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1 Úvod 
 
Venkovské oblasti představují v rámci Evropské unie značné procento území, a je proto na 

místě věnovat jejich rozvoji pozornost. Venkov hraje klíčovou roli v sektoru zemědělství, 

které má nezastupitelnou pozici jednak v obhospodařování krajiny, tak především v produkci 

potravin. Z tohoto důvodu vidím problematiku rozvoje venkova jako velmi důležitou oblast 

zájmu. Podpora venkova a zemědělství obecně je i pro Evropskou unii jedním z klíčů 

k úspěchu. Je třeba takové podpory, která nepovede k odlivu obyvatelstva z venkovských 

oblastí. Právě odchod převážně mladých lidí z venkova je problém, který je třeba řešit. Na 

řešení otázek s venkovskou problematikou v letech 2007 – 2013 byl vytvořen nový fond. 

Jedná se o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Alokace prostředků pro toto 

období činí 67,5 mld. EUR. Z těchto prostředků samozřejmě může čerpat i Česká republika, 

která je od roku 2004 právoplatným členem EU. Ovšem proto, aby mohla ČR prostředky 

využívat, bylo třeba vypracovat Program rozvoje venkova, který vychází ze zásad 

Společenství. 

Cílem diplomové práce je přiblížit vývoj politiky rozvoje venkova, a to nejen v rámci 

Evropské unie, ale také v České republice. Dílčím cílem je poté vyhodnocení konkrétních 

projektů rozvoje venkova a zpracování návrhu projektového záměru konkrétního řešení 

projektu rozvoje venkova. Vzhledem k rozsahu práce jsou zde popsány pouze klíčové kroky.  

Hypotéza práce: Efektivním využíváním zdrojů určených pro podporu venkova dochází ke 

zlepšení infrastruktury a podmínek pro život na venkově.  

 

První kapitola diplomové práce obsahuje teoretická východiska politiky rozvoje venkova. 

V jejím úvodu jsou popsány definice základních pojmů v oblasti venkova a různé metody 

rozdělení venkovských oblastí. V další části kapitoly je popsán vývoj podpory rozvoje 

venkova v EU s ohledem na jednotlivá programovací období strukturálních fondů EU. Větší 

prostor je zde pochopitelně dán aktuálnímu období. Součástí kapitoly je i charakteristika 

fondu rozvoje venkova EAFRD.  Krátce je zde popsána i situace v ČR, a to i 

včetně předvstupního období.  Najdeme zde i seznámení z nově vzniklým fondem EAFRD.  

Druhá kapitola, jak již napovídá její název – Program rozvoje venkova, popisuje klíčový 

programový dokument České republiky, který přispívá k dosažení cílů. Ty jsou stanoveny 

Národním strategickým plánem rozvoje venkova. V úvodu jsou popsány jednotlivé části 

tohoto dokumentu. Dále se kapitola zabývá analýzou prostředí, a také analýzou silných a 
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slabých stránek, až ke klíčové oblasti celého programu, a to jsou rozvojové osy a jejich 

priority. Na konci této kapitoly jsou charakterizovány Místní akční skupiny, což  jsou 

sdružení, které podporují spolupráci v oblasti rozvoje venkova pomocí metody LEADER.  

První dvě kapitoly jsou spíše teoretického zaměření. Pro lepší přehlednost jsou doplněny 

množstvím grafů, tabulek a obrázků.  

Třetí kapitola obsahuje 2 dílčí části. V první části jsou zhodnoceny jednotlivé výzvy v rámci 

MAS Podhostýnska. Jsou zde v přehledných tabulkách zobrazeny úspěšné projekty a výše 

jejich dotačního spolufinancování. Ve druhé kapitole jsem se rozhodl vypracovat projektový 

záměr s názvem „Obnova a rozvoj obce Rajnochovice“. Zde jsem popisoval jednotlivé části 

projektového záměru. 

Informace potřebné k této diplomové práci jsem čerpal z odborné literatury. Dalšími 

důležitými zdroji byly nejrůznější metodologické příručky především Ministerstva 

zemědělství a MAS Podhostýnska.  Důležitým materiálem pro potřeby závěrečné kapitoly 

byly interní materiály obce Rajnochovice a konzultace s odpovědnými pracovníky obecního 

úřadu, a také kanceláře MAS v Bystřici pod Hostýnem. V neposlední řadě byly důležitým 

zdrojem webové stránky příslušných orgánů a institucí.  
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2 Podpora rozvoje venkova v EU 
 
 
V Evropské unii představují venkovské oblasti 91% území EU a jsou domovem pro téměř 

60% obyvatel. Politika rozvoje venkova je tudíž velmi důležitou oblastí evropské spolupráce. 

Venkovské oblasti jsou klíčovým prostředkem především v zemědělském a lesnickém 

sektoru. Právě zde je zaměstnána většina venkovského obyvatelstva. Je proto nutné do těchto 

oblastí investovat a zvyšovat konkurenceschopnost těchto regionů, aby nedocházelo 

k odchodům pracovní síly do vyspělejších regionů. 

 

2.1 Definice a vymezení venkova 

Jednotná definice venkova v podstatě neexistuje. Mezinárodně uznávaná definice venkova je 

vymezena OECD, která je založena na podílu obyvatelstva, jež žije na území s hustotou 

obyvatelstva nižší než 150 ob/km2.1 

Venkov se obecně vyznačuje menší hustotou osídlení, menšími sídly, vyšší zaměstnaností v 

zemědělství (případně lesnictví, rybolovu a dalších činnostech primárního sektoru), určitým 

sepjetím místních obyvatel s přírodou a krajinou, architektonickým rázem a charakterem 

zástavby a určitým životním stylem, který se často výrazně liší od městského. 

 

Nejčastěji bývají venkovské oblasti charakterizovány na základě: 

• počtu obyvatel nebo hustoty osídlení území (možná je i kombinace obou ukazatelů); 

• statutu dané obce, dle právních norem příslušného státu; 

• charakteru a hustoty zástavby a architektonického rázu obce; 

• podílu přírodních ploch nebo zastavěných ploch na celkové rozloze obce; 

• zohlednění infrastruktury, občanské vybavenosti obce a dostupnosti služeb (např. 

školství, zdravotnictví, kulturní a sportovní zařízení aj.); 

• institucionálního vybavení obcí (např. matriční či stavební úřad, pošta apod.); 

• dopravní dostupnosti nebo vzdálenosti od větších center; 

• věkového složení obyvatelstva; 

• přirozeného a migračního přírůstku obyvatelstva; 

• vzdělanostní struktury obyvatelstva; 

• míry nezaměstnanosti; 

                                                 
1 PĚLUCHA, 2006 



 9 

• vyjížďky a dojížďky do zaměstnání; 

• zaměstnanosti v sektorech a odvětvích (především zemědělství a primární sektor); 

• intenzity bytové výstavby; 

• dalších sociálních, ekonomických, demografických a environmentálních indikátorů; 

• různých kombinací více kritérií.2 

 

Pokud vezmeme v úvahu regionální aspekt, pak můžeme regiony vymezit následovně: 

- převážně venkovské, kde žije více než 50% obyvatel ve venkovských oblastech, 

- významně venkovské, kde žije 15 – 50% obyvatel ve venkovských oblastech, 

- výrazně městské, kde žije méně než 15% obyvatel ve venkovských oblastech3  

 

U regionálního aspektu je ovšem problém v tom, že do něj není zahrnuto obyvatelstvo žijící 

v hustě osídlených venkovských oblastech. Z tohoto důvodu je regionální definice obtížně 

použitelná s ohledem na místní specifika. Bývá tak často využívána pouze jako pomůcka při  

mezinárodním srovnání. Venkovské oblasti dle metodiky OECD ukazuje následující obrázek 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EUROSTAT 

 

                                                 
2 Rozvoj venkova ve Zlínském kraji v letech 2000 - 2006 [online]. Zlín : ČSÚ, březen 2008 [cit. 2010-02-03]. 
Dostupné z WWW: <http://www.jihlava.czso.cz/xz/edicniplan.nsf/t/100033DACD/$File/1372n1.pdf>. 
3 PĚLUCHA, 2006 

Obrázek 2.1 Venkovské oblasti podle OECD 
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Další používaná definice vychází z Evropského statistického úřadu (EUROSTAT). Ten zvolil 

odlišný přístup, i když se zde také bere v úvahu ukazatel hustoty osídlení. Jedná se o tzv. 

„vymezení podle stupně urbanizace“. Zde se regiony dělí na 3 skupiny: 

• Hustě zasídlené oblasti – charakterizují je sousedící obce, jejichž hustota obyvatel 

přesahuje 500 ob/km2 a celkový počet obyvatel v oblasti dosahuje alespoň 50 000 

obyvatel.  

• Prostřední oblasti – zde jsou charakteristické obce s hustotou zalidnění větší než 100 

ob/km2 a nepaří k hustě zasídleným oblastem. Populace takového regionu je alespoň 

50 000 obyvatel nebo sousedí s hustě zalidněnou oblastí. 

• Řídce osídlené oblasti – zde se řadí obce, které nepatří do žádné z předchozích 

skupin.4 

 

Existují i další metody rozdělení venkova, které ovšem v porovnání s předchozími působí 

zanedbatelným dojmem. 

 

2.2 Rozvoj venkova v kontextu EU 

Evropská unie provádí aktivní politiku rozvoje venkova. Posílení této politiky je jednou 

z hlavních priorit EU. Politika rozvoje venkova se zaměřuje na změny v sektoru zemědělství, 

diverzifikaci ekonomických činností zejména v oblasti malých a středních podniků a 

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

propagace kultury, turismu a rekreace. Při provádění této polity musí být důsledně 

dodržovány principy subsidiarity, decentralizace a spolupráce. Je zde také kladen důraz na 

udržitelný rozvoj.  

Jako každá politika, tak i politika rozvoje venkova má své cíle. Mezi obecné cíle můžeme 

zařadit především zamezení vysídlování venkovských oblastí, boj proti chudobě, podpora 

zaměstnanosti, stejně tak rovných příležitostí, zlepšení jak životních, tak i pracovních 

podmínek venkovského obyvatelstva, ochrana životního prostředí a zvýšení blahobytu. 

Těchto cílů by ovšem nebylo možno dosáhnout, pokud by neexistovala spolupráce s ostatními 

strukturálními politikami.  

                                                 
4 PĚLUCHA, 2006 
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Zprostředkujícím cílem je spolupráce mezi zemědělci a místními samosprávnými orgány. 

Jejím smyslem je zachovat schůdnost zemědělských aktivit, a také umožnit, aby prováděné 

aktivity nikterak neohrožovaly životní prostředí.5  

 

2.3 Vývoj politiky rozvoje venkova v rámci EU 

Politika rozvoje venkova se již od počátku vyvíjela jako součást společné zemědělské 

politiky. Tato politika byla původně zaměřena na podporu investic do zemědělství a 

navazujících odvětví. V první etapě bylo klíčové integrovat potravinový řetězec, a to od 

produkce, až po uvedení výrobků na trh a přispět k následnému zlepšení zemědělských 

struktur a zvýšení konkurenceschopnosti prvovýroby. Následně se politika začala detailněji 

zabývat také lidským kapitálem ve formě předčasných odchodů zemědělců do důchodu a 

odborného vzdělávání.  

V průběhu 70. let byl do Společné zemědělské politiky (SZP) implementován první územní 

prvek, na jehož základech byly určeny znevýhodněné oblasti způsobilé pro zvláštní opatření. 

Hlavním cílem bylo zamezit odchodu obyvatelstva ze zemědělství a venkovských oblastí, 

čímž hrozil možný zánik oblastí.6  

V polovině 90. let měla již Evropská unie celou řadu nejrůznějších nástrojů pro naplňování 

svých cílů (např. restrukturalizace zemědělství, územní rozvoj, ochrana ŽP aj.). Poměrně 

důležitým milníkem byl program Agenda 20007. Tento program nabízí výběr více než 20 

opatření, ze kterých si každý stát individuálně vybírá to, které nejvíce vyhovuje jeho 

venkovským oblastem. Opatření jsou následně implementována do vnitrostátních nebo 

regionálních programů. Finanční příspěvek unie k financování opatření závisí jak na opatření, 

tak i na regionu. Agenda 2000 také začlenila politiku rozvoje venkova do 2. pilíře společné 

zemědělské politiky. První pilíř tvoří  tržní politika. Cílem společné zemědělské politiky je 

dosahovat rovnováhy mezi těmito pilíři. Provázanost obou pilířů zdůrazňuje následující 

obrázek 2.2. 

 

 

                                                 
5 PĚLUCHA, 2006 
6 BOHÁČKOVÁ, HRABÁNKOVÁ, 2009 
7 Agenda 2000 je akčním programem přijatým Evropskou komisí 15. července 1997. Je oficiální odpovědí na 
požadavky vyslovené na zasedání Evropské rady v Madridu v prosinci 1995, tj. představuje všeobecný 
dokument o rozšíření a o reformě společných politik a zprávu o budoucím finančním rámci Unie po 31. prosinci 
1999. Agenda 2000 se dotýká všech otázek, kterým Unie čelí na počátku 21. století. Součástí dokumentu jsou 
posudky Evropské komise na země, které se v té době ucházely o členství v Unii. 
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Obrázek 2.2 Udržitelný rozvoj zemědělství a venkovských oblastí 
 
  První pilíř    Druhý pilíř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Zdroj: The Rural Development Policy 2007 – 2013 – vlastní úprava 

 

Jak je důležitá doplňkovost pilířů ukázala nedávná reforma SZP z června 2003. Zde se první 

pilíř podílí na poskytnutí podpory příjmů zemědělcům, kteří mohou produkci přizpůsobovat 

tržní poptávce. Naproti tomu druhý pilíř poskytuje farmáře jako poskytovatele veřejných 

statků v rámci funkce ochrany životního prostředí a rozvoje venkova, a také podporuje 

venkovské regiony v jejich rozvoji. Reforma napomáhá k posilování politiky rozvoje venkova 

díky zavedení nových opatření8 a zajištění více prostředků z fondů EU. 

Pro rozvoj venkova byla ovšem důležitější událostí Druhá evropská konference o rozvoji 

venkova z rakouského Salzburgu v listopadu 2003.9 Téma konference znělo: „Zárodky 

budoucího rozvoje venkova – vytváření politiky, která může splnit naše tužby“. Na konferenci 

byly vytyčení oblasti, které budou mají být klíčem v úspěšném provádění politiky rozvoje 

venkova. Do těchto oblastí patří: 

• Zemědělství a lesnictví – tato odvětví mají klíčovou roli při utváření venkovské 

krajiny a zachování životaschopných venkovských společenství. Veřejná podpora 

rozvoje venkova má stále oprávněné důvody, jelikož usnadní proces restrukturalizace 

zemědělství, udržitelný rozvoj venkova a přispěje k vyváženému vztahu mezi 

venkovem a městskými oblastmi. 

                                                 
8 Tato opatření se týkala zlepšení kvality a dobrých životních podmínek zvířat a pomoc zemědělcům při plnění 
nových norem EU 
9 The rural development policy 2007 - 2013 [online]. Luxembourg : Office for Official Publications of the 
European Communities, 2006 [cit. 2010-03-05]. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2007/en_2007.pdf>. 

Tržní politika 
Podpora příjmů 

Politika rozvoje 
venkova 

Veřejné statky 

Produkce potravin Funkce ochrany 
životního prostředí 

 

Funkce rozvoje 
venkova 
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• Rozšíření rozvoje venkova – není možné, aby byl venkov založen pouze na 

zemědělství. Diverzifikace je tudíž nezbytná pro rozvoj a udržitelnost venkovských 

společenství. 

• Kvalita a bezpečnost potravin – obyvatelé dbají v čím dál větším měřítku na 

bezpečnost a kvalitu potravin, dobré životní podmínky zvířat a na zvelebování 

venkovské krajiny. 

• Dostupnost veřejných služeb – v současné době stále problém ve velké většině 

venkovských oblastí. Je zde nedostatek alternativních pracovních příležitostí, věková 

struktura značně omezuje rozvojový potenciál (především ženy a mladí lidé). 

• Pokrytí území EU – je třeba, aby politika byla uplatňována ve všech venkovských 

oblastech EU27. Aktéři poté mohou čelit výzvám, které plynou z restrukturalizace, 

dopadů reforem SZP a z měnících se modelů zemědělského obchodu. 

• Soudržnost – politika rozvoje venkova významně přispívá k hospodářské a sociální 

soudržnosti, kterou je ovšem třeba nadále posilovat. 

• Zúčastněné strany – na navrhování opatření se má podílet široký okruh účastníků, 

mající aktivní zájem, aby byl rozvoj venkova udržitelný. Budoucí politika by měla 

využívat podpor EU pro venkov prostřednictvím přístupu „zdola“10, od místních 

partnerství, s využitím zkušeností z iniciativy LEADER. 

• Partnerství – zde je snaha o to, aby byla politika rozvoje venkova prováděna 

v partnerství mezi veřejnými a soukromými organizacemi a občanskou společností. 

• Zjednodušení – politiku je třeba naléhavě a výrazně zjednodušit. Základem musí být 

jeden programovací, finanční a kontrolní systém, který bude potřebám rozvoje 

venkova přizpůsoben. 

 

2.4 Rozvoj venkova v ČR v období 2000 - 2006 
 

V letech 2000 – 2006 byl rozvoj venkova stále součástí strukturální politiky, a to nejen 

v kontextu EU, ale samozřejmě i v České republice. Zemědělství bylo (a stále je) v České 

republice bráno jako významná součást venkova, a tudíž byla opatření na zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělského sektoru považována za podporu venkova. Zde můžeme 

jmenovat především Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 a 

                                                 
10 Přístup zdola nahoru v podstatě znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co si lidé vytvoří sami ve svém regionu. 
Tento přístup je klíčový pro iniciativu LEADER. 
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Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Tyto programy byly výrazně 

sektorově zaměřeny. V roce 1999 byl pomocí Ministerstva pro místní rozvoj připraven 

Národní rozvojový plán, který obsahoval sektorové a regionální dokumenty. Propojení těchto 

dvou složek bylo důležité pro splnění požadavků Agendy 2000 a upřesnilo cíle a priority 

v souvislosti s požadovanou restrukturalizací zemědělství v České republice. V rámci tohoto 

rozvojového programu byl následně zpracován Sektorový operační plán, který zajišťoval 

potřebný soulad a úroveň produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, dále pak 

provázanost zemědělství a lesního a vodního hospodářství, zohlednění přírodních a sociálně-

ekonomických parametrů jednotlivých venkovských oblastí. SOP byl zpracován pouze pro Cíl 

1 a realizace zahrnovala 2 období. 1. etapa (2000 – 2002) se realizovala finanční podpora 

prostřednictvím programu SAPARD. 2. etapa (2003 – 2006) už nabídla přímé využívání 

strukturálních fondů EU. SOP obsahoval tyto priority: 

• Priorita 1 – trvale udržitelný rozvoj. 

• Priorita 2 - rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního 

hospodářství. 

• Priorita 3 – zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. 

 

Celkově můžeme říct, že po roce 2000 se regionální politika (a s ní i oblast venkova) 

orientovala hlavně na posílení významu nehmotných investic, lidské zdroje, podporu malého 

a středního podnikání, ochranu životního prostředí, rozvíjení poradenství a zintenzivnění 

podpory zřizování hospodářských a technologických center.11  

V souvislosti s přístupem deseti nových členů do EU připravila Evropská komise řadu 

podpůrných programů financovaných ze strukturálních fondů. Zde má výsostné postavení 

program SAPARD. V roce 2004 pak byly schváleny dva klíčové programové dokumenty, 

které problematiku zemědělství a venkova řešily. Jedná se o Horizontální plán rozvoje 

venkova a OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Těmito nástroji se budu zabývat 

v následující podkapitole.  

 

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1.5. 2004. Od tohoto data je plnohodnotným 

členem EU. Ovšem ještě před vstupem mohla využívat nejrůznější prostředky plynoucí z EU. 

Jejich stručný výčet a význam si nyní nastíníme. Jedná se o tyto programy: 

 

                                                 
11 Regionální studia (1/2009) 
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• SAPARD – předvstupní nástroj, 

• OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – období 2004 – 2006, 

• Horizontální plán rozvoje venkova  - období 2004 – 2006. 

2.4.1 SAPARD 

Tento program byl určen pro deset kandidátských zemí. Jeho cílem bylo pomáhat 

kandidátským zemím při řešení problémů, spojených se zaváděním acquis communautaire 

řešící společnou zemědělskou politiku a problémů vyplývajících ze strukturálních změn 

zemědělských odvětví a oblastí venkova. Hlavními cíli programu byla podpora udržitelného 

rozvoje, zemědělství a venkova před vstupem do EU. Roční rozpočet programu činil 540 mil. 

EUR (ceny roku 2001). Alokace prostředků pro jednotlivé země se lišila v závislosti na 

různých kritériích (např. zemědělská plocha, HDP/obyvatel aj.). 

Pro implementaci programu SAPARD v České republice byla zřízena Agentura SAPARD. Ta 

byla odpovědná za příjem žádostí, administraci projektů, kontrolu, monitorování, platby, atd. 

V rámci alokace prostředků na program SAPARD bylo proplaceno 3. 895 mil. Kč.  

 

2.4.2 OP rozvoj venkova a multifunk ční zemědělství 

Program navazuje předvstupní nástroj SAPARD a jeho cílem bylo zajištění trvale 

udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování produktů ze 

zemědělství. Je zde navíc zahrnuta i podpora lesního a vodního hospodářství. Tento program 

byl pro Českou republiku aktuální v letech 2004 – 2006. Odehrával se tedy po dobu prvních 

dvou let od vstupu do Evropské unie. Cílem bylo zajištění konkurenceschopnosti zemědělství 

prostřednictvím vyšší produktivity práce, zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských 

výrobků, a z toho plynoucí zvýšení příjmů v sektoru. Při implementaci se vycházelo ze 

zkušenosti s předvstupním programem SAPARD. Finanční alokace tohoto operačního 

programu činila 174 mil. EUR. 

2.4.3 Horizontální plán rozvoje venkova 

Tento plán pro období 2004 – 2006 byl základním programovým dokumentem schváleným 

Evropskou komisí pro poskytování prostředků ze strukturálních fondů na pomoc českému 

zemědělství a venkovu. Prostředky plynuly ze záruční sekce Evropského zemědělského 

orientačního a záručního fondu. Celková finanční alokace činila 678,5 mil. EUR. Prioritní 

oblastí tohoto programu je Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních 
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zdrojů. Tohoto cíle je možno dosáhnout pomocí dílčích cílů jakými jsou ochrana a podpora 

vysoké hodnoty přírody a udržitelného zemědělství, které dodržuje environmentální 

požadavky, zachování a podpora zemědělských systémů s nízkými vstupními náklady, 

ochrana a zlepšování přirozeného prostředí, hygienických podmínek a podmínek spokojené 

existence zvířat, zachování a posílení životaschopné sociální struktury ve venkovských 

oblastech.12 

Aby mohlo být dosaženo prioritního cíle, byla schválena opatření, která jsou v souladu 

s příslušnými legislativními akty.13 Jedná se o  předčasné ukončení zemědělské činnosti, měně 

příznivé oblasti s environmentálními omezeními, agroenvironmentální opatření, lesnictví, 

zakládání skupin výrobců a technická pomoc.  

 

2.5 Politika rozvoje venkova pro období 2007 – 2013  

V novém programovacím období  je politika rozvoje venkova popsána v nařízení Rady č. 

1698/2005.14  Tato politika je charakterizována kontinuitou a změnou a vychází ze 

strategických směrů EU. Také nyní dává na výběr opatření, kterých mohou členské státy 

využívat a na něž dostanou finanční podporu v rámci jednotlivých programů rozvoje venkova. 

 

2.5.1 Architektura a cíle politiky rozvoje venkova 

Programem rozvoje venkova pro Českou republiku se budu detailněji zabývat ve druhé 

kapitole této práce. V období 2007 – 2013 se politika rozvoje venkova soustřeďuje na 

naplňování těchto tří cílů: 

• Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

• Podpora hospodaření s půdou a zlepšování životního prostředí, 

• Zlepšování kvality života a podpora diverzifikace hospodářských činností. 

 

Každému z cílů v programech odpovídá tématická osa. Tři tématické osy jsou doplněny osou 

LEADER (tzv. metodologická osa). Pro každou z os je důležité zajistit takové finanční 

vybavení, které zajistí vyvážení daného programu. Důležitým prvkem rozvoje venkova jsou 

předem vymezená opatření. Jejich podobu nám přibližuje následující tabulka 2.1. 

                                                 
12 http://eagri.cz/public/eagri/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/horizontalni-plan-rozvoje-venkova-hrdp/ 
13 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 
14 Eurlex [online]. 2005 [cit. 2010-03-07]. Nařízení rady č. 1698/2005. Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:CS:PDF>. 
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Tabulka 2.1Politika rozvoje venkova EU 2007 - 2013 
Strategie EU 
Vnitrostátní strategie Stanovení cíle 

Program rozvoje venkova 
Lidské zdroje 
odborné vzdělávání a informační akce 
mladí zemědělci 
předčasný odchod zemědělců do důchodu 
využití poradenských služeb 
řízení poradenských služeb pro zemědělství a 
lesnictví 
Fyzický kapitál 
investice do zemědělství/lesnictví 
zpracování/uvádění na trh/spolupráce při zavádění 
inovací 
infrastruktura zemědělství/lesnictví 
obnova potenciálu zemědělské produkce 
Kvalita zem ědělské produkce a produkt ů 
dočasná podpora plnění norem 
pobídkový program jakosti potravin 
propagace jakosti potravin 
Přechodná opat ření  
částečně soběstačné hospodaření 

Opatření 

zřizování seskupení producentů 
Podíl financování minimum 10% 
Spolufinancování EU max 50/75% 

Osa 1 
konkurenceschopnost 

Územní uplatnění všechny venkovské oblasti 
Udržitelné využívání zem ědělské p ůdy 
horské znevýhodněné oblasti 
jiné znevýhodněné oblasti 
zemědělské oblasti programu Natura 2000 
agroenvironmentální podmínky/dobré podmínky 
zvířat 
podpora neproduktivních investic 
Udržitelné využívání lesní p ůdy 
zalesnění 
zemědělsko-lesnický systém 
lesní oblasti programu Natura 2000 
lesní prostředí 
obnova potenciálu lesní produkce 

Opatření 

podpora neproduktivních investic 

Podíl financování minimum 25% 
Spolufinancování EU max 55/80% 

Osa 2                         
hospodaření s 

přírodou 

Územní uplatnění všechny venkovské oblasti 
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Kvalita života 
základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo 
venkova 
obnova a rozvoj vesnic 
ochrana a zachování dědictví venkova 
Diverzifikace hospodá řství 
diverzifikace nezemědělských činností 
podpora mikropodniků 
podpora turistiky 
Odborná p říprava, získávání dovedností a oživení  
odborná příprava a informace 

Opatření 

získávání dovedností, oživení a provádění 
Podíl financování minimum 10% 
Spolufinancování EU max 50/75% 

Osa 3                        
rozšíření rozvoje 

venkova 

Územní uplatnění všechny venkovské oblasti 
Zdroj: The Rural Development Policy 2007 – 2013 – vlastní úprava 

 

Tato metodika je prospěšná pro obě zúčastněné strany. Evropské unii umožňuje zaměřit 

spolufinancování rozvoje venkova na společné priority EU. Naproti tomu členským státům 

ponechává určitou volnost na vnitrostátní a regionální úrovni pro zajištění rovnováhy mezi 

odvětvovým a územním rozměrem. Architekturu politiky rozvoje venkova v současném 

programovacím období nám přibližuje následující obrázek 2.4. 
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Obrázek 2.3Architektura politiky rozvoje venkova 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: The Rural Development Policy 2007 – 2013 – vlastní úprava 

 

 

Výše uvedené nařízení představuje určitý pokrok z hlediska obsahu a naplňováni politiky 

rozvoje venkova. Oproti programovacímu období 2000 – 2006 došlo k zjednodušení pravidel 

v oblasti programováni, financování a kontroly. Důležitým prvkem je také vznik Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento fond je primárně určen na podporu 

a rozvoj venkovského prostředí.  
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2.5.2 Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je finanční nástroj, sloužící pro podporu 

venkova, který spadá pod Společnou zemědělskou politiku. Prostředky z tohoto fondu slouží 

k naplnění cílů, které jsou určeny pro politiku rozvoje venkova.  

Dle nařízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června proběhlo rozdělení původního 

Zemědělského orientačního a záručního fondu na dva nové fondy15: 

• Evropský zemědělský – záruční sekce – určen pro pilíř 1. 

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – určen pro pilíř 2. 

Oblast rybářství bude řešena samostatným fondem – Evropským rybářským fondem. 

 

Na rozvoj venkova bylo na období 2007 – 2013 vyčleněno 67,5 miliard EUR.  

Na území venkova a v zemědělském sektoru budou i nadále působit nástroje politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU. Mezi tyto nástroje bude patřit Evropský fond pro 

regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Koordinace 

těchto fondů s politikou soudržnosti bude prováděna prostřednictvím Meziresortní 

koordinační skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj.  

Klíčovou změnou v programovacím období 2007 – 2013 je skutečnost, že EAFRD není 

součástí strukturálních fondů. EAFRD je nejdůležitější finanční nástroj podpory komplexního 

rozvoje venkova pro všechny členské země EU. EAFRD věcně navazuje na obsah operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Horizontálního plánu rozvoje venkova 

a iniciativy LEADER. Změny oproti minulému období jsou zejména v zahrnutí území 

NATURA 2000, ve vymezení méně příznivých oblastí, v zahrnutí ŽP v lesích, ve zpřísnění 

norem Společenství aj. Je zřejmé, že pomoc z tohoto fondu bude poskytována nejen 

zemědělcům, ale i dalším důležitým subjektům rozvoje venkovského prostředí, jako jsou 

podnikatelé, spolky, sdružení, neziskové organizace, obce a další.  

 

 

 

 
 

                                                 
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:CS:PDF. 
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2.5.3 Další možnosti financování rozvoje venkova 

 

Mimo příspěvky ze strukturálních fondů Evropské unie můžou podnikatelé a jiné instituce na 

venkově využívat další zdroje pro financování. Mezi nejčastěji používané formy podpory 

patří: dotace, bezúročný úvěr, zvýhodněné úvěry, podřízené úvěry, příspěvky na úhradu 

úroků, záruka za kapitálový vstup, příspěvky na získání certifikátu, příspěvky na pracovní 

místa aj.  

 

Dotace 

Dotace je poskytnutí finančních prostředků z různých typů rozpočtů. Jedná se o rozpočty 

státní, rozpočty krajů či obcí. Patří zde i prostředky z fondů EU. Zpravidla bývá dotace určena 

na přesně vymezený účel a při porušení pravidel nastává povinnost dotaci vrátit včetně 

penále.  

Dotace můžeme rozdělit do dvou skupin: 

o nárokové – např. města a obce získávají dotace za činnosti, které vykonávají za státní 

sektor; 

o nenárokové – o tyto dotace musí subjekt požádat a splnit určité podmínky pro jejich 

získání. Důležitá je zde i kvalita záměru nebo projektu. Příkladem jsou dotace ze 

strukturálních fondů EU nebo Státního fondu životního prostředí aj.  

 

Bezúročný úvěr 

Tato forma úvěru je poskytována na financování nákladů projektu. Většinou se tento typ 

úvěru poskytuje začínajícím podnikatelům na zahájení jejich činnosti a zpravidla se nejedná o 

velkou částku. Podpora je poskytována v režimu de minimis16.  

 

Zvýhodněné úvěry 

Podpora může být poskytnuta formou zvýhodněného úvěru s delší dobou splatnosti a 

s pevnou úrokovou sazbou. Obvykle bývá poskytován do výše 50 – 80% předpokládaných 

nákladů projektu. Splatnost tohoto úvěru bývá stanovena různým způsobem. Například až na 

                                                 
16 Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", neboť se právně nejedná o veřejnou 
podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy), a proto podpory, respektive schémata 
podpory, poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis nemusí být Evropské komisi ani oznamována. De 
minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými 
jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční 
strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. 
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8 let s odkladem splátek až na 5 let. Také tyto úvěry bývají poskytovány v režimu de minimis 

a jsou určeny malým a středním podnikatelům. Poskytuje je Českomoravská záruční a 

rozvojová banka.  

 

Podřízené úvěry 

Podmínkou pro získání tohoto úvěru je souběžné získání jiného úvěru nebo leasingu od 

komerčního ústavu, a to minimálně ve výši podřízeného úvěru. Poskytovatelem je i zde 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, která má pro tyto účely sjednány dohody o 

spolupráci s bankami. Podřízený úvěr je splácen jako poslední za ostatními závazky.  

 

Příspěvky na úhradu úroků 

Jedná se o příspěvky k úhradě úroků z bankovních úvěrů, které čerpá podnikatel 

v zemědělství od komerční banky. Tyto příspěvky poskytuje především Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond.  

 

Záruka za kapitálový vstup 

Za kapitálový vstup se považuje: 

� nákup nebo úpis akcií nebo získání podílu v podniku žadatele, 

� vklad tichého společníka, 

� úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu. 

 

Současně je možno investorovi poskytnout příspěvek na úhradu nákladů služeb externích 

poradců.  

 

Příspěvky na získání certifikátu 

Umožňují malým a středním podnikatelům získat příspěvek na certifikaci ve výši 50% 

nákladů na poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS17. 

Příspěvky se vyplácí až po získání certifikátu nebo ověření environmentálního prohlášení 

subjektu zapojeného do programu EMAS. Program řídí ČMZRB.  

 

Příspěvky na pracovní místa 

 Příspěvky lze rozdělit na 2 kategorie: 

                                                 
17 Eco- Management and Audit schneme 
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� příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa – příjemcem je 

OSVČ, která zahajuje podnikání, na jehož rozjezd může žádat o příspěvek od Úřadu 

práce; 

� příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa – zaměstnavatelé můžou dostat 

příspěvek pokud zaměstnávají zaměstnance ze sociálně znevýhodněných skupin tzn. 

osoby se změněnou pracovní schopností a občanů společensky nepřizpůsobivých.  

 

2.5.4 Evropská sí ť pro rozvoj venkova a Celostátní sí ť pro rozvoj 

venkova 

 

Pro Českou republiku, stejně jako pro další členské země EU, vznikla povinnost do konce 

roku 2008 zřídit Celostátní síť pro rozvoj venkova. Členy této sítě jsou organizace a správní 

orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství.Síť bude podřízena společné Evropské 

síti pro rozvoj venkova. 

V České republice je zřizovatelem sítě Ministerstvo zemědělství. Síť bude propagovat nejen 

aktivity Ministerstva zemědělství, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru nejen u nás, 

ale i v zahraničí.  

V celoevropském měřítku jsou cíle sítě následující: 

• shromažďovat analyzovat a šířit informace o opatřeních Společenství k rozvoji 

venkova; 

• na úrovni Společenství shromažďovat, šířit a upevňovat osvědčené postupy rozvoje 

venkova; 

• poskytovat informace o vývoji ve venkovských oblastech Společenství a třetích zemí; 

• na úrovni Společenství pořádat setkání a semináře pro osoby, které se aktivně podílejí 

na rozvoji venkova; 

• zakládat a provozovat sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí 

a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova; 

• podporovat vnitrostátní sítě a národní iniciativy pro spolupráci.18  

 

                                                 
18 PĚLUCHA, 2006 
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Cíle Celostátní sítě pro rozvoj venkova vysvětlím podrobněji, neboť se týkají také Programu 

rozvoje venkova, který je klíčovým dokumentem v oblasti podpory rozvoje venkova. Jedná se 

o následující cíle: 

Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a 

zemědělství. Tento cíl přispívá ke stabilizaci venkova a zmírní odliv populace od měst. 

Součástí je také předávání zkušeností se žádostmi o dotační podporu a zlepšování 

informovanosti o politikách rozvoje venkova. 

Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za 

účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolupráce. Pro dosažení cíle je 

klíčová koordinace informačních toků. Zde se promítnou regionální zájmy reflektující osy 

Programu rozvoje venkova. Dosažením tohoto cíle se zvýší růst kvality života na venkově a 

diverzifikace venkovského hospodářství.  

Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova sdružením expertů. Experti 

budou sdruženi do Tématických pracovních skupin. Budou koordinovat výměnu odborných 

materiálů, informací a budou podávat informace členům Tématické pracovní skupiny, do 

které budou patřit.  

Sběr informací a údajů o nejlepší praxi. Tímto cílem politika rozvoje venkova zvyšuje svou 

účinnost. Využití a vyhodnocení zkušeností má velký vliv na všechny cíle a aktivity Sítě a 

podpoří tak proces učení aktérů působících ve venkovském prostoru. 

Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí týkajících se subjektů podílejících se 

na rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictvím tohoto cíle a zároveň nástroje se propojí 

většina cílů Sítě a budou přímo realizovány. Síť se tím pádem stane komunikačním nástrojem 

Programu rozvoje venkova a zefektivní jeho implementaci. Díky setkávání subjektů činných 

ve venkovském prostoru se zajistí také zpětná vazba.  

Vytvoření databáze expertů a poradců + systém zavedení poradců pro venkov a 

zemědělství osy III a IV PRV. Cílem je vytvoření komplexního poradenského systému pro 

Program rozvoje venkova. 

Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova, a tím 

podpořit atraktivitu venkovského území České republiky. Vytvořením systému bude 

propagováno MZe a jeho úspěch dosažené při realizaci Programu rozvoje venkova. Do tohoto 

cíle paří také publikační činnost a vydávání nejrůznější materiálů PRV.19    

 
 

                                                 
19 AKČNÍ PLÁN CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV, 2009 
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3 Program rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova je klíčovým dokumentem, který přispívá k dosažení cílů 

stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova. Hlavním cílem je podpora 

rozvoje venkovského prostoru Česka na bázi trvale udržitelného rozvoje. Dále má za úkol 

zlepšit stav životního prostředí a snížit negativní vlivy intenzivního zemědělského 

hospodaření. Program dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České 

republiky v základních potravinářských komoditách, a také bude podporovat rozšiřování a 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově s cílem rozvoje podnikání, vytváření nových 

pracovních míst a snižování míry nezaměstnanosti na venkově a posilování sounáležitosti 

obyvatel s venkovským prostorem.  

Program se vztahuje na území České republiky mimo hlavní město Praha a určuje politiku 

rozvoje venkova v období 2007-2013.  

 

Program rozvoje venkova obsahuje: 

 

• analýzu situace z hlediska silných a slabých stránek, zvolenou strategii pro jeho plnění a 

následné zhodnocení, 

• zdůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické hlavní směry Společenství a 

národní strategický plán i očekávaný dopad následného hodnocení, 

• informace o osách a opatřeních navrhovaných pro každou osu a jejich popis včetně 

konkrétních ověřitelných cílů a ukazatelů, které umožňují měřit pokrok, účinnost a 

účelnost programu, 

• finanční plán obsahující dvě tabulky uvádějící celkový příspěvek z fondu plánovaný na 

každý rok a tabulku stanovující pro celé programovací období celkový plánovaný 

příspěvek Společenství a odpovídající národní veřejné finanční prostředky na každou osu 

a částku vyhrazenou na technickou pomoc, 

• orientační rozpis počátečních částek na příslušná opatření podle veřejných a soukromých 

výdajů, 

• prvky potřebné pro hodnocení podle pravidel hospodářské soutěže, 

• informace o komplementaritě s opatřeními financovanými dalšími nástroji SZP 

prostřednictvím politiky soudržnosti a Evropským rybářským fondem, 
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• ujednání o uskutečňování programu včetně jmenování veškerých orgánů a informací o 

souhrnném popisu řídící a kontrolní struktury.20 

3.1 Analýza prost ředí 

V první části Programu rozvoje venkova se setkáváme s analýzou prostředí České republiky 

hned podle několika hledisek. Podle všeobecné charakteristiky je Česká republika 

středoevropským státem o celkové rozloze 78 860 km2 a s 10,2 mil. obyvateli. Na východě a 

severovýchodě sousedí se Slovenskou a Polskou republikou, na jihu s Rakouskem a nejdelší 

hranici má na severozápadě až jihozápadě se Spolkovou republikou Německo. Z celkové 

plochy území leží jen 39 % v nadmořské výšce pod 400 m n. m. V evropských poměrech má 

charakter horské až podhorské oblasti. Podnebí ČR se vyznačuje vzájemnou interakcí 

oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno převládajícím západním prouděním 

a intenzivní cyklonální činností, která způsobuje časté střídání počasí a poměrně hojné 

srážky. Značný vliv na klima ČR má rovněž reliéf krajiny.21 

Na základě přibližně shodných klimatických podmínek pro růst a vývoj zemědělských plodin 

bylo území republiky rozděleno do tzv. klimatických regionů.22 Jejich rozložení na území ČR 

je znázorněno na následujícím obrázku 3.1 

Obrázek 3.1 Klimatické regiony na území ČR 

 

Zdroj: Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 

                                                 
20 PĚLUCHA, 2006 
21 Program rozvoje venkova, 2008 
22 Program rozvoje venkova, 2008 
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Česká republika hospodaří s 4 264 tis. ha zemědělské půdy, což představuje přibližně 54% 

celkové rozlohy země. Na jednoho obyvatele připadá 0,42 ha zemědělské půdy, což 

představuje přibližně evropský průměr. Lesní porosty tvoří více než třetinu půdního fondu. 

Strukturu půdního fondu ukazuje následující obrázek 3.1. 

 
Obrázek 3.2 Struktura půdního fondu 

53,75%33,67%

2,07%

1,67%

8,84%

zemědělská půda

lesní pozemky

vodní plochy

zastavěné plochy

ostatní plochy
 

Zdroj: Ročenka půdního fondu 2010 - vlastní zpracování 
 
V České republice dochází přibližně od roku 1995 k úbytku zemědělské půdy (15 tis. ha). 

Oproti tomu roste výměra lesních porostů o 16 tis. ha. Většinu zemědělské půdy vlastní 

fyzické či právnické osoby. Ve vlastnictví státu je přibližně 600 tisíc ha zemědělské půdy, 

kterou pronajímá Pozemkový fond ČR. Velká roztříštěnost vlastnictví a velký podíl najaté 

půdy do velkého počtu pronajímatelů je překážkou rozvoje podnikání na zemědělské půdě. 

Problémem zemědělského sektoru je klesající počet pracovních sil. Zemědělství nadále 

zaostává v úrovni průměrných mezd (přibližně o 28% s průměrnou mzdou v národním 

hospodářství).  

 

Jak již název Program rozvoje venkova napovídá, klíčovou roli zde hrají venkovské oblasti. 

Pro jejich klasifikaci vychází Evropská unie z metodiky OECD, která je založena na kritériu 

přepočtené hustoty obyvatel. Tomuto kritériu jsem se věnoval v 1. kapitole. Hranicí, kterou 

je v ČR běžně definována venkovská obec je 2000 obyvatel. Obce s počtem obyvatel nižším 

než 2000 jsou u nás považovány za venkovské. Obcí, které považujeme za venkovské je 

v České republice 5612, což je v přepočtu 89,82% všech obcí na území státu. Žije zde však 

jen čtvrtina celkového počtu obyvatel, což je přibližně 2 700 000 osob (k 1.1. 2005). 
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Analýza silných a slabých stránek 
 

Za silnou stránku v oblasti rozvoje zemědělství můžeme považovat zejména bohatou tradici 

zemědělství ve všech regionech České republiky, a to i v regionech, kde nebyly příznivé 

podmínky pro rozvoj zemědělské produkce. V souvislosti se zefektivňováním výroby a 

působením trhu došlo v minulých letech k opuštění výroby u některých komodit. Nadále však 

existuje celá řada produktů, kterými ČR může konkurovat i v mezinárodním měřítku.  

Tradiční zemědělská výroba a s tím související společenský život ve venkovských oblastech 

vytvořily značný potenciál kulturního dědictví a rozvinutý společenský a zájmový život na 

venkově.  

Mezi slabými stránkami v oblasti zemědělství dominuje nízký počet pracovních příležitostí na 

venkově, což vede k ukončení různých druhů výrob a odlivu mladé kvalifikované pracovní 

síly do míst, kde mohou svou kvalifikaci uplatnit lépe. Poměrně nevýhodné postavení 

zemědělců ještě umocňuje fakt, že často hospodaří na pronajaté půdě. Podniky často pracují 

se zastaralými technologiemi, které spolykají vysoké náklady na provoz. Je zde obtížné 

pracovat s inovacemi a znalostmi. Jejich přínos zdi sice můžeme vidět, ovšem je velmi 

pomalý.  

Český venkov v sobě ovšem skrývá i mnohé příležitosti. Tou hlavní je využití potenciálu 

bohaté kulturní tradice venkova a využití funkce zemědělství v oblasti cestovního ruchu. 

Zemědělské podniky  by měly více využívat nové technologie, neboť díky nim se stane jejich 

produkce kvalitnější, a tím pádem konkurenceschopnější.  

Co se týká ohrožení venkova a zemědělství, tak na prvním místě je vedle dovozu levné 

produkce z jiných zemí také nedostatečná technická infrastruktura. Ta vede společně 

s nedostatkem pracovních míst k odlivu mladých lidí z těchto oblastí. V poslední době je 

často zmiňovaným rizikem pro oblast venkova také změna klimatu. Zde je na mysli 

především častější výskyt extrémních klimatických jevů.23  

 

3.2 Rozvojové osy 

Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení jsou v programu rozvoje venkova řešeny 

prostřednictvím čtyř rozvojových os, které vymezují základní směr rozvoje venkova a 

zemědělství v letech 2007 – 2013. Osy jsou dále rozděleny na jednotlivé priority a ty poté na 

                                                 
23 Program rozvoje venkova, 2008 



 29 

jednotlivá opatření. Finanční alokaci na jednotlivé priority v rámci os znázorňuje následující 

tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1Alokace finančních prostředků  - roční průměr – cíl Konvergence 
 
 

Osy 

 
               Veřejné zdroje 

  
Podíl os z EZFRV % 

Limit 
spolufinancování 

EU % 
 Celkem mil. 

Kč 
EZFRV mil. 

Kč 
ČR       

mil. Kč 
minimum skutečnost  

       
Osa I 3 107 2 330 777 10 22,39 75 
z osy IV 67 54 13 - - 80 
Osa II 7 156 5 725 1 431 25 55,01 80 
z osy IV 72 58 14 - - 80 
Osa III 2 349 1 762 587 10 16,93 75 
z osy IV 510 408 102 - - 80 
Osa IV 650 520 130 5 5 80 
Technická pomoc 67 50 17 max 4 0,48 75 
Celkem 13 329 10 387 2 942 - 99,81 - 

Zdroj: Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, 

2006 

 

Co se týká alokace zdrojů v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, tak 

zde je možno využít 36 mil. Kč v rámci Osy II. Limit spolufinancování EU činí 55%.  

 

3.2.1 OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zem ědělství a lesnictví 

 
Tato osa se dělí na dvě priority a na celkové alokaci EZFRV24 se podílí 22,39%.  

o Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita – zahrnuje různá opatření na 

podporu zemědělských podniků a jejich činností. Vytvoření silného 

zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem 

zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. 

o Priorita 1.2 Přenos znalostí - vytvoření dynamického 

zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a 

snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.   

V rámci analýz týkajících se první osy je třeba soustředit se na aspekt lidského kapitálu. 

Dalším důležitým prvkem je zapojování specifických skupin pracovníků, jako jsou ženy a 

mladí (ale také staří) lidé. Taktéž je třeba zvýši zapojení venkova do informační společnosti. 

                                                 
24 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
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Procentní vyjádření alokace finančních prostředků pro potřeby Osy 1 znázorňuje následující 

graf 3.1. 

 

Graf 3.1 Finanční alokace na jednotlivé priority v rámci osy I (v %) 

7,82

92,18
přenos znalostí

modernizace a inovace

 

Zdroj: Program rozvoje venkova – vlastní úprava 

 

Osa I volně navazuje na minulý operační program. Analýza stavu českého zemědělství jasně 

určuje, že modernizace zemědělských podniků je nezbytná, neboť je zde nedostatek investic 

(stavebních i technologických), a to jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Tato skutečnost se 

negativně projevuje především v podobě zastaralého vybavení zemědělských podniků, a také 

se odráží ve stavu zemědělských stavení, které ne vždy vyhovují moderním požadavkům a 

ochraně životního prostředí. Nízké využívání investic rovněž zvyšuje nákladovost, a 

samozřejmě tím snižuje efektivitu výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty, a tím 

samozřejmě konkurenceschopnost celého zemědělského odvětví.  

  

3.2.2 OSA II: Zlepšování životního prost ředí a krajiny 

 
Primárním cílem této osy je vytvořit multifunkční zemědělství a lesnictví, které je šetrné 

k životnímu prostředí a krajině celkově. Opatření v rámci této osy reagují na nutnost zastavit 

úbytek biodiverzity a nutnost efektivnější ochrany vody a půdy. Některá opatření mají rovněž 

za úkol přispět k mezinárodním závazkům České republiky a napomáhat pří zmírňování změn 

klimatu.  

Pomocí financovaných aktivit mají být redukovány negativní vlivy zemědělského 

hospodaření v oblasti vodního režimu krajiny. Zde se myslí jevy jako jsou splachy hnojiv do 

vody a nadměrná vodní eroze. Má být posíleno vsakování vody do krajiny (tzv. retence), a 
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také sníženo riziko znečištění vod. Podpora biodiverzity souvisí s využíváním šetrnějších 

postupu v oblasti lesnictví a zemědělství, a také kompenzacemi v podobě plateb ve zvláště 

přírodně cenných územích. Tato osa má mimo významu v oblasti životního prostředí také 

význam sociálně-ekonomický. Dotace poskytnuté zemědělcům v zemědělsky méně 

příznivých oblastech podporují setrvání obyvatel, a tudíž i zemědělství, na těchto územích. 

Finanční alokaci prostředků můžeme vidět v grafu 3.2. 

 
Tato osa se dělí na tři priority a celková alokace EZFRV činí 55,2%.  

o Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a 

lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských 

krajin – podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a je zaměřena na ochranu 

přírodních zdrojů. 

o Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy – podporuje především zachování kvalitního 

vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů.  

o Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn – podporuje využívání 

obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí plynů a zachování funkcí lesa.  

 

Graf 3.2 Finanční alokace na jednotlivé priority v rámci osy II 
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biologická rozmanitost
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zmírňování klimatických změn 
 

Zdroj: Program rozvoje venkova – vlastní úprava 

 

3.2.3 OSA III: Kvalita života ve venkovských oblast ech a diverzifikace 

hospodá řství venkova 

 
Jak už název napovídá, tato osa je nejdůležitější pro rozvoj a život na venkově. Má zvláštní 

postavení v rámci EAFRD. Ve svých intervenčních opatřeních se zaměřuje především na 
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zvýšení kvality života na venkově. Toho má být dosaženo především díky diverzifikaci 

venkovské ekonomiky směrem k nezemědělským činnostem. Velký důraz je zde kladen na 

tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na 

venkově. Také ukazuje na nutnost zlepšení občanského vybavení a služeb (včetně 

infrastruktury) a ochranu životního prostředí. Klade důraz na zhodnocení potenciálu 

venkovské krajiny a zachování kulturního dědictví venkova. Osa se snaží řešit velký problém 

venkovských oblastí, a to je snižování populace a odchod mladých lidí z venkova. Za 

posledních 15 let klesl počet pracovních sil v zemědělství o 355 000. Nehledě na to, že 

v současné době se nová pracovní místa takřka nevytvářejí. Problém venkovských obcí je 

fakt, že ne vždy dokáží uspokojit základní potřeby svých obyvatel jako je např. nabídka práce, 

bydlení aj., ale také další potřeby (zejména společenské a kulturní). Především z těchto 

důvodů dochází k odchodu mladých lidí. Populace venkova díky tomuto faktu stárne a 

podmínky vyššího ekonomického růstu venkova se nadále zhoršují.  

 
 
Rozvojová osa se člení na tři priority a alokace pomocí EZFRV činí 16,93 %.  

o Priorita 3.1 – Tvorba pracovních příležitostí - tvorba pracovních míst a 

zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací 

aktivit a podporou venkovské turistiky. Využívání obnovitelných zdrojů 

energie.  

o Priorita 3.2  - Podmínky růstu a kvalita života na venkově - zlepšení vybavení 

a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s 

místním prostředím a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské 

infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ŽP venkovských sídel 

o Priorita 3.3 – Vzdělávání a místní partnerství -  podpora vyšší úrovně 

vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem 

poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních 

technologií. 

 

V rámci této osy si Česká republika určila své priority tak,  že prioritně je zdůrazněno 

zlepšování podmínek růstu a zvyšování kvality života na venkově. Jedná se především o 

budování infrastruktury obcí včetně čistíren odpadních vod, podporu využívání obnovitelných 

zdrojů a ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví venkova. Co do obsahu finančních 

zdrojů je druhou nejvýznamnější prioritou Tvorba pracovních příležitostí. Ta je zaměřena na 
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podporu hospodářských činností, zakládání mikropodniků a cestovní ruch. Při koncentraci 

veřejných a soukromých zdrojů se podnikatelé zapojují do cíleného rozvoje venkova. 

Procentní podíl prostředků k financování osy III ukazuje následující graf 3.3. 

 

Graf 3.3Finanční alokace na jednotlivé priority v rámci osy III 
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Zdroj: Program rozvoje venkova – vlastní úprava 

 

3.2.4 OSA IV: LEADER 

Tato osa je metodickou osou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů 

jednotlivých opatření os I. – III. Hlavním účelem této osy je především zlepšení kvality 

života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení 

přírodního a kulturního dědictví venkova. Pomáhá také s posílením řídících a 

administrativních schopností na venkově. Principy osy Leader jsou pro rozvoj 

venkovského prostředí velmi užitečnou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, 

které plynou ze spojení různých subjektů, působících na venkově. Spojení těchto subjektů 

označujeme jako místní akční skupiny (MAS). Tyto skupiny nepůsobí protikladně vůči 

místní správě, ale vhodně ji doplňují, a to zejména v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a 

přispívají rovněž k rozvoji zemědělství a péči o přírodní krajinu.  

 

Mezi základní principy metody LEADER patří 

• přístup zdola nahoru, 

• partnerství veřejných a soukromých subjektů, 

• místní rozvojová strategie, 

• integrované a vícesektorové akce, 
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• inovativnost, 

• síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER, 

• spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí. 

 

Osa IV LEADER navazuje na iniciativu LEADER +, která byla programem v období 2000 – 

2006 a navazuje na předchozí programy LEADER I (1991 – 1994) a LEADER II (1994 – 

1999). Tato metoda se během svých let stala natolik propracovanou a vyzkoušenou, že není 

problém její koncepci použít u hlavních programů rozvoje venkova v širším rozsahu. Pro ČR, 

stejně tak, jako pro dalších 9 přistoupivších zemí v roce 2004 nebyla ovšem tato metoda 

otevřena (období 2004 – 2006). Ovšem způsobilé orgány jako Ministerstvo zemědělství a 

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistily podmínky pro získání neocenitelných zkušeností 

s touto metodou. V období 2007 – 2013 může ČR již plně tuto osu využívat. V období 2003 – 

2006 vzniklo v České republice asi 40 MAS, které měly za úkol zpracovávat rozvojové 

strategie. Díky tomu získávaly MAS důležité skutečnosti, díky kterým byly schopny 

realizovat své rozvojové strategie prostřednictvím spolupráce a vytváření sítí.25  

 

Místní akční skupiny (MAS) jsou sdružení veřejné správy (obcí, svazků obcí, mikroregionů), 

soukromé sféry a neziskových organizací, které podporují spolupráci v oblasti rozvoje 

venkova a zemědělství a při získávání finančních podpor z EU a národních programů pomocí 

metody LEADER. Cílem podpory je vytvoření podmínek pro rozvoj partnerských vztahů 

mezi skupinami venkovských aktérů na základě dobře připravené strategie zpracování za 

účasti široké veřejnosti, a reflektující veškeré potřeby a možnosti příslušného území. MAS 

vznikají nejčastěji jako seskupení obcí kolem přirozeného centra (jde o určitá spádová území). 

Jejich velikost je určena podle daných parametrů. Průměrná hodnota MAS činí přibližně 33 

tisíc obyvatel a 11 – 20 obcí26. Obce spojuje do mikroregionů nebo MAS především společný 

zájem určitého typu obecného rozvoje území. Ve výjimečných případech jsou zakládány 

z důvodu jednorázové akce typu vybudování čističky odpadních vod. Po splnění úkolu 

v tomto případě seskupení zaniká.  

 

Pro místní akční skupiny jsou charakteristické tyto parametry 

• geograficky homogenní území, 

• hustota obyvatel do 150 ob/km2, 

                                                 
25 LEADER – budoucnost venkova 2009, 2008 
26 http://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx 
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• počet obyvatel od 10 000 do 100 000 (vyjma měst s počtem obyvatel vyšším než 

25000), 

• účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50%, druhá polovina je tvořena 

zástupci podnikatelů a neziskových organizací, 

• členové MAS musí mít v regionu bydliště, sídlo nebo oblast působnosti, 

• MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád a strukturu.27 

•  

Dále musí mít každá MAS svého manažera. Orgány tvoří výběrová komise, programový 

výbor nebo valná hromada.  

MAS zajišťuje především následující činnosti: 

• přípravu a realizaci strategie LEADER; 

• informační a osvětovou činnost pro žadatele o podporu a veřejnost; 

• vyhlašování výzev k podání žádostí, jejich příjem, administraci, hodnocení, výběr 

projektů, monitoring a kontrolu ve fázi realizace; 

• vzdělávání zaměstnanců MAS.  

 

Každá MAS má zpravidla zpracovanou rozvojovou strategii s dlouhodobými záměry, 

prioritami a opatřeními. Někdy se zde objevují i konkrétní projekty pro dané území. 

Zpracovaná strategie je koncipována ve střednědobém horizontu, což koresponduje 

s programovacím obdobím EU. Na zpracování strategie si MAS najímají externí poradenské 

firmy. Otázku financování řeší MAS většinou kombinací počtu obyvatel obce a pevné částky 

dle druhu subjektu (např. 500 Kč pro fyzické osoby, 1000 korun pro obec plus 3 koruny na 

obyvatele)28. Členské příspěvky ovšem tvoří zanedbatelnou část příjmů subjektů. Klíčové jsou 

zde prostředky z Programu rozvoje venkova na realizaci projektů na území dané Místní akční 

skupiny.  

V České republice působí v současné době 149 místních akčních skupin. Podrobnou mapu 

Místních akčních skupin v České republice přikládám v příloze. 

 
 
 
 

                                                 
27 Přístup LEADER, 2006 
28 http://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx 
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3.3 Místní rozvojová strategie Podhostýnska 

 
Poslední část této kapitoly věnuji  popisu strategie rozvoje vybrané místní akční skupiny. 

Jedná se o MAS Podhostýnska. Tento region jsem si vybral z jednoho prostého důvodu a to 

proto, že v tomto regionu žiji a mám tak větší přehled o jeho aktivitách. Také projekt, který je 

obsahem závěrečné kapitoly, se nachází právě na území této MAS.  

3.3.1 Východiska MAS 
 
Podhostýnský mikroregion spadá pod okres Kroměříž. Tento okres je z historického hlediska 

okresem průmyslově zemědělským. I v současné době je většina ekonomicky aktivního 

obyvatelstva zaměstnána v průmyslových podnicích nejrůznějšího typu. Podhostýnsko patří 

mezi vyhledávané turistické oblasti. Na jeho území je celá řada rekreačních zařízení pro 

návštěvníky jak v letním, tak i zimním období. V celé lokalitě se díky různorodému 

geologickému podloží nachází celá řada přírodních památek a zajímavostí. Přírodní park 

Hostýnské vrchy je jediným rozsáhlým chráněným územím mikroregionu, jehož rozloha činí 

cca 98 km2. K významným chráněným územím menšího rozsahu patří např. přírodní 

rezervace Kelčský Javorník s dochovaným pralesovitým porostem horských bučin a javořin, 

přírodní jedlobučinová rezervace Tesák či typický karpatský les pralesovitého charakteru 

Čerňava. Podhostýnský mikroregion je oblastí s vysokým potenciálem cestovního ruchu, k 

čemuž jej předurčují obrovské přírodní a kulturní hodnoty území. Dominantou a symbolem 

celého Podhostýnska je poutní místo Sv. Hostýn s barokním chrámem Panny Marie a 

křížovou cestou. 29 

 

Hospodářská situace 

Na území regionu žije 16426 obyvatel (rok 2009). Míra nezaměstnanosti v témže roce činila 

12,6%. Tato výše je způsobena především globální krizí, kdy byly mnohé podniky nuceny 

propouštět své zaměstnance. Pro srovnání míra nezaměstnanosti v roce 2008 činila 6,4%30. 

Mezi tradiční odvětví regionu patří průmysl dřevařský, nábytkářský (TON Bystřice pod 

Hostýnem), textilní a mlékárenský. V posledních letech nastává v regionu rozmach služeb 

orientujících se na cestovní ruch. Byly vybudovány nové restaurace, ubytovací zařízení, 

sportovní areály aj. Důležitým prvkem této oblasti je i nadále zemědělství a lesnictví. Kromě 

funkcí produkčních tyto odvětví jsou významné i pro funkce mimoprodukční (krajinotvorné, 

                                                 
29 http://www.podhostynsko.cz/index.php?main_m=zakladni_informace 
30 http://leader.isu.cz/regiony_detail.aspx?kodsdru=542 
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environmentální). Především lesnictví pečuje o krajinu vhodnou k odpočinku a cestovnímu 

ruchu.  

 

Vznik MAS 

 Podhostýnský mikroregion realizoval projekt "Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnska" jehož 

cílem bylo vytvoření aktivní a dobře fungující místní akční skupiny. K vlastnímu založení 

došlo 30. června 2006, kdy se uskutečnila ustavující schůze občanského sdružení Místní akční 

skupina Podhostýnska. 

Občanské sdružení Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. sdružuje členy z území 

Mikroregionu Podhostýnsko, které tvoří obce: Bystřice pod Hostýnem (včetně místních částí 

Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov), dále obce Blazice, Brusné, Chomýž, 

Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov (včetně místní části Libosváry), Mrlínek, Osíčko, 

Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, Držková a 

Hošťálková. Jedná se celkem o území 17 samosprávných obcí a 5 místních částí.31  

 Území MAS Podhostýnska je znázorněn na následujícím obrázku 3.4. 

 
Obrázek 3.3 Území MAS Podhostýnska  

 

Zdroj: http://www.mas-podhostynska.cz/mas-podhostynska.asp  

                                                 
31 http://www.mas-podhostynska.cz/mas-podhostynska.asp 
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Založení MAS Podhostýnska i následné zpracování Strategického plánu Leader probíhalo 

metodikou komunitního plánování, kde se postupně na veřejných zasedáních vykrystalizovali 

zájemci o spolupráci na rozvoji regionu. Počet zakládajících členů MAS Podhostýnska byl 30. 

Zájem o členství projevovaly především podnikatelské subjekty a neziskové organizace na 

území regionu. Ke dni 10. 4. 2010 byl počet členů skupiny 41. Důležitým milníkem pro vstup 

nových členů bylo zpracování Integrované strategie území MAS. 

Jako důkaz spolupráce můžeme uvést projekty cyklotras Hostýnských hor a projekt 

běžeckých tras pro zimní období. Zde se očekává zapojení obcí, které zde reprezentují veřejný 

sektor a podnikatelů z oblasti cestovního ruchu a sportovního vyžití. Namátkou uvedeme 

například služby v oblasti ubytování, stravování, půjčovny kol a lyží aj. Při získávání partnerů 

byla zvolena různá kritéria: 

• aktivita jednotlivých partnerů v oblasti jejich působení; 

• zkušenosti při realizaci projektů pro rozvoj území; 

• působiště partnera s cílem postihnout celé území MAS Podhostýnska; 

• ochota pracovat na rozvoji oblasti v dikci trvale udržitelného rozvoje; 

• kreativita a schopnost vnášet do činnosti nové prvky. 

 

Při oslovování a následném výběru partnerů hrály důležitou roli především zkušenosti 

jednotlivých starostů obcí regionu. MAS je samozřejmě otevřena pro všechny zájemce 

v územní působnosti MAS Podhostýnska dle stanov a pravidel LEADER. 

 

Vztah k obyvatelstvu 

MAS Podhostýnska se snaží zapojovat obyvatele k realizaci aktivit již od svého založení. O 

jednotlivých akcích či záměrech jsou občané informováni několika způsoby. Rozhodující část 

obyvatel je zapojena přímo do činnosti MAS jako partneři. Zapojení obyvatelstva se zajišťuje 

především: 

• prostřednictvím samosprávy; 

• prostřednictvím profesních a zájmových skupin; 

• prostřednictvím přímých kontaktů (nejrůznější semináře nebo workshopy); 

• pomocí internetu; 

• dotazníková šetření. 
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V MAS jsou zastoupeny nejrůznější skupiny obyvatel území ze všech sektorů (podnikatelský, 

veřejný, neziskový). Členové mohou řešit své požadavky přímo na jednáních MAS. 

Samozřejmě, že potřeby občanů primárně řeší jednotlivé obce v rámci svých volebních 

programů.  

 

Otevřenost MAS 

MAS Podhostýnska je otevřenou organizací. Zájemce o členství vyplní a podá, kterou doručí 

do sídla MAS Podhostýnska. Nové členy přijímá Valná Hromada MAS Podhostýnska. 

Členství v MAS je ošetřeno ve stanovách. Členem MAS se muže stát každý občan České 

republiky starší 18-ti let, plně způsobilý k právním úkonům, který splňuje podmínky 

stanovené stanovami MAS. Členem MAS se muže stát kterákoliv právnická osoba, vyjma 

právnické osoby, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz. Fyzická i právnická 

osoba musí realizovat projekt nebo mít provozovnu v území působnosti MAS. Práce MAS 

Podhostýnska je založena na principu metody LEADER – tedy spolupráci veřejného, 

neziskového a soukromého sektoru s cílem sociálního, ekonomického a společenského 

udržitelného rozvoje území Podhostýnska. Čím více subjektů a osob bude zapojeno do 

činnosti MAS, tím větší efekt na rozvoj území lze ze vznikajícího partnerství očekávat. Cílem 

MAS je do činnosti více zapojit i zástupce neziskového sektoru. Do zpracovávání analýzy 

území vytváření SPL nebyli zapojeni jen členové MAS, ale organizace mimo strukturu MAS 

a občané. MAS je připravena přijímat nové členy a zároveň (na základe principu Leader) 

nediskriminovat další subjekty, kteří nejsou členy MAS – tzn., že žádosti o dotaci z programu 

Leader na území MAS mohou předkládat i subjekty, které se aktivně nezapojují do činnosti 

MAS.32  

3.3.2 Strategie a cíle MAS 

 
Strategie a cíle MAS vycházejí z os a opatření Programu rozvoje venkova, která jsou poté 

implementována do Strategického plánu Leader na základě potřeb daného regionu. MAS 

Podhostýnska se snaží dosahovat svých cílů na základě čtyř priorit: 

• Trvale udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života na venkově; 

• Podpora zemědělství; 

• Podpora podnikání; 

• Investice do lesů.  
                                                 
32 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 – 2013 
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Priorita č. 1 Trvale udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života na venkově 

Tato priorita obsahuje 3 dílčí cíle: 

• Zvýšení kvality života a atraktivity Podhostýnska rozvojem a zvýšení dostupnosti                  

služeb pro obyvatele a zlepšením vzhledu obcí 

• Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích Podhostýnska; 

• Rozvoj cestovního ruchu s využitím kulturního potenciálu Podhostýnska. 

Priorita se zaměřuje na vytvoření podmínek pro pohodu života v Podhostýnsku při využití 

podmínek tradičních hodnot venkova. Jedná se o podporu obnovy vesnické zástavby (např. 

zlepšení vzhledu obcí, obnova veřejných prostranství, parků, návsí aj.). Pod tuto prioritu patří 

i obnova, rekonstrukce a údržba památek na území regionu. Pro zkvalitnění života na vesnici 

bude podporována výstavba občanského vybavení a služeb (školské, zdravotnické, sociální 

atd.). Podporována bude rovněž výstavba základní obchodní infrastruktury, objekty pro 

sportovní a kulturní vyžití. Počítá se rovněž se zřizováním informačních a školících center 

s využitím ICT (informačních a komunikačních technologií). Tyto aktivity umožní snižovat 

rozdíly mezi službami ve městech a na venkově. V oblasti dopravní infrastruktury bude 

preferována výstavba pro bezmotorovou dopravu (pěší turistika, cykloturistka, lyžařské trasy, 

hippostezky aj.). Počítá se s napojením na klíčové stezky v oblasti Hostýnských vrchů. Celá 

tato priorita je zaměřena na využití potenciálu Podhostýnska, ke kterému patří neporušená 

příroda, čisté ovzduší, a také přátelští a pohostinní lidé.33 

Priorita č.1 bude realizována prostřednictvím tří opatření: 

1. OPATŘENÍ 1 Žijme v lepším prostředí; 

2. OPATŘENÍ 2 Aktivní život pod horami; 

3. OPATŘENÍ 3 Obnovujeme památky venkova. 

 

Priorita č. 2 Podpora zemědělství 

Cílem této priority je zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost podniku 

lepším využitím produkčních faktorů, rozvojem technického potenciálu, inovacemi a 

zlepšeným zpracováním a marketingem surovin a produktů. 

Tato priorita se zaměřuje především o zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a 

dodržuje hlavní podmínky principu trvale udržitelného rozvoje. Cílem je zemědělství 

s minimálním používáním pesticidů a hnojiv. V oblasti živočišné výroby je kladen důraz na 

pohodlí zvířat. Výraznou funkcí chovu bude údržba a následná obnova zdevastovaných části 

                                                 
33 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 – 2013 
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krajiny a rehabilitace přírodních lokalit. Podporované aktivity napomohou ke zpracování a 

odbytu komodit, vývoji nových produktů a rozvoji alternativních způsobů prodeje. Tím dojde 

tvorbě výrobních a odbytových sítí. Při údržbě krajiny bude respektován její charakter (lesy, 

louky, sady). Také budou podporovány aktivity do údržby krajiny ve spojení s chovem skotu 

a ovcí. Tato priorita bude realizována prostřednictvím jednoho opatření: 

 OPATŘENÍ 4 Zemědělci, máte šanci! 

 

Priorita č. 3 Podpora podnikání 

Priorita obsahuje čtyři dílčí cíle: 

• Využití výhod a předností území Podhostýnska k posílení konkurenceschopnosti     

regionu; 

• Zvýšení potenciálu a atraktivity Podhostýnska pro turisty a návštěvníky; 

• Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí; 

• Zvýšení kvality služeb pro obyvatele. 

Priorita 3 je zaměřena na tri oblasti, které neodmyslitelně patří na území Podhostýnska. První 

oblastí je podpora drobného podnikání (podniky do 10 zaměstnanců) na území regionu 

s cílem vytváření pracovních příležitostí pro obyvatele a zachování tradičních řemesel 

(truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, sklářská výroba, zednické práce a mnoho 

dalších). Pod tuto oblast patří také maloobchod. Druhou oblastí je podpora diverzifikace 

činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem (především 

zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel aj.). Třetí oblastí je 

rozvoj služeb pro cestovní ruch. Zde jsou namysli především ubytovací kapacity, rekreační 

zařízení, zimní turistika a agroturistika. Pro region Podhostýnska má cestovní ruch velký 

význam. V rámci této priority je podporováno budování turistické infrastruktury komerčního 

charakteru. Zvýšený důraz bude kladen na tvorbu turistických produktů a balíčků (jak pro 

letní, tak i zimní turistiku). Návštěvníci regionu budou mít možnost ubytování na farmách, 

ochutnat místní speciality a jiné aktivity. Zde je důležitá provázanost všech tři oblastí této 

priority. Počítá se s přednostním využíváním stávajících budov a ploch a prosazování 

inovačních přístupů. 

Priorita bude realizována prostřednictvím tří opatření: 

1. OPATŘENÍ 5 Nebojme se podnikat!; 

2. OPATŘENÍ 6 Diverzifikace zemědělství; 

3. OPATŘENÍ 7 Zveme Vás do hor. 
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Priorita č. 4 Investice do lesů 

Tato priorita je implementována nově do SPL MAS Podhostýnska od roku 2010. Je to 

důsledkem především zkušeností s realizací místní rozvojové strategie uplynulých čtyř výzev. 

Priorita bude realizována prostřednictvím dvou opatření: 

1. OPATŘENÍ 8 Jdeme na to od lesa; 

2. OPATŘENÍ 9 Chceme něco do lesa. 

 

Realizace cílů MAS 

Priority a cíle budou naplňovány realizací konkrétních projektů na území MAS v rámci 

jednotlivých opatření. Ve SPL jsou sice uvedeny místo opatření FICHE, ale pro účely této 

práce je používán pojem opatření. Je tomu tak především z toho důvodu, že i Program rozvoje 

venkova používá pojem opatření a jednotlivé fiche jsou v podstatě totožného znění. V rámci 

MAS budou primárně podpořeny projekty, kde bude prokázána schopnost přispět k dosažení 

cílů a naplnění priorit. Výběr priorit proběhl za účasti všech členů MAS. Je také důležité, že 

celý SPL je sestaven tak, aby konkrétní opatření působila pozitivně nejen v oblastech, které 

řeší, ale současně podporovala rozvoj dalších oblastí. Jednotlivé osy a jejich opatření 

Programu rozvoje venkova implementované do SPL uvádím v příloze.  

Realizace SPL MAS Podhostýnska pro období 2007 – 2013 přispěje ke stavu, který je 

formulován ve Strategické vizi Integrované strategie území MAS. Region by poté měl být 

oblastí, která nabízí plnohodnotný a trvale udržitelný rozvoj na venkově vycházející ze 

specifických podmínek a tradic tohoto kraje. Dále má nabízet návštěvníkům široké možnosti 

zimní i letní turistiky založené na využití stávajících a nově vybudovaných kapacit. 

V neposlední řadě má region vytvářet podmínky pro rozvoj služeb a podnikání především 

malých a středních podniků s maximálním využitím místních zdrojů. Aby bylo možno 

dosáhnout tohoto stavu, je důležité dlouhodobé partnerství mezi podnikatelským, veřejným 

neziskovým sektorem. Po splnění cílů nedojde k ukončení činnosti, ale k vytvoření 

předpokladů pro další rozvoj území. Rozvoj podnikání zajistí v první řadě vyšší zaměstnanost, 

rozvoj služeb a vytvoří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj v regionu.34 Seznam 

OPATŘENÍ a jejich cíle jsou uvedeny v příloze. 

 

 

                                                 
34 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 – 2013 
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3.3.3 Obecný postup p ři výb ěru a realizaci projektu 

 
Při výběru a realizaci projektu MAS Podhostýnska je třeba postupovat v určitých krocích. 

Výzvy příjmu žádostí jsou vyhlašovány zpravidla 2x - 3x ročně. Termíny jsou stanoveny tak, 

aby žádosti byly doručeny na regionální odbory SZIF Olomouc ve třech termínech (únor, 

červen, říjen). Žádosti jsou přijímány osobně v sídle MAS na základě výzvy v termínu pro 

dané kolo výzvy. Při příjmu se kontroluje především úplnost žádosti (jedná se hlavně o různé 

typy příloh) na základě kontrolního listu. Žádosti je přiděleno registrační číslo. Případné 

neúplné žádosti jsou vráceny žadateli. Dalším krokem je administrativní kontrola projektu, 

kde se kontroluje obsahová správnost příloh. Poté následuje kontrola přijatelnosti 

v návaznosti na kritéria přijatelnosti daného opatření. Hodnocení přijatelnosti provádí 

Programový výbor MAS. Projekty, které projdou hodnocením přijatelnosti jsou předány 

Výběrové komisi MAS k bodovému hodnocení. V případě, že nedojde ke splnění kritéria 

přijatelnosti, dochází k ukončení jeho administrace a nebude již dále hodnocen. MAS v této 

situaci musí kontaktovat příjemce o nesplnění podmínek.  

Žádosti, které projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová 

komise bodové hodnocení projektu. Po vyhodnocení všech žádostí jsou projekty seřazeny dle 

dosažených bodů sestupně a vyhotoví seznam přijatých a nepřijatých žádostí. Hodnocení 

projektu z hlediska kritérií přijatelnosti provádí Programový výbor.35 Konečný výběr projektu 

provádí Výběrová komise.36 

V průběhu realizace projektu MAS zajišťuje a předává veškerou potřebnou dokumentaci 

z RO SZIF Olomouc žadateli a opačně.  

 
 
Můj osobní názor je, že působení Místních akčních skupin má důležitý význam pří realizaci 

projektů, prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Výhodu spatřuji především v zapojení 

podnikatelského sektoru do regionálního dění. V rámci MAS mohou žádat o dotace na své 

projekty, které poté přispívají k obohacení venkovských oblastí. V mém okolí již bylo několik 

projektů úspěšně zrealizováno a je jisté, že další budou následovat. Pro obce mají MAS také 

důležitý význam, neboť je zde podporováno partnerství mezi obcí a občany v ní žijící na 

základě otevřené debaty.  

 
 

                                                 
35 Zde jsou zastoupeni 2 členové veřejné sféry a 3 členové soukromé sféry.  
36 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 – 2013 
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4 Příprava konkrétního projektu rozvoje venkova 
 
Závěrečná kapitola práce má 2 části. V první části jsou analyzovány jednotlivé výzvy a 

úspěšné projekty v rámci MAS Podhostýnska. Druhá část kapitoly obsahuje projektový záměr 

na konkrétní projekt, který byl schválen v rámci 2. výzvy MAS. 

 

4.1 Hodnocení projekt ů realizovaných skupinou MAS 
Podhostýnska 

 
Místní akční skupina Podhostýnska se aktivně podílí na realizaci celé řady projektů 

financovaných prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Obce, ale také podnikatelé a další 

neziskové organizace mohou žádat o dotace pro své aktivity. Žadatelé předkládají své žádosti 

na základě vyhlašovaných výzev a souvisejících opatření. Jednotlivá opatření souvisejí 

s opatřeními, obsažených v jednotlivých osách Programu rozvoje venkova. V rámci MAS 

Podhostýnska bylo do konce 1. poloviny roku 2010 vyhlášeno celkem 5 výzev.  

 

1. výzva byla vyhlášena 18.7. 2008 a následný příjem žádostí probíhal od 27. srpna do 17. 

září 2008. V době od vyhlášení žádosti, po jejich příjem proběhlo několik seminářů, kde byly 

subjektům poskytnuty nejrůznější informace. Finanční alokace v rámci první výzvy činila 

4.727.028 Kč. Žadatelé předkládali v rámci první výzvy projekty v rámci opatření 1, 2 a 4. 

Názvy opatření a alokaci prostředků v rámci 1. výzvy ukazuje tabulka 1.1. 

 

Tabulka 4.1 Opatření a alokace v rámci 1. výzvy 

Číslo 
Opatření 

Název opatření 

Hlavní 
opatření 

Alokace v 
rámci 1. 
výzvy 

1 Trvale udržitelný rozvoj obcí Podhostýsnkého regionu III.2.1.1. 1 890 812 Kč 
2 Občanské vybavení a služby III.2.1.2. 1 418 108 Kč 
4 Nová šance a příležitost pro venkov 2007 - 2013 I.1.1.1. 1 418 108 Kč 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

V rámci této výzvy bylo přijato celkem 13 žádostí (9 pro O1 a 4 pro O2). Souhrnné náklady 

na tyto projekty činily 9.020.525 Kč a součet požadavku na dotace byl 7.917.139, což 

převyšuje alokaci přibližně o 60%. Na základě hodnocení bylo nakonec schváleno 8 projektů 

Přehled schválených projektů včetně výše podpory je uveden v tabulce. Nikdo ze žadatelů 

prozatím nevyužil opatření 4  na modernizaci zemědělských podniků. Toto opatření se mi jeví 

jako zajímavé a určitě by mělo být využíváno především drobnými zemědělci. Oblast 
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Hostýnských vrchů je pro zemědělství příznivá, a tak je podle mého názoru chybou že 

podnikatelé nemají o tento sektor zájem. I v členské základně MAS se nacházejí pouze 2 

subjekty ze zemědělského sektoru. Ovšem ani ty doposud nevyužily žádnou z vyhlášených 

výzev k možnosti získání dotace na své aktivity 

 

Tabulka 4.2 Přijaté projekty a výše dotace 
Opatření Subjekt Název Projektu Výše dotace v Kč 

1 Podhostýnský mikroregion Turistické přístřešky 
394 560 

1 Obec Rusava 
Za odpočinkem a poznáváním 
do Slobodovy zahrady 873 000 

1 Obec Chvalčov 
Zkvalitnění vybavenosti lokality 
Chvalčov - Lázně 396 900 

1 TJ Mrlínek  Více přírody s novou zelení 
217 890 

2 Město Bystřice p. Hostýnem Záhorská scéna 
1 023 876 

2 Obec Mrlínek 
Novostavba provozovny a 
garáž (hasičská zbrojnice) 1 235 802 

2 Rusava IN Rusavský ráj 
495 000 

2 TJ Sokol Bystřice p. Hostýnem 
Obnovení opony v památkově 
chráněném sále sokolovny 90 000 

   4 727 028 
Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

Jako příklad úspěšně dokončeného projektu uvádím projekt Záhorská scéna z Bystřice pod 

Hostýnem. Na základě dotace bylo zrekonstruováno podium, které je nově výškově 

nastavitelné. Celá scéna byla zastřešena a byl pořízen velkokapacitní stan. V těchto prostorách 

dochází často v letních měsících ke kulturním akcím, které jsou oblíbeny v celém okolí a 

hojně navštěvovány obyvateli nejen Podhostýnska.  

 

2. výzva byla vyhlášena 25. 3. 2009 a její finanční alokace činila 3.686.241 Kč, což 

představovalo 60% veškerých prostředků určených pro rok 2009. Výzva byla vyhlášena pro 

opatření 1, 3, 4, 5, 6 a 7. Následující tabulka ukazuje rozložení alokace mezi jednotlivá 

opatření. 
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Tabulka 4.3 Alokace pro 2. výzvu 
Číslo 

Opatření Název Opatření 
Hlavní 

opatření 
Alokace v rámci 

2. výzvy 

1 Trvale udržitelný rozvoj obcí Podhostýsnkého regionu III.2.1.1. 1 474 485,6 Kč 
3 Obnovení kulturních a historických hodnot venkova III.2.2. 737 242,8 Kč 
4 Nová šance a příležitost pro venkov 2007 - 2013 I.1.1.1. 
5 Nebojíme se podnikat! III.1.2. 
6 Diversifikace zemědělství III.1.1. 

368 621,4 Kč 

7 Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu III.1.3. 1 105 864,20 Kč 
Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

Celkem bylo v rámci této výzvy přijato 9 žádostí a 7 z nich bylo schváleno ( O1 3x, O3 2x, 

O5 1x a O7 1x). Přehled projektů znázorňuje tabulka. Alokace byla v rámci této výzvy 

překročena. Tato situace je možná, a často se také stává. V tomto případě dojde k přesunu 

finančních prostředků mezi výzvami. V tomto případě byly přesunuty dodatečné prostředky 

ze 3. výzvy. Nadbytečné finance se shromažďují ve fondu, odkud se pak mohou použít na 

dofinancování projektů.  

Projekt Obnova a rozvoj obce Rajnochovice bude v další části této kapitoly detailněji 

představen. Obec Rajnochovice je místem mého bydliště a z tohoto důvodu jsem si jej vybral. 

Obec v rámci MAS do této doby realizovala pouze tento projekt. 

 
Tabulka 4.4 Schválené projekty ve 2. výzvě 
Opatření Subjekt Název Projektu Výše dotace v Kč 

1 Obec Brusné Za Brusné krásnější 
358 492 

1 Klub lyžařů Kroměříž Troják ještě zelenější 
329 400 

1 Obec Rajnochovice 
Obnova a rozvoj obce 
Rajnochovice 347 639 

3 Římskokatolická farnost Loukov 
Oprava kostela sv. Václava v 
Loukově 702 936 

3 
Římskokatolická farnost 
Bílavsko 

Sanace vlhkého zdiva kostela 
sv. Bartoloměje v Bílavsku 832 612 

5 Jiří Jakubec 
Rekonstrukce podlahy v 
truhlářské dílně a nákup stroje 230 190 

7 Best Food a.s. Bowling Rusava 
1 105 864 

   
3 907 133 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

3. výzva byla vyhlášena 5. srpna 2009 a žádosti bylo možné předkládat v termínu od 14. do 

18. září 2009. Finanční alokace v rámci této výzvy činila 2.565.957 Kč. Tato částka 
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obsahovala zbývajících 40% rozpočtu pro rok 2009. Pro tuto výzvu byla určena opatření 1, 2, 

4 a 5. Alokace pro jednotlivá opatření je uvedena v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5 Alokace v rámci výzvy 3 
Číslo 

opatření Název opatření 
Hlavní 

opatření 
Alokace v rámci 

3. výzvy 

1 Trvale udržitelný rozvoj obcí Podhostýsnkého regionu III.2.1.1. 1 026 383 Kč 
2 Občanské vybavení a služby III.2.1.2. 1 026 383 Kč 
4 Nová šance a příležitost pro venkov 2007 - 2013 I.1.1.1. 
5 Nebojíme se podnikat! III.1.2. 

513 191 Kč 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

V rámci třetí výzvy programu LEADER bylo přijato celkem 8 žádostí o dotaci.a 6 z nich bylo 

poté schváleno (O1 1x, O2 4x a O5 1x). Jejich přehled je uveden v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6 Úspěšné projekty v rámci 3. výzvy 
Opatření Subjekt Název Projektu Výše dotace v Kč 

1 Matice Svatohostýnská 
Rekonstrukce veřejného 
osvětlení a doplnění mobiliáře 
sv. Hostýn 787 496 

2 Obec Blazice 
Zábavný koutek pro děti a 
maminky v Blazicích 232 696 

2 Obec Slavkov pod Hostýnem 
Dětský koutek Slavkov pod 
Hostýnem 248 656 

2 Obech Chvlačov 
Chvalčov - hasičská zbrojnice v 
novém 316 000 

2 Obec Jankovice 
Stavební úpravy a přístavba OÚ 
v Jankovicích 768 709 

5 David Fiala 
Vybudování lakovny v 
truhlářské dílně 212 400 

   
2 565 957 

 Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

Zde byla vyčerpána celá alokace prostředků určených pro výzvu č. 3. Jako vzorový projekt 

uvádím Rekonstrukci veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře sv. Hostýn. Dotace byla 

využita na rekonstrukci osvětlení v areálu tohoto známého poutního místa. Vybaveny byly 

také místní stánky a obchody se suvenýry.  Stejně jako na základě minulé výzvy, tak i nyní se 

o dotaci uchází zástupce podnikatelského sektoru. Podpora drobného podnikání je jedním z 

klíčových prvků strategie rozvoje Podhostýnského regionu. Podpora podnikatelských aktivit 

slouží k zachování tradičních řemesel v tomto regionu a má  často za následek tvorbu nových 

pracovních míst.  

 



 48 

4. výzva byla vyhlášena 26.11. 2009 a její alokace činila 4.000.000 Kč. Částka znamená 60% 

rozpočtu pro rok 2010. Výzva byla vyhlášena pro opatření 2, 4, 5, 6 a 7. Alokace je 

znázorněna v tabulce 4.7. 

Tabulka 4.7 Alokace v rámci 4. výzvy 
Číslo 

opatření Název opatření 
Hlavní 

opatření 
Alokace v rámci 

3. výzvy 

2 Občanské vybavení a služby III.2.1.2. 1 200 000 Kč 
4 Nová šance a příležitost pro venkov 2007 - 2013 I.1.1.1. 
5 Nebojíme se podnikat! III.1.2. 
6 Diverzifikace zemědělství III.1.1. 

2 000 000 Kč 

7 Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu III.1.3. 800 000 Kč 
Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

V rámci této výzvy bylo přijato celkem 10 žádostí. Z tohoto počtu bylo hned 9 úspěšných a 

zbylá žádost byla schválena jako náhradní projekt. Přehled úspěšných projektů je zobrazen 

v tabulce 4.8. 

Tabulka 4.8 Úspěšné projekty v rámci 4. výzvy 

Opatření Subjekt Název Projektu 
Výše dotace v 
Kč 

2 Klub biatlonu BpH 
Výstavba zázemí pro sportovní 
činnost klubu 693 543 

2 FK Bystřice pod Hostýnem 
Rekonstrukce škvárového 
hřiště 797 135 

2 Obec Hošťálková Nový vstup do ZŠ 
112 000 

2 ODENESS Rusava 
Technická vybavenost a 
zázemí vzdělávacího centra  403 478 

2 TJ Chvalčov Moderní zázemí TJ Chvalčov 
412 250 

5 
Ing. Jaroslava Kvasničková 
BpH Rozvoj regionálních výrobků 

241 200 

5 Radim Štípek BpH 
Technologická inovace 
strojového vybavení dílny 325 231 

5 Jiří Jakubec Chvalčov 
Náukup vybavení pro 
truhlářskou dílnu 286 380 

5 Ctibor Bílek BpH 
Nákup olepovacího stroje a 
pořízení odsávacího zařízení 130 200 

   
3 401 417 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

Zde nebyla využita celá alokace. Na základě jednání bylo schváleno, že zůstatek nevyčerpané 

alokace bude poskytnut náhradnímu projektu pro obec Komárno. Díky této skupině opatření 

opět dochází k podpoře řemeslné výroby a drobného podnikání v regionu. Jako příklad uvedu 

Ing. Jaroslavu Kvasničkovou, která s pomocí dotace dovybavila svou hrnčířskou a 

keramickou dílnu o modernější zařízení. S jeho pomocí je schopna vyrábět větší množství 
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regionálních výrobku, které poté nabízí na nejrůznějších typech jarmaků podobných akcí. Její 

dílna se úspěšně rozrůstá  a paní Kvasničková dokonce přijala 2 zaměstnance na poloviční 

úvazek. Tato skutečnost je taktéž prioritní oblastí v rámci strategie Podhostýnska. 

 

5. výzva je prozatím poslední výzvou, která byla v rámci MAS vyhlášena (24.3.2008). Její 

celková finanční alokace činí 2.798.125 Kč. Výzva se týká opatření 1, 4, 5, 7, 8 a 9. Právě 

opatření 8 a 9 jsou podporována poprvé až v letošním roce. Alokace a schválené projekty jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 
Tabulka 4.9 Alokace v rámci 5. výzvy 
Číslo 

opatření Název opatření 
Hlavní 

opatření 
Alokace v rámci 

3. výzvy 
1 Žijme v lepším prostředí III.2.1.1. 699 531Kč 
4 Zemědělci, máte šanci! I.1.1.1. 
5 Nebojíme se podnikat! III.1.2. 

839 437 Kč 

7 Zveme Vás do hor III.1.3. 559 625 Kč 
8 Jdeme na to od lesa III.2.4.2. 419 798 Kč 
9 Chceme něco do lesa I.1.2.1. 279 812 Kč 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.10 Schválené projekty v rámci 5. výzvy 

Opatření Subjekt Název Projektu 
Výše dotace v 
Kč 

1 Obec Chvalčov Veřejné prostranství - lázně 
107 006 

1 Obec Slavkov pod Hostýnem 
Revitalizace zeleně u 
sportovního areálu 225 816 

5 David Fiala Nákup frézky a lisu 
204 000 

5 Jiří Jakubec 
Nákup odsávacího zařízení a 
rekonstrukce střešní krytiny 53 082 

5 Pavel Bednařík 
Pořízení nových strojů pro 
rozvoj podnikání 540 000 

7 Adolf Novotný 
Rekonstrukce Sport Hotelu 
Tesák 462 715 

9 Křídlo, s.r.o. Nová lesnická technika 
84 500 

9 TS Bystřice pod Hostýnem Nový stroj - síly zdroj 
245 000 

9 Obec Hošťálková 
Pořízení techniky pro 
hospodaření v lese 69 500 

   
1 991 619 

 

Zdroj: http://mas-podhostynska.cz/dokumenty-mas.asp - vlastní zpracování 
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V rámci prozatím poslední výzvy bylo přijato celkem 14 žádostí. Devět žadatelů bylo 

úspěšných a dotace jim byla poskytnuta v požadované výši. Dalšíma dvěma žadatelům byla 

poskytnuta podpora 70% z nevyčerpané alokace zdrojů v rámci této výzvy. V současné době 

jsou vybrané projekty ve fázi realizace. 

 

Analýza stavu 

Z přehledu projektů je patrné že členové MAS mají zájem o finanční prostředky z EZFRV. 

Finanční alokace mnohdy ani nestačí pokrýt poptávku žadatelů. Záleží proto často na 

hodnotící komisi a dosaženém počtu bodů. V regionu již byla realizována řada úspěšných 

projektů v různých oblastech. Nejčastějšími žadateli jsou obce a neziskové organizace. 

V rámci posledních výzev stoupl také počet žadatelů z podnikatelského sektoru. Podle mého 

názoru je to způsobeno tím, že v počátcích fungování MAS nebylo podvědomí podnikatelů o 

možnostech dotací tak silné. Ovšem jak ukazují poslední výzvy, tak počet žadatelů z tohoto 

segmentu roste. Tato skutečnost je příznivá pro podporu podnikání v regionu, což je jedna ze 

čtyř klíčových priorit pro MAS. Rezervy vidím v podpoře v zemědělském sektoru. Tato 

problematika měla zastoupení v každé z výzev a doposud o dotaci nikdo nezažádal. 

Hostýnské vrchy skrývají velký potenciál v této oblasti a s finanční podporou by jistě nezůstal 

nenaplněn. Četné zastoupení v žádostech o dotaci mají projekty zabývající se problematikou 

lepšího prostředí v oblasti Podhostýnska. Přehled schválených projektů podle jednotlivých 

opatření je vyobrazen na následujícím grafu 4.1. Největší zastoupení mají projekty v rámci 

opatření 2, které řeší problematiku zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zvyšují 

atraktivitu venkovského prostředí. Zde jsou nejčastějšími žadateli obce, ale také různé spolky 

nebo církve.  

Problémem v rámci MAS je fakt, že ne všichni členové se aktivně podílí na zlepšování kvality 

venkovského prostředí. V členské základně se najdou subjekty, které sice dobrovolně 

vstoupily do MAS, ale tím pro ně veškerá činnost v podstatě skončila. Podle mého názoru je 

to škoda, neboť nezúčastněné subjekty přicházejí o možnost zkvalitnit prostředí ať už 

v obcích či regionu, ale také podpořit svou podnikatelskou činnost. Myslím si však, že počet 

aktivních členů MAS bude nadále stoupat a dotační možnosti se dostanou do jejich většího 

podvědomí.  

 

 

 

 



 51 

Graf 4.1 Přehled projektů podle jednotlivých opatření 
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Zdroj: vlastní 

 

4.2 Projektový zám ěr Obnova a rozvoj obce Rajnochovice 
 
Závěrečná část práce obsahuje přípravu projektu financovanou v rámci Programu rozvoje 

venkova. Vybral jsem si projekt Obnova a rozvoj obce Rajnochovice. Jedná se o modernizaci 

obecního rozhlasu, montáž zábradlí na mosty přes místní říčku a obnovení odpočinkového 

místa podél vyhledávané turistické tratě. Tato obec se nachází v těsné blízkosti mého bydliště, 

a tak tedy mohu na vlastní oči pozorovat, jak postupuje realizace projektu. V kapitole jsou 

v určitých pasážích obsaženy informace, které mi byly poskytnuty na obecním úřadě 

v Rajnochovicích. V projektech realizovaných prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

hrají důležitou roli i preferenční kritéria. Ta jsou v kapitole vždy popsána a v příloze je poté 

zobrazen jejich kompletní přehled.  

 

4.2.1 Identifikace projektu 
 

Název projektu: Obnova a rozvoj obce Rajnochovice 

Název MAS: MAS Podhostýnska, o. s.  

Název fiche (opatření): Fiche č. 1 Trvale udržitelný rozvoj obcí podhostýnského regionu 

Hlavní opatření z PRV: 

• III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
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Vedlejší opatření z PRV: 

• III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

• II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 

 

Žadatel podal v rámci 2. výzvy na daný projektový záměr pouze jednu žádost. Znění výzvy 

obsahuje příloha č. 4. 

Žadatelem je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle 

§1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění je obec základním územním samosprávným 

společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec 

vykonává činnosti v rámci samostatné i přenesené působnosti, vykonává státní správu.  

 

Rajnochovice jsou nejrozlehlejší obcí okresu Kroměříž s rozlohou 4145 ha. Na jejich území 

žije v současnosti přibližně 500 obyvatel. V katastru obce je také umístěno více než 550 chat a 

rekreačních středisek. Obec je vyhledávanou turistickou a rekreační oblastí. Je zde velice 

příznivé klima a nádherná krajina. Podle různých ekologických měření je zde klima 

srovnatelné s klimatem alpským.  

Územní lokalizaci projektu ukazuje následující obrázek 4.1. 

Obrázek 4.1 Lokalizace projektu 

 

Zdroj:www.mas-podhostynska.cz   
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Vazba projektu na strategické dokumenty 

Projekt je součástí rozvoje území jak samotné obce Rajnochovice, tak i celého regionu MAS 

Podhostýnska. Projekt proto navazuje hned na několik strategických dokumentů. 

 
1) Program obnovy venkova, obec Rajnochovice 2008 - 2015 

Program 4: Dostavba technické infrastruktury obce 

Opatření 4.3 Opatření v oblasti komunikací 

- rekonstrukce obecního rozhlasu 

Opatření 4.4 Opatření v dopravě  

- zvýšení bezpečnosti dopravy 

Program 7: Podpora cestovního ruchu  

Opatření 7.1 Pravidelná obnova turistických značkových tras a příslušenství 

- odpočinková místa 

 

2) Integrovaná strategie území MAS Podhostýnska 2007 – 2013 

Prioritní osa č. 2: Rozvoj cestovního ruchu 

Prioritní osa č. 4: Technická infrastruktura 

  

3) Strategický plán Leader MAS Podhostýnska 2007 – 2013 

Priorita 1: Trvale udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života na venkově 

Cíl:  

a) zvýšení kvality a atraktivity Podhostýnska rozvojem a zvýšení dostupnosti služeb pro 

obyvatele a zlepšení vzhledu obcí 

b) rozvoj cestovního ruchu s využitím přírodního a kulturního potencionálu 

Podhostýnska 

 

Priorita 3:  

Cíl: 

a) zvýšení potencionálu a atraktivity Podhostýnska pro turisty a návštěvníky 

b) zvýšení kvality služeb pro obyvatele 

 

Provázanost projektu s jednotlivými dokumenty je v souladu s preferenčním kritériem Dopad 

projektu, naplnění více než 1 priority integrované strategie MAS a SPL. 
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Zkušenosti žadatele 

Obec Rajnochovice má již docela bohaté zkušenosti s realizací projektů s podporou 

nejrůznějších dotací. V posledních letech bylo na území obce vybudováno například dětské 

hříště, školní hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce fasády základní školy aj. Důležitým 

partnerem pro projekty v obci je Zlínský kraj, který poskytuje dotace na základě dotačních 

titulů. Dalším významným projektem byla první etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. I na 

tomto projektu se významně podílel Zlínský kraj, který poskytl obci částku ve výši 473 tisíc 

korun. Celkové náklady činily zhruba 947 tisíc korun. Stará světla byla vyměněna za nová 

úsporná světla. Současně byly také nahrazeny  stávající rozvodové skříně za nové pilířové 

skříně, kde je umístěn  soumrakový spínač zajišťující snížení spotřeby elektrické energie 

v nočních hodinách. Podle výpočtů by měla úspora činit 48 tisíc korun ročně, což je pro obec 

určitě velmi výhodné a ušetřené prostředky může použít na své další aktivity.  

Na příští rok 2011 obec připravuje výstavbu nové kanalizace a nové čističky odpadních vod 

pro obec Rajnochovice. K dnešnímu dni je zpracován projekt pro územní řízení. Na úhradě 

nákladů za zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení se finančně podílel Zlínský 

kraj v rámci dotačního titulu „vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje“. 

Celkové náklady na projekt činí 630 tisíc korun. Zlínský kraj přispěl částkou 309 tisíc. Pro 

samotnou stavbu se uvažuje spolufinancování pomocí strukturálních fondů a využití 

programu ROP Střední Morava. Po dokončení ČOV a výstavbě kanalizace by měla 

pokračovat druhá etapa rekonstrukce osvětlení, aby se nemusely znovu provádět výkopové 

práce. 

 

4.2.2 Popis projektu 
 
Cílem tohoto projektu je modernizace technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obce 

Rajnochovice. Projekt bude realizován na základě 3 klíčových aktivit: 

� Komplexní modernizace 

� Montáž zábradlí pro zvýšení bezpečnosti  místních komunikací přes říčku Juhyni 

� Obnovení odpočinkového místa podél turistické trasy na Tesák 

 
Historie vzniku projektu 
Prvním důležitým milníkem v rámci projektu bylo veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze 

dne 28. 1. 2008, kdy byli všichni přítomní seznámeni s chystaným projektovým záměrem 

Rekonstrukce obecního rozhlasu. Projektový záměr byl následně přijat a mohlo se začít 
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s přípravou této akce. Byl vybrán projektant, a také vyčleněny finanční prostředky pro 

realizaci 1. etapy. Ta byla dokončena v létě roku 2008. V této době zároveň již probíhala 

diskuze mezi spolky a obcí, kde hledat finanční zdroje na druhou etapu rekonstrukce rozhlasu. 

V srpnu 2008 byla vyhlášena 1. výzva MAS Podhostýnska k realizaci projektů. Obec na tuto 

výzvu reagovala a zažádala o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Bohužel v 1. výzvě 

nedošlo k přijetí projektu. V březnu roku 2009 následovala druhá výzva MAS Podhostýnska. 

Na základě této výzvy bylo zorganizováno projednání projektu, aby místní spolky, obyvatelé 

a podnikatelé navrhli vhodné doplňující aktivity, které by projektu přinesly větší podporu.  

V průběhu veřejného projednávání se obec Rajnochovice s pomocí výše uvedených subjektů 

zavázala k aktivní pomoci při realizační a provozní fázi projektu.  

Tyto skutečnosti jsou v souladu s těmito preferenčními kritérii. 

� Víceodvětvové navrhování a provádění projektů založené na součinnosti mezi 

subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.  

� Zapojení veřejnosti při přípravě projektu.  

 

Zdůvodnění projektu 
a) komplexní modernizace obecního rozhlasu 

 
Obecní rozhlas v Rajnochovicích byl instalován v průběhu šedesátých let minulého století. 

Mimo drobných oprav a doplňků se celý zachoval v původní podobě. Nicméně jeho současný 

vzhled již dlouhodobě neodpovídá přijatelné úrovni.  

Nejakutnějším problémem je ovšem kvalita samotného zvukového přenosu, který vykazuje 

značné šumění a praskání, čímž je výrazně snížena srozumitelnost a pokrytí území signálem, 

které je nedostatečné zejména ve vztahu k okrajovým obydleným částem obce. Kromě toho 

jsou některé reproduktory díky povětrnostním vlivům špatně nasměrovány a překračují 

přípustnou hranici hluku. Neméně důležitým negativním parametrem je také vzhled starých 

reproduktorů, který nepůsobí příliš esteticky na okolní podhorskou krajinu. Všechny tyto 

nedostatky by měly být realizací projektu odstraněny.  

Obecní rozhlas plní v obci již od svého vzniku jako informační kanál pro občany o 

spolkovém, kulturním, sportovním, organizačním a jiném dění v obci. K pravidelným 

hlášením patří zejména oznámení o: 

o konání veřejných schůzí zastupitelstva, obecních vyhláškách a usneseních 

o změnách provozních hodin místních služeb (pošta, praktický lékař, obecní knihovna, 

holičství a kadeřnictví, pohostinství apod.) 
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o konání tradičních společenských akci (vítání občánků, lidové zábavy, masopust, 

dětský den, Anenská pouť aj.) 

o soutěžních utkáních fotbalového klubu SK Rajnochovice 

o svozu nebezpečného nebo nepotřebného odpadu 

o životních jubileích místních občanů. 

 

Zde je dobře viditelné, že občany rozhlas informuje o široké škále obecního dění, což 

podporuje sounáležitost místních obyvatel a rozvoj společenského života v obcí.  

� v souladu s preferenčním kritériem Nové a obnovené společenské aktivity 

 

Obec Rajnochovice patří k nadprůměrným obcím, co se týká velikosti katastru (4145 ha). Její 

obydlená část je značně rozsáhlá, nachází se především kolem hlavní komunikace (Troják – 

Podhradní Lhota) v délce přesahující 8 km. I z tohoto důvodu je více než zřejmé, že pro obec 

je funkční a kvalitní rozhlas významnou prioritou. 

Realizace projektu zajistí kvalitní zvukový přenos a optimální pokrytí celého zastavěného 

území obce, zlepší vizuální vzhled technické infrastruktury obce a přispěje ke zvýšení 

propagace a k prohloubení partnerství mezi obcí, zájmovými organizacemi a veřejností.  

� v souladu s preferenčním kritériem Zlepšení základního vybavení a služeb 

 

b) montáž zábradlí pro zvýšení bezpečnosti místních komunikací 

 

Říčka Juhyně protéká v podstatě celým územím obce a rozděluje ji na 2 obydlené části. 

V katastru obce je přibližně 20 mostů různé kvality a nosnosti. V poslední době probíhala 

rekonstrukce většiny z nich tak, aby splňovaly základní bezpečnostní a provozní požadavky. 

V současnosti je většina těchto mostů v požadovaném stavu. Nevyhovující jsou již pouze 2 

mostky v centrální části Rajnochovic. Současný stav mostku přikládám v příloze č. 4. 

Hlavním nedostatkem těchto mostků je chybějící zábradlí. Tato skutečnost snižuje bezpečnost 

účastníků provozu (chodci, řidiči). Navíc jsou mostky i relativně úzké, což bezpečnost taktéž 

ovlivňuje. Realizace zábradlí tudíž bude mít pozitivní vliv na bezpečnost dopravy v obci.  

� v souladu s preferenčním kritériem Zlepšení bezpečnosti dopravy 

 

c) obnovení odpočinkového místa podél turistické trasy na Tesák 
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Rajnochovice jsou díky svým přírodním podmínkám vyhledávanou turistickou a rekreační 

oblastí. Nachází se zde přibližně 550 soukromých chat a mnoho dalších rekreačních zařízení 

s ubytovacími kapacitami pro veřejnost. Obcí prochází mnoho turistických stezek. Jednou 

z nejfrekventovanějších je trasa Rajnochovice – Tesák. Na této trase je umístěno odpočinkové 

místo pro návštěvníky a turisty. Nachází se zde studna s pitnou vodou pro občerstvení 

kolemjdoucích a informační panel.v minulosti zde bylo i posezení, které ovšem zchátralo a 

bylo odstraněno. Současný stav odpočinkového místa přikládám v příloze č. 5. Realizací 

projektu dojde k obnově tohoto posezení. Plánuje se zhotovení přístřešku s posezením (lavice 

+ stůl) v rámci zlepšení vzhledu a podpory cestovního ruchu.  

Jelikož se jedná o turisticky hodně navštěvovanou stezku v průběhu celého roku, je zřejmé, že 

toto místo si zaslouží kvalitní obnovu a následnou péči. Výsledky projektu budou nadále 

sloužit nejen místním občanům, ale i široké veřejnosti a turistům.  

� v souladu s preferenčními kritérii Příznivý vliv na rozvoj cestovního ruchu 

Regionální význam – význam projektu pro více než 

1 obec 

Cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu jsou: 

 

� Občané obce Rajnochovice 

Projekt je primárně zaměřen na všechny obyvatele obce. Občané budou profitovat ze všech 

zrealizovaných součásti projektu:  

- funkční obecní rozhlas 

- nové zábradlí 

- odpočinkové místo 

 

� Obec Rajnochovice 

Jelikož je obec vlastníkem všech nemovitostí i rozhlasu, tak je jasné, že je velmi důležitou 

skupinou v projektu. Pomocí projektu dojde k propagaci společenského rozvoje obce a 

rozvoje života na venkově.  

 

� Místní spolky a organizace (SK Rajnochovice, Český svaz žen, SDH, ZŠ..) 

Místní spolky budou využívat především obecní rozhlas k propagaci svých společenských 

aktivit a spolkových akci pořádaných pro potřeby místních obyvatel. 
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� Návštěvníci obce, turisté 

Pro tuto skupinu je v projektu určeno především vybudování odpočinkového místa podél 

vyhledávané turistické trasy. 

 

Předpokládaná míra využití projektu 

1) občané obce (odhad asi 90%) 450 

2) místní spolky – přibližně 100 

3) návštěvníci, turisté – cca 500 za rok 

 

Celkový předpokládaný stav uživatelů, kteří budou mít prospěch z realizace činí 1050 osob.  

 

Inovace projektu 

Projekt je navržen takovým způsobem, že zhodnocuje místní zdroje jinak, než tomu bývalo 

v minulosti. Projekt dále podporuje vznik spolupráce a partnerství. 

Tyto skutečnosti jsou v souladu s preferenčními kritérii  

� Uplatňování inovačních přístupů 

� Originální projekt 

 

Výstupy projektu 

Kompletní rekonstrukce obecního rozhlasu v Rajnochovicích ve směru na Rosošnou a 

Podhradní Lhotu zahrnuje renovaci technického vybavení, které je určeno k jednosměrnému 

přenosu zvukových a hlasových informací sloužící pro varování a informování občanů. 

Klíčovou aktivitou  je montáž nového kabelového vedení a reproduktorů. Stávající zařízení 

bude samozřejmě demontováno a ekologicky zlikvidováno.  

Současná rekonstrukce volně navazuje na již realizovanou akci, která byla provedena na jaře 

2008. Jedná se o první etapu rekonstrukce obecního rozhlasu směrem na Horní Rajnochovice. 

Součástí této etapy bylo i vybudování nové ústředny v budově obecního úřadu.  

Druhou podstatnou aktivitou projektu je montáž zábradlí, která bude provedena na dvou 

mostcích přes říčku Juhyni. Přes mosty vedou místní komunikace, které spojují západní a 

východní obydlenou část obce Rajnochovice.  

Třetí aktivitou je obnova odpočinkového místa v části Rosošná podél frekventované turistické 

trasy Rajnochovice – Tesák. Jedná se o turisticky oblíbené místo se studnou s pitnou vodou a 

informačním panelem pro návštěvníky trasy.  
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Záměrem obce, který se utvářel v součinnosti s místními spolky a podnikateli, je kvalitní a 

funkční obecní infrastruktura, která zvýší propagaci Rajnochovice a bude sloužit potřebám 

místních obyvatel, návštěvníků i turistů.  

4.2.3 Realizace projektu  

Rekonstrukce obecního rozhlasu Rajnochovice je stavbou technického vybavení, které je 

určené k přenosu zvukových a hlasových informací sloužící pro varování a informování 

občanů. Aby nedošlo k oslabení funkčnosti obecního rozhlasu během rekonstrukce, budou 

práce prováděny v následujícím pořadí: 

• Postupná montáž nového kabelového vedení 

• Montáž nových reproduktorů 

• Demontáž stávajícího vedení a reproduktorů 

• Odzkoušení a nastavení systému 

• Ekologická likvidace demontovaných součástí 

Realizace zbylých dvou aktivit spočívá v jednoduchých stavebních pracích. Jedná se o montáž 

zábradlí z kovového materiálu na dva mostky a doplnění odpočinkového místa o nové 

posezení a přístřešek. Podrobnější etapizace je uvedena v následujícím harmonogramu.  

Tabulka 4.11 Harmonogram projektu 

Jednotlivé fáze projektu 

IV
.0

9 

V
. -

 IX
.0

9 

X
.0

9 

X
I.0

9 

X
II.

09
 

I.1
0 

II.
10

 

III
.1

0 

IV
.1

0 

V
.1

0 

V
I.1

0 

V
II.

10
 

V
III

.1
0 

IX
.1

0 

X
.1

0 
I. Zpracování projektové žádosti 

                              
II. Podpis dohody o poskytnutí 
dotace                               
III. Výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací                               

IV. Realizace projektu 
                              

IV. a) modernizace obecního 
rozhlasu                               

IV. b) montáž zábradlí 
                              

IV. c) odpočinkové místo 
                              

V. Podání žádosti o proplacení 
dotace                               

VI. Řízení a monitoring 
                              

Zdroj: interní materiály obce – vlastní zpracování 
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S monitoringem akce počítá obec po dobu minimálně 5 let od dokončení projektu. 

Z harmonogramu je patrné, že projekt bude kompletně dokončen nejpozději do 12 měsíců ode 

dne podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

Tato skutečnost je v souladu s preferenčním kritériem 

� Projekty se zkrácenou dobou realizace (do 12 měsíců) 

 

Realizace projetu bezprostředně nevede k vytvoření nového pracovního místa. 

 

Technické řešení projektu 

Tuto subkapitolu nejsem schopen detailně sám popsat, proto jsou zde využity údaje, které mi 

byly poskytnuty na obecním úřadě v Rajnochovicích.  

 

Obecní rozhlas 

Venkovní rozvod bude proveden pomocí samonosných izolovaných kabelů typu AES a 

CYMYz. Kabely budou zavěšeny na stávajících podpěrách nízkého napětí a veřejného 

osvětlení. Upevnění kabelů na sloupy se provede pomocí univerzálního nerezového systému 

Bandimex a závěsných svorek k tomu určených.  

K ozvučení území budou použity tlakové 100V reproduktory o výkonu 15 – 30 W. 

Rozmístění jednotlivých reproduktorů je přizpůsobeno místním podmínkám a požadavkům na 

ozvučení daného území. Reproduktory budou upevněny na sloupy veřejného osvětlení pomocí 

systému Bandimex. Na vedení z vodičů AES budou reproduktory připojeny pomocí 

propichovacích svorek, pro připojení na kabely CYMYz  se použijí propojovací svorky 

WAGO.  

Demontáž stávajícího systému 

Demontáž stávajícího obecního rozhlasu se provede až po montáži a odzkoušení nového 

systému. Holé vodiče a původní konzoly se po demontáži odvezou na sběrný dvůr obce. 

Dobré izolované kabely budou použity na koncové větve rozvodu. Stávající rozhlasová 

ústředna a reproduktory budou ekologicky zlikvidovány dodavatelem díla.  

Technické řešení stavby samozřejmě respektuje platné normy ČSN a EN. Všechny použité 

prvky splňují platné parametry. Všechen upevňovací a kotvící materiál je odolný vůči korozi 

a povětrnostním vlivům. Po nastavení systému a všech platných revizí může být obecní 

rozhlas uveden do trvalého provozu.  
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Montáž zábradlí 

Jedná se o čtyři samostatné kusy zábradlí z kovového materiálu, které budou namontovány  

z boční strany povrchové konstrukce mostu.  

Obnovení odpočinkového místa 

Venkovní posezení je tvořeno soustavou 2 lavic a dřevěného stolu s přístřeškem, které jsou 

navrženy jako štosovatelné. Základní materiál je ze dřeva + přírodní matný lak. 

 

Rozpočet projektu 

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na  513.313 Kč. Obec žádala o dotaci 80% 

z Programu rozvoje venkova. Rozpočet je zobrazen v tabulce 4.12 

 
 
Tabulka 4.12 Rozpočet projektu 
Celkové výdaje 513.313 Kč 
Způsobilé výdaje 434.549 Kč 
Celková výše dotace 347.639 Kč (80%) 
z toho:   

EU 278.111 Kč (80%) 
Národní zdroje 69.528 Kč (20%) 
Zdroj:  interní materiály obce – vlastní úprava 

DPH je pro obec nezpůsobilým výdajem. Podrobnější rozpis jednotlivých položek zobrazuje 

následující tabulka 4.13 

Tabulka 4.13 Celkové způsobilé výdaje projektu 

Položka  Kód Cena bez DPH 

Obecní rozhlas     
I. Přípravné práce a doprava mat. 337 12500 
II. Konstrukční prvky a materiál 337 165560 
III. Montáž jednotlivých prvků 337 86410 
IV. Projekční činnost 337 10079 
Ostatní     
Montáž zábradlí 335 120000 
Posezení s přístřeškem 320 20000 
Projektová dokumentace 343 20000 
Celkem   434549 
Zdroj: interní materiály obce – vlastní zpracování 

 

Nezpůsobilým výdajem je tedy pouze DPH, která činí v celkové výši 78.764 Kč.  

Uvedené kódy v rozpočtu jsou rozdílné napříč všemi opatřeními uvedenými v Programu 

rozvoje venkova. Jejich význam a členění je uvedeno na stránkách Státního zemědělského a 

intervenčního fondu. 
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Rizika v projektu  

Řízení rizik je důležitou součástí každého projektu. Rizika projektu jsou po celou dobu jeho 

realizace systematicky analyzována a řízena. V rámci tohoto projektu jsou rizika analyzována 

a kategorizována, jak uvádí tabulka 4.13. 

 
Tabulka 4.14 Kategorizace rizik 
Úroveň závažnosti  Následky pro životní cyklus projektu 
Katastrofická 

Ohrožení a zastavení dalšího vývoje 
projektu. Pokud nemá být projekt 
ukončen, je třeba provést zásadní 
opatření k obnovení vývoje. 

Kritická 
Zásadní narušení vývoje projektu, 
případně jeho pozastavení. Vyžaduje 
opatření k tomu, aby bylo dosaženo 
požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech. 

Okrajová 
Narušení vývoje projektu. Správným 
řízením je možno dosáhnout 
požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech. 

Nevýznamná 
Nepodstatné narušení vývoje 
projektu. Operativním řízením lze 
obnovit plánovaný vývoj 

 Zdroj: interní materiály obce – vlastní úprava 

 

V rámci řízení rizik byly zodpovědnými osobami vybrána rizika, která mohou nastat 

v projektu.  

Zajištění dostatečných zdrojů v čase – žadatel musí být v situaci, kdy vlastní dostatek 

prostředků pro přípravu a realizaci projektu. Zajištění prostředků musí být dokladováno. Před 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace zpravidla bývá zřízen samostatný účet pro financování 

projektu. 

Přidělení dotace – pokud projekt nebude vybrán pro financování z PRV musí žadatel 

přehodnotit situaci a rozhodnout se, jak bude pokračovat ve financování projektu. V rámci 

této žádosti bylo riziko eliminováno, neboť dotace na projekt byla přidělena. 

Dostupnost prostředků v čase realizace – je třeba vypracovat finanční plán v návaznosti na 

harmonogramu. Plán je třeba dodržovat. Tento projekt je ovšem co vyhotovení spíše 
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krátkodobý, a proto se nepočítá s problémy v této oblasti. Případné spory je možno řešit 

dohodou s dodavateli. Ovšem primárně se vychází ze smluv. 

Ztráty z titulu zpožd ění realizace projektu – projekt je krátkodobý a v harmonogramu 

nastaven takovým způsobem, aby byl dokončen dle časového plánu. Toto riziko je z velké 

části eliminováno. 

Analýza rizik není povinnou součástí pro projekty realizované v rámci Programu rozvoje 

venkova. Ovšem je určitě vhodné se jimi zabývat a být tím pádem připraven na jejich úplném 

odstranění nebo alespoň zmírnění.  

 

Výsledky a hodnocení projektu 

Po ukončení realizační fáze bude nově zrekonstruován obecní rozhlas, který obyvatelům 

zajistí kvalitní zvukový přenos a pokrytí celého zastavěného území obce. V neposlední řadě 

také zlepší vzhled obce a přispěje ke zvýšení propagace a upevnění partnerství mezi obcí, 

místními spolky a veřejností.  

Druhým výstupem projektu je montáž zábradlí, která bude provedena na dvou mostcích 

v centru obce. Přes mostky vedou místní komunikace a dojde tedy ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy v obci.  

Třetí částí projektu je obnova odpočinkového místa podél turistické trasy Rajnochovice – 

Tesák, kde se nachází studna s pitnou vodou a informační panel pro turisty a návštěvníky 

stezky.  Zde bude instalováno posezení s přístřeškem. 

V současné době již je zcela opraven jeden mostek a jeho nynější vzhled nepochybně působí 

nejen bezpečněji, ale také jeho estetická stránka vylepšuje nejbližší okolí. Ostatní prvky jsou 

ještě ve fázi realizace. 

Jak je uvedeno v první části kapitoly, tak obec s pomocí dotací zrealizovala na svém území již 

několik projektů, které vedou ke zlepšení života obyvatel v obci. Projekty přispívají také ke 

zvyšování atraktivity obce pro její návštěvníky a turisty. Je vidět že využívání dotačních 

prostředků není pro obec cizí a dokáže je efektivně vynakládat, což ocení především místní 

obyvatelé. 
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5 Závěr 
 
Z historického hlediska nestála politika rozvoje venkova vždy v popředí zájmu, ale byla ve 

stínu Společné zemědělské politiky. Změna nastala až v 90. letech minulého století. Cílem 

v této oblasti bylo především zvyšovat konkurenceschopnost venkova a zvyšovat atraktivitu 

těchto oblastí pro jejich obyvatele. Bylo jasné, že s pozdějším rozšiřováním unie bude třeba se 

na problematiku rozvoje venkova dívat komplexněji. Na základě Agendy 2000 došlo 

k reformě Společné zemědělské politiky. Tato reforma vedla také k tomu, že rozvoj venkova 

se nově stal součástí Společné zemědělské politiky. Tím došlo k oddělení rozvoje venkova od 

politiky HSS, a tedy k jejímu odštěpení ze strukturálních fondů. Tento krok přináší značná 

pozitiva, mezi které patří nepochybně jednotné financování venkovských oblastí pomocí 

nového fondu. Nově vzniklý Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova hospodaří 

v období 2007 – 2013 částkou ve výši 67,5 mld. EUR.  

Prostředky z tohoto fondu primárně slouží ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny, a také ke zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a diverzifikace venkovského hospodářství. Tyto teoretické aspekty a 

vývoj samotné politiky rozvoje venkova jsou popsány v úvodní kapitole této práce. 

Aby mohla Česká republika čerpat prostředky z EAFRD musela vypracovat dokument 

Program rozvoje venkova. Tento dokument vláda schválila 16. srpna 2006. Existence a 

následná realizace tohoto programu přispěje k dosažení cílů stanovených Národním 

strategickým plánem rozvoje venkova. Program bude dále podporovat rozšiřování a 

diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, 

vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost 

obyvatel na venkově. Program rozvoje venkova se dělí na 4 osy, oblasti podpory a jednotlivá 

opatření. Pomocí svých opatření řeší také problém tolik typický pro většinu venkovských 

oblastí. Jedná se o odchod mladých kvalifikovaných lidí z venkova do ekonomicky silnějších 

center. Tato skutečnost oslabuje venkovské prostředí ve velkém rozsahu. 

V práci je také zmíněna role Místních akčních skupin. Tato sdružení podporují spolupráci 

v oblasti rozvoje venkova a zemědělství pomocí metody LEADER. Program rozvoje venkova 

a úloha Místních akčních skupin je popsána ve druhé kapitole práce. 

 

Ve třetí části, zaměřenou na praktické využití poznatků, jsem se rozhodl zhodnotit jednotlivé 

výzvy v rámci MAS Podhostýnska. Údaje jsem zpracoval do tabulek, kde jsem uvedl finanční 

alokace dle jednotlivých opatření. Také jsem vyhotovil přehled úspěšných projektů společně 
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s výší dotací, kterými byly projekty podpořeny. V závěru této části jsem zanalyzoval 

problematiku dle svého vlastního pohledu. Ve druhé části kapitoly jsem popsal projekt 

s názvem „Obnova a rozvoj obce Rajnochovice“. Tento projekt je financován pomocí 

prostředků z Programu rozvoje venkova. Není koncipován jako ziskový, slouží především 

občanům obce a jejím návštěvníkům. Skládá se ze tří dílčích projektů pařících pod 

infrastrukturu obce. Nachází se na území MAS Podhostýnska a jeho příprava probíhala 

částečně v její režii.  

 

Cílem diplomové práce bylo nastínit vývoj politiky rozvoje venkova, a to jak v rámci 

Evropské unie, tak i v rámci České republiky. Z hlediska struktury došlo k naplnění cíle 

diplomové práce.  Specifickým cílem bylo vypracování určitých částí projektového záměru na  

příkladu konkrétního projektu. Jelikož tomuto tématu se věnuje závěrečná kapitola práce, 

můžeme říci, že i specifický cíl byl naplněn.  

 

Čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie nepochybně přispívá ke zlepšení 

podmínek venkovských oblastí jak v rámci unie, tak i v rámci České republiky. Projekty, 

které byly schváleny a realizovány v rámci MAS Podhostýnska, přispívají k rozvoji 

venkovských oblastí a obcí.  Pokud bude alokace finančních prostředků efektivně využívána 

v rámci opatření, která jsou obsahem Programu rozvoje venkova a místních priorit, bude 

docházet mimo jiné ke zlepšení infrastruktury venkova, a tím pádem i zkvalitnění podmínek 

pro život ve venkovském prostředí. Tím se potvrzuje hypotéza stanovena v úvodu práce.  
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Příloha č. 1 MAS v České republice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 2 Jednotlivé FICHE a jejich opatření v rámci SPL MAS Podhostýnska 
 
 
 Fiche Alok. 
F1 Trvale udržitelný rozvoj obcí podhostýnského regionu  20% 
 Opatření: 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 

 

F2 Občanské vybavení a služby  22% 
 Opatření: 

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 

F3 Obnovení kulturních a historických hodnot venkova  7% 
 Opatření: 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
 

F4 Nová šance a příležitosti pro venkov 2007-2013  12% 
 Opatření: 

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
 

F5 Nebojíme se podnikat !  10% 
 Opatření: 

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 

F6 Diversifikace zemědělství  10% 
 Opatření: 

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
 

F7 Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu  19% 
 
 

Opatření: 
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 3 Preferenční kritéria v rámci projektu Obnova a rozvoj obce Rajnochovice 
 
Název preferenčního kritéria  Hodnocení kritérií v rámci projektu 
Povinná:  
1. Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa 
NE 

2. Uplatňování inovačních přístupů ANO 
3. Víceodvětvové navrhování a provádění 

projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství 

ANO 

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi 
do 30 let 

ANO 

5. Zaměření dopadů projektu na ženy ANO 
6. Projekty se zkrácenou dobou realizace 

tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy 
v letech 2007, 2008, 2009) 

ANO 

Stanovená MAS: 
7. Příznivý vliv na rozvoj cestovního ruchu ANO 
8. Zlepšení základního vybavení a služeb ANO 
9. Nové a obnovené společenské, kulturní, 
vzdělávací, sportovní a církevní aktivity 

ANO 

10. Zlepšení bezpečnosti dopravy ANO 
11. Zapojení veřejnosti při přípravě projektu ANO 
12. Míra spolufinancování projektu ANO 80% 
13. Výše projektu (způsobilých výdajů)  
14. Regionální význam – význam projektu 
pro více než 1 obec (místo) 

ANO 

15. Dopad projektu – projekt naplňuje více 
než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované 
strategie rozvoje MAS a SPL 

ANO 

16. Originální projekt (hodný následování, 
zcela ojedinělý svým řešením, více než 
inovativní) 

ANO 

17. Podpora žadatele v aktuální výzvě 1 projekt 
18. Podpora žadatele v minulosti Žadatel nezískal ani jednou podporu 
19. Spolupráce s MAS - důvěryhodnost a 
připravenost žadatele, kvalita zpracování 
projektu 

Žadatel je v MAS aktivní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 4 Výzva MAS Podhostýnska 
 
 

 
 
 
 



 

  

Způsobilé výdaje a doba realizace projektu: 
 
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF. 
Nejzazší termín registrace je 26. února 2010. Termín zahájení fyzické realizace projektu je po 
podpisu Dohody se SZIF. Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců. Nejzazším 
termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně SZIF je nejbližší 
termín po skončení projektu stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost 
o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14 dní před termínem odevzdání na SZIF. 
Každý projekt realizovaný v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých 
výdajů z hlavního opatření/podopatření. 
 
Způsob podání: 
Projektové žádosti včetně osnov a povinných příloh předává v termínu výzvy osobně 
statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či jiném způsobu delegace, nebo 
na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele jím pověřená osoba. 
 
Výběr projekt ů: 
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů bude 
limitován výší alokace na danou fichi. Pokud nebude pro jednu fichi dosažena výše stanovené 
alokace, budou finanční prostředky převedeny na projekty pro druhou fichi. Pokud bude do 
jedné fiche předložen pouze jeden projekt, je stanovena minimální výše bodů pro získání 
podpory takto: ve fichích 1, 2 a 3 je potřeba dosažení minimálně 50% bodů z maximálně 
možných a ve fichích 4, 5, 6 a 7 dosažení minimálně 40% bodů z maximálně možných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 5 Nevyhovující stav mostku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 6 Nevyhovující stav odpočinkového místa 
 

 
 


