu 
mikroregionu. ano/ne roční 

NIO3 
Ukazatel dluhové 
služby 

Podíl finančních prostředků z 
rozpočtů obcí vynakládaných na 
splátky půjček apod. % roční 

NIO4 

Mimorozpočtové 
finanční 
prostředky 

Celkové mimorozpočtové 
finančních prostředky, které 
mikroregion získal (z dotací, 
grantů, darů). 

tis. 
Kč/obyvatele roční 
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NIO5 
Míra investic v 
mikroregionu 

Podíl investičních výdajů v 
mikroregionu na celkových 
výdajích. % roční 

NIO6 
Index občanské 
společnosti 

Průměrný počet občanů 
mikroregionu připadající na jednu 
nestátní neziskovou organizaci se 
sídlem v mikroregionu. 

absolutní 
počet roční 

NIO7 
Index spolupráce 
v regionu 

Spolupráce je definována jako 
vytváření aktivit, kterých se 
účastní různí partneři. Tento 
indikátor sleduje poměr takových 
aktivit vůči počtu rozvojových 
partnerů, kteří se jich účastní. 

absolutní 
počet roční 

NIO8 

Index 
podnikatelské 
aktivity 

Počet podnikatelských subjektů na 
1000 obyvatel. 

počet/1000 
obyvatel roční 

NIO9 Homeworking 
Podíl obyvatel mikroregionu 
využívající tzv. Homeworking % roční 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ke každému indikátoru je vytvořen metodický list, které jsou dostupné v příloze 10. 

Způsob sledování navrhnutých indikátorů 

Ke každému indikátoru je stanoven způsob sledování a prezentace v metodickém 

listu. Vzor použitého metodického listu uvádí následující tabulka 7. 

Tabulka 7.: Vzor použitého metodického listu 

Název indikátoru  

Číslo indikátoru  

Oblast  

Popis indikátoru  

Zdůvodn ění indikátoru  

Definice indikátoru  

Zdroje dat  

Metodika zpracování dat  

Frekvence sledování  

Jednotka  

Autor indikátoru / sada  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro sledování indikátorů jsou použity dostupné a nejméně nákladné způsoby 

získávání dat z: 

- již existujících statistik (např. ČSÚ); 

- výsledovky mikroregionu; 

- informačních zdrojů příslušných mikroregionů; 

- samostatného šetření mikroregionu, např. řízeným rozhovorem atd. 

Hlavní koordinátor sledování indikátorů by měl být ,,Manažer mikroregionu“, který 

bude výsledky zpracovávat do výroční zprávy, která bude vždy posouzena ,,Řídící 

skupinou“ mikroregionu a valnou hromadou. 

S výsledky bude seznámena veřejnost prostřednictvím internetu a zpravodaje 

mikroregionu. 

Způsob hodnocení navrhnutých indikátorů 

Indikátory monitorují a hodnotí priority, které si mikroregion stanovil. Těch  

je dosahováno pomocí realizace opatření z hlediska cílů, kterými jsou vymezeny jednotlivé 

priority. Samotná hodnota indikátoru nemá žádnou vypovídající schopnost - nedokáže 

odpovědět na otázku, zda je naplňování cíle efektivní či nikoliv (neurčuje, zda se jedná  

o vysokou či nízkou hodnotu). Z tohoto důvodu je nutné jednotlivé indikátory provázat. 

Teprve vlastním porovnáním relevantních hodnot dostaneme odpověď pro konkrétní 

výstup. Je vhodné si ke každému cíli stanovil hranice (kvantifikace cíle), nějakou cílovou 

(ideální) hodnotu. Tím se zajistí kontrola, zda vedou výsledky realizovaných aktivity  

ke stanoveným cílům. 

I když je důležité sledovat indikátory v čase, jelikož to je konkrétní ukazatel o tom, 

jaké dopady mají opatření a aktivity vyvíjené managementem mikroregionu, neméně 

důležité je srovnání v rámci mikroregionů - benchmarking. Benchmarking je totiž schopen 

nám ukázat, že se se svými úkoly některé mikroregiony vypořádají rychleji, levněji - 

zkrátka efektivněji. Sledování indikátorů se odehrává po uplynutí aktuálního období 

akčního plánu. Indikátory jsou tedy hodnoceny (není-li stanoveno jinak) jednou ročně. 
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6 Návrhy a doporu čení 

Následující část shrnuje poznatky, které jsem získal při zpracování diplomové práce. 

Rovněž zahrnuje doporučení a návrhy. 

Každý management mikroregionu potřebuje relevantní informace, které reflektují 

místní specifické podmínky - popisuje vývoj a stav stanovených priorit a cílů.  

Jako nejvhodnější nástroj pro hodnocení efektivity na mikroregionální úrovni se jeví 

využití indikátorů, respektive indikátorových sad vhodných pro benchmarking. 

6.1 Práce s indikátory, jejich omezení a interpreta ce 

- Indikátory jsou vhodným nástrojem hodnocení efektivity managementu 

mikroregionu a poskytují možnost evaluace rozvoje v čase; 

- indikátory musí reprezentovat všechny oblasti rozvoje; 

- indikátory jsou účinnější, jsou-li spojeny s cílovou nebo referenční hodnotou; 

- nevytváříme indikátory pro indikátory - je třeba získané výstupy náležitě využít; 

- při strategickém plánování či přípravě projektů by se měly zohledňovat možnosti 

pozitivního ovlivnění indikátorů; 

- využívaná indikátorová sada musí obsahovat takové indikátory, které odpovídají 

prioritám a cílům všech mikroregionů a reflektují místní specifické podmínky. 

Tento požadavek není jednoduché realizovat. Proto musí existovat určitý zásobník 

indikátorů (pozn. aplikace e-homer – skupina doplňkových indikátorů), ze kterého 

může management různých mikroregionů využít ty pravé; 

- indikátor sám neodhaluje pravou příčinu problémů, či nedostatků, ale jen indikuje 

změnu. K tomuto odhalení využíváme benchmarking; 

- využití indikátoru pro benchmarking předpokládá sledování minimálně tří let  

po sobě; 

- pro interpretaci indikátorů je nezbytné pracovat s jejich vzájemnou souvztažností. 
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Nástroje pro vyhodnocování činností jsou velmi důležité. Pokud se nebudeme 

v budoucnu opírat o kvalitní výstupy a výsledky, které jsou pravidelně a systematicky 

vyhodnocovány v rámci realizace rozvojových aktivit a projektů mikroregionů, nebudeme 

nikdy schopni zjistit zda platí, že efektivní řízení rozvoje venkova je možné dosáhnout 

prostřednictvím právě mikroregionů, a to jak svazku obcí, místních akčních skupin  

či jiných typů organizací (Škrabal a kol. 2006). 

Mikroregiony většinou nemají, nebo neznají nástroje pro zkvalitňování 

managementu. Tímto nástrojem může být benchmarking, respektive využití indikátorů, 

vhodných pro benchmarking. 

6.2 Benchmarking v mikroregionální praxi 

- Důvodem aplikace benchmarkingu by neměla být pouze snaha získat finanční 

prostředky, ale řešit problémy mikroregionu a zlepšit kvalitu života; 

- benchmarking umožňuje identifikovat oblasti, ve kterých je nutné zlepšení  

a následně testuje, zda provedená zlepšení byla úspěšná; 

- benchmarking umožňuje lepší komunikaci – mezi orgány mikroregionu, partnery  

a veřejností - napomáhá prezentovat rozvojové aktivity mikroregionů a odůvodnit 

smysl jejich existence; 

- aby měl benchmarking vysokou vypovídající schopnost, je nutné získat  

pro spolupráci co možná největší množství mikroregionů; 

- při aplikaci benchmarkingu musí být jasně stanoveny oblasti, běžnou chybou bývá 

příliš široký přístup k dané problematice; 

- srovnávané mikroregiony musí být ochotny předávat nejlepší praxe. Hybnou silou 

benchmarkingu je totiž duch „učení se pomocí sdílení“; 

- management mikroregionu musí být otevřený metodě benchmarking a nesmí  

ji vnímat jako hrozbu, aby nedošlo k ochromení aplikace vnitřními spory; 

- možnosti benchmarkingu musí být využity - existuje totiž riziko, že benchmarking 

může skončit pouze jako analýza ukazatelů, čímž se jeho potenciál promarní; 

- velice důležitá je správná interpretace zjištění; 
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- stejně jako u všech ostatních nástrojů řízení hrozí nebezpečí, že tato metoda bude 

dogmaticky představována jako jediná spásná metoda na úkor všech ostatních. 

Třebaže benchmarking hluboce zasahuje podstatu problematiky a je vysoce 

efektivní, existuje pochopitelně mnoho situací, kde právě tento přístup není nejlepší 

(Karlöf, Östblom 1995); 

- aby byly tyto nedostatky eliminovány, je zapotřebí kvalitně informovat a vyškolit 

pracovníky mikroregionu. 

Pro hodnocení mikroregionu využíváme měření jeho efektivity. Jedno z kritérií 

 je absorpční kapacita mikroregionu jako celku22. Možnost získání doplňkových finančních 

zdrojů, se stala jednou z hlavních hnacích sil pro vznik mikroregionů, jelikož některé 

finanční prostředky jsou určeny pouze na podporu mikroregionálního rozvoje.  

Je tedy evidentní, že získání těchto doplňkových finančních zdrojů je významnou aktivitou 

mikroregionů. Důvodem je rozvoj jejich území, nad rámec běžného rozpočtového 

omezení. 

Aby byly obce a mikroregiony schopny absorpce, požaduje se od nich rozvíjet 

schopnost plánovat. Ta se projevuje v sestavování a následných realizacích strategií 

rozvoje spravovaného území (Škrabal, Nunvářová 2006). 

Základním prostředkem rozvoje je tedy strategické plánování. Strategické plánování 

rozvoje není jednoduchou záležitostí. Ba naopak se jedná o velmi složitý, náročný  

a odpovědný úkol, kdy je nutné zajistit soulad strategií na všech úrovních (evropské, 

národní, krajské, regionální, na místní úrovni). Existence ,,Strategického plánu rozvoje 

mikroregionů“ je klíčová.  

Proces strategického plánování rozvoje mikroregionů tvoří tři fáze: 

- analytická část; 

- strategická část; 

- implementační část. 

                                                      
22 Pojem absorpční kapacita se v ČR skloňuje především v souvislosti s prostředky plynoucími k nám  

z Evropské unie. Proto je vysvětlován jako schopnost zvýšit (absorbovat) peníze z evropských fondů. 

Existují však i jiné než „evropské peníze“. Absorpční kapacitu je vhodné vnímat v širších souvislostech, jako 

schopnost čerpat a využívat finanční prostředky z různých dotačních titulů (Škrabal, Nunvářová 2006). 
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6.3 Strategie rozvoje mikroregionu 

- Strategie rozvoje je podkladem pro kvalifikované rozhodování orgánů 

mikroregionu; 

- plánování rozvoje jednoznačně určuje společný směr rozvoje obcí v mikroregionu; 

- strategický dokument vede k nastartování dlouhodobých procesů směřující 

k udržitelnému rozvoji mikroregionu – např. principy motivace mladých lidí  

a rodin pro setrvání v malých obcích či k jejich přesunu z měst do vesnic; 

- je vodítkem pro samostatné projekty obcí, podnikatelského sektoru atd.,  

při společném úsilí o rozvoj území; 

- strategický plán musí být pravidelně vyhodnocován a aktualizován, tak aby odrážel 

skutečnost. 

Návrhy indikátorů obsažené v diplomové práce se dotýkají především oblastí 

environmentální politiky a obnovitelných zdrojů. Pro tyto oblasti je velice důležité 

dlouhodobě plánovat, jelikož  neexistence jasné koncepce by mohla vést k neefektivnímu 

vynakládání zdrojů či k odložení řešení v dané oblasti. 

6.4 Oblast environmentální politiky 

Pro udržitelný způsob rozvoje je důležité se zaměřit na snížení dopadů lidské 

činnosti na všechny složky životního prostředí při dodržení principů dlouhodobě 

udržitelného rozvoje za pomoci dostupných technických prostředků a vědomostí. 

Mikroregiony nabízí příležitost pro místní řešení problémů. Dobře nastavena 

environmentální politika mikroregionu plně pokrývá potřeby daného území a umožňuje 

udržitelný způsob rozvoje. 

Za úkoly environmentální politiky na daném území mikroregionu lze považovat: 

- Snížení emisí znečišťujících látek; 

- snížení imisní zátěže; 

- snížení výdajů na sanaci vzniklých škod; 

- podpora přírodě šetrných alternativních zemědělských aktivit; 
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- čistší produkce podnikatelských aktivit; 

- úspory energií; 

- separace, recyklace a druhotné využití odpadů; 

- zavádění vzdělávacích programů; 

- realizace kanalizací a ČOV. 

Řešení problematiky nejsou jednoduchá. Je nutné vycházet z místních specifických 

podmínek a možností. Pro naplňování environmentální politiky je nutná spolupráce 

obyvatel, pořádat různé osvětové akce, které obyvatelstvu přiblíží záměry mikroregionu 

v této oblasti a bude radit, jak k tomu mohou přispět. Rovněž mikroregion prezentuje 

vlastní práci. K sledování těchto aktivit je vytvořen indikátor ,,Index environmentální 

osvěty“ a ,,Index dopadu environmentální osvěty“. 

Jelikož je environmentální politika a její naplňování klíčová oblast, je nutné jak pro 

benchmarking, tak pro účely managementu mikroregionu získat informace o jejím plnění, 

respektive o intenzitě aktivit. Pro tyto účely vznikly indikátory, které hodnotí podíl 

projektů, které se touto oblastí zabývají (NIEP1), jejich úspěšností (NIEP2) i podíl 

celkových výdajů obcí mikroregionu na tuto oblast (NIEP3). 

Návrh na rozšíření stávající indikátorové sady webové aplikace e-homer jsem rozšířil 

o velmi zajímavé existující indikátory, které hodnotí brownfields (NIEP8), ekologickou 

stabilitu (NIEP7) či udržitelné řízení podnikání a samosprávy na místní úrovni (NIEP4). 

Za klíčové považuji indikátory: 

- ,,Podíl separovaných složek komunálního odpadu“ 

- ,,Odpad uložený skládkováním“ 

- ,,Energeticky využitý odpad“ 

- ,,Index ,,udržitelných“ veřejných budov“ 

Indikátory týkající se nakládání s odpady jsou ukazatelem, který zprostředkovaně 

prezentuje uvědomění občanů i místní správy. Jedná se o důležitou část environmentální 

politiky. S ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj se klade požadavek na co 

nejefektivnější využití odpadu. Množství vytříděného odpadu je základním indikátorem 

udržitelného hospodaření se surovinami, zatímco uložení odpadu skládkováním je nejméně 
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vhodným způsob nakládání s odpady, který sebou nese další rizika. Ani energetické využití 

odpadu nepředstavuje nejvhodnější způsob nakládání s odpady (měla by se dávat přednost 

materiálovému využití), ale při použití moderních technologií (např. zplyňování s hnědým 

uhlím) jej lze považovat za environmentálně šetrnější přístup než je skládkování. 

Rovněž metody udržitelného stavebnictví a jejich aplikování jsou velmi důležité 

z hlediska spotřeby energie a uvolňování skleníkových plynů. V ČR je téma snížení 

energetické náročnosti stále aktuální. Velké rezervy jsou právě ve spotřebě tepelné energie. 

Za zajímavé indikátory z této skupiny považuji ,,Index ekologizace hromadné 

dopravy“. Jednou z environmentálních priorit je zlepšení ovzduší v mikroregionu, hlavně 

v zimních měsících. Využití alternativního pohonu (LPG, LNG, CNG; elektrického  

či hybridního atd.) u vozidel zajišťujících dopravních obslužnost může k tomuto přispět.  

I když v dnešní době nemusí být tento ukazatel natolik aktuální, může managementu 

mikroregionu podat další zajímavý pohled na rozvoj environmentálně šetrných technologií 

na jeho území. V blízké budoucnosti lze předpokládat rozvoj této oblasti. 

6.5 Oblast obnovitelných zdroj ů 

Problematika energetických zdrojů na bázi obnovitelných zdrojů energie je jednou 

z prioritních oblastí mikroregionů. Nejen že řeší otázku místní energetické bezpečnosti,  

ale přispívá k řešení další prioritní oblasti - environmentální politiky. V obnovitelných 

zdrojích na místní úrovni spatřuji mnohé příležitosti. Mimo již zmiňované může efektivní 

využívání obnovitelných zdrojů energie mikroregionu přinést: 

- Přispívají ke krátkodobému (vlastní realizace) i dlouhodobému (např. obsluha 

provozu, péče o zdroje u biomasy) řešení otázky nezaměstnanosti; 

- přináší snížení ztrát energie, ke které dochází dálkovým rozvodem do vzdálených 

obcí; 

- přináší úsporu nákladů na provoz veřejných budov i možnost rychlé návratnosti 

vložených prostředků; 

- řešení energetického využití bioodpadu - je-li v obci dostupný dřevní a zemědělský 

odpad, sláma apod. 
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Řešení problematiky obnovitelných zdrojů energie není jednoduchá. Je nutné 

vycházet z místních specifických podmínek a možností. Problematiku musíme posuzovat 

pragmaticky a aplikovat kritérium ekonomické racionality. Obnovitelný zdroj energie musí 

být efektivní, dostupný, levný a environmentálně šetrný. Pro monitoring efektivity 

využívání obnovitelných zdrojů v mikroregionu slouží navržený indikátor ,,Index efektivity 

obnovitelných zdrojů“. 

Mikroregion musí mít v této oblasti jasnou koncepci rozvoje, která bude sloužit jako 

vodítko pro samostatný rozvoj na obecní úrovni či pro soukromý sektor. Z tohoto důvodu 

jsem navrhl indikátor ,,Energetický management“, který sleduje existenci tohoto zásadního 

dokumentu. Nejenže usnadní benchmarking, ale je znakem vyspělosti managementu 

mikroregionu. S tím je spojena schopnost prezentovat tuto oblast a činnost mikroregionu, 

spolu s ,,výchovou“ obyvatelstva. Tuto činnost monitoruje navržený indikátor ,,Index 

osvěty v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů“ a na něj navazující indikátor, který 

měří její dopad. 

V této oblasti se jeví jako klíčová spolupráce všech partnerů na daném území. Stupeň 

spolupráce je ukazatel vyspělosti managementu mikroregionu a efektivity – úspora 

finančních prostředků. Téměř vždy se nalezne partner, v jehož zájmu je naplnění určitého 

cíle, proč s ním tedy nespolupracovat (rozdělení nákladů), je-li to ve veřejném zájmu. 

Schopnost spolupráce prezentuje navržený indikátor ,,Index spolupráce v oblasti úspor 

energie a obnovitelných zdrojů“. 

Jelikož mikroregiony většinu svých prostředků získávají z externích zdrojů, navrhl 

jsem indikátory, které monitorují projekty zaměřené na oblast obnovitelných zdrojů 

(NIOZE1), jejich úspěšnost (NIOZE2) a výši získaných prostředků na jednoho obyvatele 

(NIOZE3). Mikroregiony jako takové, se v současné době nezaměřují tolik na projekty 

v oblasti obnovitelných zdrojů. Jelikož mikroregion tvoří soubor obcí, shledal jsem 

zajímavým monitorovat jednotlivé výdaje obcí na tuto oblast. Tento pohled 

zprostředkovává navržený indikátor ,,Výdaje na obnovitelné zdroje energie“. 

Za zajímavé indikátory z této skupiny považuji ,,Veřejné budovy s obnovitelnými 

zdroji energie“ a ,,Neveřejné budovy s obnovitelnými zdroji energie“.Zatímco u prvně 

jmenovaného by neměl být problém se zajištěním vstupních dat, u druhého z nich toto  

již plně neplatí. Schopnost naplnit tento indikátor vstupními daty na mikroregionální 
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úrovni se může ukázat jako příliš složité a tudíž v praxi nepoužitelné. Rozhodně se jedná  

o velice zajímavé indikátory s vysokou vypovídající schopností. 

Za klíčové indikátory z navržených v oblasti obnovitelných zdrojů energie, považuji 

indikátory: 

- ,,Zábor půdy výroby obnovitelných zdrojů energie“ 

- ,,Energetický zábor půdy“ 

- ,,Index záboru obnovitelných zdrojů energie“ 

Obnovitelné zdroje energie jistě představují dlouhodobě udržitelnou cestu 

v energetice a mají mnoho pozitivních vlastností (např. zlepšení stavu ovzduší, snížení 

produkce CO2), ale bylo by krajně nezodpovědné využívat velké části území pouze  

na výrobu energie (např. fotovoltaické články jsou typické velkým záborem plochy, přitom 

jejich dnešní účinnost není nijak oslnivá). Mikroregion musí nalézt rozumnou hranici 

podílu půdy, která může sloužit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Rovněž 

neuvážlivé nakládání se zemědělskou půdou, kdy by byla většinově využívána k produkci 

energetických plodin může vést k neefektivnímu využívání půdy. Může pak docházet  

k nerovnováze, která se projeví nedostatkem potravin (skokové zvyšování cen – sociální 

dopad). Management mikroregionu získá pomocí těchto indikátorů důležitý úhel pohledu 

na skladbu a efektivitu využití území mikroregionu. 

Za velice efektivní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů na mikroregionální úrovni, 

považuji využití biomasy. Ta představuje efektivní řešení, je-li v obci dostupný dřevní  

a zemědělský odpad, sláma apod. Rovněž jsou-li v okolí dostupné rychle rostoucí dřeviny 

speciálně pěstované na rekultivovaných skládkách a jiných devastovaných územích či na 

omezeně využitelných zemědělských půdách. Takto zajištěná biomasa v dostatečném 

množství nabízí velký potenciál pro řešení této oblasti na místním území. V praxi ČR již 

existuje několik obcí, které využívají řešení dodávek tepelné energie společnou výrobní 

kapacitou, jelikož mají ve svém okolí dostatek potřebných zdrojů (zemědělský odpad, 

odpad z místní pily apod.). Tyto obecní výtopny přispívají k řešení dvou důležitých oblastí, 

označených většinou mikroregionů za prioritní a to právě oblast obnovitelných zdrojů  

a environmentální politiku. Osobně se domnívám, že pokud nejsou dostupné vhodné místní 

zdroje, není toto řešení efektivní a je krátkozraké. Dovážení biomasy provoz prodražuje  
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a snižuje jeho pozitivní vliv na životní prostředí. Využíváním např. biobriket, peletek 

apod., existuje značné riziko výkyvů cen vstupu a prodražení výstupu. 

Zajímavé jistě budou i fotovoltaické články z nanovláken, jejichž výrobní náklady 

jsou mnohonásobně nižší a vyznačují se vyšší efektivitou. Tato technologie by měla být 

dostupná v blízkém horizontu (do pěti let), a lze předpokládat že přispěje k rozvoji 

využívání obnovitelné sluneční energie. Její využití např. pro veřejné budovy by mohlo 

představovat efektivní řešení. 

Obnovitelný zdroj energie, který představuje udržitelný směr a vyznačuje  

se ,,rychlou“ návratností je využití geotermální energie. Nejčastěji se využívá pro získávání 

tepelné energie. Tento způsob vytápění se kombinuje s tzv. rekuperační soustavou.  

Ta zajišťuje neustálý přísun čerstvého vzduchu, za předávání tepelné energie vzduchu 

opouštějícího tepelnou soustavu. Osobně se domnívám, že se jedná o velice vhodný zdroj 

tepelné energie, zvláště pro veřejné budovy. Například tepelné čerpadlo, které je potřebné 

pro vytápění průměrné základní školy v obcích zaznamenává návratnost do sedmi let,  

a je-li získaná dotace, tak i kolem pěti let. To je při myšlené životností kolem patnácti let 

výborná hodnota. Provozní náklady jsou mnohonásobně nižší. Levnější zabezpečení 

tepelné energie představuje jen klasické vytápění za pomocí dřeva a biomasa. 

Problematika musí být pragmaticky posouzena místním managementem rozvoje 

mikroregionu. Velmi důležitá je existence jasné dlouhodobé strategie rozvoje této oblasti. 

6.6 Ostatní 

Tato skupina obsahuje blíže nezařazené indikátory, které se jeví jako vhodné pro 

hodnocení mikroregionu, nebo mohou být inspirací pro budoucí rozšíření indikátorové 

sady. Skupina obsahuje vesměs převzaté indikátory z již existujících sad, které se jeví jako 

vhodné či užitečné pro hodnocení managementu mikroregionů nebo mohou být zdrojem 

informací. Indikátory v této skupině mohou podávat zásadní informace pro management 

mikroregionu. 

Kromě indikátorů, které hodnotí spolupráci (NIO7) a občanskou společnost (NIO6) 

se tato skupina zabývá ekonomickou oblastí. Tyto indikátory poskytují managementu 

důležité informace. 
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Jedná se o indikátory: 

- ,,Mimorozpočtové finanční prostředky“; 

- ,,Míra investic v mikroregionu“; 

- ,,Ukazatel dluhové služby“. 

Za nejzajímavější indikátor považuji ,,Homeworking“. Mikroregiony, respektive 

obce mají problém se zaměstnaností a s tzv. ,,odlivem mozků“. Homeworking, umožňuje 

lidem pracovat z domu, nejčastěji za pomoci internetu. Výhodou je, že zaměstnanec může 

pracovat kdekoliv a dle svého tempa (je placen úkolově). Nemusí tedy docházet k migraci 

z obcí za práci. Homeworking se v ČR teprve začíná uplatňovat, mohl by být ,,lékem“  

na tuto problematiku. Mikroregiony by se měli zaměřit na rozvoj této dynamické oblasti. 

Tuto skupinu indikátorů je nutné vnímat spíše jako určitou ,,inspirační databázi“ 

indikátorů, které mě zaujali při zpracovávání diplomové práce. 



Jan Vavroň: Benchmarking na mikroregionální úrovni 

2009   49 

7 Závěr 

Mikroregiony tvoří důležitý prvek a lze je vnímat jako ,,rozvojové agentury“ obcí. 

Z hlediska organizační struktury a cílů jsou mikroregiony velmi nesourodou skupinou 

organizací veřejné správy, která je založená na iniciativě ze zdola. Přebírají aktivitu 

v rozvoji na místní a regionální úrovni. Tyto rozvojové aktivity jsou vykonávány různým 

způsobem v závislosti na použitém typu managementu. 

Dá se tak říci, že management mikroregionů je svým demokratickým a ne zcela 

definovaným postavením poněkud neobvyklým prvkem v našem systému veřejné správy. 

Dochází tak k zajímavému obohacení tohoto systému a kombinaci přístupu anglosaského  

a evropského (Škrabal a kol. 2006). 

Abychom mohli dosáhnout profesionalizace a zefektivnění managementu rozvoje 

mikroregionů, je nutné nalézt vhodný nástroj. Jako nejvhodnější se jeví využití 

indikátorových sad, s využitím pro benchmarking. Analýza, provedená v rámci diplomové 

práce prokázala, že se s využitím indikátorů či indikátorových sad u mikroregionů téměř 

nesetkáváme. Mikroregiony většinou nemají, nebo neznají nástroje pro zkvalitňování 

managementu. Každý management mikroregionu potřebuje relevantní informace, které 

reflektují místní specifické podmínky - popisují vývoj a stav stanovených priorit a cílů. 

Nástroje pro vyhodnocování činností jsou velmi důležité. Pokud se nebudeme  

v budoucnu opírat o kvalitní výstupy a výsledky, které jsou pravidelně a systematicky 

vyhodnocovány v rámci realizace rozvojových aktivit a projektů mikroregionů, nebudeme 

nikdy schopni zjistit zda platí, že efektivní řízení rozvoje venkova je možné dosáhnout 

prostřednictvím právě mikroregionů, a to jak svazku obcí, místních akčních skupin  

či jiných typů organizací (Škrabal a kol. 2006). 

Pomocí benchmarkingu je možné provést hodnocení a srovnání mikroregionů 

z hlediska efektivity výkonu, hodnocení dopadu jejich činnosti a nalézt nejlepší možnou 

praxi. Poslední dobou se pojem benchmarking začal objevovat stále častěji a na první 

pohled by se mohlo zdát, že je v managementu pouze posledním výkřikem módy. 

Benchmarking je efektivním nástrojem, který zachycuje nezvykle velký rozsah 
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podstatných problémů a rozhodně jej nelze považovat za přechodnou módou ani koníčkem 

vedoucích pracovníků. 

Benchmarking zaměřuje pozornost managementu tam, kam by měla být zaměřena. 

Nabízí hodnotnou metodu pro odhalování a nápravu neefektivních prvků a je přímo 

zaměřen na zvyšování operativní i strategické efektivnosti. Umožňuje lepší možnosti 

rozhodování, založených na lepších informacích získaných v rámci benchmarkingu. 

Benchmarking daleko překračuje hranice tradiční konkurenční analýzy a nelze  

jej rozhodně považovat za prosté porovnávání údajů o výkonech nebo nákladech.  

Organizace má mimo výše popsaného mimořádnou příležitost poučit se z procesu 

benchmarkingu, které bude možno nejen využít v dalším kole benchmarkingu, ale i pro 

jiné činnosti v  organizaci. Přináší prky poznatků, znalostí a dovedností, získané 

shromažďováním a analýzou údajů, k získání dalších zkušeností, což vede ke zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců a zefektivnění jejich činností. Síla benchmarkingu je v jeho 

záměrné a systematické realizaci změn. Benchmarking není jednorázová záležitost, není 

rychlý ani snadný a nepřináší jednoduché odpovědi. 

Ve veřejném sektoru ČR je implementace nástrojů řízení dosud založena na bázi 

dobrovolnosti, a rozhodně nevyužívá možností, které tyto nástroje poskytují. Povinná 

aplikace některých těchto metod, či jejich částí může přinést lepší kontrolu ze strany státu  

a umožní efektivnější hospodaření. Benchmarking tyto možnosti nabízí. Za největší 

přínosy benchmarkingu, který by byl ve veřejném sektoru povinně zaveden, považuji 

úspory finančních prostředků z nekoncepčnosti (předchází mnohým chybám), nahrazení 

konkurenčního prostředí, možnosti srovnání a měření výkonů. Je nutné si uvědomit,  

že praxe již prokázala vhodnost tohoto nástroje, ale nelze jej považovat za všelék, či jej 

dogmaticky představovat jako jedinou spásnou metodu. 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu indikátorových sad vhodných pro 

mikroregionální úroveň. Existuje celá řada různých indikátorových sad pro hodnocení 

rozvoje měst a obcí, které se začínají uplatňovat v tuzemských podmínkách. Tyto sady 

jsem využil jako určitý vzor či inspiraci, jelikož nejsou přímo vhodné pro využití  

na mikroregionální úrovni. Některé nalezené indikátory se jeví jako vhodné. Velmi 

užitečné mohou být tzv. indikátory pro malé obce. 
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Pro účely diplomové práce jsem provedl analýzu 50 náhodně vybraných 

mikroregionů a MAS, kdy cílem bylo zjistit, nakolik se indikátory objevují a využívají  

v jejich rozvojových strategiích. Předmětem analýzy byly základní dokumenty ,,Strategie 

rozvoje“. Zjišťování proběhlo metodou obsahové analýzy u 43 dokumentů, které byly 

získány na webových stránkách vlastních mikroregionů a MAS. U 7 mikroregionů a MAS 

byla zjištěna absence těchto dokumentů, nebo byly ,,suplovány“ jinými, pramálo 

vypovídajícími dokumenty. Z 50 zkoumaných dokumentů (respektive 43) se 10 zmiňuje  

o využití indikátorů, kdy pouze 5 z nich je využívá. Ve většině analyzovaných dokumentů 

se k hodnocení naplňování strategie využívá předem specifikovaných výstupů, kterých  

má být dosaženo, či přímo činnosti, které mají být vykonány. Toto hodnocení je však 

velmi obecné a těžko měřitelné. Došel jsem tedy k závěru, že hodnotící indikátory využívá 

menšina mikroregionů. Pokud jsou již využity, používá se různá metodika. 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh indikátorů pro rozšíření již existující sady 

indikátorů se zaměřením na environmentální politiku a obnovitelné zdroje. Navržené  

či nalezené vhodné indikátory jsem pro přehlednost rozdělil do tří skupin: environmentální 

politika, obnovitelné zdroje energie a ostatní. Ke každému indikátoru jsem vytvořil 

metodický list, který každý indikátor definuje, zdůvodňuje, popisuje metodiku zpracování 

dat a zdroje dat atd. Návrh obsahuje celkem 40 indikátorů. Tyto indikátory mohou usnadnit 

hodnocení efektivity managementu mikroregionů, ovšem jejich relevantnost a 

aplikovatelnost na mikroregionální úrovni může prokázat až praxe.  

Pevně věřím, že předložená diplomová práce zodpověděla některé otázky týkající  

se použití benchmarkingu na mikroregionální úrovni a přispěje k osvětlení této 

problematiky a její výstupy budou využity v praxi, či alespoň sloužit jako základ pro další 

práce v rámci projektu: „Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu 

mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit“, který byl podpořen 

Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Věda a výzkum. 
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Vize CpKP 

Vizí CpKP je spokojená komunita, ve které veřejná správa spolupracuje s občany  

na udržitelném rozvoji místní komunity, a společně se podílejí na zkvalitňování života 

občanů. Tato spolupráce vychází především z principů participativní demokracie, občanské 

společnosti a Místní agendy 21. 

Poslání CpKP 

Posláním CpKP je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou 

správou a občany těmito činnostmi: 

� vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování 

veřejnosti a komunitního rozvoje; 

� být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti  

a komunitního rozvoje; 

� být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti; 

� vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní 

demokracie a Místní agendy 21; 

� zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje 

komunit; 

� být nápomocen při psaní projektů v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního 

rozvoje; 

� zprostředkovávat informace a propagovat principy práce z oblasti zapojování 

veřejnosti a komunitního rozvoje. 

CpKP je nezisková organizace, která působí v následujících oblastech: 

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů. 

CpKP navrhuje a realizuje programy účasti veřejnosti v investičním plánování  

a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování 

veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy 

strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání  

s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic. 

V rámci tohoto programu se organizují diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, 
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sociologické průzkumy a rovněž se zajišťuje vedení pracovních setkání s občany, pořádání 

vzdělávacích programů v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy. 

Místní udržitelný rozvoj. 

CpKP poskytuje konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní 

sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. 

Zpracovává a aktualizuje rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. CpKP asistuje při 

přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny 

obyvatel. Pracuje ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, 

podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním podmínkám. 

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR. 

CpKP prosazuje principy partnerství a transparentního rozhodování v regionální 

politice Evropské unie. V Česku prosazuje konzultace a zapojení veřejnosti a nevládních 

neziskových organizací při přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastní se diskuzí  

o podobě regionální politiky, zprostředkovávají informace ostatním NNO v Česku  

a připravují společná doporučení a postupy. 

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. 

CpKP podporuje a vzdělává členy občanských a neziskových organizací na všech 

úrovních. Pracuje s dobrovolníky, organizuje semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit 

neziskový sektor. Podporuje mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací. 

Diplomová práce vznikla za spolupráce CpKP střední Morava, kancelář Šumperk. 

Adresa: Zábřežská 20 

787 01 Šumperk 

Telefon: +420 777 793 714 

Fax:  +420 581 210 502 

Email:  sumperk@cpkp. 
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Program WD „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní 

rozvoj 

WD-29-07-1 

Název projektu 

Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje 

pro řešení regionálních disparit.  

Podprogram 

Podpora regionálního rozvoje 

Cíl projektu 

Cílem projektu je zkvalitňování a profesionalizace vybraných typů managementu rozvoje 

mikroregionů, čímž se dosáhne odhalení a kvantifikace regionálních disparit. 

Benchmarkingem venkova vznikne vhodný nástroj (kriteria) pro hodnocení regionálního 

rozvoje. 

Doba řešení 

1.4.2007 - 30.6.2010  

Projektový tým 

Centrum pro komunitní práci střední Morava (CpKP st. M.)- příjemce  

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (UEP) - spolupříjemce  

Centrum pro Komunitní Práci střední Čechy (CpKP st.Č.) - spolupříjemce  

Řešitelský tým: 

Škrabal Ivo Mgr.  - odpovědný řešitel (ivo.skrabal@cpkp.cz, 777 793 714) 

Marek Ondřej  Mgr.  - spoluřešitel (ondrej.marek@cpkp.cz, 777 793 737) 

Novák Josef Mgr.  - spoluřešitel (josef.novak@ekopolitika.cz, 736 162 066) 
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Projekt "Benchmarking venkova - Zkvalitnění managementu mikroregionů jako 

nástroje řešení regionálních disparit", navazuje na výsledky projektu Centra pro 

komunitní práci střední Morava WB 17-04 - "Výzkum zavádění managementu rozvoje jako 

nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech". 

Projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Věda a výzkum.  

Cíle projektu „Benchmarking venkova“ jsou zkvalitňování a profesionalizace 

vybraných typů managementu rozvoje mikroregionů, kterými jsou Svazek obcí, 

Management mikroregionu prostřednictvím městského úřadu a MAS. Zkvalitňování 

managementu rozvoje mikroregionů bude dosaženo prostřednictvím ekonomické studie 

možností zvyšování absorpční kapacity či realizace úspor. Dalším cílem projektu je šíření  

a zavádění indikátorů pro hodnocení efektivity managementu a udržitelného rozvoje 

mikroregionů do dalších mikroregionů v různých oblastech České republiky. Vytvořenou 

indikátorovou sadu pro hodnocení efektivity managementu mikroregionů bude možné 

používat pro hodnocení úspěšnosti cílů činnosti a aktivit mikroregionů.
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MIKROREGIONY 

Mikroregion je územní celek, který je tvořen soustavou venkovských obcí s horní 

hranicí počtu obyvatel 2000–5000, jež jsou charakterizovány vzájemnými interakcemi 

danými hierarchizovanou správní a funkční strukturou a vzájemnými osobními vztahy jeho 

obyvatel. Mikroregiony jsou vymezeny přírodními, geografickými, historickými 

souvislostmi a sociálně-ekonomickými vztahy v území. Až následně dostávají 

mikroregiony formální právní podobu. V současné době, existuje 533 mikroregionů – 

nejčastěji dobrovolných svazků obcí (DSO) (z nichž však některé nevyvíjejí činnost),  

ve kterých je zapojeno 5280 obcí, jež pokrývají cca 2/3 území České republiky.  

Od roku 2004 pak vznikají nové typy mikroregionů (tzv. leaderovské) z podnětu 

programů typu LEADER. Jejich území vymezuje působnost místní akční skupiny.  

Jsou založené na metodě „zdola nahoru“, která přispívá k rozvoji území na lokální úrovni. 

V současné době je v ČR 146 těchto typů mikroregionů – tzv. místních akčních skupin 

nejčastěji s právní formou obecně prospěšné společnosti nebo občanského sdružení  

(z nichž však některé z nich kopírují mikroregiony - svazky obcí dle zákona o obcích). 

Směrnice iniciativy LEADER Evropské unie vymezuje „leaderovský“ mikroregion 

jako ucelený územní celek „vydefinovaný“ počtem obyvatel v rozmezí 10 000–100 000, 

který má zpracovanou integrovanou strategii rozvoje, používající pilotní a inovativní 

přístupy pro řešení společných problémů za účasti klíčových subjektů mikroregionu, 

nejčastěji obcí, občanských sdružení, podnikatelů, zájmových sdružení apod. 

Pod pojmem mikroregion je proto možné a nutné vnímat v současných podmínkách 

ČR tuto definici: 

Mikroregion jako sdružení obcí s různou právní formou subjektivity. Jejich cílem  

je společný rozvoj území vymezený společným katastrálním územím jednotlivých 

členských obcí. Mikroregiony mají formálně ustanoveny volené orgány, které se podílejí 

na strategickém plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. 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. 
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TYPOLOGIE MIKROREGION Ů 

Na základě výše uvedené definice lze vytvořit typologii mikroregionů dle 

těchto hledisek: 

Poměru velikosti první nejv ětší a druhé největší obce mikroregionu: 

- sdružení menších obcí obklopující spádové centrum (vetší či nějakým způsobem 

významnější místo – velikostní převaha největší obce je jednoznačná), 

- mikroregiony zahrnují více obcí přibližně stejné velikosti nebo významu (MR,  

v nichž obec není co do počtu obyvatel více než dvojnásobně velká ve srovnání  

s druhou největší obcí). 

Důvodu dobrovolné spolupráce: 

- MR vzniklé a fungující za účelem konkrétní investiční akce (kanalizace, vodovod, 

železnice, apod.), 

- MR s cílem obecného rozvoje území specifikovaným ve strategickém plánu rozvoje 

daného území. 

Právní subjektivity/formy:  

- Dobrovolný svazek obcí (mikroregiony sdružené ve formě dobrovolného svazku 

obcí dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.) – dle § 46, 48, 49, 50, a to smluvním 

podpisem meziobecní spolupráce a) za účelem řešení konkrétní, především 

investiční akce – nestabilní, b) za účelem „širší“ „víceúčelové“ spolupráce. 

- mikroregion s jinou právní subjektivitou, která je podložena platnou legislativou 

České republiky, a to následujícími způsoby: 

- Dle občanského zákoníku – zájmová sdružení právnických osob se soukromoprávními 

subjekty (§ 20 f až §20 j ). 

- Dle obce jako společníka a.s. či spol. s r. o. (zajímavostí je, že žádné ustanovení 

jakéhokoliv právního předpisu výslovně nezakazuje, aby i svazek obcí vstupoval  

do obchodních společností jako společník, naopak dle § 1 odst. 2 ve spojení s § 23 odst. 2 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze tuto možnost dovodit – zákon  

č. 250/2000 Sb.) – dle zákona o obcích. 

- Dle zvláštních zákonů (zákon č. 227/1997 Sb., nadační zákon). Dle zákona č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů nebo zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. 
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- Případně existují mikroregiony bez jakéhokoliv právního základu – čistě dobrovolná 

spolupráce. 

LEADER NEBOLI TZV. LEADEROVSKÉ MIKROREGIONY 

Zvláštním typem mikroregionů jsou tzv. leaderovské mikroregiony založené  

na principu „zdola nahoru“ (vymezené iniciativou Leader). 

V ČR lze Leader chápat jako velmi dynamicky se rozvíjející formu sdružování obcí 

na podporu venkovských regionů. LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie. 

Zkratka „LEADER“ znamená „Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie 

Rurale – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“.  

Z institucionálního hlediska má dvě podoby: 

LEADER+ je jedním z neinvestičních opatření Operačního programu Rozvoj venkova  

a multifunkční zemědělství, za který odpovídá Ministerstvo zemědělství ČR. Finanční 

příspěvek pro LEADER+ se poskytuje z Evropského zemědělského orientačního  

a záručního fondu. LEADER+ je program EU realizovaný v členských zemích  

v programovacím období 2000-2006. Iniciativa navazuje na předcházející programy 

Leader I. a Leader II. Cílem LEADER+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí,  

aby se vzájemnou spoluprací na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým 

tyto oblasti čelí. Hlavním cílem je, aby se představitelé venkova zamýšleli nad 

dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových 

integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj 

venkova. 

LEADER ČR je každoročním tuzemským programem ministerstva zemědělství pro malé 

investice ve venkovském území, a je vyhlášen na období 2004–2007. Program LEADER 

ČR je koncipován podle programu LEADER+, ale zahrnuje i prvky předcházejících 

iniciativ. Je financován výhradně ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství 

ČR. Program LEADER ČR je investiční a zahrnuje společné projekty a vytváření sítí, a tím 

je doplňkový k převážně neinvestičnímu opatření LEADER+ v rámci Operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Jeho smyslem je vyzkoušení 

nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování 

ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování 

organizačních schopností venkovských mikroregionů. Programy jsou určeny k financování 
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projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí)  

ve venkovských oblastech, na základě kterých působí tzv. místní akční skupiny. 

LEADER  se od většiny jiných programů liší řadou přístupů: 

- je založen na místním partnerství (spojení různých subjektů), 

- je založen na jednotné místní rozvojové strategii, která má mít inovační charakter, 

- má výrazně decentralizované řízení i financování, sami zástupci místních 

organizací si určují, na které aktivity se zaměří, 

- uplatňuje přístup „zdola nahoru“, centrální orgán však vybere mezi všemi 

rozvojovými strategiemi ty, které podpoří. 

Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou  

k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském 

prostoru působí. Místní akční skupiny, využívající princip Leaderu, nejsou protikladem  

k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj regionů. 

Programy typu LEADER se uplatňují na území s 10–100 tis. obyvateli, které má svoji 

tématicky integrovanou strategii rozvoje. Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný 

příspěvek) je tzv. místní akční skupina (MAS), nikoliv obec nebo sdružení obcí. Jednotlivé 

projekty v rámci schválené strategie vybírá a realizaci strategie přímo řídí MAS, nikoliv 

obecní zastupitelstvo, krajský úřad, státní agentura apod. Silný regulační a kontrolní vliv 

však mají státní instituce, především zemědělské agentury a pozemkové úřady v krajích  

a Státní zemědělský intervenční fond, který plní i funkci platební agentury. 

LEADER přinesl do ČR převratnou změnu: zatímco dosud byla příprava dotačních 

programů výhradně věcí veřejné správy, všechny příspěvky poskytovaly přímo orgány 

veřejné správy a s žádostmi přicházeli většinou jednotliví, vzájemně izolovaní žadatelé, 

podle principů Leaderu konkrétní program pro místní příjemce příspěvků připravují sama 

místní mezisektorová partnerství, tzv. místní akční skupiny – MAS, která také peníze 

rozdělují. Aby tedy mohla být MAS úspěšná, musí nejdříve vzniknout toto partnerství  

a její členové se musí shodnout na tom, jak věcně zaměří rozvojovou strategii, která  

je jádrem žádosti o financování dílčích projektů místních žadatelů, kteří k tomu budou 

osloveni veřejnou výzvou. Za klíčovou úlohu MAS se považuje mobilizace rozvojového 

potenciálu území, na němž MAS působí. Proto je MAS koncipováno jako místní 

mezisektorové partnerství zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského 
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sektoru, příp. i dalších subjektů (školy, banky, rozvojové agentury, úřady práce, správy 

CHKO aj.), které mohou přispět ke zvýšení lidských, finančních, informačních a dalších 

zdrojů pro práci MAS a tedy pro rozvoj území. V orgánech MAS, které přijímají 

rozhodnutí, musí být minimálně 50 % soukromých subjektů a zástupci veřejné správy  

by měli být v menšině. 

Vybrané typy managementu rozvoje mikroregionu 

1. Svazek obcí – samospráva; 

2. Manažer mikroregionu – zaměstnanec Městského úřadu (ORP27/); 

3. MAS (místní akční skupiny). 

Přehled dalších podtypů managementu rozvoje mikroregionů: 

- Manažer – zaměstnanec konkrétní obce (ne však obce s rozšířenou působností)  

v mikroregionu (plný/částečný úvazek), manažer je zaměstnán nejčastěji na dobu 

určitou, jelikož jsou často využívány dotace a příspěvky z Úřadu Práce na zajištění 

jeho fungování – př. Mikroregion Hornolidečsko, Království 

- Manažer – zaměstnanec mikroregionu (viz. výše) – př. Mikroregion Moštěnka, 

Buchlov, Javornicko 

- Externí manažer na mandátní smlouvu – často manažer, který má ve „své 

působnosti“ i více mikroregionů – př. Mikroregion Rozvodí, Kosířsko 

- Externí firmy – smluvní vztah (na realizaci konkrétních projektů, poradenství, 

příprava dalších převážně investičních projektů) – př. Mikroregion Protivanovsko, 

Třeština 

- Statutární představitelé mikroregionu na částečný úvazek, výkon pro mikroregion – 

jedná se o tzv. „tahouna mikroregionu“, který připravuje a realizuje akce/projekty, 

jeho náklady jsou pak refundovány z rozpočtu mikroregionu – př. Mikroregion 

Buchlov 

Pozn. : Převzato - ŠKRABAL, Ivo; NUNVÁŘOVÁ, Svatava; NOVÁK, Josef; 

TŘEBÍCKÝ, Viktor. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. 1. vydání. 

Přerov : CpKP, 2006. 182 s. ISBN 80-86902-39-0. 
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Balanced Scorecard (BSC) 

Jedná se o metodu, která se zabývá měřením finanční i nefinanční výkonnosti 

organizace se zaměřením na její strategické předpoklady. Lze ji přeložit jako metodu 

„vyvážených ukazatelů“, či jako „vyvážený úspěch“. V podstatě se jedná o soubor nástrojů 

vytvářejících integrovaný manažerský systém. 

Před zahájením vlastní implementace je podstatné vyjasnění vize a strategických 

priorit samosprávy. Z toho jsou následně odvozeny strategické cíle, kterým jsou přiřazeny 

finanční a nefinanční kritéria – indikátor s jednoznačnou metodikou. Jádrem metody  

je právě soubor vyvážených indikátorů, které vložíme do přehledné tabulky. Vzniklá 

tabulka měřítek je právě Balanced Scorecard. Úkolem metody je zajišťovat a zvyšovat 

pravděpodobnost uskutečnění zamýšlené strategie. Aby bylo řízení veřejné správy úspěšné 

a efektivní, je nezbytné, aby veškeré aktivity na různých úrovních vedly „jedním směrem“. 

To nám právě tato metoda umožňuje. Tuto situaci vystihuje následující obrázek 2. Vlevo  

je zachycen nesouhlas jednotlivých dílčích koncepcí na různých úrovních se strategickým 

plánem a vpravo souhlas. Silná šipka zachycuje právě strategický plán. Mezi hlavní 

výhody metody patří přehlednost (strategickou mapu lze vytvořit na 1 stránku formátu A4) 

a měřitelnost (možnost sledovat trend pomocí relativně malého počtu měřítek). Využití 

metody Balanced Scorecard v České republice je v současnosti velmi omezené. 

Obrázek 1.: Požadavek na soulad strategií na různých úrovních řízení 

 

Zdroj: Hodnocení managementu a rozvoje mikroregionů 

Model CAF  

Model CAF (Common Assessment Framework - Společný hodnotící rámec) 

představuje snadno použitelný jednoduchý hodnotící nástroj. Napomáhá organizacím  
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ve veřejné správě pochopit a využívat řízení kvality. Jedná se o nástroj TQM, který  

je odvozen z modelu EFQM a byl vytvořen speciálně pro potřeby veřejné správy 

Evropskou nadací pro řízení kvality, Akademií ve Speyeru a Evropským institutem pro 

veřejnou správu. První verze modelu byla představena v květnu 2000. Poslední vylepšená 

verze, tzv. CAF 2006, byla představena v říjnu 2006. 

Je univerzálně použitelný pro všechny typy organizací veřejné správy a jeho 

předností je možnost identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout oblasti zlepšení úřadu 

pomocí sebehodnocení prováděného vlastními zaměstnanci úřadu. Je tedy metodou 

zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. 

Základem modelu CAF je devět kriterií, která umožňují provést sebehodnocení 

organizace. Kriteria se dělí do dvou kategorií, na předpoklady a výsledky organizace. 

Každé kriterium obsahuje další subkriteria. Ty se bodují dle panelů hodnocení, kdy  

ke každému subkritériu jsou uvedeny příklady, aby docházelo k objektivnějšímu 

hodnocení. Bodová škála je řazená vzestupně podle kvality poskytovaných služeb 0-5, kdy 

“5” znamená „nejlepší”. Můžeme se setkat s několika způsoby hodnocení. Často  

se vyhodnotí silné a slabé stránky organizace, a poté je provedeno hodnocení jednotlivých 

subkritérií každým hodnotitelem, kdy výsledná známka je aritmetickým průměrem známek 

či pomocí konsenzu hodnotitelů. 

Po vypracování sebehodnotící zprávy je potřebné přijetí plánu zlepšení, který 

navrhuje konkrétní změny a jeho postupnou realizaci. Rovněž by mělo dojít k projednání  

a přezkoumání hlavních zjištění ze sebehodnocení. Metoda CAF usnadňuje benchmarking. 

Výsledky sebehodnocení nemusí sloužit pouze pro management jako zdroj informací  

o silných a slabých stránkách, ale může posloužit pro benchmarking s dalšími 

organizacemi. 
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Obrázek 2.: Kritéria modelu CAF 2006 

 

Zdroj: odbor reformy regulace a kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR 

Obdobou CAF je metoda CAG, která je určena pro sebehodnocení výsledků  

a procesů neziskových organizací. 

Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21. 

Ten byl přijat na summitu OSN v Riu de Janeiru v roce 1992, kde se řešily podstatné 

otázky týkající se dalšího vývoje naší planety a ekologické problémy světa. Jedná  

se o globální strategický a akční plán světového společenství pro 21. století. Stanovuje 

konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji, kdy její hlavní náplní je životní prostředí, 

kvalita života a budoucí rozvoj. 

Místní agenda 21 je víc než jen metodou kvality, ale vytváří rámec pro působení 

odpovědné samosprávy, která uplatňuje principy udržitelného rozvoje na místní  

a regionální úrovni. Podstatu místního a regionálního rozvoje z hlediska udržitelného 

rozvoje vhodně vystihuje známé heslo „Mysli globálně, jednej lokálně“, respektive 

„Přivoď individuální změnu“. Důležitým prvkem je zapojení veřejnosti do procesů 

zkvalitňování veřejné správy. Veřejnost je zapojena i do strategického plánování i realizace 

těchto plánů. Jde o dosažení lepší kvality života občanů. Při aplikaci místní Agendy 21  

je nutná nejen vlastní podpora veřejné správy (jak politiků, tak úředníků), ale je nezbytné, 

aby byli do procesu zapojeni i další klíčoví aktéři, jako jsou neziskové organizace  

a spolky, podnikatelé, či třeba školská zařízení a řada dalších subjektů, včetně široké 

neorganizované veřejnosti, jelikož se jedná o proces participativní. 
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Je vytvořena sada kritérií, která je členěna do čtyř hlavních kategorií kvality A - D  

a tzv. „startovací“ skupinu Zájemci. Každá z těchto kategorií má vlastní kritéria  

a měřitelné ukazatele a hodnotí úroveň procesu. Pro postup do vyšší kategorie je nutné 

splnit všechna kritéria předcházející kategorie. Dobře vedená Místní Agenda 21  

má přínosy ve větší spokojenosti obyvatel – zlepšuje se kvalita života, zvyšuje se efektivita 

práce, zlepšuje se kvalita životního prostředí a také zajišťuje zpětnou vazbu pro vedoucí 

pracovníky. 

V České republice se začala uplatňovat od konce 90. let minulého století a od roku 

2006 zařadilo Ministerstvo vnitra místní Agendu 21 mezi oficiální metody zvyšování 

kvality ve veřejné správě. 

Obrázek 3.: Kritéria MA 21 
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Ke sledování sady indikátorů byla vytvořena webová aplikace ,,Benchmarking 

venkova“ dostupná na www.ehomer.cz. Pomocí této aplikace je možné sledovat jednotlivé 

indikátory, jejich vývoj v čase i porovnávat jejich hodnoty mezi zúčastněnými 

mikroregiony. Po registraci je možné zadávat potřebná data. Indikátory se pak samostatně 

vypočítají a srovnají s ostatními regiony. 

Obrázek 4.: Titulní stránka nástroje. 

 

Zdroj: www.ehomer.cz 

Na titulní stránce je vysvětlen účel tohoto nástroje a základní informace o projektu. 

Hlavní menu nabízí výběr z výše popsaných skupin indikátorů a registraci. 

Obrázek 5.: Výběr ze skupin indikátorů. 

 

Zdroj: www.ehomer.cz 

Po zvolení výběru skupiny se zobrazí jednotlivé indikátory, kde je možné sledovat 

jednotlivá data všech zúčastněných mikroregionů v čase. 



Příloha 5 : Webová aplikace e-homer 

 

Obrázek 6.: Jednotlivá data indikátorů. 

 

Zdroj: www.ehomer.cz 

Aby byla zvýšena vypovídající schopnost dat, jsou níže zobrazena grafickou formou 

ve sloupcových grafech. Mikroregiony mají možnost po jednoduché registraci zadávat  

do webové aplikace potřebné údaje a data. Díky jednoduchému rozhraní není problém pro 

kohokoliv vkládat do systému data a následně je upravovat a zapojit se do benchmarkingu 

mikroregionů. 

Obrázek 7.: Přihlášení do webové aplikace. 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.ehomer.cz 

Pro funkční benchmarking je třeba mít porovnání s celou škálou mikroregionů. 

V tuto chvíli pobíhá pilotní fáze, kdy pro rozběhnutí tohoto nástroje je do projektu 

zapojeno 18 pilotních mikroregionů. Pomocí dat získaných za léta 2007 až 2009 dojde  

k dopracování indikátorové sady i webového nástroje. Pilotní provoz probíhá s pilotními 

mikroregiony, ale jedná se o otevřenou platformu a další regiony se k ní mohou zdarma 

připojit. 
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Sada indikátorů E-homer 

Popisné 

P1.1 Počet obyvatel 

P1.2 Přirozený přírůstek 

P1.3 Hustota obyvatel 

P2.1 Rozloha mikroregionu 

P2.2 Počet obcí 

P2.3 Míra centralisty 

P2.4 Land use 

 Rozloha zemědělské půdy 

 Rozloha orné půdy 

 Rozloha nezemědělské půdy 

 Rozloha lesních ploch 

 Rozloha vodních ploch 

 Rozloha zastavěných ploch 

 Rozloha ostatních ploch 

P2.5a Rok vzniku mikroregionu/MAS 

Managementové 

M4.1 Návštěvnost webových stránek 

M4.2 Počet distribuovaných zpravodajů 

M4.3 Výdaje na propagaci (na 1000 obyvatel). 

Doplňkové 

M5.1 Náklady na management na 1000 obyvatel 

M5.2 Index rentability nákladů managementu 

M5p-a Příjmy organizace celkem 

M5v-a Náklady na management celkem 

D1 Registrovaná míra nezaměstnanosti 

D3 Spokojenost s místním společenstvím 

D4 Množství vyprodukovaného komunálního odpadu 

D5 Výměra půdy EZ 
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D6 Podíl obyvatel / domácností napojených na ČOV 

D7 Výkon alternativních zdrojů energie 

D8 Dopravně nedostupné urbanizované území 

Projekty 

M1.1 Počet podaných projektů 

M1.2 Počet podpořených projektů 

M1.3 Podíl úspěšných projektů 

M1.4 Částka získaná z projektů 

M1.5 Množství prostředků na projekt 

M1.6 Množství získaných prostředků na obyvatele 

M1.7 Index účasti managementu 

M2. 1 Míra souladu se strategií rozvoje 
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Číslo Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 
Frekvence 

sledování 

EN1 

Intenzita 

podnikatelské 

aktivity 

Počet aktivních podnikatelských subjektů na 1000 

obyvatel 

počet/100

0 obyvatel 
roční 

EN2 
Míra investic 

obce 
Podíl investičních výdajů obce na celkových výdajích % roční 

EN3 Dluhová služba 

Suma všech závazků z návratných zdrojů k určitému 

datu a souhrn plateb představujících splátky dluhu a 

úroků ke skutečně dosaženým daňovým příjmům a 

dotacím souhrnného finančního vztahu  

% roční 

EN4 Přijaté dotace 
Celková výše získaných finančních prostředků z 

dotací na 1 obyvatele 

tis.Kč/obyv

atele 
roční 

S1 
Míra registrované 

nezaměstnanosti 

Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady 

práce na disponibilní pracovní síle 
% roční 

S2 Dávky SSP 

Počet vyplacených dávek o podporu na bydlení a 

podporu na dopravu v daném kalendářním roce na 

1000 obyvatel 

počet/100

0 obyvatel 
roční 

S3 Index stáří  
Počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel 

ve věku 0-14 let 

počet/100 

obyvatel 
roční 

S4 

Migrační 

přírůstek 

(migrační saldo) 

Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých 

osob za stejné období  
počet roční 

EV1 
Čištění 

odpadních vod 

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV z celkového 

počtu  

% roční 

EV2 

Veřejné výdaje 

na životní 

prostředí 

Podíl finančních prostředků na ochranu životního 

prostředí z rozpočtu obce 
% roční 

EV3 

Třídění 

komunálního 

odpadu 

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, 

sklo, plasty, atd.) na celkové produkci komunálního 

odpadu 

% roční 

SVV

1 
Účast ve volbách 

Podíl zapsaných voličů, kteří ve volbách odevzdali 

svůj hlas 
% 1x 4 roky 

SVV

2 
Podpora NNO 

Celkové množství finančních prostředků, které obec 

věnovala ze svého rozpočtu se sídlem v dané obci  

tis.Kč/obyv

atele 
roční 

SVV

3 

Veřejná dopravní 

obslužnost 
Počet spojů na 1000 obyvatel 

počet/100

0 obyvatel 
roční 
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1. Jemas – Jesenická MAS 

2. MAS Horňácko a Ostrožsko 

3. MAS Horní Pomoraví 

4. MAS Kamenice 

5. MAS Mikroregionu Telčsko 

6. MAS Pobeskydí 

7. MAS Posázaví 

8. MAS Rýmařovsko 

9. MAS Turnovsko 

10. Mikroregion - Svazek obcí v regionu Krušných hor 

11. Mikroregion Bystřička 

12. Mikroregion Černokostelecko (strategie nenalezena) 

13. Mikroregion Český ráj 

14. Mikroregion Hlinecko 

15. Mikroregion Hodonínsko 

16. Mikroregion Hranicko 

17. Mikroregion Ivančicko 

18. Mikroregion Jesenicko 

19. Mikroregion Jizerské podhůří 

20. Mikroregion Jižní Valašsko (strategie nenalezena) 

21. Mikroregion Kamenice 

22. Mikroregion Krnovsko 

23. Mikroregion Litovelsko (strategie nenalezena) 

24. Mikroregion Mariánskolázeňsko (strategie nenalezena) 

25. Mikroregion Mohelnicko 
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26. Mikroregion Moravskoberounsko 

27. Mikroregion Moštěnka 

28. Mikroregion Němčicko 

29. Mikroregion Novobydžovsko 

30. Mikroregion Nymbursko 

31. Mikroregion obcí povodí Stonávky 

32. Mikroregion Pelhřimov 

33. Mikroregion Podkletí 

34. Mikroregion Posázavský kruh 

35. Mikroregion Sever 

36. Mikroregion Strážnicko (strategie nenalezen, jen obecné cíle) 

37. Mikroregion Střední Haná 

38. Mikroregion Svitavsko 

39. Mikroregion Šumava – Západ 

40. Mikroregion Touškovsko 

41. Mikroregion Třešťsko (strategie nenalezena) 

42. Mikroregion Uničovsko 

43. Mikroregion Úslava 

44. Mikroregion Vltavotýnsko 

45. Mikroregion Východní Slovácko 

46. Mikroregion Zábřežsko 

47. Mikroregion Záhoran 

48. Mikroregion Žatecko 

49. Mikroregion Želivka (strategie nenalezena) 

50. Svazek obcí Mikroregion Milada 
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Název indikátoru Projekty zam ěřené na environmentální politiku 

Číslo indikátoru NIEP1 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl projektů zaměřených na environmentální politiku z celkově 

podaných. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území. Financování ochrany 

životního prostředí je jedním ze základních principů udržitelného 

rozvoje mikroregionů. Většina mikroregionů označuje tuto oblast 

za prioritní, proto je důležité vědět, nakolik je v ní management 

úspěšný. Management mikroregionu jednoduše získá přehled 

nakolik se zaměřuje na řešení problémů v oblasti environmentální 

politiky. 

Definice 

indikátoru 

Procento podaných projektů v oblasti environmentální politiky 

z celkového počtu podaných. 

Zdroje dat Tabulka projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet podaných projektů v oblasti environmentální politiky 

počtem celkově podaných projektů. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Úspěšnost projekt ů zaměřených na environmentální politiku 

Číslo indikátoru NIEP2 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl úspěšných projektů v oblasti environmentální politiky oproti 

projektům, pro které podpora získána nebyla. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území. Proto je důležité vědět, 

jakou úspěšnost management při získávání prostředků z 

grantových zdrojů má. 

Definice 

indikátoru 

Procento úspěšnosti podaných projektů managementu 

mikroregionu v oblasti environmentální politiky. 

Zdroje dat Tabulka  projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet úspěšných projektů v oblasti environmentální politiky 

počtem projektů celkově podaných v oblasti environmentální 

politiky. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka Procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Výdaje na ochranu životního prost ředí 

Číslo indikátoru NIEP3 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Vynaložené finanční prostředky na oblast životního prostředí z 

veřejných rozpočtů za mikroregion. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Financování ochrany životního prostředí je jedním ze základních 

principů udržitelného rozvoje. Indikátor jednoduchou formou 

prezentuje nakolik se obce (které tvoří daný mikroregion) této 

problematice věnují. 

Definice 

indikátoru 

Podíl finančních prostředků na oblast životního prostředí 

vynaložené z veřejných rozpočtů obcí za mikroregion - výdajová 

stránka. 

Zdroje dat 

Rozpočty obcí, Ministerstvo financí ČR – Automatizovaný 

rozpočtový informační systém. 

Data jsou součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 

2 – 12 M) 

rozpočtové výdaje (§ 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s kaly; 

§ 3721 – sběr a odvoz nebezpečných odpadů; 

§ 3722 – sběr a odvoz komunálních odpadů; 

§ 3723 – sběr a odvoz ostatních odpadů; 

§ 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů; 

§ 3729 ostatní nakládání s odpady; 

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; 

§ 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny a další 

související §). 

Metodika 

zpracování dat 

Souhrnný údaj (čitatel) tvoří položka „Součet za 37 – Ochrana ŽP“ 

ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samospr. 

celků a DSO – Výdaje. Jmenovatel tvoří řádek číslo 4430 „Výdaje 

celkem po konsolidaci“. 

Podíl sumy výdajů na oblast životního prostředí všech obcí tvořící 

mikroregion a sumy celkových výdajů obcí v mikroregionu. 
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Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada ČSÚ – sada Indikátory pro malé obce 
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Název indikátoru Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání 

Číslo indikátoru NIEP4 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl malých a středních podniků v daném mikroregionu, které 

jsou certifikovány podle systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

V případě opakovaného sledování nabízí zajímavý pohled pro 

management mikroregionu na vývoj podnikatelského prostředí. 

Může poskytnout zajímavý signál zahraničním investorům. Rovněž 

může doplnit informační systém mikroregionu a napomáhat ke 

,,zlepšení“ image. 

Definice 

indikátoru 

Podíl malých a středních podniků (více jak 10 zaměstnanců) v 

daném mikroregionu, které jsou certifikovány podle systému řízení 

podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Indikátor 

se vztahuje i na veřejné organizace. V české republice se jedná o 

certifikaci podle EMAS a ISO 14000 / 14001. Ty uznává i EU. 

Certifikační proces musí být dokončen. Indikátor se týká i dalších 

typů certifikace (např. podle normy SA8000, sociální zodpovědnost 

firem), které se v ČR teprve začínají rozvíjet. 

Zdroje dat 

Data lze získat z oficiálních databází samotných certifikátorů.  

Počet podniků lze zjistit dotazem u příslušné krajské pobočky 

Českého statistického úřadu. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl sumy počtu malých a středních podniků, které jsou 

certifikovány podle systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí a sumy celkového počtu malých a 

středních podniků. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada TIMUR 
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Název indikátoru Index energetické náro čnosti ve řejných budov 

Číslo indikátoru NIEP5 

Oblast Energetická náročnost 

Popis indikátoru Celková spotřeba energií všech veřejných budov v mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Snížení energetické náročnosti vede k ochraně životního prostředí 

a úsporám finančních prostředků, které mohou být využity jinak. 

V ČR existují v oblasti energetické náročnosti stále značné 

rezervy. Veřejné budovy by měli být příkladem obyvatelstvu. 

Odráží se zde i schopnost získat finanční prostředky z dotačních 

titulů na tuto oblast. 

Definice 

indikátoru 

Celková spotřeba energií ve všech veřejných budovách na území 

mikroregionu na obyvatele. 

Zdroje dat 

Obecní úřady. 

ČSÚ - počet obyvatel. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl sumy spotřeby všech veřejných budov v kw celkovým 

počtem obyvatel mikroregionu. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka kw / obyvatel 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Index ,,udržitelných" ve řejných budov 

Číslo indikátoru NIEP6 

Oblast Energetická náročnost 

Popis indikátoru 

Podíl nových nebo rekonstruovaných veřejných budov s 

realizovanými úspornými opatřeními. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Metody udržitelného stavebnictví jsou velmi důležité z hlediska 

spotřeby energie a uvolňování skleníkových plynů. V ČR je téma 

snížení energetické náročnosti stále aktuální, kdy velké rezervy 

jsou právě ve spotřebě tepelné energie využívající se k vytápění 

budov. 

Definice 

indikátoru 

Podíl nových nebo rekonstruovaných veřejných budov s 

realizovanými úspornými opatřeními klasifikovaných jako 

udržitelné dle národní nebo evropské klasifikace. 

Zdroje dat Obecní úřady 

Metodika 

zpracování dat 

Podílem celkového počtu nových nebo rekonstruovaných 

veřejných budov s realizovanými úspornými opatřeními a počtem 

veřejných budov celkem na území mikroregionu. Vynásobit 

koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x za pět let 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada TISSUE Core 1 
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Název indikátoru Ekologická stabilita 

Číslo indikátoru NIEP7 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Koeficient ekologické stability je poměr ploch tzv. stabilních a 

nestabilních prvků na katastrálním území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Míra ekologické stability urbanizovaného území hodnotí 

udržitelnost využití jednotlivých částí území („land use“) 

mikroregionu a je důležitým aspektem kvality životního prostředí i 

kvality života občanů. Plánování využití území je strategickým 

rozhodnutím, které dlouhodobě ovlivní život v mikroregionu a 

bezprostředně se dotýká všech oblastí rozvoje. 

Definice 

indikátoru 

Poměr ploch tzv. stabilních (lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý 

travní porost, pastviny, mokřady, sady a vinice, zahrady) a 

nestabilních (orná půda, antropogenizované plochy a chmelnice) 

krajinotvorných prvků na katastrálním území mikroregionu. 

Zdroje dat ČSÚ – Městská a obecní statistika 

Metodika 

zpracování dat 

Podílem sumy stabilních ploch (suma za obce v mikroregionu) a 

sumy nestabilních ploch (suma za obce v mikroregionu). 

Frekvence 

sledování 1 x za pět let 

Jednotka koeficient  

Autor indikátoru / 

sada EnviConsult 
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Název indikátoru Brownfields vs.Greenfields 

Číslo indikátoru NIEP8 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Poměr nové výstavby na již urbanizovaném území k 

urbanizovaným plochám na zelené louce. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Tento indikátor posuzuje, kolik nezastavěné půdy bylo uchráněno 

díky opětovnému využití již urbanizovaných ploch (např. 

průmyslové nebo městské zóny) mikroregionu. Umožňuje měřit, 

zda opakované využití starých již urbanizovaných ploch je 

upřednostňováno před využitím panenské půdy. 

Definice 

indikátoru 

Podíl nové výstavby na již urbanizovaném území (brownfield) k 

nově urbanizovaným plochám na zelené louce. Brownfield je 

definována jako část zastavěné/urbanizované půdy, která není již 

využívána a nebo půda ovlivněná znečištěním povrchové vrstvy 

nebo podložím. 

Zdroje dat Obecní úřady, místní stavební úřad, MŽP. 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet nové výstavby v brownfiedl počtem nové výstavby 

,,na zelené louce“. 

Je-li nová zástavba plánována udržitelným způsobem, hodnota 

indikátoru se pohybuje okolo 1 (za předpokladu, že jsou nějaké 

brownfields dostupné). 

Frekvence 

sledování 1 x za 10 let 

Jednotka poměr - číslo 

Autor indikátoru / 

sada TISSUE Core 1 
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Název indikátoru Podíl separovaných složek komunálního odpadu 

Číslo indikátoru NIEP9 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Vytříděné složky komunálního odpadu na celkové produkci 

komunálního odpadu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Množství vytříděného odpadu je základním indikátorem udržitel. 

hospodaření se surovinami. Indikátor zprostředkovaně prezentuje 

ochotu a uvědomění občanů i místní správy měnit své vzorce 

chování ve vztahu k životnímu prostředí. 

Definice 

indikátoru 

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plast 

směsný, PET lahve, sklo bílé i barevné, nápojový kartón, kovy, 

nebezpečný odpad, biologický odpad, elektrošrot, baterie a 

velkoobjemový odpad) na celkové produkci odpadu (komunálního 

a vytříděných složek komunálního odpadu). 

Zdroje dat 

Data lze získat od příslušných obcí nebo svozových firem. 

Obce čtvrtletně i ročně vyplňují formulář v rámci statistického 

zjišťování o nakládání s komunálním odpadem v obci se 

zaměřením na tříděný sběr. 

Metodika 

zpracování dat 

Množství vyprodukovaných separovaných složek komunálního 

odpadu na území mikroregionu během sledovaného období se 

vydělí celkovým množstvím komunálního odpadu. Vynásobit 

koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada EnviConsult 
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Název indikátoru Odpad uložený skládkováním 

Číslo indikátoru NIEP10 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl komunálního odpadu uloženého skládkováním z celkové 

produkce komunálního odpadu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Nakládání s odpady je důležitá část environmentální politiky. 

S ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj se klade požadavek 

na co nejefektivnější využití odpadu. Uložení odpadu 

skládkováním je nejméně vhodným způsob nakládání s odpady, 

který sebou nese další rizika. Tento indikátor poskytuje 

mikroregionu další úhel pohledu jak efektivně se nakládá s odpady 

na jeho území. 

Definice 

indikátoru 

Podíl komunálního odpadu uloženého skládkováním z celkové 

produkce komunálního odpadu na území mikroregionu. 

Zdroje dat 

Data lze získat od příslušných obcí nebo svozových firem. 

Obce čtvrtletně i ročně vyplňují formulář v rámci statistického 

zjišťování o nakládání s komunálním odpadem v obci. 

Metodika 

zpracování dat 

Množství komunálního odpadu vyprodukovaného na území 

mikroregionu během sledovaného období, který se ukládá 

skládkováním se vydělí celkovým množstvím vyprodukovaného 

komunálního odpadu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Energeticky využitý odpad 

Číslo indikátoru NIEP11 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl energeticky využitého komunálního odpadu z celkové 

produkce komunálního odpadu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Nakládání z odpady je důležitá část environmentální politiky. 

Energetické využití odpadu není nejvhodnější způsob nakládání 

s odpady (měla by se dávat přednost materiálovému využití), ale 

při použití moderních technologií (např. zplyňování s hnědým 

uhlím) jej lze považovat za environmentálně šetrnější přístup než 

je skládkování. Tento indikátor poskytuje mikroregionu další úhel 

pohledu jak efektivně se nakládá s odpady na jeho území. 

Indikátor má smysl pouze u mikroregionů, které mají na svém 

území vhodné kapacity. 

Definice 

indikátoru 

Podíl energeticky využitého odpadu z celkové produkce 

komunálního odpadu na území mikroregionu. 

Zdroje dat 

Data lze získat od příslušných obcí nebo svozových firem. 

Obce čtvrtletně i ročně vyplňují formulář v rámci statistického 

zjišťování o nakládání s komunálním odpadem v obci. 

Metodika 

zpracování dat 

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu, který je 

energeticky využit na území mikroregionu během sledovaného 

období se vydělí celkovým množstvím komunálního odpadu. 

Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Index černých skládek 

Číslo indikátoru NIEP12 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Popisuje vývoj černých skládek v mikroregionu (nové vs. 

odstraněné). 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Černé skládky jsou nebezpečím pro obyvatele a představují 

environmentální hrozbu. Z černých skládek mohou unikat škodlivé 

či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody. Mohou poškozovat 

lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody pro místní 

obyvatelstvo. Indikátor poskytne managementu informace jaký je 

vývoj trendu. 

Definice 

indikátoru 

Popisuje vývoj černých skládek - rozdíl mezi vzniklými či 

objevenými skládkami a počtem odstraněných skládek a jejich 

trend. 

Zdroje dat Obecní úřady 

Metodika 

zpracování dat 

Rozdíl mezi počtem skládek na konci období (k 31.12.) a na 

počátku (k 1.1). 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 
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Název indikátoru Podíl obyvatelstva napojených na plynofikaci 

Číslo indikátoru NIEP13 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Podíl obyvatel bydlících v domech, kteří jsou napojeni na plynovou 

přípojku. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Plynofikace obcí je jedna z klíčových aktivit při pokusu o zlepšení 

ovzduší. Zájem o toto palivo opadl v důsledku zvyšování cen. 

Z ohledem na připravovanou ,,ekologická daň“ na vytápění se tato 

otázka opět může stát velice aktuální. 

Definice 

indikátoru 

Podíl obyvatel bydlících v domech, kteří jsou napojeni na plynovou 

přípojku z celkového počtu vyjádřeno procentem. 

Zdroje dat 

Obecní úřady. 

ČSÚ - Počet obyvatel. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl sumy obyvatel bydlících v plynofikovaných domech a sumy 

celkového počtu obyvatel. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 8 : Návrh indikátorů – Environmentální politika 

 

 

Název indikátoru Index environmentální osv ěty 

Číslo indikátoru NIEP14 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Počet zrealizovaných environmentálně - výchovných akcí na 

území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Pro naplňování environmentální politiky je nutná spolupráce 

obyvatel. Je tedy nutné pořádat různé osvětové akce (vlastní či 

zajištěné další stranou), které obyvatelstvu přiblíží záměry 

mikroregionu v této oblasti a bude radit jak k tomu mohou přispět. 

Rovněž mikroregion prezentuje vlastní práci. 

Definice 

indikátoru 

Počet zrealizovaných environmentálně - výchovných akcí (vlastní 

či zajištěné další stranou) na území mikroregionu, které byly 

realizovány za sledované období. 

Zdroje dat Vlastní data mikroregionu či jednotlivých obcí. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma všech realizovaných environmentálně - výchovných akcí na 

území mikroregionu. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 8 : Návrh indikátorů – Environmentální politika 

 

 

Název indikátoru Index dopadu environmentální osv ěty 

Číslo indikátoru NIEP15 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru Podíl obyvatel oslovených environmentálně - výchovnými akcemi. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Pro naplňování environmentální politiky je nutná spolupráce 

obyvatel. K tomu by se měly pořádat různé osvětové akce, které 

obyvatelstvu přiblíží záměry mikroregionu v této oblasti a bude jim 

radit jak k tomu mohou přispět. Je nutné, aby management 

mikroregionu získal zpětnou vazbu. 

Definice 

indikátoru 

Podíl obyvatel oslovených environmentálně - výchovnými akcemi, 

které byly realizovány na území mikroregionu. 

Zdroje dat 

Vlastní data mikroregionu – počet rozdaných tiskovin. 

Z důvodu způsobu získání dat se jedná pouze o orientační 

ukazatel. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma rozdaných tiskovin na jednotlivých akcích, dělena celkovým 

počtem obyvatel mikroregionu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 8 : Návrh indikátorů – Environmentální politika 

 

 

Název indikátoru Index ekologizace hromadné dopravy 

Číslo indikátoru NIEP16 

Oblast Environmentální politika 

Popis indikátoru 

Vozidla hromadné dopravy zajišťující dopravní obslužnost 

mikroregionu, používající alternativní pohon. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jednou z environmentálních priorit je zlepšení ovzduší 

v mikroregionu a to hlavně v zimních měsících. Využití 

alternativních zdrojů pohonu (využití LPG, LNG, CNG; elektrického 

či hybridních pohonů atd.) u vozidel zajišťujících dopravních 

obslužnost může k tomuto přispět. 

I když v dnešní době nemusí být tento ukazatel natolik aktuální, 

může managementu mikroregionu podat další zajímavý pohled na 

rozvoj environmentálně šetrných technologií na jeho území. 

V blízké budoucnosti lze předpokládat rozvoj této oblasti. 

Definice 

indikátoru 

Podíl vozidel hromadné dopravy zajišťující dopravní obslužnost 

mikroregionu, používající alternativní zdroj pohonu v procentech. 

Zdroje dat Data místního dopravce(ů) 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl počtu vozidel hromadné dopravy zajišťující dopravní 

obslužnost mikroregionu, používající alternativní zdroj s celkovým 

počtem vozidel zajišťující dopravní obslužnost mikroregionu. 

Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x roční 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 

Pozn.  LPG - zkapalněný ropný plyn 

LNG -  zkapalněný zemní plyn 

CNG - stlačený zemní plyn 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Projekty zam ěřené na obnovitelné zdroje 

Číslo indikátoru NIOZE1 

Oblast Obnovitelné zdroje energie 

Popis indikátoru 

Podíl projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie z 

celkově podaných. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území. Většina mikroregionů 

označuje tuto oblast za prioritní, proto je důležité vědět, nakolik je 

v ní management úspěšný. Management mikroregionu jednoduše 

získá přehled nakolik se zaměřuje na řešení problémů v oblasti 

obnovitelných zdrojů. 

Definice 

indikátoru 

Procento podaných projektů zaměřených na obnovitelné zdroje 

energie z celkově podaných. 

Zdroje dat Tabulka projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet podaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie počtem celkově podaných. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Úspěšnost projekt ů na obnovitelné zdroje energie 

Číslo indikátoru NIOZE2 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Podíl úspěšných projektů v oblasti OZE oproti projektům, pro které 

podpora získána nebyla. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území se zaměřením na plnění 

stanovených priorit. Proto je důležité vědět, jakou úspěšnost 

management při získávání prostředků z grantových zdrojů má. 

Definice 

indikátoru 

Procento úspěšných projektů v oblasti OZE oproti projektům, pro 

které podpora získána nebyla. 

Zdroje dat Tabulka  projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet úspěšných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie počtem projektů celkově podaných v této oblasti. 

Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka Procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Získané prost ředky na oblast obnovitelných zdroj ů energie 

Číslo indikátoru NIOZE3 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Množství finančních prostředků získaných z externích zdrojů na 

oblast OZE. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území se zaměřením na plnění 

stanovených priorit. Tento indikátor umožňuje zjistit jak je 

management v této oblasti úspěšný. Rovněž umožňuje srovnání 

mezi mikroregiony. 

Definice 

indikátoru 

Množství finančních prostředků, které byly získány z externích 

zdrojů na oblast OZE na jednoho obyvatele. 

Zdroje dat 

Mikroregion - Množství získaných prostředků. 

ČSÚ - Počet obyvatel. 

Metodika 

zpracování dat 

Množství prostředků, které byly získaných z externích zdrojů 

oblast OZE vydělíme celkovým počtem obyvatel. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka Kč na obyvatele 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Výdaje na obnovitelné zdroje energie 

Číslo indikátoru NIOZE4 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Vynaložené finanční prostředky na oblast obnovitelných zdrojů 

energie z rozpočtů obcí za mikroregion. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Obnovitelné zdroje energie jsou cestou k udržitelnému rozvoji 

mikroregionu. Jejich financování či financování osvěty mezi 

obyvatelstvem je tudíž důležité. Pomoci tohoto indikátoru je možné 

sledovat intenzitu s jakou se obce v mikroregionu této činnosti 

věnují. 

Definice 

indikátoru 

Podíl vynaložených finančních prostředků na oblast obnovitelných 

zdrojů energie z rozpočtů obcí za mikroregion - výdajová stránka. 

Zdroje dat 

Rozpočty obcí, Ministerstvo financí ČR – Automatizovaný 

rozpočtový informační systém. 

Data jsou součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 

2 – 12 M) – rozpočtové výdaje. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl sumy všech výdajů na oblast OZE a výdajů obcí celkem. 

Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Veřejné budovy s obnovitelnými zdroji energie 

Číslo indikátoru NI0ZE5 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Podíl veřejných budov využívající obnovitelné zdroje energie ke 

svému provozu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Mikroregion, potažmo veřejné budovy by měli jít příkladem 

obyvatelstvu. Odráží se zde i schopnost získat finanční prostředky 

z dotačních titulů na tuto oblast. Navíc některé využití 

obnovitelných zdrojů vykazuje velké finanční úspory a rychlou 

návratnost (např. tepelné čerpadlo). 

Definice 

indikátoru 

Podíl veřejných budov využívající obnovitelné zdroje energie ke 

svému provozu z celkového počtu, vyjádřeno procentem. 

Zdroje dat Obecní úřady 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet veřejných budov využívající obnovitelné zdroje 

energie ke svému provozu počtem celkového počtu veřejných 

budov. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Neveřejné budovy s obnovitelnými zdroji energie 

Číslo indikátoru NI0ZE6 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru Podíl neveřejných budov využívající obnovitelné zdroje energie. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Indikátor zobrazuje posun obyvatelstva v chápání obnovitelných 

zdrojů. Navíc, většina je spojena s možností získání dotací, odráží 

tedy i schopnost absorpční kapacity obyvatel daného 

mikroregionu. Využití obnovitelných zdrojů povětšinou vykazuje 

velké finanční úspory a rychlou návratnost (např. tepelná 

čerpadla), kterou je nutné obyvatelům prezentovat a neexistuje 

lepší způsob než praxe u spoluobčana – indikátor je tedy 

nositelem dobré praxe. 

Definice 

indikátoru 

Podíl neveřejných budov využívající obnovitelné zdroje energie ke 

svému provozu z celkového počtu, vyjádřeno procentem. 

Zdroje dat 

ČSÚ – počet budov. 

MŽP – dotace na obnovitelné zdroje obyvatelstva. 

Stavební úřad – některé OZE jsou spojeny se stavebním 

povolením. 

Dodavatel elektrické energie – využívání OZE je spojeno 

s nárokem na sníženou sazbu elektrické energie. 

Metodika 

zpracování dat 

Vydělit počet neveřejných budov využívající obnovitelné zdroje 

energie ke svému provozu počtem celkového počtu neveřejných 

budov. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Zábor p ůdy výroby obnovitelných zdroj ů energie 

Číslo indikátoru NIOZE7 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Zábor půdy všech staveb pro výrobu obnovitelných zdrojů energie 

na území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Obnovitelné zdroje energie jistě představují dlouhodobě 

udržitelnou cestu v energetice a mají mnoho pozitivních vlastností 

(např. zlepšení stavu ovzduší, snížení produkce CO2), ale bylo by 

krajně nezodpovědné využívat velké části území pouze na výrobu 

energie (např. fotovoltaické články jsou typické velkým záborem 

plochy, přitom jejich dnešní účinnost není nijak oslnivá). 

Mikroregion musí nalézt rozumnou hranici podílu půdy, která může 

sloužit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 

Definice 

indikátoru 

Zábor půdy všech staveb pro výrobu obnovitelných zdrojů energie 

(vč. staveb potřebných k provozu) na území mikroregionu. 

Zdroje dat příslušný stavební úřad, MŽP, MPO, příslušné obecní úřady. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl půdy všech staveb pro výrobu obnovitelných zdrojů energie 

(vč. staveb potřebných k provozu) na území mikroregionu 

s celkovou rozlohou mikroregionu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Energetický zábor zem ědělské p ůdy 

Číslo indikátoru NIOZE8 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Podíl využité zemědělské půdy pro obnovitelné zdroje energie 

z celkové plochy zemědělské půdy. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Management mikroregionu získá přehled nad využíváním 

zemědělské půdy. Neuvážlivé nakládání se zemědělskou půdou, 

kdy by byla většinově využívána k produkci energetických plodin 

může vést k neefektivnímu využívání půdy. Může pak docházet k 

nerovnováze, která se projeví nedostatkem potravin (skokové 

zvyšování cen – sociální dopad). 

Definice 

indikátoru 

Podíl využité zemědělské půdy pro obnovitelné zdroje energie 

(biomasy, bioethanolu) z celkové plochy zemědělské půdy, 

vyjádřeno procentem. 

Zdroje dat Obce, MŽP, MZ. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl využité zemědělské půdy pro obnovitelné zdroje energie 

(biomasy, bioethanolu) s celkovou plochou zemědělské půdy 

v daném mikroregionu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Index záboru obnovitelných zdroj ů energie 

Číslo indikátoru NIOZE9 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru Celkové území, které je využíváno pro OZE. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Management mikroregionu získá další úhel pohledu na skladbu a 

efektivitu využití území mikroregionu. 

Definice 

indikátoru 

Podíl území, které je využíváno pro výrobu OZE nebo pro 

pěstování energetických rostlin. 

Zdroje dat Indikátory NIOZE7 a 8 

Metodika 

zpracování dat 

Součtem hodnot indikátorů NIOZE7 a 8. 

Nebo podíl součtu území využívající pro výrobu OZE nebo pro 

pěstování energetických rostlin s celkovou rozlohou mikroregionu. 

Vynásobíme koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru 

Snižování energetické náro čnosti a zavád ění obnovitelných 

zdroj ů energie v pr ůmyslu 

Číslo indikátoru NIOZE10 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Počet podpořených projektů energeticky nenáročných technologií 

či OZE v průmyslu na území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Snaha mikroregionu a jeho obyvatel o udržitelný způsob rozvoje 

musí být doprovázena (podpořena) i změnou v pohledu průmyslu 

na jeho území. Je nutné zavádět nové a šetrnější technologie, 

které jsou prospěchem jak pro průmysl (snížení nákladů) tak pro 

obyvatele. 

Definice 

indikátoru 

Počet podpořených projektů (v rámci MŽ, MPO) energeticky 

nenáročných technologií či OZE v průmyslu na území 

mikroregionu. 

Zdroje dat MŽP, MPO. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma podpořených projektů (v rámci MŽ, MPO) v oblasti 

energeticky nenáročných technologií či OZE v průmyslu na území 

mikroregionu. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Energetický management 

Číslo indikátoru NIOZE11 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Existence energetického managementu na úrovni mikroregionu, 

respektive existence jasné koncepce a rozvojového dokumentu v 

oblasti obnovitelných zdrojů. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Existence dlouhodobého rozvojového dokumentu je znak 

vyspělosti managementu. Jelikož většina zkoumaných 

mikroregionů uvádí jako prioritu rozvoj obnovitelných zdrojů 

energie, je nutné aby tato činnost byla koncepční, koordinovaná - 

na základě objektivních místních podmínek a principů předběžné 

opatrnosti. Hlavním přínosem je eliminace zbytečných 

nekoncepčních činností a s tím spojené plýtvání s finančními 

zdroji. Tento index je čistě benchmarkingový. Při srovnávání 

mikroregionů a hledání nejlepší praxe je nutné vědět, zda k jejich 

výsledkům dochází na základě tohoto zásadního dokumentu 

Definice 

indikátoru 

Existence energetického managementu na úrovni mikroregionu, 

respektive existence jasné koncepce a rozvojového dokumentu v 

oblasti obnovitelných zdrojů. Jasně definuje dlouhodobý rozvojový 

záměr, koncepčně začleňuje principy udržitelného rozvoje, 

obsahuje jasné cíle a způsoby jejich dosažení. Podmínkou je, že 

tento dokument musí podléhat pravidelné aktualizaci a 

vyhodnocování. 

Zdroje dat Mikroregion 

Metodika 

zpracování dat 

Hodnotíme existenci tohoto dokumentu, jeho aktualizaci a 

existenci vyhodnocovacích zpráv. 

Frekvence 

sledování ročně 

Jednotka ano / ne 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru Index efektivity obnovitelných zdroj ů 

Číslo indikátoru NIOZE12 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Podíl instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a území 

mikroregionu na kterém vzniká. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Využívá-li mikroregion obnovitelné zdroje, je potřeba vědět, jak 

efektivně si počíná. Je nutné využívat efektivní zdroje 

obnovitelných zdrojů. Tento indikátor nabízí managementu 

mikroregionu tuto zásadní informaci. 

Definice 

indikátoru 

Podíl instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a území 

mikroregionu, které je využito pro jeho výrobu (NIOZE7 Zábor 

půdy výroby obnovitelných zdrojů energie). 

Zdroje dat 

Instalovaný výkon – distributoři elektrické energie v mikroregionu. 

Území, které je využito pro jeho výrobu – indikátor NIOZE7. 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a území 

mikroregionu, které je využito pro jeho výrobu (NIOZE7 Zábor 

půdy výroby obnovitelných zdrojů energie). 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka Mw / km2 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru 

Index osv ěty v oblasti úspory energie a obnovitelných zdroj ů 

energie 

Číslo indikátoru NIOZE13 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Počet zrealizovaných výchovných akcí v oblasti úspory energie a 

obnovitelných zdrojů na území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Pro naplňování priorit a cílů ve strategii rozvoje mikroregionu je 

nutná spolupráce obyvatel. Je tedy nutné pořádat různé osvětové 

akce (vlastní či zajištěné další stranou), které obyvatelstvu přiblíží 

záměry mikroregionu v této oblasti a bude radit jak k tomu mohou 

přispět a prezentovat výhody pro ně z toho vyplývající. Rovněž 

mikroregion prezentuje vlastní práci. 

Definice 

indikátoru 

Počet zrealizovaných výchovných akcí (vlastní či zajištěné další 

stranou) v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů na území 

mikroregionu, které byly realizovány za sledované období. 

Zdroje dat Vlastní data mikroregionu či jednotlivých obcí. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma všech realizovaných výchovných akcí v oblasti úspory 

energie a obnovitelných zdrojů na území mikroregionu. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru 

Index dopadu osv ěty v oblasti úspory energie a obnovitelný ch 

zdroj ů energie 

Číslo indikátoru NIOZE14 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Podíl obyvatel oslovených výchovnými akcemi v oblasti úspory 

energie a obnovitelných zdrojů na území mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Pro naplňování priorit a cílů ve strategii rozvoje mikroregionu je 

nutná spolupráce obyvatel. K tomu by se měly pořádat různé 

osvětové akce, které obyvatelstvu přiblíží záměry mikroregionu 

v této oblasti a bude jim radit, jak k tomu mohou přispět. Je nutné, 

aby management mikroregionu získal zpětnou vazbu. 

Definice 

indikátoru 

Podíl obyvatel oslovených výchovnými akcemi v oblasti úspory 

energie a obnovitelných zdrojů na území mikroregionu. 

Zdroje dat 

Vlastní data mikroregionu – počet rozdaných tiskovin. 

Z důvodu způsobu získání dat se jedná pouze o orientační 

ukazatel. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma rozdaných tiskovin na jednotlivých akcích, dělena celkovým 

počtem obyvatel mikroregionu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 9 : Návrh indikátorů – Obnovitelné zdroje energie 

 

 

Název indikátoru 

Index spolupráce v oblasti úspor energie a obnovite lných 

zdroj ů 

Číslo indikátoru NIOZE15 

Oblast Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Popis indikátoru 

Počet akcí realizovaných společně s organizacemi veřejného i 

neveřejného sektoru. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Při naplňování cílů je nevhodnější cesta spolupráce všech 

klíčových partnerů na daném území. Stupeň spolupráce je 

ukazatel vyspělosti managementu mikroregionu a efektivity – 

úspora finančních prostředků. Téměř vždy se nalezne partner, 

v jehož zájmu je naplnění určitého cíle, proč s ním tedy 

nespolupracovat (rozdělení nákladů), je-li to ve veřejném zájmu. 

Definice 

indikátoru 

Počet akcí (projektů) realizovaných společně s organizacemi 

veřejného i neveřejného sektoru. 

Zdroje dat Vlastní data mikroregionu, či obcí – Tabulka projektů 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl sumy všech akcí (projektů) realizovaných společně s 

organizacemi veřejného i neveřejného sektoru a sumy 

realizovaných akcí (projektů) celkem. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 

 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Index úsp ěšnosti projekt ů 

Číslo indikátoru NIO1 

Oblast Management 

Popis indikátoru Úspěšnost managementu při podávání projektů. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Jeden ze základních úkolů managementu mikroregionu je 

získávání prostředků pro rozvoj území. Je tedy logické, že musí 

existovat zpětná vazba pro kontrolu činnosti managementu. Je 

nutné uvést, že tato problematika je složitější a rozhodně nelze 

posuzovat efektivitu managementu pouze na základě projektů. 

Management mikroregionu jednoduše získá přehled nakolik je 

úspěšný při získávání externích zdrojů. 

Definice 

indikátoru Úspěšnost managementu při zpracovávání a podávání projektů. 

Zdroje dat Tabulka projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl počtu úspěšných (podpořených) projektů s celkovým počtem 

podaných projektů. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Index jasné dlouhodobé koncepce 

Číslo indikátoru NIO2 

Oblast Management 

Popis indikátoru Existence dlouhodobého rozvojového dokumentu 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Existence dlouhodobého rozvojového dokumentu je znak 

vyspělosti managementu. Hlavním přínosem je eliminace 

zbytečných nekoncepčních činností a s tím spojené plýtvání 

s finančními zdroji. Tento index je čistě benchmarkingový. Při 

srovnávání mikroregionů a hledání nejlepší praxe je nutné vědět 

zda k jejich výsledkům dochází na základě tohoto zásadního 

dokumentu. 

Definice 

indikátoru 

Monitoruje existenci dlouhodobého rozvojového dokumentu, jako 

dokumentu, který jasně definuje dlouhodobý rozvojový záměr, 

koncepčně začleňuje principy udržitelného rozvoje, obsahuje jasné 

cíle a způsoby jejich dosažení. Podmínkou je, že tento dokument 

musí podléhat pravidelné aktualizaci a vyhodnocování. 

Zdroje dat Mikroregion 

Metodika 

zpracování dat 

Hodnotíme existenci tohoto dokumentu, jeho aktualizaci a 

existenci vyhodnocovacích zpráv. 

Frekvence 

sledování Ročně 

Jednotka ano / ne 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Ukazatel dluhové služby 

Číslo indikátoru NIO3 

Oblast Ekonomická 

Popis indikátoru 

Podíl finančních prostředků z rozpočtů obcí vynakládaných na 

splátky půjček apod. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Ukazatel dluhové služby je jedním z indikátorů, jež sleduje 

hospodaření obcí a jejich schopnost vypořádávat se svými 

finančními závazky. Je to ,,Index finančního zdraví“. 

Definice 

indikátoru 

Podíl finančních prostředků z rozpočtů obcí vynakládaných na 

splátky půjček apod. za uplynulý kalendářní rok. 

Zdroje dat 

Data lze získat od jednotlivých obcí. Nebo Ministerstvo financí ČR 

– Automatizovaný rozpočtový informační systém. 

Metodika 

zpracování dat 

Suma všech závazků z návratných zdrojů k určitému datu a 

souhrn plateb představujících splátky dluhu (jistiny) a úroků ke 

skutečně dosaženým daňovým příjmům a dotacím souhrnného 

finančního vztahu. Vynásobit koeficientem 100. 

Dluhová služba: 

■ zaplacené úroky (položka 5141 a 6143 rozpočtové skladby), 

■ uhrazené splátky vydaných dluhopisů 

(záporné položky 8xx2 rozpočtové skladby), 

■ splátky jistin (záporné položky 8xx4 rozpočtové skladby), 

■ splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby). 

■ splátky směnek (část záznamové položky 021) 

Dluhová základna: 

■ příjmy celkem (po konsolidaci) – ve Výkazu pro hodnocení 

plnění rozpočtů územních samospráv. celků a DSO – Pevné části. 

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové 

základny za uplynulý kalendářní rok. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada EnviConsult 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Mimorozpo čtové finan ční prost ředky 

Číslo indikátoru NIO4 

Oblast Ekonomická 

Popis indikátoru 

Celkové mimorozpočtové finančních prostředky, které mikroregion 

získal (z dotací, grantů, darů). 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Indikátor vypovídá o aktivitě mikroregionu v oblasti získávání 

finančních prostředků z různých dotačních fondů (zdroje EU, 

zdroje národní, krajské či jiné), které jsou důležité pro financování 

či spolufinancování různých nejen rozvojových projektů. Jde o tzv. 

absorpční kapacitu mikroregionu. 

Definice 

indikátoru 

Suma mimorozpočtových finančních prostředků, které mikroregion 

v daném roce získal na základě různých projektů, dotací, grantů, 

darů apod. na jednoho obyvatele. 

Zdroje dat 

Data pro naplnění indikátoru se získávají z výkazu Ministerstva 

financí ČR, který jednou za rok mikroregiony připravují. 

Počet obyvatel ČSÚ. 

Metodika 

zpracování dat 

Pro hodnotu v jednom roce se použije hodnota všech 

mimorozpočtových finančních prostředků, která je přijata v daném 

roce . Celková hodnota se vydělí počtem obyvatel mikroregionu a 

vyjadřuje se v tisících Kč. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka Tisíc Kč na obyvatele 

Autor indikátoru / 

sada Indikátory pro malé obce 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Míra investic v mikroregionu 

Číslo indikátoru NIO5 

Oblast Ekonomická 

Popis indikátoru Podíl investičních výdajů v mikroregionu na celkových výdajích. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Míra investiční aktivity mikroregionu bezprostředně souvisí s jeho 

budoucím rozvojem. Daří-li se samosprávě alokovat finanční 

prostředky pro výstavbu nových bytů, infrastruktury, školských, 

kulturních a sportovních zařízení, atp. mikroregion nestagnuje, 

rozvíjí se a vytváří předpoklad zkvalitňování života svých obyvatel. 

Definice 

indikátoru 

Indikátor vyjadřuje, jakou část výdajů obcí v mikroregionu 

představují investice, tady prostředky vložené do tvorby kapitálu. 

Investice jsou v ekonomické teorii definovány jako kapitálová 

aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro 

bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě 

spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků. 

Zdroje dat Jednotlivé obce 

Metodika 

zpracování dat 

Čitatel – investice obce v tis. Kč. 

Jmenovatel – řádek číslo 4430 „Výdaje celkem po konsolidaci“ ve 

Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávních 

celků a DSO – Pevné části. 

Indikátor se vypočte vydělením těchto dvou čísel (v tis. Kč) a 

vynásobením 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada EnvoConsult 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Index ob čanské spole čnosti 

Číslo indikátoru NIO6 

Oblast Občanská společnost 

Popis indikátoru 

Průměrný počet občanů mikroregionu připadající na jednu nestátní 

neziskovou organizaci se sídlem v mikroregionu. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Organizovanost občanů určuje míru společenského života a také 

angažovanost ve prospěch jednotlivých společenských cílů. 

Přeorganizovanost pak naznačuje schopnost řešit problémy a 

podílet se na rozvoji komunity jako takové aktivně po delší dobu. 

Indikátor má omezenou reprezentativnost, vzhledem 

k neustáleným definicím a zdrojům dat. Tento indikátor lze doplnit 

o politickou participaci. Indikátor umožňuje benchmarking mezi 

různými úrovněmi veřejné správy. 

Definice 

indikátoru 

Průměrný počet občanů mikroregionu připadající na jednu nestátní 

neziskovou organizaci se sídlem v mikroregionu. 

Zdroje dat ČSÚ 

Metodika 

zpracování dat Počet obyvatel se vydělí počtem zjištěných NNO. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada TIMUR 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Index spolupráce v mikroregionu 

Číslo indikátoru NIO7 

Oblast Spolupráce 

Popis indikátoru 

Spolupráce je definována jako vytváření aktivit, kterých se účastní 

různí partneři. Tento indikátor sleduje poměr takových aktivit vůči 

počtu rozvojových partnerů, kteří se jich účastní. 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Sdružování subjektů za účelem společných aktivit přináší tzv. 

synergický efekt. Synergický efekt je předpoklad, že společné úsilí 

partnerů se v případě spolupráce nesčítá, ale násobí.  Tento 

aspekt zvyšuje efektivnost rozvojových aktivit. Často je dokonce 

předpokladem pro jakoukoliv úspěšnost rozvoje. Spolupráce je 

jeden za základních důvodů pro sdružování obcí do mikroregionů. 

Definice 

indikátoru 

Indikátor sleduje počet realizovaných, či probíhajících projektů a 

aktivit v daném období vůči počtu partnerů, kteří se na něm 

účastní. Indikátor zohledňuje i kolik partnerů se na jednotlivých 

projektech účastní. 

Zdroje dat Tabulka projektů mikroregionu 

Metodika 

zpracování dat 

Indikátor je průměrným počtem partnerů na jeden realizovaný 

projekt. Sečteme celkový počet partnerů, kteří se podíleli na 

jednotlivých projektech v daném roce. Projekty, které jsou 

realizovány za partnerství obcí, nevládních organizací i 

podnikatelských subjektů, zvýhodníme vynásobením koef. 1,2. 

Pracujeme pouze s projekty, jejichž aktivity jsou realizovány na 

území regionu. Započítáváme pouze partnery, kteří pocházejí 

z regionu. V neposlední řadě zohledňujeme pouze ty projekty, 

které nějakým způsobem souvisí s managementem regionu. Buď 

jde o oficiální partnery MR či MAS, nebo je doložitelný podíl 

managementu mikroregionu na vytvoření tohoto projektového 

partnerství. (např. využití zásobníku projektů, využití služeb 

managementu, čerpání prostředků zajištěných managementem 

apod.) 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

Jednotka Absolutní počet 

Autor indikátoru / 

sada CpKP 

 

Název indikátoru Index podnikatelské aktivity 

Číslo indikátoru NIO8 

Oblast Společensko - ekonomická 

Popis indikátoru Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Počet aktivních podnikatelských subjektů vypovídá o kvalitě 

podnikatelského prostředí a o ekonomické životaschopnosti 

mikroregionu. Pro intenzitu rozvoje mikroregionu je důležité, kolik 

drobných, středních a velkých podnikatelských subjektů na jeho 

území působí. Indikátor zprostředkovaně vypovídá také o množství 

nabízených služeb či možnostech zaměstnání. 

Definice 

indikátoru 

Celkový počet aktivních podnikatelských subjektů se sídlem 

v mikroregionu na 1000 obyvatel. 

Zdroje dat ČSÚ – za jednotlivé obce (MOS, RES) 

Metodika 

zpracování dat 

Údaje potřebné pro výpočet indikátoru, tedy o počtech aktivních 

podnikatelských subjektů v mikroregionu je možno získat za 

jednotlivé obce od ČSÚ. Indikátor se vypočítá jako podíl počtu 

aktivních podnikatelských subjektů a celkového počtu obyvatel 

mikroregionu. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka počet na tisíc obyvatel 

Autor indikátoru / 

sada ČSÚ 



Příloha 10 : Návrh indikátorů – Ostatní 

 

 

Název indikátoru Homeworking 

Číslo indikátoru NIO9 

Oblast Společensko - ekonomická 

Popis indikátoru Podíl obyvatel mikroregionu využívající tzv. Homeworking 

Zdůvodn ění 

indikátoru 

Mikroregiony, respektive obce mají problém se zaměstnaností a 

s tzv. ,,odlivem mozků“. Homeworking, který se v ČR teprve 

začíná uplatňovat by mohl být lékem na tuto problematiku. 

Mikroregiony by se měli zaměřit na rozvoj této dynamické oblasti. 

Definice 

indikátoru 

Podíl obyvatel mikroregionu, kteří využívají práci na bázi tzv. 

homeworkingu z celkového počtu obyvatel vyjádřeno 

v procentech. 

Zdroje dat ČSÚ, ÚP, ŽÚ, obce 

Metodika 

zpracování dat 

Podíl počtu obyvatel využívající tzv. homeworking a celkového 

počtu obyvatel mikroregionu. Vynásobit koeficientem 100. 

Frekvence 

sledování 1 x ročně 

Jednotka procento 

Autor indikátoru / 

sada Jan Vavroň 

 


