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1 Úvod  
  

Již v roce 1957 šest zakládajících států – Německo, Itálie, Francie, Lucembursko, Belgie  

a Nizozemsko si uvědomovalo významnost zemědělské politiky. Dokazuje to i fakt,  

že zemědělská politika patří mezi nejstarší společné politiky, která je nejvíce podporována  

ze strany Evropského společenství. Po celou dobu své existence se realizace této politiky značně 

lišila, projevila se řada nedostatků, které bylo třeba odstranit. K tomu přispěla reforma  

v 90. letech 20. století, konkrétně v roce 1992 MaCSharryho reforma, pomocí  

níž měly být odstraněny jak vnější, tak vnitřní tlaky. Druhý významný balíček reforem proběhl 

roku 2003 a v roce 2007 byl představen plán modernizace společné zemědělské politiky 

spočívající v „kontrole stavu", tzv. Health Check. Za hlavní cíl bylo považováno zdokonalit, 

zmodernizovat, zjednodušit a zefektivnit zemědělskou politiku Unie na základě zkušeností 

získaných z předchozích let a přizpůsobit ji vyššímu počtu členských států Unie. 

Dnešní podoba a realizace společné zemědělské politiky spočívá zejména v podpoře  

i odstranění disparit mezi jednotlivými regiony. Celkové výdaje na tuto politiku  

se z původních 75 % celkových výdajů EU snížily na 45 % celkových výdajů, ale i přesto  

patří mezi nejnákladnější odvětví evropské integrace. Pro období 2007–2013 byly výdaje  

na zemědělskou politiku zmraženy, mají být postupně snižovány, ba dokonce nedovolují žádné 

reálné navýšení. Podpora bude směřována zejména na zvyšování kvality potravin, zajištění 

bezpečnosti potravin, zajištění dobrých životních podmínek venkovské společnosti, zajištění 

zachování zdravého životního prostředí pro další generace, zajištění lepšího zdraví  

a lepších životních podmínek zvířat při co nejnižších nákladech. 

Pro podporu zemědělských regionů byl zřízen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 

který se neřadí mezi strukturální fondy. Z tohoto fondu mohou čerpat finanční prostředky nejen 

regiony, ale také podniky, organizace či subjekty. Aby mohly  

tyto skupiny získávat podporu, je nezbytné vytvořit v rámci každého členského státu Národní 

strategický plán rozvoje venkova, v němž jsou stanoveny základní priority a podpory. Národní 

strategický plán ČR pro období 2007–2013 je určen k plnění Lisabonské strategie  

ve všech jejích oblastech. Na základě Strategického plánu jsou realizovány jednotlivé programy, 

z nichž je možné čerpat dotace. Jediným programem podporovaným na území  

ČR je Program rozvoje venkova, který je centrálně administrován a řízen. Program rozvoje 

venkova se skládá ze 4 os, 4 cílů a 9 priorit. I. OSA se nazývá Zlepšení konkurenceschopnosti 
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zemědělství a lesnictví. II. OSA má podnázev: Zlepšování životního prostředí a krajiny,  

na ni navazuje III. OSA – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova. IV. OSA Leader se zabývá zejména místními akčními skupinami.  

Právě IV. OSA – Leader je výchozím bodem pro napsání této bakalářské práce,  

a to z toho důvodu, že sdružování obcí, vytváření mikroregionů a místních akčních skupin 

napomáhá k realizaci společné zemědělské politiky na principu subsidiarity, což přispěje  

ke snižování disparit v jednotlivých regionech, zachování zemědělských oblastí i zabránění 

odchodu zemědělců z venkova do měst. 

Cílem bakalářské práce je poskytnout dostatek informací o Místní akční skupině Rožnovsko,  

o jednotlivých realizovaných projektech, ale také o možnosti uskutečnit projekt v rámci aktuální 

6. výzvy, kterou Místní akční skupina vyhlásila, včetně žádosti na dotaci z Programu rozvoje 

venkova. 

V první části je stručně charakterizována zemědělská politika společně s Národním strategickým 

plánem a Programem rozvoje venkova, včetně jednotlivých os tohoto programu. První část tvoří  

i osa Leader definující možnosti čerpání dotací jednotlivých místních akčních skupin. 

Druhá část je věnována mikroregionu a místní akční skupině Rožnovsko,  

která je zařazena do Národní sítě MAS České republiky. 

Většina významných realizovaných projektů, detailnější charakteristika 6. vyhlášené Výzvy  

i konkrétní žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova jsou obsahem třetí části. 

V bakalářské práci jsou čerpány ověřené informace z dostupných internetových zdrojů, 

z odborných publikací i vnitřních dokladů nejen Ministerstva zemědělství,  

ale i Státního zemědělského a intervenčního fondu ČR a dokumentů Místní akční skupiny 

Rožnovsko. 
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1 Podpora rozvoje venkova v kontextu Programu Leader ČR 
 

Již v roce 1957 šest zakládajících států Evropského Společenství zavedlo Společnou zemědělskou 

politiku a trvalo necelých 40 let, než byly splněny všechny stanovené cíle.  Podařilo se dosáhnout 

soběstačnosti v zásobování potravinami. Právě proto se Evropská unie stala druhým největším 

vývozcem zemědělských produktů na světě, a zároveň byly zajištěny stabilní příjmy 

zemědělcům. Důležitost této politiky dokazuje i fakt, že v roce 1979 představovaly výdaje  

na evropské zemědělství 75 % rozpočtu tehdejšího Evropského hospodářského společenství. 

Dříve Společná zemědělská politika trpěla mnoha nedostatky, proto bylo nutné provést několik 

změn. Teprve reformy, zahájené v 90. letech, představovaly pro Společnou zemědělskou politiku 

pokus o její přestavbu. V roce 1992 vypukla nevyhnutelná MacSharryho reforma, na kterou 

navázal o deset let později další balíček reforem. Teprve rok 2007 představil plán modernizace 

společné zemědělské politiky, jenž spočíval v „kontrole stavu“, tzv. Health Check. Plán byl 

navržen tak, aby bylo reálné zdokonalit, zmodernizovat, zjednodušit a zefektivnit zemědělskou 

politiku Unie na základě zkušeností získaných z předchozích let. I přes veškeré snahy bude  

tato politika nejnákladnějším odvětvím evropské integrace, a zároveň zde Evropská unie vyvíjí 

největší legislativu. Z tohoto důvodu nedovolují plánované limity pro tržní opatření v letech 

2007- 2013 žádné reálné navýšení, dokonce i náklady na Společnou zemědělskou politiku 

podléhají do roku 2013 zmražení a výdaje budou přísně kontrolovány.
1
 

Jelikož výdaje na společnou zemědělskou politiku zaujímají velkou část evropského rozpočtu,  

je důležité, aby existoval finanční nástroj na podporu rozvoje venkova. Do roku 2005 fungoval  

na území EU pouze Zemědělský orientační a záruční fond, poté se fond v roce 2007 rozdělil  

na Evropský zemědělský záruční fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD). Výjimečnost Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova spočívá v tom,  

že se neřadí mezi strukturální fondy. Finanční prostředky fondu jsou určeny  

ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví i k rozvoji venkovských 

oblastí. 
2
 

                                                 
1
 http://www.businessinfo.cz 

 
2
 http://www.euroskop.cz 
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1.1 Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky 2007 – 2013 

 

Zemědělská politika EU je společnou politikou, a proto EU vytváří dohled nad jejím fungováním. 

Avšak každému členskému státu vzniká povinnost sestavit tzv. Národní strategický plán. 

Strategie jednotlivých členských států musí vycházet z priorit Unie, zejména je kladen důraz  

na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí, udržitelný 

ekonomický rozvoj tak, jak je deklarováno ve výsledcích summitu v Lisabonské  

a Göteborské strategii. Strategie hospodářského růstu ČR, důležitý zastřešující dokument, 

navazuje na Lisabonskou strategii, a zároveň z ní vychází Národní strategický plán rozvoje 

venkova na období 2007–2013. Při jeho tvorbě na období 2007-2013 byly použity zkušenosti 

včetně hodnocení úspěšnosti výše uvedených nástrojů. Jelikož se ČR řadí mezi členské státy 

Evropské unie, tak je tento plán součástí „evropské“ soustavy dokumentů strategického řízení  

a programování na období 2007-2013. Výrazně přispívá k naplňování celkové strategické 

orientace rozvoje EU a k zabezpečení tří hlavních cílů EU:  

 Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, 

rozvoje a inovací. 

 Zlepšování životního prostředí a krajiny podporou ekologicky šetrných způsobů 

hospodaření s půdou. 

 Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace 

hospodářské činnosti. 

Strategie rozvoje venkova České republiky vychází z této rozvojové vize: „Do roku 2013  

se změní tvář venkova České republiky i jeho hospodářská struktura v míře vedoucí k výraznému 

zlepšení životného prostředí, životní úrovně životních podmínek jeho obyvatel, k posílení 

nosných oborů a diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 

cestovního ruchu a dalších odvětví zabezpečujících hospodářskou  

a společenskou stabilitu venkova i k dosažení úrovně srovnatelné s venkovskými regiony 

vyspělých zemí Evropské unie.  Komparativní výhody života na venkově zvýší atraktivitu 

venkova pro bydlení, práci a podnikání.“
3
 

                                                 
3
 http://eagri.cz 
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1.2 Program rozvoje venkova 

 

Česká republika předkládá pouze jeden Program rozvoje venkova (PRV), jehož působnost  

je vymezena na celém území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy. Na celém 

území státu mohou být prováděna jen opatření agroenvironmentální.  

Dne 23. května 2007 Výbor pro rozvoj venkova Evropské komise schválil programový dokument 

pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  

na období 2007-2013.  Program rozvoje venkova vychází z Národního strategického plánu 

rozvoje venkova, byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005  

a prováděcími pravidly uvedené normy. Plán je centrálně administrován i řízen. V Programu 

najdeme také opatření, která jsou geograficky omezena. Například u osy II – Natura 2000, oblasti 

povodí), u osy III – obce do 2000 obyvatel, u osy IV – venkovské mikroregiony. 

Prostředky získané z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro Českou republiku 

jsou součástí zdrojů veřejné podpory. Akreditovaná platební agentura  

má v kompetenci spravovat veškeré prostředky z Evropského zemědělského fondu rozvoje 

venkova. 

Největší část Programu rozvoje venkova vycházející z Národního strategického plánu rozvoje 

venkova je součástí cíle Konvergence. Výjimečný Region soudržnosti Praha  

je převážně městským regionem spadajícím pod cíl Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost. Tento Program se vztahuje na všechny venkovské regiony celé České republiky.   

Program rozvoje venkova se skládá ze 4 os, 4 cílů a 9 priorit. I. OSA se nazývá Zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. II. OSA má podnázev: Zlepšování životního 

prostředí a krajiny, na ni navazuje III. OSA – Kvalita života ve venkovských oblastech  

a diverzifikace hospodářství venkova. IV. OSA Leader se zabývá zejména místními akčními 

skupinami a poslední V. OSA je technická pomoc.
4
 

                                                 
4
 http://eagri.cz 
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1.2.1 OSA I  – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

 

Osa I se soustřeďuje nejen na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví,  

ale také na posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. 

Celková finanční alokace na tuto osu činí 22,39 % z prostředků Evropského zemědělského fondu 

rozvoje venkova. Podpory v rámci Osy I nejsou určeny ke zvýšení zemědělské prvovýroby. 

Za přednost osy chápeme modernizaci zemědělských podniků, pozemkové úpravy  

a přidávání hodnoty zemědělským produktům.  Z tohoto důvodu je v oblasti modernizace 

zemědělských podniků soustředěno co nejvíce finančních prostředků. 

 

a) Priorita I.1 Modernizace, inovace a kvalita  

Cílem je vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, 

zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů.  Pro splnění cíle vzniká nutnost zavést určitá opatření. 

 

Tabulka 2.1 Cíle a opatření Priority I.1 Modernizace, inovace a kvalita 

Priorita I.1 Modernizace, inovace a kvalita 

Cíl Vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské 

podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů. 

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

I.1.2 Investice do lesů 

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

I.1.4 Pozemkové úpravy 

I.2.1. Seskupení producentů 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 
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 I.11. Modernizace zemědělských podniků 

Hlavní zaměření tohoto opatření je podporovat modernizaci zemědělských podniků, zejména 

tam, kde je nedostatečná úroveň investic, ať už stavebních nebo technologických  

jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě. Toto opatření ze strategického cíle zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství. Výše zmíněná skutečnost poukazuje na zastarávání 

technologického vybavení zemědělských podniků, dokonce se projevuje ve stavu zemědělských 

staveb. Nedostatečné množství investic ovlivňuje nejen nákladovost,  

ale i efektivitu zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty a v neposlední řadě 

konkurenceschopnost zemědělské výroby. Dobře vybavená primární základna v rámci 

zemědělské výroby je velmi důležitá z důvodů tlaků ze strany spotřebitelů. Ti považují   

za nezbytné zajistit bezpečnost potravin a maximálního ekologického přístupu při jejich 

produkci. Pro minulé programovací období 2004-2006 bylo opatření 1.I Investice  

do zemědělského majetku obdobným typem podpory. Opatření je následníkem priority a cíle 

Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU a zároveň respektuje priority 

Lisabonské strategie i Národního lisabonského programu 2005-2008. To vše upravuje Nařízení 

Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova – čl. 26 a 29.  

 I.1.2 Investice do lesů 

Strategickým cílem je zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví včetně podpory rozvoje 

dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, restrukturalizaci 

lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Vzniká nutnost odstranění 

nejvíce problémových oblastí, kterými jsou: nízká úroveň investic v lesnickém sektoru, zastaralé 

a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků a také problémy s nedostatečnou 

infrastrukturou v lesnictví. 

I nadále se budou podporovat opatření, která se zaměřují na investice do lesnických strojů  

i stavebních investic do lesní infrastruktury. Navíc přibude doplnění o technickém vybavení  

pro finalizaci a tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství. Opatření se řídí Nařízením 

Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu rozvoje 

venkova – čl. 27, 28 a 30. 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Návaznost tohoto opatření se vztahuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti 

zemědělsko-potravinářského odvětví. Prvotní pozornost je kladena na podporu výkonnosti 
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zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu 

marketingu zemědělských výrobků, rozvoje inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby. 

Důležitou roli hraje spolupráce se subjekty, jenž se podílejí na výzkumu a vývoji. U 

problematických oblastí, jako jsou nízká produktivita práce, nízký stupeň inovací, nízký podíl 

produkce s vyšší přidanou hodnotou, včetně nedostatečné úrovně finalizace produktů a 

marketingového zaměření, se předpokládá pomoc formou podporovaných akcí. 

Dříve podpora směřovala ke stavebním a technologickým investicím  

do potravinářství. Finanční prostředky se čerpaly v plné výši finančního plánu programu, 

dokonce byla poptávka větší než disponibilní zdroje. Opatření navazuje na priority a cíle 

Koncepce agrární politiky ČR po období vstupu do EU. Opět do legislativního rámce spadá 

Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova – čl. 28 a 29. 

 I.1.4 Pozemkové úpravy 

Mezi nejpodstatnější faktory pro rozvoj venkova patří pozemkové úpravy.  

Díky tomuto opatření je možné řešit problematiku vlastnických vztahů pozemkové držby, 

nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny.  Opatření 

také působí v oblasti udržitelného rozvoje i v rozvoji podnikání. 

V předešlém programovacím období (2004-2006) se poskytovala podpora formou podopatření 

2.1.1. Pozemkové úpravy anebo prostřednictvím předvstupního programu SAPARD.  

 I.2.1 Seskupení producentů 

Do tohoto opatření spadá problematika slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací 

pozici vůči zpracovatelům a odběratelům. Obdobným typem podpory v minulém programovacím 

období 2004-2006 byl Horizontální plán rozvoje venkova a Základní skupiny výrobců.  

Obě podpory se soustředily na zakládání a zlepšení činnosti skupin výrobců.  

Z důvodů zájmu pokračuje opatření i v rámci Osy I Programu rozvoje venkova. Nejvyšší 

legislativou je Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova – čl. 35. 
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b) Priorita I.2 Přenos znalostí  

Priorita si klade za cíl vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělání  

a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství. I zde najdeme celkem  

4 opatření. 

 

Tabulka 2.2 Cíle a opatření Priority I.2 Přenos znalostí 

Priorita I.2 Přenos znalostí 

Cíl Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a 

poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství 

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

I.3.4 Využívání poradenských služeb 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

Opatření upravuje problematiku zemědělské pracovní síly, jako je špatná rekvalifikovatelnost  

a nízká mobilita, podmíněná nejen nízkou úrovní mezd a přetrvávající disparitou mezd 

v zemědělství vůči jiným odvětvím, ale i nízkou nabídku zemědělských pracovních míst, 

nepříznivě podmiňují konkurenceschopnost odvětví. Právě proto je kladen důraz na připravenost 

a informovanost v oblasti inovací vedoucích k zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

lesnictví i různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti.  Pozornost je věnována investicím  

do lidského kapitálu. 2.2. Odborné vzdělání je podopatření, které spadalo pod programovací 

období 2004-2006. Legislativou upravující toto opatření  

je Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova - čl. 21. 
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 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Podpora rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v nižší věkové skupině  

je důležitým cílem v opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Strategickým cílem  

je zlepšit konkurenceschopnost v zemědělství a hlavně ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. 

Opatření má zabránit odchodu mladých pracovníků ze zemědělství,  

ale také zlepšit zaměstnanost ve venkovských oblastech. V předchozím programovacím období 

nebyla tato podpora poskytována. Nařízení č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – čl. 22. 

 I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

Problematika řešení nepříznivé věkové struktury zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků 

do zemědělství je součástí této podpory. Opět jako  hlavní cíl chápeme zlepšení věkové struktury 

zemědělců, přispění k vyšší výkonnosti zemědělských podniků  

a intenzivnější zavádění inovací. V programovacím období 2004-2006 bylo obdobné opatření  

– Předčasné ukončení zemědělské činnosti. EU vydala pro Nařízení Rady č. 1698/2005  

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – čl. 23.  

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

Opatření přispívá ke zlepšení informovanosti podnikatelů v zemědělství, lesnictví  

i vodním hospodářství, vlastníků lesů, sdružení vlastníků, nájemců lesa, odborných lesních 

hospodářů a dalších osob podílejících se na resortních a dalších činnostech ve venkovské oblasti. 

Usnadnit orientaci, podpořit zavádění nových výrob, výrobní metody a technologie jsou hlavní 

cíle podpory. Zároveň má být zachován zájem o zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí. 

V předcházejícím programovém období neexistovalo obdobné opatření.  

Toto opatření je upravováno Nařízením Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – čl. 24.
5
 

 

                                                 
5
 http://eagri.cz 
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2.2.2 OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 

 

OSA II je zaměřena na zlepšování životního prostředí, krajiny a udržitelné využívání zemědělské 

a lesní půdy. Jedná se o platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentálního 

opatření (AEO) a oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě. Nejdůležitější oblastí v rámci 

projektových opatření je obnova lesů po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů. 

 

a) Priorita: Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických 

systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin 

 

 Cíl této priority je definován jako podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu 

prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora vhodných zemědělských systémů  

pro zachování venkovské krajiny, a také podpora ochrany životního prostředí  

na zemědělské půdě a v lesních oblastech s vysokou přírodní hodnotou. V rámci priority  

je možné uplatnit 6 opatření. 

 

Tabulka 2.3 Cíle a opatření Priority – Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických 

systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin  

Priorita Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů 

s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin 

Cíl Podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí, které vedou 

k biologické rozmanitosti a podpora vhodných zemědělských systémů pro 

zachování venkovské krajiny. Podpora ochrany životního prostředí na zemědělské 

půdě a v lesních oblastech s vysokou přírodní hodnotou. 

Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro 

vodní politiku 2000/60/ES – Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě 

II.1.3.1 Agroenvironmentální opatření – Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč. 
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Ekologického zemědělství a integrované produkce) 

II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

II.2.3. Lesnickoenvironmenální platby 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech  

a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

Tzv. „Méně příznivé oblasti“ jsou takové oblasti v ČR, na které se toto opatření vztahuje. Jedná 

se o vyplácení peněžních prostředků na travní porosty. Mohou mít také podobu ekonomicko-

sociálních podpor, kdy je podstatou zajistit příjmovou stabilitu zemědělců hospodařících 

v horších přírodních podmínkách, ale také restrukturalizačního opatření. Restrukturalizační 

opatření se využívá na podporu chovu skotu a dalších hospodářských zvířat, které využívají 

travní porosty. 

Legislativní rámec se skládá z: Opatření platby za přírodní znevýhodnění  

je navrhováno ve shodě s nařízením Rady (ES) č.1698/2005 článek 37, 50, 51 a 93  

a s prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Podrobnosti k provádění opatření stanoví 

národní prováděcí legislativa. Podpora je v ČR poskytována v souladu s národní právní úpravou 

zakotvenou v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství,ve znění pozdějších předpisů. Podpora méně 

příznivým oblastem byla využívána již v předvstupním období v letech 1998 až 2003.  

Po přistoupení ČR k EU bylo, ve vazbě  na Horizontální plán rozvoje venkova a výše uvedený 

zákon o zemědělství, vydáno prováděcí nařízení vlády č. 241/2004 Sb., prostřednictvím něhož 

byla realizována podpora méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními  

v období 2004 až 2006. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro 

období po vstupu do EU (2004  –  2013). 

 I.1.2.1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice 

pro vodní politiku 2000/60/ES – Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské 

půdě 

Priorita II.1.2. upravuje jádrová území národních parků (NP) a chráněné krajinné oblasti 

(CHKO), kde se nachází druhově bohatá společenstva luk a pastvin. Jelikož zásahy  



 16 

do okolních přírodních ekosystémů musí být minimální, není na těchto lokalitách umožněno 

hnojení.  

Vzdálenost, náročný terén, nízká produkce biomasy v důsledku zákazu hnojení 

 jsou problémy, které ovlivňují zemědělce od upuštění hospodaření na loukách a pastvinách 

v jádrových zónách velkoplošných chráněných území. 

Podpora v oblastech Natura 2000 a současně v 1. zónách NP a CHKO v souladu  

s nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 (čl.16) byla v ČR realizována od roku 2005.  Podpora 

navazuje na vyhlášení oblastí dle směrnice Rady 79/409/EHS a oblastí dle směrnice Rady 

92/43/EHS.  

 II. 1.3.1. Agroenvironmentální opatření – Postupy šetrné k životnímu 

prostředí (vč. Ekologického zemědělství a integrované produkce) 

V roce 2004 došlo k realizaci Agroenvironmentálních opatření (AEO) na celkové ploše 1 166 tis. 

ha a roku 2005 na celkové ploše 1168 tis. ha. Ošetřování travních porostů, 

je podopatření, o které byl největší zájem, dokonce v roce 2005 bylo využito 61 % celé plochy 

realizovaných AEO.  

Agroenvironmentální opatření jsou předkládána ve shodě s nařízením Rady (ES)  

č. 1698/2005 článkem 39 a 51 včetně prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1974/2006. 

Podrobnosti k provádění jednotlivých agroenvironmentálních opatření, jednotlivých podopatření, 

titulů a managementů spadá do kompetence národní prováděcí legislativa. Agroenvironmentální 

opatření byla v ČR prováděna již v předvstupním období na základě zákona č. 252/1997 Sb.  

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích nařízení vlády, v podobě 

tzv. programů podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství. Po přistoupení ČR k EU bylo  

v návaznosti na HRDP a na výše uvedený zákon  

o zemědělství vydáno prováděcí nařízení vlády č. 242/2004 Sb., prostřednictvím něhož  

jsou uplatňována agroenvironmentální opatření v období 2004 - 2006 se závazky uzavřenými  

až do roku 2010. 

 II.1.3.2 Agroenvironmenální opatření – Ošetřování travních porostů 

Zemědělci se zavazují plnit podmínky podopatření  u veškerých ploch travních porostů 

od okamžiku vstupu do tohoto podopatření. Žadatelé si mohou zvolit cílené managementy  

na jednotlivé půdní bloky, buď formou přírodních podmínek, nebo podle způsobu hospodaření  

na travních porostech v daném podniku. Žadateli není ukládána povinnost zařazení půdních bloků 

do celofaremního přístupu v případě, že na půdním bloku  
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je uplatňován některý z programů Ministerstva životního prostředí. Nabízí se i možnost půdní 

blok na doporučení orgánu ochrany přírody do podopatření nezařazovat v případě,  

že je to nevyhovující z hlediska ochrany přírody a krajiny. Stálá pastvina definována  

čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění je brán za travní porost. 

 II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

Navrhováno je pouze jedno podopatření a to: Zachování hospodářského souboru lesního porostu 

z předchozího produkčního cyklu. Opatření předkládáme na základě článku 46 nařízení Rady 

(ES) č. 1698/2005 a prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1974/2006  

ve shodě s národní legislativou. Jednotlivé oblasti Natury 2000 jsou v ČR vymezeny formou 

směrnice Rady 79/409/EHS a směrnice Rady 92/43/EHS. Opatření napomáhá k plnění strategie 

Národního lesnického programu z roku 2001. 

 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby 

Zlepšování druhové skladby lesních porostů je jediné podopatření, které bylo navrhnuto. Opatření 

je uplatňováno na základě článku 47 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, prováděcím nařízením 

Komise (ES) č. 1974/2006 a ve shodě s národní legislativou. Opatření si klade za cíl přispět  

k plnění strategie Národního lesnického programu z roku 2001. 

 

c) Priorita: Ochrana vody a půdy 

Priorita se týká Ochrany vody a půdy, k dosažení cíle jí napomáhají 2 opatření. Cílem této 

priority je ochrana povrchových a pozemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření 

zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.  

 

Tabulka 2.4 Cíle a opatření Priority – Ochrana vody a půdy 

Priorita Ochrana vody a půdy 

Cíl Ochrana jakosti povrchových a pozemních vodních zdrojů prostřednictvím 

opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského 

půdního fondu 

Opatření II.1.3.3. Agroenvironmentální opatření – Péče o krajinu 

II.1.2.2 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro 

vodní politik 2000/60/ES – Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES 
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(WFD) 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 II.1.3.3 Agroenvironmentální opatření – Péče o krajinu 

Podopatření  upravuje tituly, které jsou vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, 

kdy pro každé stanoviště byl vypracován management ošetřování určujícími specifika a potřeby. 

Jednotlivé managementy mají přesně určené cíle a zemědělec má možnost tyto cíle uplatnit pouze 

na části obhospodařovaných ploch. 

 

Tabulka 2.5 Rozdělení managementů v rámci podopatření Péče o krajinu 

Označení 

titulu 

Název titulu Označení 

managementu 

Název 

managementu 

Cílenost 

C.1 Zatravňování 

orné půdy 

C1.1 Zatravňování orné 

půdy 

Zranitelné půdy (svažité, 

propustné); půdy ve 

zranitelných oblastech a 

LFA 

C1.2 Zatravňování orné 

půdy  podél vodního 

útvaru 

Půdy podél vodních 

útvarů 

C1.3 Zatravňování orné 

půdy regionální 

směsí 

Půdy v oblastech ZCHÚ 

C1.4 Zatravňování orné 

půdy regionální 

směsí podél vodního 

útvaru 

Půdy podél vodních 

útvarů v oblastech ZCHÚ 

 

C.2 Pěstování meziplodin Orná půda (především 

zranitelné oblasti) 

C.3 Biopásy Orná půda s přihlédnutím 
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k volně žijícím 

živočichům 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 II.1.2.2 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice 

pro vodní politiku 2000/60/ES – Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) 

Toto podopatření je již dopracované v souladu s čl. 38 nařízení Rady (ES)  

č. 1698/2005 a navazuje na schválení 8 plánů oblastí povodí: Horního a středního Labe, oblast 

povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky, oblast povodí Dolní Vltavy, oblast povodí Ohře  

a Dolního Labe, oblast povodí Odry, oblast povodí Moravy a oblast povodí Dyje. 

 

d) Priorita: Zmírňování klimatických změn s cílem podpory využívání obnovitelných 

zdrojů energie prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu  

a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.  

I v rámci této priority fungují 2 opatření. Česká republika se zavazuje ke spuštění podopatření 

v okamžiku, kdy bude ze strany příslušných orgánů ověřeno, že nemůže dojít  

k dvojímu financování v rámci daného podopatření. 

 

Tabulka 2.6 Cíle a opatření Priority – Zmírňování klimatických změn 

Priorita Zmírňování klimatických změn 

Cíl Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím stávajícího 

lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa. 

Opatření II.2.1, Zalesňování zemědělské půdy 

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 

lesů 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 
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 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 

Podopatření: První zalesnění zemědělské půdy je jediné podopatření tohoto opatření. Vždy  

je podopatření navrhováno ve shodě s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005  

čl. 43, provádějícím nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 a ve shodě s národní legislativou. 

Národní legislativou v tomto případě myslíme: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  

ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 

lesů 

V tomto opatření jsou navrhována podopatření, a to celkem 2: Obnova lesního potenciálu  

po kalamitách včetně zavádění preventivních opatření a Neproduktivní investice v lesích. Mezi 

hlavní cíle patří obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavedení preventivních opatření 

v lesích, trvale udržitelné využití lesní půdy, neproduktivní investice v lesích i zlepšení životního 

prostředí a krajiny. Pro obě podopatření jsou důležitými dokumenty Nařízení Rady (ES)  

č. 1698/2005, prováděcím nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ve shodě s národní legislativou.
6
 

 

2.2.3 OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova 

 

Osu tvoří celkem 3 priority, 3 cíle a 6 opatření. Podstatným cílem je vytvořit vhodná pracovní 

místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova. Snahou je navrátit život zpět na venkov 

a zabránit odchodu zemědělců do měst. Podporovat budeme zejména celkový rozvoj včetně 

vytváření aktivit na venkově. Je nutné podporovat venkovskou turistiku  

a zajistit tak závazky ČR v oblasti využití OZE. 

 

                                                 
6
 http://eagri.cz 
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a) Priorita III.1.: Tvorba pracovních příležitostí  

Podpora využívání OZE si klade za cíl vytvořit pracovní místa, ale také zajistit vyšší příjmovou 

úroveň obyvatel venkova. Tímto způsobem se mají zachovat tradice i život  

na venkově. Podpora směřuje zejména k zemědělcům, kteří jsou ochotní nadále pracovat  

a vytvářet nová pracovní místa.  Čím dál více lidí míří za odpočinkem na venkov,  

a proto je důležité, aby se rozvíjela venkovská turistika.  Tento cíl napomáhá naplnit celkem  

3 opatření. 

 

Tabulka 2.7 Cíle a opatření Priority III.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívaní OZE 

Priorita III.1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE 

Cíl Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova 

rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, 

zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE 

Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

II.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Venkovský prostor v poslední době nevytváří žádná nová pracovní místa, a to z důvodů malého 

zájmu ze strany zemědělských podniků. Dokonce klesá i spotřeba sezónních pracovníků,  

protože se snižuje jak zemědělská výroba, tak některé výroby náročné na ruční práce. Za aktuální 

pomoc považujeme diverzifikaci činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským 

činnostem,hlavně vytvořit pracovní místa na venkově a udržet nebo zvýšit příjem hospodářství. 

Toto opatření má návaznost na opatření 2.2 programu SAPARD i na opatření 2.1.5 operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 

Legislativou upravující toto opatření je čl. 52 a 53 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005  

o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  
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a prováděcí předpisy a také Nařízení Komise 70/2001 o použit čl. 87 a 88 Smlouvy na státní 

podpory malým a středním podnikům. 

 III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Právě tato podpora má napomoci k plnění cílů Lisabonské strategie. Jedná se zejména o podporu 

na zakládání nových i rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti – 

mikropodniků. Spadají sem také nové živnosti v oblasti výroby, zpracování  

a služeb. Pro diverzifikaci činností má významnou roli sociální struktura, ale i sociální kapitál 

venkova společně se strukturou zástavby vesnic. Evropský fond regionálního rozvoje bude  

i nadále podporovat malé a střední podnikání. Po celou dobu dochází k respektování cílů 

Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008. 

Opět je důležitým dokumentem v této oblasti Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005  

o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  

a provádějící předpisy, včetně Nařízení Komise 1628/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy  

na vnitrostátní regionální investiční podporu. 

 III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

Snahou je rozšířit aktivity, které se zaměřují na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem 

cestovního ruchu. Napomoci tomu má využití přírodního a kulturního dědictví oblasti. Dodnes 

není v ČR dostatečně rozvinutá venkovská turistika ani potenciál zemědělských farem v oblasti 

agroturistiky. Přestože, je cestovní ruch odvětví vykazující nejdynamičtější růst a zároveň 

poskytuje velké množství pracovních příležitostí pro nekvalifikované pracovní síly, nedochází 

k rozvoji těchto aktivit. Cílem je zvýšit odbyt místních specialit a řemesel. Opatření  

má návaznost na opatření 2.2 programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu Rozvoje 

venkova a multifunkční zemědělství. 

Nejdůležitějším dokumentem je Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. 

 

b) Priorita: III.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově  

Představuje druhou významnou prioritu v Ose III. Pro prioritu byl stanoven cíl, který má vytvořit 

vhodné podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení, vzhled vesnic, veřejných 

prostranství, ale také posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím  

i dědictvím venkova jsou přednosti typické pro tuto prioritu. Důležitost je kladena  
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na zabezpečení rozvoje venkovské infrastruktury, zejména podporovat malé a střední podnikání, 

a tím pádem zlepšit životní prostředí venkovských sídel. Tomu napomáhají  

2 opatření. 

 

Tabulka 2.8 Cíle a opatření Priority III.2 Podmínky růstu a kvality života na venkově 

Priorita III.2 Podmínky růstu a kvality života na venkově  

Cíl Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled 

vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním 

prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury 

s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení životního prostředí 

venkovských sídel. 

Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

Z Operačního programu Životní prostředí je podporováno budování, rekonstrukce obecních 

vodovodních a kanalizačních sítí, včetně čistíren odpadních vod i stavby obecních  

nebo skupinových čistíren, ale i kořenových čistíren odpadních vod ve všech obcích na území 

ZCHÚ. Nejdůležitějším dokumentem je Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 

čl. 52 a 56, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  

a provádějící předpisy. 

 III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Na kvalitu života má nezanedbatelný vliv celková ochrana rozvoje venkovského prostoru. 

Snahou je umožnit nejen architektonický, ale i urbanistický rozvoj českých  

a moravských vesnic. Zároveň musí být zachován a posílen charakteristický vzhled i hodnoty. 

Má dojít k nárůstu identity a pospolitosti místních obyvatel, což je v souladu s evropským 

zájmem o zachování jedinečnosti, specifik i místních tradic při rozvoji vesnic a posílení 

rozmanitosti Evropy. V minulosti vznikal problém, že obyvatelstvo nebylo dostatečně 
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informováno o nezbytnosti ochrany životního prostředí a kulturních hodnot i o možnostech  

jak ochranu zajistit. Evropský fond regionálního rozvoje podporuje národní kulturní památky 

nebo kulturní památky využívané pro účely služeb cestovního ruchu. 

Dokumentem upravujícím legislativu je Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy a Nařízení 

Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu  

de minimis. 

 

e) Priorita: III.3. Vzdělávání   

Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti, uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem 

poradenství a vzdělávání, ale také zvýšit používání informačních i komunikačních technologií  

je důležitý cíl pro opatření III.3. Vzdělávání. U této priority najdeme pouze jedno opatření. 

 

Tabulka 2.9 Cíle a opatření Priority III.3 Vzdělávání 

Priorita III.3. Vzdělávání 

Cíl Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel 

rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a 

komunikačních technologií. 

Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

 

 III.3.1. Vzdělávání a informace 

Vzdělávání i informace jsou nezbytné pro úspěšnou a rychlou implementaci opatření ke zlepšení 

kvality života na venkově spolu s diverzifikací hospodářství na venkově.  Evropský sociální fond 

(ESF) napomáhá různými způsoby podpory zvyšovat obecnou vzdělanost na venkově, začleňovat 

skupiny obyvatelstva, pořádat rekvalifikační kurzy a využívat internetové sítě. Opatření je totiž 

nové, a tudíž by mělo umožnit naplnění Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 31. 1. 2002  

o dalším odborném vzdělávání. 
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Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova a provádějící předpisy, Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne  

15. prosince 2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis jsou důležité legislativní 

dokumenty pro tuto problematiku.
7
 

 

2.2.4 OSA IV – LEADER 

 

 

Venkovské oblasti v členských zemích EU jsou neustále ohrožovány celou řadou problémů,  

které mohou z velké části ovlivnit jejich životaschopnost. Mezi nejzávažnější problémy řadíme 

stárnutí populace venkova, v některých oblastech přetrvávající odliv obyvatelstva, nedostatek 

pracovních příležitostí, omezený rozsah dostupných služeb včetně možností pro trávení volného 

času. Proto je metoda Leader, zabývající se propojováním akcí hospodářského rozvoje venkova 

chápána jako důležitá forma pro podporu rozvoje venkova.  

Metoda Leader má napomoci představitelům venkovských oblastí, aby se lépe zamýšleli  

nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, zároveň má metoda podporovat zavádění 

integrovaných, kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj. Cílem  

je také zkoušení nových způsobů podpory přírodního a kulturního dědictví, upevňování 

ekonomického prostředí, tvorba pracovních míst a v neposlední řadě zlepšení organizačních 

schopností komunit. 

Osa Leader navazující na iniciativu LEADER+  byla významným programem EU v období 2000 

– 2006. Navazuje také na přecházející programy LEADER I a LEADER II, proto se metoda 

Leader stala natolik propracovaná a ověřená, že můžeme použít její koncepci u hlavních 

programů rozvoje venkova v rozsáhlejším měřítku. Mnohaleté zkušenosti obcí, svazků obcí  

a místních akčních skupin s programováním rozvoje a s přípravou a realizací projektů  

jsou nezbytné pro naplňování této osy.
8
 

 

                                                 
7
 http://eagri.cz 

8
 MARTIN PĚLUCHA A KOL., 2006. 
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a) Priorita IV. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového 

potenciálu venkova s cílem realizovat místní rozvojové strategie i spolupráci 

místních partnerství.  

Nejdeme zde 4 opatření, která charakterizují osu. Jednotlivá opatření rozvíjí spolupráci místních 

partnerství i realizovat místní rozvojové strategie. 

 

Tabulka 2.10 Cíle a opatření Priority IV. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového 

potenciálu venkova 

Priorita IV. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu 

venkova 

Cíl Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství 

Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

Zdroj:http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%

2Feafrd%2F1180428724933.pdf, vlastní úprava 

  

 IV.1.1. Místní akční skupina 

Metoda LEADER je rozvíjena prostřednictvím tzv. místních akčních skupin.  

Jedná se o uskupení aktérů z ekonomické, veřejné i neziskové sféry. Místní akční skupiny 

rozvíjejí své aktivity ve venkovském prostoru, které jsou charakteristické nejen geografickými, 

ale také ekonomickými a kulturními prvky, jež umožňují realizovat společnou rozvojovou 

strategii. Tato strategie je základním dokumentem, který zakotvuje všechny zvláštnosti území,  

na němž příslušná MAS působí. Integrování činností různých venkovských aktérů na principu 

partnerství a vzájemné spolupráce je chápáno jako důležitý rys dlouhodobé udržitelné strategie.  

Cílem je vytvoření podmínek pro rozvoj partnerských vztahů mezi různými skupinami 

venkovských aktérů, zejména na základě dobře připravené strategie zpracované  

za účasti nejširší veřejnosti.
9
 

                                                 
9
 MARTIN PĚLUCHA A KOL., 2006. 
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Z podopatření LEADER+ ČR Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

včetně národního Programu LEADER ČR. Nejvíce zkušeností získalo prvních  

29 místních akčních skupin v období  2004 - 2005. Celkové území, kde působí místní akční 

skupiny, které jsou zapojené do metody Leader je 12 414 km
2
.  Tato území představuje  

asi 15,7%  celkového území ČR a žije zde asi 743 tisíc obyvatel, což je 7,3% obyvatel ČR. Vývoj 

v roce 2006 přispěl k tomu, že 70 místních akčních skupin realizuje strategie rozvoje venkova 

metodou Leader v Programu rozvoj venkova ČR 2007 - 2013. Roku 2006 bylo přijato dalších  

7 místních akčních skupin. Osa IV Leader je propojena s opatřením Programu rozvoje venkova 

ČR 2007 - 2013. Pro nárokovou podporu v rámci opatření Programu rozvoje venkova osy  

II i opatření v ose I: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Seskupení producentů  

a Pozemkové úpravy ji nelze využít. 

Opatření navazuje na podopatření 2.1.4. – LEADER+ Operačního programu Rozvoje venkova  

a multifunkční zemědělství. Akceptuje jak Lisabonské strategie, tak Národní lisabonský program 

2005 - 2008. 

Typickými legislativními dokumenty jsou čl. 61 – 64 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře 

rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  

a provádějící předpisy. Právní předpisy i závazná pravidla podle příslušných opatření 

jednotlivých os I až III v rozsahu článků 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 48, 49 a 52 nařízení 

Rady (ES) č. 1698/2005. 

Místní akční skupiny uskutečňují svůj Strategický plán Leader v rámci tohoto opatření. Místním 

akčním skupinám splňující kritéria přijatelnosti, která posuzuje Státní zemědělský intervenční 

fond, a které vybere Hodnotitelská komise, mohou získat podporu. Hodnotící komisi schvaluje 

Ministerstvo zemědělství. Místní akční skupiny vybírá ministerstvo formou bodování.  

Toto hodnocení a výběr místní akční skupiny se provádí ve dvou kolech. Veškeré výzvy k výběru 

místních akčních skupin musí být v souladu s čl. 37 Nařízení Komise č. 1974/2006,  

a to nejpozději do dvou let po schválení programu. Podpora se poskytuje na provoz, 

administrativu i poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader. 

Růst konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a kvalita života na venkově společně  

s diverzifikací ekonomiky je hlavním cílem opatření. Snahou je také zavést místní rozvojové 

strategie do systému programů rozvoje venkova a uplatnit principy Leader.  

Subregionální venkovské území s 10 000 až 100 000 obyvateli, (na celém území ČR mimo území 

hl. města Prahy a měst s více než 25 000 obyvateli) je územní působností místních akčních 
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skupin. Každé území je charakterizováno určitou hranicí, která kopíruje katastrální území všech 

okrajových obcí patřících do působnosti MAS. Území spojuje  

jak společná charakteristika, tak problémy. Důležité je, aby byly doloženy všechny doklady  

o souhlasu všech obcí o zařazení do územní působnosti MAS i o seznámení se Strategickým 

plánem Leader. 

Podmínky a výběrová kritéria pro poskytnutí podpory místní akční skupině jsou: 

- MAS tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem  

na místní úrovni, ve které se na rozhodovací úrovni účastní minimálně  

50 % zástupců soukromé sféry, 

- MAS stanovuje své povinné orgány spravující veřejné prostředky a zajišťující 

činnost partnerství pro realizaci Strategického plánu Leader: manažer MAS, 

výběrová komise, orgán pro přípravu Strategického plánu a dozor  

nad jeho realizací, účetní, 

- Oblast, pro kterou je určen Strategický plán Leader, musí být celistvá a nabízet 

dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů  

na podporu udržitelné strategie rozvoje, 

- Členové MAS mají povinnost mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo 

nebo provozovnu, nebo být pro toto území místně příslušné, 

- Pro období 2007-2013 každá MAS předkládá Strategický plán Leader podle 

závazné osnovy. Součástí plánu jsou i FICHE, které upravují oblasti podpory 

podle Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 bez nárokových podpor v rámci 

osy II a opatření v ose I: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Seskupení 

producentů a Pozemkové úpravy, 

- U MAS platí, že pro své způsobilé výdaje může využít pouze jeden zdroj 

financování. 

MAS podle čl. 62 nařízení Rady uskutečňuje při místním rozvoji partnerský přístup, předkládají 

kompletní strategii místního rozvoje, resp. Strategický plán Leader a odpovídají  

za jeho provádění. Volí projekty, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader v rámci 

PRV financovány. 

Místní akční skupina Leader – obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle 
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zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení 

právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, těmito zákony je charakterizována právní subjektivita místní akční 

skupiny. 

Mezi způsobilé výdaje řadíme:  

- Animace, informační a osvětová činnost pro žadatele a veřejnost o území  

a Strategickém plánu Leader (semináře, propagační prezentace), 

- Běžné výdaje, které se týkají: 

 Sběru informací pro monitoring a hodnocení; 

 Vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti; 

 Budování schopností a vzdělávání pracovníků místních akčních skupin 

zapojených do přípravy a provádění strategie a vedoucích pracovníků; 

 Nákup poradenských služeb; 

 Provoz – nájemné, vybavení, vytápění, elektřina, telefon, cestovní náklady; 

… 

- Získávání dovedností; 

- Aktualizace anebo tvorba Strategického plánu Leader pro další období. 

 IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

Úplnou podporu projektům místních žadatelů zajišťuje metoda zdola nahoru. Místní přírodní, 

lidský a kulturní potenciál, ale také zvýšení efektivnosti můžeme užít v rámci metody Leader. 

Pomocí Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství  

i programu Leader ČR byl tento princip přezkoumán. Pro osu Leader je nezbytné,  

aby se zlepšila kvalita života ve venkovských oblastech, posílil ekonomický potenciál, zhodnotilo 

přírodní a kulturní dědictví venkova a zároveň aby posílily řídící a administrativní schopnosti  

na venkově. Toto opatření navazuje na podpopatření 2.1.4. Operačního programu Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství. U opatření je nejdůležitějším legislativním dokumentem 

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, čl. 61 - 64 o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. 

Podporu je možné poskytnout na projekty, které neodporují schválenému Strategickému plánu 

Leader místní akční skupiny a příslušným podmínkám opatření Programu rozvoje venkova. 
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Každá místní akční skupina si stanoví  prostřednictvím výběrové komise bodové hodnocení  

na základě něhož vybírá budoucí realizované projekty. Do každého bodovacího hodnocení 

musíme zařadit i kritérium uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů se realizuje 

minimálně jedenkrát ročně. 

Cílem je zajistit růst konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zvýšit kvalitu života  

na venkově, včetně diverzifikace ekonomiky. Projekty musí být uskutečněny na území 

působnosti MAS. 

Mezi nejdůležitější podmínky pro poskytnutí podpory řadíme: 

- Žadatel má možnost použít pouze jednu formu financování z EU  

pro své způsobilé výdaje u schváleného projektu; 

- projekt musí být uskutečněn pouze v územní působnosti MAS; 

- pokud není projekt v souladu s platnou právní úpravou a se Strategickým plánem 

Leader, není možné získat podporu; 

- žadateli vzniká povinnost plnit podmínky stanovené danou MAS; 

- všechny ostatní podmínky jsou stanoveny ve Strategickém plánu Leader. 

Způsobilé výdaje se řídí nařízením Rady 1698/2005, prováděcími předpisy  

a podle způsobilých výdajů příslušných opatření Programu rozvoje venkova a příslušných fichí 

stanovených ve Strategickém plánu Leader. Výše podpory je vyplácena formou přímé nenávratné 

dotace.  U veřejné podpory osy Leader je typické, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje. 

Předkladatelům projektů vyplácí podporu Akreditovaná platební agentura. 

 IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

Pomocí realizace projektů spolupráce je možné významně posílit efektivnost osy Leader 

zaměřením na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Na prvních příkladech 

národního Programu Leader ČR byly již ověřeny tyto možnosti. Je důležité zlepšit kvalitu života 

ve venkovských oblastech, posílit ekonomický potenciál i zhodnotit přírodní  

a kulturní dědictví venkova a také posílit řídící a administrativní schopnosti na venkově. 

Na projekty spolupráce mezi územními na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem 

povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států  

a na území třetích zemí, bude poskytována tato podpora. Výběr projektů spadá do kompetencí 

Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) po splnění kritérií přijatelnosti a dosažené 
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výše bodového hodnocení. Minimálně jednou do roka se vyhlašují výzvy pro výběr projektů 

spolupráce mezi územími na národní úrovni včetně spoluprací nadnárodních. Legislativní 

dokument Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, čl. 61 - 64 o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova i prováděcí předpisy upravují problematiku opatření. 

Rozvoj, propagace spolupráce, nejlepších výsledků a projektů včetně zavedení místní rozvojové 

strategie do systému programů rozvoje venkova a uplatnění principů Leader jsou důležitými cíli 

tohoto opatření.  

Platební agentura poskytne podporu žadateli podpory na základě žádosti,  

která odpovídá podmínkám ve Strategickém plánu Leader, s platnou právní úpravou  

a závaznými pravidly. 

I v tomto opatření může žadatel získat pouze jeden zdroj financování EU  

na oddělitelné položky u schváleného projektu. Mezi partnery musí být uzavřená Smlouva  

o spolupráci. 

Způsobilé výdaje spadají pod nařízení Rady 1698/2005, prováděcím předpisy a podle 

způsobilých výdajů příslušných opatření, které jsou stanovené v souladu s Programem rozvoje 

venkova, příp. ve Strategickém plánu Leader. Výše podpory je poskytována přímou nenávratnou 

dotací. U veřejné podpory osy Leader platí pravidlo, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje. 
10
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2 Mikroregion a místní akční skupina Rožnovsko 

 

Každý mikroregion nebo místní akční skupina jsou charakteristické určitým seskupením obcí. 

Obec je základním stupněm územní samosprávy a přísluší jí nezávislé kompetence, pravomoc  

a odpovědnost. Vedle ustanovení Ústavy patří i zákon ČNR  

č. 367/1990 Sb., o obcích do základní právní úpravy. Avšak z důvodů reformy veřejné správy byl 

schválen nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001. Každá obec 

je základním územním samosprávným společenstvím občanů na územním celku vymezeném 

hranicí území obce. Považujeme ji za veřejnoprávní korporaci mající vlastní majetek, finanční 

prostředky i vlastní rozpočet. V EU 27 je přibližně 121 600 obcí  

a místních administrativních jednotek. Tyto administrativní jednotky nahradily bývalé NUTS 4  

i NUTS 5. Jednotlivé rozdíly mezi zeměmi v počtu obcí, počtu obyvatel  

na jednu obec nalezneme jak v geografickém a historickém uspořádání, tak v rámci politiky 

centralizace. Politika praktikována z důvodů omezení počtu obcí spolu se zvětšením jejich 

velikosti měla čelit nevýhodám vyplývajících z malé velikosti obcí. Naskýtaly se tyto formy 

řešení: 

 Slučování obcí ze zákona; 

 sdružování obcí a spoluprací obcí – na základě spolupráce obcí a sdružování jejich 

prostředků k vykonávání určitých služeb, činností. Spolupráce mezi obcemi může 

být dobrovolná, ale i povinná. Výhoda spolupráce spočívá  

i v získání podpory systémem dotací. 

Sdružování a spolupráce samospráv mohou nabývat různých forem:  

 Pověření určitého orgánu vykonávat určité poslání jménem místních samospráv, 

které ho k tomu oprávnily; 

 poskytnutí zaměstnanců jedné místní samosprávy ostatním samosprávám; 

 řízení společného orgánu na základě dohody, k níž došlo mezi místními 

samosprávami; 

 vytvoření struktury pro spolupráci, jíž je přidělena samostatná osoba  

a finanční prostředky, aby formulovala společné aktivity. 
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Existuje více forem, jak mohou obce mezi sebou spolupracovat. Jedna z možností  

je uzavření smlouvy na základě splnění konkrétního úkolu, na dobu určitou nebo neurčitou.  

Tato forma musí mít písemnou podobu a je nutné, aby ji schválila zastupitelstva příslušných obcí.  

Další možná forma spolupráce spočívá v zakládání právnických osob dvěma nebo více obcemi 

podle obchodního zákoníku. Ve většině případů se obce nemohou sdružovat podle předpisů  

o sdružování občanů, není ani možné na jejich vzájemnou spolupráci použít ustanovení 

občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě  

o sdružení. 

Třetím specifickým způsobem spolupráce jsou dobrovolné svazky obcí (DSO). Svazky vznikají 

za účelem ochrany, prosazování společenských zájmů obcí způsobem zabezpečujícím úkoly 

v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, shromažďování i svozu komunálního 

odpadu, správě majetku, místních komunikací, sportovních a kulturních zařízení spravovaných 

obcemi apod. Členem svazku mohou být pouze obce. Dobrovolný svaz obcí je právnickou 

osobou sestavující svůj rozpočet a hospodařící s jeho majetkem. V roce 2007 existovalo v ČR 

788 svazků obcí dle údajů Ministerstva financí.  

Společenství obcí (SO) vychází z dobrovolnických iniciativ obcí a předpokládá  

se, že jejich iniciativa bude podpořena určitými finančními nástroji. Představa o společenství  

je taková, že bude napomáhat malým obcím při řešení problémů v oblasti životního prostředí, 

dopravy, školství, sociálních věcí a zdravotních služeb ve vytváření podmínek  

pro hospodářský rozvoj. 

Obce mají také možnost spolupracovat s obcemi jiných států, nebo být členy mezinárodních 

sdružení místních orgánů. Tyto aktivity jsou časté u hraničních obcí.
11

 

 

2.1 Mikroregiony a místní akční skupiny 

 

Společné prosazování zájmů obcí i místních komunit s cílem dosáhnout nějakých změn bylo 

motivací pro vznik mikroregionů, místních akčních skupin. Nejčastější forma vzniku místní akční 

skupiny nebo mikroregionu je seskupení obcí kolem přirozeného centra, obecně se jedná  

o spádová území. Není přesně definována velikost regionů, ale více  
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než polovina tvoří regiony do deseti tisíc obyvatel a do deseti členských obcí. Uvádí  

se, že přibližně 8,5 % ze všech regionů má více než třicet členských obcí. V letech  

1999 – 2001 v souvislosti s novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsme zaznamenali největší 

nárůst těchto mikroregionů. Naopak v následujících letech došlo k poklesu,  

ba dokonce k transformaci mikroregionů na dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích. Místní 

akční skupiny se od mikroregionu liší tím, že MAS má přesně determinovaný vznik, velikost  

i charakteristiku v programu Leader. Nárůst místních akčních skupin byl zaznamenán nejvíce 

v letech 2005 – 2007 za popularizace programu Leader ve venkovských oblastech  

a růst objemu finančních prostředků. Na území ČR najdeme velké místní akční skupiny, jejichž 

počet obyvatel je více než 50 000 nebo více než 50 obcí. MAS mají o něco nižší hustotu, 

dokreslující princip spolu s metodami programu Leader oproti mikroregionům. Uvádí se,  

že poměr velikosti mikroregionů vůči místním akčním skupinám z hlediska počtu obyvatel  

je přibližně 2,5 násobně větší ve prospěch MAS. Většina místních akčních skupin  

i mikroregionů jsou subjekty, které působí na stejném území, zároveň bývají propojeny 

společnou organizační a funkční strukturou managementu rozvoje. 

Většinu obcí spojuje do mikroregionů či MAS zejména společný zájem obecního rozvoje území, 

anebo jsou zakládány monotematicky, ať už kvůli vybudování ČOV, kanalizace i plynofikace. 

Účelovost vzniku jednotlivých sdružení zaznamenáváme jako zvyšování absorpční kapacity 

území tím, že získáme externí finanční prostředky prostřednictvím managementu mikroregionů  

a MAS. 

Fungování managementu ve třetině subjektů zajišťují zaměstnanci 

 v pracovněprávním vztahu, většinou se jedná o účetní, předsedy, manažery, koordinátory  

i administrativní pracovníky. U pětiny mikroregionů nenajdeme žádné zaměstnance,  

a proto nikdo není odměňován za práci. Dá se říct, že u MAS „profesionální“ management 

rozvoje s interními zaměstnanci převažuje v poměru 2:1. Tito pracovníci se podílejí na přípravě 

projektové dokumentace, zajištění běžného chodu, komunikací s veřejností, propagací  

a koordinací činností s místními podnikateli, neziskovými organizacemi či spolky. Správně 

fungující management rozvoje mikroregionů a zároveň MAS plní nejen koordinační, iniciační, 

strategické, ale i výkonné funkce. Smyslem je usilovat o realizaci politických, ekonomických 

výhod, iniciaci pozitivních růstových trendů nebo minimalizaci dopadů negativních jevů  

ve vývoji venkovských regionů. 

Velká část mikroregionů, MAS má zpracovanou rozvojovou strategii  

s dlouhodobými záměry, prioritami, opatřeními i konkrétními rozvojovými dokumenty.  
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V době korespondující s programovacím obdobím EU pro čerpání strukturálních fondů  

2007 – 2013 má téměř polovina všech subjektů zpracovanou strategii, kterou ve většině případů 

zpracovávají externí poradenské firmy. Při tvorbě se nejvíce zapojují starostové sdružených obcí 

včetně dalších představitelů obcí, dále podnikatelé, zemědělci či zástupci neziskových organizací. 

Činnosti organizací jsou financovány z vlastních i z cizích zdrojů. Většinou jsou členské 

příspěvky jako forma vlastních zdrojů využívány k financování u více než 80 % subjektů. 

Z důvodu rozdílného způsobu fungování obou typů organizací včetně odlišného způsobu 

financování rozvojových záměrů tyto příspěvky z větší části používají mikroregiony. Je to dáno  

i tím, že MAS mají možnost lépe získat finanční prostředky z různých programů na svůj provoz, 

ale také na fungování organizace. Mezi typické způsoby určování výše členského příspěvku  

u mikroregionu je počet obyvatel v členských obcích, naopak u MAS se jedná o kombinaci počtu 

obyvatel a pevné částky dle druhu subjektu.
12

 

 

2.2 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s. a MAS 

zlínského kraje 

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s., je dobrovolným občanským 

sdružením právně, majetkově, organizačně samostatných a nezávislých neziskových organizací 

pracujících metodou LEADER. Posláním této organizace je především: 

 sdružovat fyzické a právnické osoby, členy MAS; 

 reprezentovat i zastupovat MAS;  

 spolupracovat a komunikovat s kraji, organizacemi zabývajícími se rozvojem 

venkova, s finančními ústavy, s mezinárodními institucemi; 

 propagovat a medializovat vůči sdělovacím prostředkům, vlastními aktivitami. 

Mezi nejdůležitější cíle NS MAS ČR můžeme zařadit zlepšování kvality života  

na venkově prostřednictvím setrvalého i integrovaného místního rozvoje, zajištění recipročního 

přenosu poznatků, zkušeností mezi členy sítě i na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi  

EU a jejich MAS, podporu, ale také spolupráci s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru 

chtějí používat metodu LEADER. 
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Krajská síť MAS nebo obdobné uskupení jakožto regionálně příslušná organizační jednotka NS 

MAS ČR může vzniknout v jednotlivých krajích.  Podmínkou je, aby se dohodla nadpoloviční 

většina všech členských MAS působících v daném kraji, která podá písemnou formou požadavek 

na registraci u Výboru NS MAS ČR. Je nutné žádost doložit zápisem z jednání a prezenční 

listinou. Datum vzniku již uskutečněného zasedání se stává rozhodujícím pro již existující krajské 

sítě MAS ČR i výbor NS MAS ČR schválí registraci zpětně. Naopak u nově vzniklých KS MAS 

důležitou roli hraje den schválení výborem NS MAS ČR, vznik KS MAS nemá žádný vliv na jiné 

regionální formální i neformální uskupení MAS. 

Jedna z krajských sítí je i MAS zlínského kraje. První MAS v tomto kraji vznikaly v letech 2004 

a 2005. Na území zlínského kraje působilo v roce 2011 celkem 16 MAS, z toho 12 MAS získalo 

dotaci na období 2007 – 2013. Výhodou těchto skupin je skutečnost,  

že podrobně znají potřebu svého regionu, umějí efektivně a cíleně směřovat dotační prostředky 

na rozvojové projekty a rovněž jsou významným partnerem pro rozvoj venkova na místní úrovni 

a současně zastřešují partnerství mezi veřejným, neziskovým i soukromým sektorem.  

Síť se skládá z MAS Buchlov, MAS Bojkovska, MAS Dolní Poolšaví, MAS Horňácko  

a Ostrožsko, MAS Hříběcí hory, MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, MAS Luhačovské 

Zálesí, MAS Ploština, MAS Podhostýnska, MAS Rožnovsko, MAS Vizovicko a Slušovicko, 

MAS Východní Slovácko, MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Hornolidečsko, MAS Severní 

Chřiby a Pomoraví, MAS Střední Vsetínsko.
13

 

 

2.3 Mikroregion Rožnovsko 

 

Mikroregion Rožnovsko se nachází v severovýchodní části Zlínského kraje  

na rozhraní Moravskoslezských Beskyd a Hostýnsko - Vsetínskou hornatinou. Území  

je totožné s územním vymezením správního obvodu Rožnov pod Radhoštěm. Většina obyvatel 

mikroregionu žije ve dvou městech Rožnov pod Radhoštěm a Zubří. Dobrovolná spolupráce 

obcí, typická spádovostí, historickými i současnými vazbami, společně řešenými problémy,  

ale také zájem sdružených obcí respektovat principy regionální politiky jsou základ pro vznik 

tohoto mikroregionu. Vzniká tak jednolitý celek, kdy charakter zaměření rozvoje spolu  

se způsobem života je společný pro všechny obce. Ke společnému rozvoji napomáhá nejen jejich 
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potenciál v turistice, ekonomice, zemědělství a kultuře, ale i geografické umístění napomáhá 

ke společnému řešení dopravní a technické infrastruktury a ochrany krajiny. 

Již v 19. století se město Rožnov pod Radhoštěm stalo vyhledávaným centrem cestovního ruchu, 

jelikož zde byly situovány vyhledávané lázně. V 90. letech 20. století společenské i ekonomické 

změny podnítily zvýšení relevance sektoru služeb na místní ekonomice. Zejména v posledních 

deseti letech rozvoj cestovního ruchu napomohl k posílení vlivu na místní ekonomiku. Nejen 

mikroregion, ale i město Rožnov pod Radhoštěm splňuje veškeré předpoklady stát se centrem 

cestovního ruchu v rámci středoevropského regionu. Území mikroregionu se skládá z devíti obcí, 

zatím co sídelních jednotek nalezneme mnohem více. Rožnov pod Radhoštěm podléhal do roku 

1850 správě velkostatku, sídlícímu v Krásně nad Bečvou, teprve roku 1850 patřilo město 

k obvodu okresního hejtmanství Valašské Meziříčí. V letech 1855 – 1868 fungoval v Rožnově 

smíšený okresní úřad, o rok později Rožnov znovu spadal pod orgány politické správy  

ve Valašském Meziříčí. Až v roce 1960 se stal součástí okresu Vsetín a zároveň spadal  

do Severomoravského kraje. Od roku 2000 je mikroregion součástí Zlínského kraje, město 

Rožnov pod Radhoštěm získalo statut obce s rozšířenou působností.  

 

Tabulka 3.1 Administrativní členění regionu 

Územní 

útvar 

Celková výměra 

(Ha) 

Populace 

k 26.3.2011 

Hustota zalidnění 

(obyv/km
2
) 

Dolní Bečva 2005 1835 88,4 

Horní Bečva 4241 2459 57,0 

Hutisko - 

Solanec 2992 2003 63,5 

Prostřední 

Bečva 2345 1687 71,1 

Rožnov pod 

Radhoštěm 3947 16821 452,1 

Valašská 

Bystřice 3597 2276 60,7 
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Vidče 1179 1674 135,7 

Vigantice 764 990 114,4 

Zubří 2839 5618 189,0 

Rožnovsko 23909 35363 149,0 

Zdroj: http://www2.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1302-11, vlastní úprava 

 

Dnešní postavení mikroregionu je výsledkem působení fyzickálně-geografických podmínek 

včetně jeho kulturně historického vývoje. Postavení města Rožnov pod Radhoštěm i mikroregion 

Rožnovsko v rámci Zlínského kraje a ČR výrazně ovlivnilo především  

19. a 20. století. Město Rožnov pod Radhoštěm v 19. století rozvíjelo nejen textilní průmysl,  

v roce 1949 zde vznikl také podnik Tesla. Pro Zubří bylo přínosem v roce 1935 založení podniku 

Gumárny Zubří, v dalších obcích se rozvíjely především drobné firmy, významnou roli hrálo 

zemědělství a lesnictví. V poslední době čím dál větší podíl na ekonomice mikroregionu 

zaujímají služby, především služby pro účastníky cestovního ruchu. K 31. 12. 2010 měl 

mikroregion celkem 35 363 obyvatel, tzn. leží přibližně uprostřed žebříčku správních obvodů 

Zlínského kraje.  

Výsledkem vzájemných interakcí struktury s okolním prostředím je demografická situace 

mikroregionu, kde hlavním determinantem je nejen ekonomická, ale i sociální situace na úrovni 

města, obce, regionu, makroregionu či na globální úrovni. V letech 1999 – 2003 postupně klesal 

počet obyvatel, příčinu můžeme definovat jako prostorovou i přirozenou dynamiku obyvatelstva. 

Jediná obec, která vykazovala kladný přirozený přírůstek je Hutisko  

– Solanec. Z důvodů záporného migračního salda, ale také procesem suburbanizace ostatní obce 

zaznamenaly výrazný pokles, dokonce tato situace nejvíce zasáhla město Rožnov  

pod Radhoštěm. Přibližně od roku 2000 mikroregion trpí depopulační tendencí, která je patrná 

v celé ČR. Je to dáno tím, že klesá počet narozených dětí, a zároveň se záporným migračním 

saldem způsobuje pokles počtu obyvatel. Věkovou strukturu lze přirovnat ke struktuře v ČR.  

Jako příčinu lze vnímat populační exploze po druhé světové válce 

i v 70. letech. V 90. letech ovšem nastala depopulační tendence, kdy se ve věkově pyramidě 

projevuje nízké zastoupení 0–5letých a 5–9letých, zatím co průměrný věk obyvatel  

se neustále zvyšuje. I index demografického stáří z roku 2003 vypovídá v uplynulých letech  

i o nízkém podílu 0–15letých na celkovém počtu obyvatel. V nejbližších letech je patrné,  
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že dojde k poklesu obyvatel bydlících na území města Rožnov pod Radhoštěm a Zubří,  

ale počet obyvatel jednotlivých satelitů realizující své pracovní aktivity ve městech neustále 

poroste. Celospolečenská situace v ČR i v EU, situace v mikroregionu, ekonomická situace 

včetně aktivního bydlení může významným způsobem ovlivnit celkový počet obyvatel 

Rožnovska. Napomoci by mohla i výstavba nových bytů za předpokladu, že byty bude využívat 

stávající obyvatelstvo nikoli přistěhovalci. 

 

Tabulka 3.2 Skladba obyvatelstva podle sčítání lidu 2011 

Ukazatel Procentní vyjádření Průměr ČR 

Podíl mužů a žen 49,5 %; 50,5 % 48,7 %; 51,3 % 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let 17,1 %  16,2 % 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více  17,6 %  18,4 % 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel 51,1 %  51,4 % 

Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z 

ekonomicky aktivních  
40,4 %  

35,7 % 

Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních 9,0 %  9,3 % 

Zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3046 

 

Nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva nalezneme ve městě Rožnov  

pod Radhoštěm, ale i přesto celková úroveň vzdělání v mikroregionu je téměř totožná  

se situací ve Zlínském kraji. Je tomu tak i proto, že v Rožnově pod Radhoštěm sídlí významné 

vzdělávací instituce. Situace v jednotlivých obcích venkovského charakteru je méně příznivá.  
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Obrázek 3.1 Obyvatelstvo podle věkové skladby            Obrázek 3.2 Obyvatelstvo podle vzdělání 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/      Zdroj: http://vdb.czso.cz/ 

Míra ekonomické aktivity obyvatel mikroregionu je o něco málo vyšší než ve zbytku kraje,  

je to dáno úpadkem tradičních průmyslových odvětví i ne plně rozvinutými službami,  

což se projevuje zejména u služeb v cestovním ruchu. Zhruba před deseti lety nastal výrazný 

posun v odvětvové struktuře zaměstnanosti, kdy podíl osob zaměstnaných v zemědělství, 

lesnictví, v rybolovu a v průmyslu postupně klesal, naopak podíl osob zaměstnaných  

ve službách stoupal. Podíl ekonomicky aktivních osob zaměstnaných v průmyslu je v rámci 

Zlínského kraje nejvyšší, naopak nižší je počet osob zaměstnaných v sektoru služeb.  

 

Obrázek 2.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/ 

 

Míru nezaměstnanosti ovlivňuje ekonomická situace daného prostředí,  

a proto vykazuje výraznou dynamiku v prostoru i čase. Nejvyšší míru nezaměstnanosti 

zaznamenáváme u odlehlých obcí Horní Bečva a Prostřední Bečva. To je zapříčiněno nejen 

odlehlostí těchto obcí, ale i rozptýleným charakterem osídlení způsobující obtížné dojíždění  
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za prací. Z hlediska časové dynamiky míra nezaměstnanosti vykazuje v posledních letech trvalý 

růst. Důležitou roli pro zaměstnanost v mikroregionu hraje průmysl, který se podílí  

ze 45 %, v některých obcích dokonce více než 50 % na zaměstnanosti. Mezi dominantní podniky 

řadíme RADEKOV  spol. s r. o., REMAK a. s., THEVIA s. r. o., Portáš VD, Elektroprojekta 

Rožnov, Matino Rožnov s. r. o., RETIGO s. r. o., ENERGOAQUA, a. s., RONAS s. r. o., ON 

Semiconductor Czech Republic, a. s., Gumárny Zubří aj. Celkově  

na území mikroregionu působí přibližně 7000 podnikatelských subjektů. 

Většina kulturních aktivit, které jsou spojeny s Valašským muzeem v přírodě,  

se odehrává v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum vydává kalendář kulturních akcí, poskytuje 

prostory k událostem typu Masopust, Velikonoce na Valašsku, Rožnovská valaška, Rožnovské 

slavnosti či Romské písně. Mikroregion rozvíjí kulturní život občanů formou různých koncertů, 

recitálů, divadelních představení, školních, hudebních, výchovných  

a divadelních programů, přehlídek, festivalů, plesů, cestopisných přednášek, diskoték, výstav, 

akcí společenského charakteru atp. Obec Zubří je známá pořádáním Metlářského jarmarku, 

kácením máje, pochováváním basy či tradicí zuberské výšivky. Ani ostatní obce nezaostávají, 

mohou se pyšnit bohatým společenským i kulturním životem. V mikroregionu  

rovněž nalezneme hustou síť sportovišť uspokojujících široké spektrum zákazníků. 
14

 

 

3.4 Místní akční skupina Rožnovsko 

 

Do severovýchodní části Zlínského kraje na rozhraní mezi Moravskoslezskými Beskydami  

a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou spadá území Místní akční skupiny Rožnovsko. Obce Horní 

Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří, Velká 

Lhota, Zašová i Střítež nad Bečvou tvoří Místní akční skupinu Rožnovsko. Dne 23. srpna 2011  

se Místní akční skupina Rožnovsko stala členem Krajského sdružení Národní sítě místních 

akčních skupin v ČR. Při posledním sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 bylo zjištěno,  

že na území místní akční skupiny Rožnovsko, která má celkovou rozlohu 218,87 km
2
, žije 

přibližně 20 960 obyvatel. Nejen poloha regionu, ale i kvalitní životní prostředí napomohlo tomu,  

že se Rožnovsko stalo v 19. století centrem cestovního ruchu, který v posledních deseti letech 

vedl k posílení jeho vlivu na místní ekonomiku. 
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Místní akční skupina si stanovila za hlavní cíl aktivizaci občanů mikroregionu  

prostřednictvím budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti  

na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky, zájmová sdružení  

i veřejnost. Po několikaměsíční diskuzi byla stanovena tři základní témata, která odpovídají 

sedmiletému období v rámci strategie. Za první téma pokládáme Zlepšování podmínek  

pro rozvoj cestovního ruchu, kdy podpora bude směřovat zejména do podnikatelské sféry formou 

investic do infrastruktury menšího rozsahu na místní úrovni. Přihlížet je nutné 

 i na širší dopad včetně neinvestičních projektů zaměřených na propagaci cestovního ruchu  

v rámci tohoto území. Toto téma bylo zvoleno proto, že je Rožnovsko pokládáno za jednu 

z nejvýznamnějších turistických oblastí Zlínského kraje. Podpora drobného zemědělství  

spolu se zachováním tradičního rázu je považována za jednu z největších deviz Rožnovska. 

Především zemědělci dbají o uchování a údržbu krajinného rázu, a proto je nezbytné směřovat 

podporu k modernizaci zemědělských podniků. Poslední skupinu tvoří Trvale udržitelný život  

na venkově. Podpora směřuje k mladým lidem, protože se snažíme snížit procento odchodu 

těchto lidí z regionu do větších měst. Za cíl si místní akční skupina klade přilákat více rodin,  

jež mohou přinést do regionu nové myšlenky a náměty na rozvoj celého mikroregionu. Impulsem 

k tomu by měla být nabídka pracovních příležitostí, rozvoj služeb, zlepšení vybavenosti  

a vzhledu obcí či udržení kvalitního životního prostředí. 

MAS Rožnovsko funguje i jako servisní organizace, která si klade za cíl napomáhat rozvoji 

mikroregionu Rožnovsko. V současné době MAS poskytuje novou službu typu poradenství 

k dotačním programům nebo možnost konzultace rozvojových záměrů nejen členům MAS,  

ale i dalších zájemců. Členové MAS, ostatní obce, podnikatelé včetně neziskových organizací 

mohou využít kompletní servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů. 

Můžeme si pod tím představit vedení projektu od prvotní myšlenky, přes nalezení vhodných 

finančních zdrojů pro realizaci, vyhotovení veškeré potřebné dokumentace, až po realizaci 

záměru včetně zabezpečení průběhu a zpětné kontroly tak, jak si vyžaduje poskytovatel 

finančních zdrojů. 
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MAS nabízí zájemcům: 

 Administraci žádosti pro dotační programy, kdy členové pomáhají  

při podávání žádostí nebo záměrů do „evropských“ dotačních programů, programů 

kraji či národních programů. 

 Zpracování dokumentací pro dotační programy s podporou EU,  

což představuje studii proveditelnosti, osnovy projektů, analýzy nákladů a užitků, 

studie EIA, soulady se strategickým rámcem i logické rámce. 

 Pořádání seminářů, přednášek i vzdělávacích seminářů. 

 Informační a konzultační činnosti v případě hledání vhodných finančních 

prostředků k investičním i neinvestičním záměrům. 

 Společné projekty v rámci regionu, kdy region může daleko efektivněji realizovat 

určité typy projektů. To znamená společnou propagaci, budování cyklostezek, 

vzdělávací projekty aj. 

 Dotačním managementem máme na mysli administraci a vedení projektů, které 

byly již vybrány v rámci dotačních programů ve vztahu k administrátorům 

dotačních programů.  

 Organizování veřejných zakázek vždy v souladu s platným zákonem  

o veřejných zakázkách. 

Členové MAS Rožnovsko rádi poskytnou pomoc se zaměřením na dotační programy typu 

Regionální operační program, Program rozvoje venkova, Leader, OP Lidské zdroje  

a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Podnikání a inovace, OP Životní 

prostředí, Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko. 
15
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3 Příklady projektů realizovaných v rámci MAS Rožnovsko 

 

Kapitola se člení na tzv. 3 části. Obsahem první části je 6. výzva 14. kola PRV v rámci které, 

mohou žadatelé podat žádost o dotaci z PRV.  Druhá část je věnována projektům, které byly 

realizovány v předešlých výzvách. Součástí poslední části je konkrétní žádost o dotaci 

z Programu rozvoje venkova. Jedná se o žádost na vybudování masérského salónu v obci Vidče. 

 

3.1 Výzva č. 6 k předkládání žádostí  

 

Místní akční skupina Rožnovsko, o. s., v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 

– 2013 vyhlásila v rámci 14. kola PRV 6. výzvu k předkládání žádostí  

ve 3 prioritách. Každý projekt, který je realizován v rámci FICHE, musí vždy čerpat více 

 než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření či podopatření, kdy v daném kole 

příjmu žádostí může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci v souladu s určitou FICHE. Celkově  

je pro výzvu č. 6 alokováno 600 000,- Kč.
16

 

 

Tabulka 4.1 Přehled priorit a Fiche 

PRIORITA 1 Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

FICHE 3 Podpora cestovního ruchu 

PRIORITA 2 Podpora drobného zemědělství, lesnictví a zachování 

tradičního rázu krajiny 

FICHE 1 Rozvoj zemědělských podniků 

FICHE 6 Investice do lesů 

PRIORITA 3 Trvale udržitelný život na venkově 

FICHE 4 Podpora podnikání v regionu. 
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Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2391811 

 

a) FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků 

Podpora investic místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem  

a technologií nejen pro živočišnou, ale i rostlinnou výrobu je hlavní prioritou této Fiche. Oblast 

podpory se člení na dva záměry. Prvním záměrem jsou stavby a technologie v živočišné výrobě 

zejména pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní i drůbeže. Jedná  

se o výstavbu nebo rekonstrukci či pořízení technologie pro stavby určené především 

hospodářským zvířatům. Žadatelé mohou podat žádost i na výstavbu skladových prostor  

na umístění produktů živočišné výroby, popřípadě krmiva. 

Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu tvoří druhý záměr oblasti podpory. Žádost může 

podat každý, kdo má v úmyslu: 

 vytvořit skladovací prostory pro ovoce, zeleninu, školařské výpěstky, obiloviny, olejoviny 

anebo chmel; 

 investovat do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele; 

 postavit nebo zrekonstruovat skleníky, folníky, speciální pěstební plochy, hlavní 

závlahové zařízení i využití nezbytných technologií; 

 zavést technologie na zpracování a využití zbytkové a cíleně pěstované biomasy  

pro vlastní potřeby podniku. 

 

a) FICHE 3: Podpora cestovního ruchu 

Východiskem této FICHE je podpora klíčového odvětví v mikroregionu Rožnovsko,  

čímž je cestovní ruch. Pomoc má směřovat hlavně do problémových oblastí  

včetně netradičních forem využití návštěvníků. Dotaci můžeme získat na vybudování pěších  

nebo lyžařských tras i hippostezek mimo území lesů, ale i na výstavbu malokapacitních 

ubytovacích a stravovacích zařízení, sportovních vybavení spolu s objekty a plochami. 

 

b) FICHE 4: Podpora a podnikání v regionu 

Cíl FICHE 4 je téměř shodný s cílem opatření z PRV a zároveň na něj přímo navazuje. Napomoci 

širšímu spektru drobných „výrobních“ podnikatelů, což povede k různorodosti podnikatelských 
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aktivit i venkovské ekonomiky je považován za smysl Podpory podnikání v regionu. Podpora 

spočívá ve zlepšení kvality života na venkově, diverzifikaci ekonomických aktivit, zakládání 

nových a rozvoji existujících podniků mikropodniků, ale také vytváření nových živností v oblasti 

výroby, zpracování spolu s tvorbou nových pracovních míst i rozvojem hospodářské struktury 

nezemědělských aktivit. Žádost je možné podat při: 

 stavební obnově, případně nové výstavbě budov; 

 vybudování plochy za účelem diverzifikace zemědělských aktivit;  

 využití stávajících budov i ploch; 

 nákupu budov, strojů, technologií; 

 zařízení provozoven a dílen; 

 pořízení hardware či software. 

 

c) FICHE 6: Investice do lesů 

FICHE 6 má přispět ke zlepšení infrastruktury v lesích a zároveň ke zvýšení diverzifikace, 

rozšíření tržních příležitostí formou výstavby, modernizace, rekonstrukce  

i celkových oprav lesních cest spolu se souvisejícími objekty, zařízením upravujícím vodní režim 

v lesích a ostatními infrastrukturálními objekty včetně zařízení sloužících lesnímu hospodářství. 

Oblastí podpory je: 

 výstavba, modernizace, rekonstrukce a celková oprava lesních cest nad 2 m šíře, včetně 

souvisejících objektů; 

 výstavba, modernizace, rekonstrukce a celková oprava zařízení upravující vodní režim 

v lesích spolu se souvisejícími objekty; 

 výstavba, modernizace, rekonstrukce a celková oprava ostatních infrastrukturálních 

objektů i zařízení sloužících lesnímu hospodářství.
17
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4.2 Podpořené projekty 

 

Jedná se o projekty schválené a realizované na základě dřívějších pěti výzev Místní akční 

skupiny Rožnovsko.  Doposud byly podpořeny projekty v rámci FICHE 1, 2, 4 a 5.  

Do budoucna bude MAS Rožnovsko podporovat i projekty z FICHE 3. Jednotlivé projekty  

jsou řazeny podle FICHÍ. 

 

a) Individuální boudy pro telata 

Tabulka 4.2 Základní údaje o projektu Individuální boudy pro telata 

Název žadatele Valašské ZOD, družstvo 

Název projektu Individuální boudy pro telata 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 1. Modernizace zemědělských podniků 

Celkové způsobilé výdaje projektu 500 000,- CZK 

Míra dotace 40 % 

Konečná vyplacená dotace 200 000,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381966 

 

Za hlavní výstup projektu je považováno vybudování 70 bud pro telata umístěných 

 na vhodných venkovských plochách u poroden v řadě vedle sebe, sloužících  

jako individuální vzdušný odchov telat po narození do 56 dnů. Tyto boudy přispěly  

ke zlepšení podmínek pro ustájení telat včetně podmínek práce obsluhy. Předpokládá  

se, že předmět projektu bude sloužit k ustájení telat také po skončení doby vázanosti projektu. 
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b) Oprava MK Zubří – Zašová 

Tabulka 4.3 Základní údaje o projektu Oprava MK Zubří - Zašová 

Název žadatele Město Zubří 

Název projektu Oprava MK Zubří – Zašová 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 711 593,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 638 183,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381968 

 

Projekt přispěl k plnohodnotnému obnovení dopravní dostupnosti po místní komunikaci III. třídy 

mezi městem Zubří a obcí Zašová, v katastrálním území Zubří. Využívání cesty povede  

ke kvalitní obslužnosti mezi obcemi především pro občany, podnikatele i pro osoby holdující 

kolečkovým a jiným sportům. 

 

c) Oprava MK Zašová – Zubří 

Tabulka 4. 4 Základní údaje o projektu Oprava MK Zašová - Zubří 

Název žadatele Město Zubří 

Název projektu Oprava MK Zubří – Zašová 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 595 536,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 1 435 082,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381969 
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Realizace tohoto projektu navazuje na realizaci předchozího projektu, tentokrát v katastrálním 

území Zašová. V délce 1,4 km byla komplexně zrekonstruována přístupová místní komunikace 

III. třídy k rodinným domům a firmám, což přispělo ke zvýšení atraktivity obce. Výrazně  

se zlepšil technický stav komunikace, neboť byly odstraněny výmoly a díry  

na povrchu. 

 

d) Obnova a údržba veřejné zeleně ve sportovním areálu Sahara Vidče 

Tabulka 4.5 Základní údaje o projektu Obnova a údržba veřejné zeleně ve sportovním areálu Sahara Vidče 

Název žadatele Obec Vidče 

Název projektu Obnova a údržba veřejné zeleně ve 

sportovním areálu Sahara Vidče 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 290 718,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 261 646,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381970 

 

Realizací projektu došlo nejen k vytvoření příjemného, klidného a zároveň praktického prostoru 

v areálu víceúčelového hřiště, ale také k vyřešení neuspokojivého stavu obecní techniky  

na údržbu zeleně.  

 

e) Bezpečné hřiště pro nejmenší děti 

Tabulka 4.6 Základní údaje o projektu Bezpečné hřiště pro nejmenší 

Název žadatele Obec Střítež nad Bečvou 

Název projektu Bezpečné hřiště pro nejmenší děti 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 3 – 2010 

Fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura 



 50 

Celkové způsobilé výdaje projektu 610 978,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 549 880,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2382012 

Projekt umožnil rekonstruovat stávající dětské hřiště, což se stalo moderním  

a bezpečným hřištěm. Bylo zapotřebí demontovat nevhodné hrací prvky a zároveň nainstalovat 

nové hrací prvky. V rámci projektu bylo možné rekonstruovat oplocení kolem dětského hřiště, 

realizovat parkové úpravy včetně založení nových trávníků. Toto dětské hřiště slouží  

jako funkční, bezpečný i praktický prostor pro děti z mateřské školky.  

 

f) Podané ruce – nákup laseru 

Tabulka 4.7 Základní údaje o projektu Podané ruce – nákup laseru 

Název žadatele Podané ruce, sociální družstvo 

Název projektu Podané ruce – nákup laseru 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 4. Podpora podnikání v regionu 

Celkové způsobilé výdaje projektu 213 800,- CZK 

Míra dotace 60 % 

Konečná vyplacená dotace 128 280,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381972 

 

Sociální družstvo je mikropodnik s personálním obsazením do 10 zaměstnanců, které podalo 

žádost na nákup technologického zařízení LASSERU. Zmíněný přístroj je využíván k dekorování 

skla i jiných materiálů typu dřevo, kůže, kov. Za hlavní přínos sociální družstvo považuje 

možnost nabídnout odběratelům konkurenceschopnou službu, což zajišťuje pracovní příležitost  

pro zaměstnance se ZPS. Díky tomuto zařízení družstvo získalo zakázku od města Zubří  

na výrobu reklamních předmětů k výročí oslav 700. let založení obce. 
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g) Dětské hřiště Staré Zubří 

Tabulka 4.8 Základní údaje o projektu Dětské hřiště – Staré Zubří 

Název žadatele Město Zubří 

Název projektu Dětské hřiště – Staré Zubří 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 3 – 2010 

Fiche 5. Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 441 680,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 397 512,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381973 

 

Stavební práce uskutečněné v květnu roku 2011 zajistily obnovu stávajícího dětského hřiště  

o ploše 400 m
2
. Dětské hřiště je určeno pro děti do 10 let věku dítěte, proto je zapotřebí nahradit 

nebezpečné herní prvky novými, splňujícími hygienické, bezpečnostní i estetické požadavky. 

Trojhoupadlo, stěna na lezení, opičí dráha nebo věž s houpačkou nahradily dřívější staré zařízení. 

Projekt také umožnil výsadbu nových dřevin, oplocení areálu včetně vybudování nových laviček. 

 

h) Vybavení vnitřních prostor MŠ Duha Zubří 

Tabulka 4.9 Základní údaje o projektu Vybavení vnitřních prostor MŠ Duha Zubří 

Název žadatele Město Zubří 

Název projektu Vybavení vnitřních prostor MŠ Duha Zubří 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 4 – 2010 

Fiche 5. Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 318 520,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 286 668,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2381976 
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Cílem projektu bylo vytvořit atraktivní, důstojné, kvalitní a bezpečné prostředí pro děti 

navštěvující školu ve městě Zubří, což má vytvořit vhodné podmínky pro pobyt  předškoláků  

ve věku od 3 do 6 let. Vznikla nová třída, v níž najdeme herní vybavení a nábytek odpovídající 

nejnovějším technologiím. Zrekonstruovaly se i šatny, sklad, sociální zařízení, schodiště  

a kanceláře. 

 

i) Dětské hřiště a parkové úpravy 

Tabulka 4.10 Dětské hřiště a parkové úpravy 

Název žadatele Obec Vigantice 

Název projektu Dětské hřiště a parkové úpravy 

Číslo výzvy – Rok vyhlášení 1 – 2009 

Fiche 5. Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

Celkové způsobilé výdaje projektu 296 298,- CZK 

Míra dotace 90 % 

Konečná vyplacená dotace 266 668,- CZK 

Zdroj: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=2382015 

 

Mezi dlouhodobé výsledky projektu obec Vigantice řadí vytvoření moderního  

a bezpečného dětského hřiště s 10 novými herními prvky, což tvoří bezpečný prostor 

v prostranství školní zahrady.
18
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4.3 Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 

 

Každá místní akční skupina přijímá žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. V předchozí 

kapitole byly stručně popsány již realizované projekty Místní akční skupiny Rožnovsko.  

Součástí této kapitoly je skutečná žádost, která byla zpracována mým jménem pro paní Zuzanu 

Neřádovou. Paní Neřádová se rozhodla v rámci 6. Výzvy 14. kola PRV podat žádost  

na vybudování masérského salónu – Oáza klidu a relaxace na Valašsku v obci Vidče.  

Jelikož v obci masérské služby žádný subjekt neposkytuje, předpokládá se, že realizace tohoto 

projektu přispěje ke zvyšování životní úrovně v obci a masérský salón bude plně využíván  

i po skončení tohoto projektu. 
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4 Závěr 

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, historie zemědělské politiky sahá až do roku 1957,  

je proto patrné, že tato politika v rámci Evropského společenství se neustále rozvíjí. Dříve  

se realizovala zemědělská politika v jiné podobě, než je tomu dnes. Důraz byl kladen  

na dostatečné zajištění potravin a obdělávání půdy, bylo zvykem, že lidé na venkově obdělávali 

půdu a potravu si obstarávali pěstováním ovoce, zeleniny či obilí nebo chováním zvířat. Dnes  

je tomu jinak. Nejen Evropská unie, ale i jednotlivé členské státy si uvědomují, že samotné 

zemědělství upadá a lidé se stěhují za prací do měst. Tuto situaci ovlivňují jak klimatické změny, 

tak nedostatečné finanční prostředky zemědělců. Pěstování obilí, zeleniny, ovoce i chov zvířat se 

stává čím dál nákladnější, proto lidé spíše volí zaměstnání, které jim přinese jistotu a zároveň 

finanční prostředky. Z venkova se vytrácejí pole, málokdo chová zvířata, naopak roste význam 

průmyslových oblastí.  

Evropská unie si je vědoma této problematiky, a proto investuje do zemědělské politiky nemalé 

částky. Jednotlivé členské státy vkládají do Národních strategických plánů Programy na rozvoj 

venkova, z nichž mohou jednotlivé skupiny, jedinci, obce či podniky čerpat podporu. Snahou EU 

je nalákat zemědělce zpět na venkov, podporovat agroturistiku či snižovat regionální disparity. 

Tuto působnost přenáší i na členské státy, které ji poté delegují na určité mikroregiony či místní 

akční skupiny.  

Místní akční skupiny i mikroregiony jsou obce s obdobným vývojem a tradicí,  

které se seskupují do určitých skupin, aby lépe uplatňovaly své pravomoce na půdě EU.  

Tyto obce společně žádají o finanční podpory z jednotlivých Programů EU, rozhodují o vývoji 

daného regionu, ale také si kladou za cíl zvyšovat životní úroveň a zaměstnanost v daném 

regionu.  

Také Místní akční skupina Rožnovsko působící v Národní síti MAS České republiky získala 

nemalé finanční prostředky na realizaci projektů, které byly podány nejen obcemi, podniky,  

ale i jednotlivci. Pro druhou polovinu roku 2012 byla vyhlášená již 6. Výzva, v rámci níž mohou 

subjekty podávat žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova.  

Mezi významné realizované projekty lze zařadit opravy hřišť pro mateřské školky, rekonstrukci 

mateřské školky, opravu místní komunikace Zubří – Zašová i Zašová – Zubří, Individuální boudy 

pro telata, Obnova a údržba veřejné zeleně ve sportovním areálu Sahara Vidče, Podané ruce – 
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nákup laseru apod., to vše tvoří praktickou část bakalářské práce, včetně konkrétní žádosti  

o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Jedná se o zatím o fiktivní žádost určenou pro realizaci masérského salónu v obci Vidče,  

která je členem Místní akční skupiny Rožnovsko. Žadatelkou je paní Neřádová, která chce získat 

dotaci na vybudování masérského salónu, jenž by měl zvýšit životní úroveň dané obce. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený přehled nejen o zemědělské politice, Národním 

strategickém plánu či Programu rozvoje venkova, ale také o fungování místních akčních skupin 

na území České republiky. Jelikož význam těchto skupin neustále roste a podpora směřující na 

úroveň regionů přispívá k odstranění disparit, je důležité využívat této formy pomoci z fondů EU. 

Praktická část neobsahuje jen konkrétní realizované projekty, ale také skutečnou žádost, která 

bude podána u Státního zemědělského a intervenčního fondu. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

EU   Europe Union 

   Evropská Unie 

ČR    Česká republika 

EAFRD  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

PRV    Program rozvoje venkova 

ES    Evropské Společenství 

SAPARD  Special Accessipon programme for Agriculture and Rural Development  

   Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

LFA   Less – Favoured Areas 

   Metodika stanovení méně příznivých oblastí 

AEO   Agroenvironmentálních opatření 

NP   Národní park 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

HRDP   Horizontální plán rozvoje venkova 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ZCHÚ   Zvláště chráněná území 

WFD   Water Framework Directive 

   Rámcová směrnice o vodě 

OZE   Obnovitelný zdroj energie 

ESF    Evropský sociální fond 

MAS   Místní akční skupina 

OP   Operační program 

SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 

ČNR   Česká národní rada 
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NUTS   Nomenclature of unites for territorial statistics 

   Nomenklatura územních statistických jednotek 

DOS   Dobrovolné svazky obcí 

SO   Společenství obcí 

ČVO   Čistička odpadních vod 

NS   Národní síť 

KS   Krajská síť 

EIA   Energy information administrative 

   Vyhodnocování vlivů na životní prostředí 

MK   Místní komunikace 

ZPS   Změněná pracovní schopnost 

CZK   Czech Crown 

česká koruna 
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Globální cíl: „Rozvoj venkovského prostoru České republiky založit na dodržování principů udržitelného rozvoje, systematickém 

zlepšování stavu životního prostředí, péči o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivů intenzivního zemědělského a lesního 

hospodaření. 

Vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních zemědělských a potravinářských komoditách s přednostní 

orientací na kvalitní potraviny, zvýšit podíl produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského 

obyvatelstva. 

Rozšiřovat a diverzifikovat ekonomické aktivity ve venkovském prostoru České republiky vedoucích k rozvoji podnikání, tvorbě nových 

pracovních míst, hospodářskému růstu a ke snížení míry nezaměstnanosti na venkově. Posílit sounáležitost obyvatel na venkově a 

stabilizovat jeho společenskou strukturu.“ 

Osy a jejich cíle 

OSA I Zlepšení 

konkurenceschopnosti 
zemědělství a 

lesnictvích 

OSA II Zlepšení 

životního prostředí a 

krajiny 

OSA III Kvalita života 

ve venkovských oblastech 

a diverzifikace 

hospodářství venkova 

OSA IV Leader 

Cíl: 
 

Vytvořit silné a 

dynamické 

zemědělsko-

potravinářské odvětví 

Cíl: 
 

Vytvořit multifunkční 

zemědělské a lesnické 

systémy prospěšné 

životnímu prostřední, 

přírodě a krajině 

Cíl: 

 
Vytvořit různorodé 

pracovní příležitosti a 

přírůstové podmínky pro 

atraktivní život na 

venkově 

Cíl: 

 
Iniciovat vytváření a 

rozvoj místních 

partnerství a využití 
vnitřního potenciálu 

venkova 

Priority: 
 

I.1: Modernizace, 

inovace a kvalita 

 

I.2: Přenos znalostí 

Priority: 
 

II.1: Biologická 

rozmanitost, zachování a 

rozvoj zemědělských a 

lesnických systémů 

s vysokou přírodní 

hodnotou a tradičních 

zemědělských krajin 

 

II.2: Ochrana vody a půdy 

 

II.3: Zmírňování 

klimatických změn 

Priority: 

 
III.1: Tvorba pracovních 

příležitostí a podpora 

využívání OZE 

 

III.2: Podmínky růstu a 

kvality života na venkově 

 

III.3: Vzdělávání 

Priority: 

 
IV: Zlepšení řízení a 

mobilizace vnitřního 

rozvojového 

potenciálu venkova 

Příloha 1 – Struktura cílů a os Programu rozvoje venkova 



5 

 

Příloha 2 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků 

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK 

 

Přesná identifikace podniku podávajícího žádost 

Název nebo obchodní jméno: Zuzana Neřádová 

Adresa (sídla): Vidče 225, 756 63 

IČ: 76419215 

Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů:  

Zuzana Neřádová 

Typ podniku (viz vysvětlivka níže) 

Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Nezávislý podnik V tomto případě jsou údaje vyplněné v rámečku níže údaji 

z roční účetní závěrky pouze podniku podávajícího žádost. 

Vyplňte pouze prohlášení bez přílohy. 

 Partnerský podnik 

Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte 

prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže. 

 Propojený podnik 

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, 

kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory  

za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

Sledované období 
*
 

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat 
**

 Bilanční suma
**

 

0 360 000 13 847 
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* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny  

za období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly 

uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního 

období. 

** 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp.  

k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu, 

neděli nebo svátek). 

Důležité: 

Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů,                 Ne 

která by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost           Ano (v tomto 

případě vyplňte a přiložte 

prohlášení týkající se 

předchozího účetního 

období
19

 

 (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik). 

Podpis 

Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat: Zuzana Neřádová 

Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení a jeho přílohách jsou pravdivé.  

 

Zuzana  Neřádová 

Ve Vidči 

 

Podpis 

 

Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě 

podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS. 

 

Ověřil za MAS: 
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Příloha 3 

Půdorys budovy k Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 


