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1.  ÚVOD 

 

 Spolupráce je významným prvkem ve všech oblastech lidské činnosti. Prostřednictvím 

vzájemné spolupráce je možné dosáhnout cíle snadněji a účinněji, než kdyby o ten samý 

výsledek usilovala společnost jako jednotlivec. V mnoha případech ani nelze dosáhnout 

vytyčených výsledků jako samostatný subjekt, ale právě jenom díky kooperaci. Kořeny 

spolupráce se objevují ve všech oblastech lidského života, ať už se jedná o oblast 

mezilidských vztahů, oblast hospodářského rozvoje a cestovního ruchu, oblast dopravy,  

nebo v našem případě, v oblasti spolupráce územních samosprávných celků.  

V současné době jsou na území České republiky (dále jen ČR) převážně malé obce,  

s počtem obyvatel menším než 1 000, které nejvíce trpí nedostatkem finančních prostředků. 

Tento nedostatek plyne jak z nízkého počtu obyvatel, kteří jsou zdrojem příjmů,  

tak i z nedostatku podnikatelských a ostatních subjektů v území, kteří se výrazně podílejí  

na rozvoji regionu. Tyto menší obce se nejčastěji setkávají právě z důvodů jejich malé 

velikosti s různými problémy při zajišťování ekonomického rozvoje svého území a při péči  

o potřeby svých občanů, které jsou mnohdy ve veřejném zájmu a obec je povinna tyto veřejné 

statky zabezpečit. Jedna z cest vedoucích ke zlepšení situace je spolupráce subjektů formou 

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO). Mezi další možné formy spolupráce patří 

zakládání právnických osob či splnění konkrétního úkolu.  Sdružování subjektů se společnými 

zájmy a cíli je významným evropským trendem, který se ve značné míře prosazuje i v České 

republice. 

 Spolupráce obcí v České republice je upravena zákonem č. 128/2000  

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále se touto problematiku 

zabývá i zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vzhledem k velkému počtu obcí, zejména malých, se stát snaží zabránit dalšímu 

rozdělování obcí do menších celků (na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) 

a naopak se je spíše snaží motivovat ke slučování.
1
 

Cílem diplomové práce je zhodnotit dopady různých forem zapojení  

obcí do spolupráce s jinými subjekty na ekonomiku obcí a další přínosy spolupráce. 

                                                           
1
 GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 140 
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Hypotéza diplomové práce je, že existující formy spolupráce obcí se jen málo 

projevují v rozsahu finančních prostředků použitých v rámci spolupráce ve srovnání  

s velikostí rozpočtů obcí, které spolupracují. 

 V první teoretické části je popisována spolupráce obcí podle zákona o obcích  

a spolupráce obcí s jinými subjekty. Podle jakých platných právních předpisů je spolupráce 

možná. Zákon uvádí tři formy, na jejichž základě se spolupráce může uskutečňovat. Existují 

ale i další možné formy spolupráce mezi subjekty například přeshraniční spolupráce, 

partnerství obcí s jinými subjekty či spolupráce obcí podle dalších předpisů. Vyskytuje  

se i spolupráce se subjekty různých typů v rámci místních akčních skupin ustanovených 

v rámci programu LEADER.  

 Druhá, analytická část stručně charakterizuje Olomoucký kraj. V druhé  

části je podrobněji představena spolupráce obcí v Olomouckém kraji. Zmíněny  

jsou dobrovolné svazky v České republice, v Olomouckém kraji a stejná analýza  

je uskutečněná v rámci místních akčních skupin v České republice a v Olomouckém kraji. 

  Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu spolupráce  

obcí na obce v Olomouckém kraji. Zhodnocení je provedeno na úrovni státu, Olomouckého 

kraje, vybraných dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin. 

 Diplomová práce vychází z odborné knižní literatury a základních legislativních 

předpisů. V praktické části jsou využívány dokumenty a data z veřejně dostupných zdrojů 

Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, Národní sítě místních akčních skupin  

a z místních dokumentů DSO a Místních akčních skupin (dále jen MAS). Pro vypracování 

této práce je použita metoda srovnávání a metoda analýzy. 
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2.  FORMY ZAPOJENÍ OBCÍ DO SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY 

 

Důvody pro spolupráci nejrůznějších subjektů mají základ v existenci „synergického 

efektu“
2
, tedy faktu, že společně lze dosáhnout významnějšího výstupu, než kdyby každý 

subjekt usiloval o dosažení cíle sám.
3
 Spolupráci lze obecně považovat za součinnost určitého 

množství subjektů při dosahování určitého společného cíle. 

Spolupráci mezi obcemi upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon stanoví, že obce mohou při výkonu své samostatné působnosti 

vzájemně spolupracovat. Hlavním důvodem spolupráce tedy je, že obce potřebují 

spolupracovat s druhými obcemi, aby byly schopny dostát svým povinnostem,  

které jim ukládá zákon a to se týká hlavně povinností zabezpečovat veřejné statky, služby  

pro své občany a zajistit celkový rozvoj území. 

Zákon o obcích způsoby této spolupráce nepředepisuje, uvádí však následující  

tři formy, jimiž se spolupráce může zejména uskutečňovat: 

a)  spolupráce na základě smlouvy, kterou obce mezi sebou uzavřou ke splnění 

konkrétního úkolu, 

b)  spolupráce na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, jemuž  

je v zákoně věnována největší pozornost, 

c)  spolupráce vznikající zakládáním právnických osob dvěma nebo více obcemi podle 

zvláštního zákona. 

Obce se mohou sdružovat i podle předpisů o sdružování občanů, ale jen jsou – li členy 

sdružení i jiné osoby než obce. Ve všech třech případech je spolupráce zcela v pravomoci 

obcí a musí být schválena jejich zastupitelstvy. 

Kdy není spolupráce mezi obcemi možná:
4
 

Zákon o obcích vymezení pravidel pro spolupráci mezi obcemi neprovádí pouze  

tzv. pozitivně, ale dále toto vymezení upřesňuje ještě tzv. negativně, tj. výslovným 

doplňujícím uvedením režimů, které na spolupráci mezi obcemi aplikovat nelze. Jmenovitě  

                                                           
2
 Efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů 

ze samotného působení jednotlivých prvků. 

3
 GALVASOVÁ, I. a kol, Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 14 

4
 KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R. a PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář., s. 58 
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je vyloučeno sdružování podle předpisů o sdružování občanů. Právní úprava postavení obcí 

pro potřeby spolupráce mezi obcemi dále vylučuje rovněž použitelnost ustanovení 

občanského zákoníku o smlouvě o sdružení, o zájmových sdruženích právnických osob  

a veřejnoprávní smlouvy. 

2.1  Motivace obcí ke spolupráci 

 

Úkolem státu je zabezpečení veřejných statků pro své občany, a jelikož  

stát v některých případech není schopen zabezpečovat tyto statky efektivně (např. nemá 

dostatek informací o potřebách občanů – potřeby se liší od obce k obci), část svých povinností 

přenáší na jednotlivé stupně územní samosprávy. A to se děje vždy v případě, je-li územní 

samospráva schopna tento úkol splnit hospodárněji než stát sám. Zde přichází jako první  

v úvahu obec, a to jako nejnižší prvek územní samosprávy, který je schopen tyto statky 

zabezpečovat nejefektivněji a to převážně z důvodu, že má nejbližší postavení vůči občanům 

a jejích požadavkům. Při rozhodování o přenesení svých povinností neboli decentralizaci 

státní moci je důležité si uvědomit, že se nejedná nejen o decentralizaci kompetencí,  

ale i odpovědnosti. Stát se snaží zabránit neefektivnosti z decentralizování, a proto musí 

zvažovat pro kolik obyvatel konkrétní veřejný statek zabezpečovat (obec, sdružení obcí,  

kraj, stát), jaké konkrétní druhy veřejných statků bude územní správa zabezpečovat  

a jaký standart těchto statků může být územní správou financován.
5
 

Pro posouzení významu i formy spolupráce je vhodné rozlišovat spolupráci 

nejrůznějších partnerů i z hlediska různých územních celků a jejich vzájemných vztahů  

(v rovině centra, krajů, regionů, svazků obcí a obcí).
6
 

Na produkci veřejných statků stát a územní samospráva (v našem případě obec) 

alokuje finanční prostředky soustředěné v rozpočtové soustavě pomocí přerozdělovacích 

procesů. Aby tato alokace byla co nejefektivnější, je třeba hledat a ohodnocovat alternativní 

řešení způsobu zabezpečování veřejných statků. Zajistit efektivnost této alokace je v praxi  

jeden z největších problémů, poněvadž je zpravidla obtížné ocenit užitky, které jsou ryze 

individuální. Co ocení jeden, druhému se to může jevit jako zbytečnost.
7
 

                                                           
5
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 202 

6
 GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 14 

7
 PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky, s. 46 
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Po vstupu České republiky do Evropské unie se naskytly nové příležitosti získávání 

další "externí" podpory pro realizaci rozvojových záměrů obcí i regionů, ale současně  

s tím narostly i nároky na jejich schopnost využít zdroje pro zajištění kvalitních projektů.
8
 

2.2  Spolupráce ke splnění konkrétního úkolu 

 

V roce 2001 se jednalo o novou formu spolupráce obcí, protože předchozí zákon  

o obcích tuto možnost nepřipouštěl. Smlouva ke splnění konkrétního úkolu, jakým může  

být např. stavba vodovodu nebo zřízení a provozování skládky komunálního odpadu, uzavřou 

obce buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.  

Předmětem smlouvy nemůže být vznik právnické osoby, smlouva musí mít písemnou 

podobu a musí být předem schválena zastupitelstvy zúčastněných obcí. Další důležitou 

zásadou je však skutečnost, že smluvními stranami musí být pouze obce. Zákon stanoví,  

co musí smlouva obsahovat a jakým dílem se účastníci smlouvy podílejí na majetku získaném 

společnou činností a na závazcích vůči třetím osobám. Zpravidla se jedná o takový úkol, 

jehož plnění přesahuje hranice obce a jeho splnění má význam pro další obec nebo obce. 

Ve smlouvě ke splnění konkrétního úkolu je nutné i správné označení zúčastněných stran. 

Musí být viditelné, že smlouvu uzavírá obec, nikoli obecní úřad. 

Aby se předešlo případným majetkovým sporům mezi zúčastněnými obcemi, upravuje 

zákon o obcích i způsob dělení společného majetku a případné závazky vůči třetím osobám. 

Případný majetek získaný společnou činností obcí na základě smlouvy se stává 

spoluvlastnictvím všech účastníků smlouvy. Podíly na majetku získaném společnou činností 

jsou stejné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

Obdobně je to upraveno i u závazků vůči třetím osobám. Ze závazků vůči třetím 

osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, pokud není ve smlouvě 

stanoveno po vzájemné dohodě plnění závazků jiným způsobem. 

Podle zákona o obcích, §48 odst. 2 jsou obsahem smlouvy tyto povinné náležitosti: 

 označení účastníků smlouvy, 

 vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, 

 práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, 

 způsob využití stavby po jejím dokončení, je – li stavba předmětem smlouvy, 

                                                           
8
 Deník veřejné správy: Formy spolupráce obcí (online), cit. 2013-04-20 
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 způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku. 

2.3  Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

 

Dobrovolné svazky obcí představují nejčastější formu spolupráce mezi obcemi,  

která je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

DSO jsou právnickými osobami, sestavují rozpočet a hospodaří s majetkem, který vytvářejí 

svou činností, nebo s majetkem, který do něj vložily členské obce. DSO nejčastěji působí  

v oblasti vodního hospodářství, územního rozvoje, v oblasti zajištění komunálních služeb 

apod. 

Obce mohou vytvářet svazky, případně do jiných, již vzniklých svazků vstupovat,  

za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Smlouva o založení dobrovolného 

svazku obcí, případně o vstupu, je schvalována zastupitelstvy všech zúčastněných  

obcí a nabývá účinnosti dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky. V praxi dobrovolné 

svazky obcí vznikají za účelem realizace činností, jako je např. vybudování technické 

infrastruktury, kdy se obce podílí na zřízení i provozování vodovodního řádu, kanalizace 

s čističkou odpadních vod (dále jen ČOV), likvidace odpadů, správa veřejné zeleně apod. 

Dále existují svazky usilující o celkový rozvoj území v oblasti cestovního ruchu, v oblasti 

školství, sociální péče, kultury, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí  

a systémů veřejné osobní dopravy, k zajištění dopravní obslužnosti daného území a mnohé 

další specializované svazky.
9
 

Vytvoření svazku obcí je v současnosti pravděpodobně nejvýznamnější formou 

spolupráce obcí. Obce vytvářejí svazky ze své vlastní iniciativy za účelem ochrany  

a prosazování společných zájmů.  

Předmětem činnosti svazků mohou být následující úkoly: 

 úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, 

 zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 

shromažďování, odvozu, zpracování, využití komunálních odpadů, zásobování vodou, 

odvádění a čištění odpadních vod, 

                                                           
9
 GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 30 - 32 
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 zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné 

osobní dopravy, 

 úkoly v oblasti ochrany ovzduší, využití a zavádění ekologicky vhodných zdrojů 

tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí, 

 správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, sportovních a kulturních 

zařízení. 

 

Naproti tomu předmětem činnosti DSO nemohou být záležitosti týkající se výlučně 

suverenity obce, jako je stanovení programu rozvoje územního obvodu obce, schvalování 

rozpočtu, organizační uspořádání obce, vydávání právních předpisů obce apod.
10

 

Podle současné právní úpravy uzavírají obce o vytvoření svazku smlouvu, jež musí  

být schválena zastupitelstvy zúčastněných obcí. Její přílohou jsou stanovy svazku obsahující 

zákonem stanovené náležitosti – jméno, sídlo a předmět činnosti svazku. Svazek má svůj 

vlastní majetek a vlastní příjmy a vytváří si své vlastní orgány. Další obce mohou  

do již existujících svazků přistupovat. Otázky týkající se právní způsobilosti svazku, jeho 

registrace, zrušení a zániku upravuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb., o zájmových 

sdruženích právnických osob. 

Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí  

být na základě zákona uvedeno: 

 název a sídlo členů svazků obcí, 

 název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti, 

 orgány svazku obcí, způsob jejich ustanovení, jejich působnost a způsob jejich 

rozhodování, 

 majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí, 

 zdroje příjmů svazku obcí, 

 práva a povinnosti členů svazku obcí, 

 způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí, 

 podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání 

majetkového podílu, 

 obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.
11

 

                                                           
10

 MATRASOVÁ, E., a ŠLAUF, V. Zákon o obcích (obecní zřízení) s komentářem, s. 158 

11
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §50 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů 
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Obec je dle zákona o obcích návrhem smlouvy vázána ode dne jeho schválení 

zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, pokud jiná obec,  

které je návrh smlouvy určen, jej neodmítne před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu. 

Smlouva je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky, není – li ve smlouvě 

stanoveno jinak. Smluvní strany si mohou ve smlouvě ujednat jiný termín nastoupení účinků 

této smlouvy.  

Počet fungujících svazků obcí je kvůli nespolehlivé evidenci obtížné určit, pohybuje  

se však v řádu stovek. Jedním z důvodů, proč legislativa věnuje partnerství obcí 

realizovanému formou jejich svazků značnou pozornost, je očekávání, že touto  

nebo podobnou cestou by se postupně mohla ubírat funkční integrace a na ni pak navazující  

i strukturní integrace malých samosprávných obcí. Členem DSO mohou být pouze obce.  

Kraj nemůže do takového spolku obcí vstoupit. 

Svazky obcí mohou vystupovat jako institucionalizovaná forma meziobecní 

spolupráce i v některých specifických kontextech, jakým je např. Program LEADER  

ČR zaměřený na zlepšení kvality života, posílení místního ekonomického prostředí a využití 

místní produkce a zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů ve venkovských oblastech.  

Svazky obcí mohou být členy tzv. místních akčních skupin,  

které se v rámci programu LEADER ustavují, aby prováděly výběr projektů pro tento 

program v rámci jednotlivých mikroregionů a realizované projekty administrovaly. Mohou  

se stát i příjemci finanční podpory získané v rámci tohoto programu. 

Na základě faktu, že svazky obcí jsou právnickou osobou, svazky v právních vztazích 

vystupují svým jménem, nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících a také mohou 

vlastnit majetek a samostatně s příslušným majetkem hospodařit. DSO jsou specifickými 

subjekty k výkonu vybraných veřejnoprávních úkolů, neboť jsou zřizovány za účelem plnění 

předem specifikovaných veřejnoprávních služeb a úkolů samosprávného charakteru,  

které mají zabezpečovat obce, nicméně z různých důvodů se jeví účelnější je zabezpečovat 

prostřednictvím určitého společně zřízeného integrovaného subjektu, resp. organizačního 

prostředí.
12
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2.3.1  Hospodaření dobrovolného svazku obcí 

 

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svazek 

obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku  

obcí jeho členské obce a dále také s majetkem, který získal svou vlastní činností. 

DSO je povinen návrh svého rozpočtu, podle kterého chce hospodařit, vhodným 

způsobem zveřejnit ve všech zúčastněných obcí, které jsou jeho členy, a to nejméně po dobu 

15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, který jej podle stanov schvaluje,  

aby se k němu měli možnost vyjádřit občané všech členských obcí. Připomínky  

ke konkrétnímu návrhu mohou občané členských obcí uplatnit písemně a to ve lhůtě 

stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí  

při jeho projednávání. 

Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí 

orgán určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá 

svazek obcí zastupitelstvům všech členských obcí.  

Svazek obcí má, stejně jako obce samotné, též povinnost nechat přezkoumat  

své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. DSO byla dána možnost nechat si přezkoumat 

své hospodaření krajským úřadem či auditorem podle svého uvážení. Obdobně jako u obcí  

i u svazků obcí platí, že svazek obcí musí přezkoumání hospodaření auditorem plně uhradit  

ze svých prostředků. 

Mimo návrhu rozpočtu DSO musí být vhodným způsobem zveřejněn i návrh 

závěrečného účtu svazku v obcích, které jsou jeho členy, nejméně po dobu 15 dnů před jeho 

projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. 

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně a to ve lhůtě 

stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí  

při jeho projednávání. Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských 

obcí. 

Činnost svazku obcí, především řádné plnění veřejnoprávních samosprávných úkolů,  

pro které byl svazek zřízen, je kontrolována samotnými obcemi, které jsou členy svazku. 

Obsah a rozsah kontroly musí být vymezen ve stanovách. Také samotní občané obcí, které 

svazek vytvořily, disponují určitými oprávněními, které zajišťují realizaci principu publicity 
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veřejné správy a zároveň určitou možnost kontroly svazku i ze strany samotných občanů.  

Ve srovnání s právy občana obce jde však o mnohem užší možnosti kontroly.
13

 

 

2.3.2  Příjmy a výdaje dobrovolného svazku obcí 

 

Rozsah a struktura příjmů a výdajů rozpočtu závisí na předmětu činnosti  

a na konkrétních aktivitách, které svazek obcí vyvíjí. Svazek obcí hospodaří podle svého 

schváleného rozpočtu, jehož obsahem jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající z jeho činností 

v souladu s jeho stanovami, které byly přijaty všemi členy svazku. Záleží tak na každém 

konkrétním svazku a na jeho aktivitách, jaké položky se v jeho rozpočtu objeví. Stejně jako 

všechny peněžní operace rozpočtu a fondů státu, obcí a krajů, musí se i příjmy a výdaje 

rozpočtu dobrovolného svazku obcí závazně členit podle rozpočtové skladby.  

 

Platná rozpočtová skladba rozděluje příjmy do čtyř tříd: 

 Třída 1 – Daňové příjmy 

 Třída 2 – Nedaňové příjmy 

 Třída 3 – Kapitálové příjmy 

 Třída 4 – Přijaté dotace 

Do příjmů se nezahrnují příjmy jako půjčky, úvěry, příjmy z emise vlastních cenných  

papírů – ty se řadí do Třídy 8 – Financování. 

Důležitým úkolem svazků obcí je zajišťovat produkci určitých veřejných statků. Jedná  

se o lokální veřejné statky, u nichž je díky možnosti využití úspor z rozsahu efektivnější, 

pokud se zabezpečují v rámci většího fiskálního společenství než je samostatná obec,  

a u nichž se z tohoto důvodu členské obce rozhodly přenést zodpovědnost za jejich 

zajišťování na svazky obcí. Produkce veřejných statků se uskutečňuje pomocí výdajů, 

v jejichž rozsahu a struktuře se rozsah a struktura veřejných statků odráží. 

Dle platné rozpočtové skladby se výdaje člení do dvou tříd: 

 Třída 5 – Běžné výdaje 

 Třída 6 – Kapitálové výdaje 
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Výdaje na splátky návratně přijatých finančních prostředků se řadí do Třídy 8. 

2.3.3  Mikroregion jako dobrovolný svazek obcí 

 

Svazky obcí - ve své organizačně právní formě - se rozkládají, resp. utvářejí obvykle 

na určitém územním prostoru, který je pojmově označován jako mikroregion. Daná kategorie 

se používá v praxi, v metodických příručkách je reflektována v teoretických studiích  

a přístupech, nicméně nenalézá svůj odraz v legislativě. Např. v zákoně č. 248/2000 Sb.,  

o podpoře regionálního rozvoje se užívá jen termín region, jímž se rozumí celek vymezený 

pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, obcí nebo sdružení obcí.
14

  

Je však důležité si uvědomit, že ne každý dobrovolný svazek obcí je současně  

i mikroregion. 

Vznik mikroregionů je nutný pro společné prosazování zájmů a záměrů venkovských  

obcí s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého prostoru a je pozitivním 

trendem probíhajícím ve venkovském prostoru.
15

 

 

2.4  Spolupráce mezi obcemi vznikající založením právnické osoby dvěma nebo 

více obcemi 

 

Tato třetí forma spolupráce mezi obcemi, zmíněná jako jedna z možností v zákoně  

o obcích, podle něhož může obec pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat 

právnické osoby. Na založení právnické osoby se může společně podílet i několik  

obcí na tomto území.  

Na rozdíl od DSO a spolupráce ke splnění konkrétního úkolu, kdy bližší podmínky 

spolupráce upravuje samotný zákon o obcích, v tomto případě je nutno vycházet ve všech 

bodech z právní úpravy Obchodního zákoníku. 

 

 

                                                           
14 MU ESF: Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj a zvýšení efektivnosti výkonu územní 

veřejné správy 

15
 UUZ: Monitoring mikroregionů a rozvojových dokumentů mikroregionů 
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2.5  Další možné formy spolupráce 

 

Kromě spolupráce s tuzemskými obcemi mohou naše obce spolupracovat také 

s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení místních orgánů. Obce mohou 

uzavírat smlouvy o spolupráci s obcemi jiných zemí a obdobně také svazky našich obcí 

mohou uzavírat takové smlouvy se svazky obcí zahraničních. Obsahem spolupráce mohou  

být jen činnosti svazku, který smlouvu o vzájemné spolupráci již uzavřel. Zákon vyžaduje 

písemnou formu smlouvy a specifikuje její obsah. Přestože i v tomto případě se spolupráce 

týká záležitostí patřících do samostatné působnosti obcí, je integrace státu vzhledem 

k přeshraniční povaze vznikajících vazeb výraznější. Právnická osoba nebo členství  

v již existující právnické osobě totiž může na základě smlouvy o spolupráci vzniknout  

jen tehdy, pokud to dovoluje platná mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a jestliže  

se smlouvou o spolupráci vysloví souhlas Ministerstvo vnitra ČR. 

Přeshraniční spolupráce obcí se opírá též o Evropskou rámcovou úmluvu  

o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími a úřady z r. 1981, k níž Česká 

republika přistoupila v r. 1998 a která pro Českou republiku vstoupila v platnost  

dne 21. března 2000. Signatáři Úmluvy se v ní zavázali podporovat přeshraniční spolupráci 

dvou nebo více smluvních stran s tím, že přeshraniční spolupráce je jakékoliv dohodnuté 

jednání, jehož cílem je posílení a rozvoj sousedských vztahů mezi územními společenstvími 

nebo úřady těchto stran a uzavírání jakýchkoliv dohod a smluv k tomuto účelu nezbytných. 

Spolupráce se musí uskutečňovat v rámci působnosti a pravomoci územních společenství 

nebo úřadů daných vnitrostátním právem smluvních stran – z titulu Úmluvy jim tedy žádné 

nové působnosti ani pravomoci nevznikají. Úmluva nedefinuje geografický rámec spolupráce, 

tj. nevymezuje žádné podmínky, pokud jde o polohu spolupracujících subjektů vůči státní 

hranici nebo jejich polohu vůči sobě navzájem. Teprve ve vzorových mezistátních dohodách 

obsažených v příloze Úmluvy se jako prostor spolupráce zmiňují příhraniční oblasti. 

 

Spolupráce obcí podle dalších předpisů  

Obce mohou využít při navazování vzájemné spolupráce nebo spolupráce s jinými 

právnickými osobami i s osobami fyzickými v občanskoprávních vztazích ustanovení 

občanského zákoníku a zájmových sdružení právnických osob a smlouvě o sdružení, 

umožňující právnickým osobám vytvářet zájmová sdružení právnických osob k ochraně jejich 

zájmů. Příkladem obecně zaměřeného zájmového sdružení obcí je Svazek měst  
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a obcí ČR, příkladem sdružení specificky zaměřeného je např. Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska. Zájmová sdružení obcí jsou z formálního hlediska institucí odlišnou 

od svazků obcí zřízených podle zákona o obcích.  

 

Partnerství obcí s jinými subjekty 

Zákon o obcích dovoluje obcím využít pro spolupráci obcí s právnickými i fyzickými 

osobami v občanskoprávních vztazích ustanovení občanského zákoníku, podle něhož mohou 

právnické osoby vytvářet k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu zájmová 

sdružení právnických osob, která jsou sama právnickými osobami. Jelikož toto ustanovení 

nespecifikuje povahu zájmu či účelu, kvůli němuž sdružení vzniká, ani okruh sdružujících  

se subjektů, je zde otevřena široká škála možných partnerů, motivů a předmětů spolupráce. 

Spolupracovat mohou nejen obce navzájem, ale také obce s podnikatelskými subjekty, 

nestátními neziskovými organizacemi, organizacemi činnými v oblasti kultury, školství, vědy 

atd. 

Kromě výše zmíněných zájmových sdružení právnických osob umožňuje občanský 

zákoník obcím uzavírat rovněž smlouvy o sdružení, jejichž členy mohou být nejen právnické,  

ale i fyzické osoby. Sdružení však nejsou právnickými osobami a nemají proto způsobilost 

vstupovat do majetkových a dalších vztahů.  

Další možnost spolupráce otevírá ustanovení občanského zákoníku, které dovoluje 

uzavírat účastníkům smlouvy, jež jsou tímto zákonem zvlášť upravené, k vytváření 

partnerských vztahů s jinými partnery než jsou obce, např. s nestátními neziskovými 

organizacemi, vzdělávacími a vědeckými institucemi nebo podnikatelskými subjekty. 

Partnerství mezi obcemi a soukromými podnikatelskými subjekty podle  

zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. 

Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem označované Public Private 

Partnership (dále jen PPP) spočívá ve smluvně zajištěné spolupráci institucí veřejného sektoru  

se soukromými podnikatelskými subjekty při výstavbě, zřizování a provozování veřejné 

infrastruktury a veřejných služeb. Jde o spolupráci založenou na předpokladu ekonomické 

výhodnosti pro obě zúčastněné strany.  

Partnerství může vznikat např. při projektech dopravní infrastruktury, technické 

infrastruktury sídel, ve zdravotnictví, školství, nebo při budování administrativních kapacit 

 – budov úřadů, věznic. Předpokládá se, že úspěšná aplikace PPP zvýší kvalitu a efektivnost 

veřejných služeb a urychlí realizaci infrastrukturních projektů. Specifické partnerské vztahy, 
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které PPP zakládá mezi soukromým sektorem a orgány veřejné správy, jsou jednak odlišné  

od vrchnostenských vztahů, jež obvykle tyto dvě sféry propojují, když veřejná správa reguluje 

ve veřejném zájmu činnost soukromého sektoru, vykonává nad ní správní dozor apod., jednak 

od běžných dodavatelských vztahů, vznikajících, když organizace soukromého sektoru 

dodávají orgánům veřejného sektoru zboží nebo služby.  

Dohled nad agendou PPP byl svěřen Ministerstvu financí ČR, v jehož působnosti  

bylo zřízeno Centrum pro implementaci PPP. Byly také vyhodnoceny právní předpoklady 

uplatnění PPP a na jejich základě vydány nové právní normy. Předpisy, podle nichž  

lze v rámci našeho právního systému vztahy PPP zakládat a regulovat, jsou zejména zákon  

o veřejných zakázkách a koncesní zákon.  

Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem formou metody PPP se může 

uplatňovat také na úrovni územních orgánů veřejné správy včetně úrovně lokální. V současné 

ověřovací fázi aplikace této metody v ČR se však širší účast obcí teprve rozvíjí. Významnější 

je účast krajů.  

K dubnu 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených 

územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách  

a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 52 miliard 

Kč.
16

 Převažují projekty v oblasti vodohospodářství. 

Z vládních a ministerských materiálů je patrná obava z nezvládnutého zakládání 

partnerství – z nebezpečí, že by orgány veřejné správy mohly z nezkušenosti  

nebo neodpovědnosti porušovat fiskální disciplínu při sjednávání partnerských vztahů  

se soukromým sektorem a zatěžovat tak mandatorní výdaje budoucích veřejných rozpočtů. 

Proto se u projektů PPP uplatňuje požadavek dohledu ze strany Ministerstva financí.  

U zakázek, jejichž hodnota činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně  

na pět let nebo na dobu neurčitou, bude veřejný zadavatel povinen vyžádat si předchozí 

stanovisko tohoto ministerstva. Obava z neregulérního průběhu projektů a tlak na jejich 

kontrolu se stupňují, jedná – li se v těchto projektech o účast orgánů územní veřejné správy.  

 

 

                                                           
16

 Ministerstvo financí ČR: přehled projektů PPP územních samosprávných celků.  
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2.6  Spolupráce a partnerství obcí se subjekty různých typů v rámci místních 

akčních skupin ustanovených v rámci programu LEADER  

 

Místní akční skupiny – společenství subjektů různého  

druhu – nestátních neziskových organizací, občanských sdružení, organizací soukromé 

podnikatelské sféry, jednotlivých obcí a svazků obcí spolupracujících a propojujících  

své aktivity ve prospěch rozvoje venkova a zemědělství a při získávání finanční podpory  

pro svůj region od Evropské unie a z národních programů metodou LEADER (v české 

překladu Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku) mohou mít různou tvář. 

MAS musí tvořit geograficky homogenní území s celkovým počtem obyvatel od 10 do 100 

tisíc a sdružovat hlavně venkovské obce (členy mohou být města s více než 25 tisíci  

obyvateli – populační hustota na území MAS nesmí překročit 150 obyvatel na km
2
). Zástupci 

veřejné správy mohou tvořit nejvíce polovinu členů MAS, druhou polovinu tvoří zástupci 

podnikatelů a neziskových organizací. 

Metoda Leader je založena na partnerské spolupráci různých subjektů v území.  

Ze zástupců místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací vzniká Místní akční 

skupina, jejímž základem je partnerská dohoda o hlavních cílech rozvoje venkovského 

regionu, společná příprava strategií a realizace projektů k jejich naplnění. 

Metoda Leader má za úkol povzbuzovat rozvinutí vnitřního rozvojového potenciálu regionu. 

Jejím cílem je podporovat zaváděni integrovaných strategii pro trvale udržitelný rozvoj, 

vyzkoušet nové způsoby podpory přírodního a kulturního dědictví, upevnit ekonomické 

prostředí, přispět k tvorbě nových pracovních míst i k celkovému zlepšení organizačních 

schopností příslušné komunity. Základním prvkem metody Leader je tedy „spolupráce“  

v širším slova smyslu, zejména podpora obnovy místních komunit, posilování místní 

demokracie a rozhodování na nejnižší možné úrovni. 

Základní principy metody LEADER: 

 přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, 

znající jeho tradice a potřeb, 

 partnerství veřejných a soukromých subjektů, 

 místní rozvojová strategie, 

 integrované a vícesektorové akce, 

 inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů, 
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 síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER, 

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

Vzhledem k různorodosti subjektů, která se v MAS sdružují a variabilitě jejich 

členských struktur, mají místní akční skupiny případ od případu různou právní  

identitu – mohou být obecně prospěšnou společností, občanským sdružením nebo zájmovým 

sdružením právnických osob. Členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště,  

resp. sídlo, nebo v něm musí působit. MAS musí mít statut, stanovy, organizační řád, musí 

projednat a schválit strategii pro území MAS a být registrována u Ministerstva vnitra  

ČR.  

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (dále jen NS MAS ČR)  

je dobrovolným občanským sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných  

a nezávislých neziskových organizací pracujících metodou LEADER – Místních akčních 

skupin. 

Posláním NS MAS ČR je především sdružovat fyzické a právnické osoby,  

členy MAS, reprezentovat a zastupovat MAS (na národní úrovni vůči vládním institucím, 

ministerstvům a organizacím, zřizovaným ministerstvy a vůči dalším relevantním subjektům 

na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích Iniciativy Leader 

a vůči ostatním partnerům, institucím a úřadům apod.), spolupracovat a komunikovat  

(s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova,  

s finančními ústavy, na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi Evropské unie  

(dále jen EU)), s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova  

a metodou LEADER), propagovat a medializovat (vůči sdělovacím prostředkům, vlastními 

aktivitami). 

NS MAS ČR byla založena na podporu činnosti MAS při realizaci programu obnovy  

a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím 

setrvalého a integrovaného místního rozvoje, zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností 

mezi členy sítě, zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností na úrovni spolupráce mezi 

členskými zeměmi Evropské unie a jejich MAS, podporovat spolupráci s dalšími zeměmi, 

které ve venkovském prostoru chtějí používat metodu LEADER. 

Členem NS MAS ČR se může stát každá řádně vzniklá nezisková organizace místního 

partnerství naplňující cíle a poslání, která splňuje právní podmínky stanovené v Nařízení rady 

Evropského společenství (dále jen ES) 1698/2005 pro účast v projektech realizovaných 

metodou LEADER, nebo se na splnění takovýchto podmínek připravuje a to na základě 
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písemné přihlášky doručené NS MAS ČR, doložené kopií stanov nebo výpisu z obchodního 

rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího právní subjektivitu. 

O přijetí MAS za člena NS MAS ČR rozhoduje Výbor NS MAS ČR,  

který o rozhodnutí vyrozumí příslušnou MAS. Důvodem nepřijetí za člena NS MAS ČR  

je rozpor náplně a cílů MAS s posláním a úkoly NS MAS ČR nebo skutečnost, kdy by přijetí 

MAS za člena mohlo pro NS MAS ČR znamenat poškození jejího jména nebo jinou 

podobnou újmu. O odvolání proti nepřijetí MAS za člena NS MAS ČR rozhoduje s konečnou 

platností Valná hromada NS MAS ČR. Pokud důvod nepřijetí MAS za člena NS MAS ČR 

vznikne nebo se o něm NS MAS ČR dozví až v průběhu členství, má právo MAS z členství 

vyloučit. O vyloučení rozhoduje Valná hromada NS MAS ČR. 

   

Zástupci MAS v NS MAS ČR s hlasem rozhodujícím: 

 

 u MAS již sdružených do NS MAS ČR jsou jmenováni zástupci předáním 

Jmenovacího dekretu, který byl schválen v příslušné MAS, a předán NS MAS ČR  

k zaregistrování, 

 u MAS dosud nesdružených, které podávají přihlášku, jsou jmenováni zástupci dnem 

vzniku členství příslušné MAS v NS MAS ČR tím, že předají Jmenovací dekret  

na formuláři vydaném NS MAS ČR. 

 

MAS má v průběhu volebního období právo kdykoliv zaměnit zástupce a jmenovat 

jiného zástupce. Osobnostem veřejného života může být uděleno čestné členství v NS MAS 

ČR, čestní členové mají na Valné hromadě hlas poradní. 

 

2.6.1  Orgány NS MAS ČR 

 

Nejvyšším orgánem NS MAS ČR je Valná hromada NS MAS ČR, na kterou je každá 

členská MAS oprávněna vyslat své zástupce, z nichž vždy jeden má právo disponovat 

rozhodujícím hlasem vysílající MAS dle pověření členské MAS nebo na základě plné moci 

pověřeného zástupce. 
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Valná hromada NS MAS ČR 

Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční 

většina všech zástupců členských MAS (delegátů) s hlasem rozhodujícím. Pro schválení 

přijatých usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů. Náhradní Valná hromada 

je svolána v případě, že řádná Valná hromada není od počátku usnášeníschopná nejpozději  

do 1 měsíce. Pro přijetí usnesení náhradní Valné hromady postačí dvě třetiny přítomných 

členů. 

 

Výbor NS MAS ČR 

Výbor NS MAS ČR je statutárním a výkonným orgánem NS MAS ČR, který za svou 

činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor NS MAS ČR má nejméně třináct členů,  

kteří zastupují jednotlivé kraje. Členem (i jeho zástupcem) výboru NS MAS ČR může  

být pouze zástupce MAS, zvolený Valnou hromadou, nebo delegovaný na jednání MAS 

souhlasem nadpoloviční většiny MAS sdružených v NS MAS ČR se sídlem v jednotlivém 

kraji po předchozím přizvání všech dalších MAS se sídlem v tomto kraji. Na takovéto jednání 

musí být přizván výbor NS MAS ČR, který vyšle dva své členy. Jednání musí být konáno 

nejdříve tři a nejméně jeden měsíc před konáním Valné hromady NS MAS ČR.  

Výbor svolává jeho předseda (v nepřítomnosti místopředseda) a to nejméně čtyřikrát ročně.  

K zajištění činnosti NS MAS ČR výbor NS MAS ČR zřizuje kancelář. Výbor NS MAS ČR  

je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor NS MAS ČR 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje  

hlas předsedy. 

 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je volena konferencí a má minimálně 5 členů. Jejími členy nemohou 

být členové Výboru, ani zaměstnanci NS MAS ČR. Kontrolní komise kontroluje dodržování 

stanov a vnitřních předpisů NS MAS ČR a účelné hospodaření NS MAS ČR. Kontrolní 

komise předkládá 1x ročně svoji zprávu Valné hromadě NS MAS ČR. 
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2.6.2  Zásady hospodaření NS MAS ČR 

 

NS MAS ČR hospodaří s movitým případně i nemovitým majetkem. Mezi zdroje majetku 

patří zejména: 

 dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

 výnosy z majetku, 

 příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, 

 členské příspěvky, 

 jiné relevantní příjmy (dobrovolnická činnost, pojistná plnění apod.). 

 

Za hospodaření sdružení odpovídá předseda a pověření členové výboru NS MAS ČR. 

 

Zánik NS MAS ČR 

NS MAS ČR zaniká rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění NS MAS ČR nebo 

sloučení NS MAS ČR s jiným sdružením. Se zánikem musí souhlasit dvě třetiny všech členů 

na Valné hromadě nebo dvě třetiny přítomných členů na náhradní Valné hromadě  

a pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o jeho rozpuštění. 

Zaniká-li NS MAS ČR dobrovolným rozpuštěním na úrovni Valné hromady, Valná hromada 

současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu se zákonem a svými 

vnitřními směrnicemi. 

 

2.7 Formy spolupráce obcí 

 

Jak už bylo zmíněno, u spolupráce obcí v samostatné působnosti se jedná  

o spolupráci formou založení dobrovolného svazku obcí, spolupráci na základě smlouvy  

ke splnění konkrétního úkolu a možnost založení společné právnické osoby  

obcí (obchodní společnost, družstvo).  

Mimo tyto základní formy spolupráce, ve kterých mohou působit pouze obce, mohou 

obce spolupracovat také s jinými fyzickými a právnickými osobami (viz. Tabulka č. 2.1),  

pak se může jednat o spolupráci ve formě obchodní společnosti, spolupráci ve formě obecně 

prospěšné společnosti, zájmové sdružení právnických osob, smlouvu o sdružení, občanské 

sdružení nebo spolupráci ke zřízení školské právnické osoby. 
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Tabulka č. 2.1: Formy spolupráce obcí 

Právní forma  

spolupráce 

Spolupracující  

subjekty 

Zákonná  

úprava
17

 

Smlouva ke splnění  

Konkrétního úkolu Pouze obce 

Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích 

Smlouva o vytvoření  

Dobrovolného svazku obcí Pouze obce 

Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích 

Školská právnická osoba 

Obce, popř. i jiné 

právnické čí fyzické 

osoby 

Zák. č. 513/1991 Sb.,  

obchodní zákoník 

Zák. č. 561/2004 Sb.,  

(školský zákon) 

Obchodní společnost 

Fyzické a právnické 

osoby 

Zák. č. 513/1991 Sb.,  

obchodní zákoník 

Obecně prospěšná společnost 

Fyzické a právnické 

osoby 

Zák. č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných  

společnostech 

Zájmová sdružení  

Právnických osob 

Fyzické a právnické 

osoby 

Zák. č. 40/1964 Sb.,  

občanský zákoník 

Smlouva o sdružení 

Fyzické a právnické 

osoby 

Zák. č. 40/1964 Sb.,  

občanský zákoník 

Občanské sdružení 

Fyzické a právnické 

osoby 

Zákon č. 83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů 

Zdroj: GALVASOVA, I., a kol., Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 2007, s. 30 

 

Tabulka č. 2.1 specifikuje právní strukturu, kde je vymezena právní forma, subjekty 

této formy a předpisy, kterými se subjekty spolupráce musí řídit. 

Všechny výše nastíněné formy spolupráce v Tabulce č. 2.1 jsou u obcí vhodné pouze  

za předpokladu, že dochází k rozvoji obcí, jejich spolupráce je účelná, efektivní  

a má pozitivní dopad na rozvoj daného území. Po vstupu ČR do Evropské Unie se otevřely 

možnosti získávání externí finanční podpory k realizaci rozvojových záměrů obcí i regionů  

                                                           
17

 Zákonná úprava vždy ve znění pozdějších předpisů. 
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za někdy alespoň částečného předpokladu spolupráce obcí (např. budování cyklostezek),  

což vyvolalo prudký nárůst počtu jedné z forem spolupráce obcí, a to zakládání dobrovolných 

svazků obcí (někdy označovaných jako mikroregiony).  

 

Tabulka č. 2.2: Počet DSO a MAS dle krajů v roce 2012 

  DSO MAS 

Praha 0  0 

Středočeský kraj 114 16 

Jihočeský kraj 53 14 

Plzeňský kraj 46 8 

Karlovarský kraj 16 5 

Ústecký kraj 34 8 

Liberecký kraj 26 7 

Královehradecký kraj 53 13 

Pardubický kraj 57 8 

Kraj Vysočina 67 13 

Jihomoravský kraj 133 12 

Olomoucký kraj 53 13 

Zlínský kraj 43 15 

Moravskoslezský kraj 40 9 

Celkem 735 141 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, NS MAS ČR, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 2.2 ukazuje počet DSO a MAS v jednotlivých krajích. Z tabulky je zjevné, 

že nejvíce je DSO v Jihomoravském kraji a MAS ve Středočeském kraji. Naopak nejméně 

DSO a MAS je v Karlovarském kraji, pokud nepočítáme hlavní město Prahu. 

V roce 2012 bylo v České Republice prostřednictvím Ministerstva financí evidováno  

735 DSO. Tabulka č. 2.2 porovnává vývoj počtu DSO v období pěti let. V roce 2007  

bylo v České Republice registrováno 587 DSO. V roce 2008 se toto číslo navýšilo  

o 195 dobrovolných svazků obcí na 782. V dalších letech počet DSO mírně  

klesá a v roce 2011 je v ČR 748 DSO. 
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3.  ANALÝZA SPOLUPRÁCE OBCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI  

 

Pro tuto praktickou část byly vybrány všechny DSO a MAS založené v Olomouckém 

kraji. Konkrétněji se práce zabývá dvěma DSO a třemi MAS v Olomouckém kraji,  

které jsou vybrané na základě jejich působnosti a počtu obyvatel. 

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní  

části. Jeho rozloha činí 5 267 km
2
. Z hlediska správního tvoří spolu se Zlínským krajem 

Region soudržnosti Nomenklatury územních statistických jednotek (dále jen NUTS II)  

- Střední Morava. Člení se na 5 okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). 

Území Olomouckého kraje je tvořeno 13 správními obvody obcí s rozšířenou působností 

(Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, 

Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh). V kraji je 399 obcí. Sídelním městem  

je Statutární město Olomouc. Počet obyvatel Olomouckého kraje je 637 609 (k 30. 9. 2012). 

 

3.1  Dobrovolné svazky obcí v České Republice 

 

Dobrovolný svazek obcí je nejčastěji využívanou formou spolupráce obcí, jejich počty 

a výkazy hospodaření jsou vedeny u Ministerstva financí a jejich hospodaření podléhá 

pravidlům územních rozpočtů. Díky tomu je možné analyzovat jejich počty a fungování, 

protože informace o nich jsou veřejné. 

Z níže uvedené Tabulky č. 3.1 je zřejmé, že DSO uzavírají své hospodaření většinou  

s deficitem, popř. s nízkým přebytkem (kromě extrémní kladné hodnoty salda dosažené v roce 

2008). Příjmovou základnu DSO tvoří zejména transfery uvolňované z různých úrovní 

veřejných rozpočtů (členských obcí, regionálních rad, státního rozpočtu apod.), nedaňové  

a kapitálové příjmy. V souladu se zdrojovou základnou jsou výdaje směrovány  

cca z 80,9 % na úhradu investičních potřeb. 

 

Tabulka č. 3.1: Vývoj salda hospodaření DSO v období let 2001 - 2010 (v mil. Kč) 

Rok 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DSO 

saldo 31 47,2 6,2 -32,5 -105,4 -560 -352,9 354,9 -238 3,2 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3.2 znázorňuje vývoj počtu dobrovolných svazku obcí v jednotlivých 

krajích za období pěti let. Nejméně DSO zaznamenal rok 2007. V dalších letech se počet  

DSO pohybuje mezi 748 – 782 DSO. Zajímavostí je, že v roce 2007 v kraji Vysočina  

a Jihomoravském kraji není zaznamenán žádný DSO a o rok později v roce 2008 se řadí 

Jihomoravský kraj mezi kraje s největším počtem DSO a kraj Vysočina s velkým počtem 

DSO.   

 

Tabulka č. 3.2: Přehled počtu DSO v letech 2007 – 2011v jednotlivých krajích 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Praha 0  0  0  0  0  

Středočeský kraj 142 137 136 129 122 

Jihočeský kraj 50 50 50 49 51 

Plzeňský kraj 52 52 51 49 47 

Karlovarský kraj 13 15 14 15 16 

Ústecký kraj 41 38 37 37 36 

Liberecký kraj  34 28 27 26 26 

Královehradecký kraj 52 53 54 53 53 

Pardubický kraj 57 58 58 60 58 

Kraj Vysočina 0  74 74 70 68 

Jihomoravský kraj 0  129 132 132 132 

Olomoucký kraj 56 57 56 54 54 

Zlínský kraj 49 48 48 45 44 

Moravskoslezský kraj 41 43 43 40 41 

Celkem 587 782 780 759 748 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.3 udává celkové příjmy a výdaje dobrovolných svazků obcí ve všech 

krajích za celou Českou Republiku v roce 2011. Celkové příjmy převyšují celkové výdaje  

a saldo je ve výsledku kladné. 
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Tabulka č. 3.3: Příjmy a výdaje DSO celkem za republiku v roce 2011(v tis. Kč)  

 Rok 2011 

Příjmy celkem 6 519 445,23 

Výdaje celkem 6 228 756,09 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS – sumáře, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.4 vypovídá o příjmech a výdajích dobrovolných svazků obcí  

za jednotlivé kraje. Z tabulky je zjevné, že největší příjmy a výdaje mají DSO v kraji 

Vysočina a kraji Jihomoravském. Je to dáno tím, že Jihomoravský kraj je krajem s největším 

počtem dobrovolných svazků obcí 132 a kraj Vysočina patří mezi kraje s větším počtem  

DSO 68. Zajímavostí je, že Středočeský kraj je kraj s druhým největším počtem dobrovolných 

svazků obcí 122 a jejich příjmy a výdaje nebyly v roce 2011 nikterak vysoké. 

 

Tabulka č. 3.4: Příjmy a výdaje DSO v jednotlivých krajích za rok 2011 (v tis. Kč) 

  Příjmy celkem Kapitálové výdaje celkem 

Praha  0  0 

Středočeský kraj 439 067,23 201 298,09 

Jihočeský kraj 155 275,10 65 047,85 

Plzeňský kraj 867 234,42 744 823,00 

Karlovarský kraj 267 878,41 262 766,34 

Ústecký kraj 37 001,63 16 266,93 

Liberecký kraj  651 051,92 404 058,13 

Královehradecký kraj 61 736,75 10 680,16 

Pardubický kraj 263 603,07 116 870,18 

Kraj Vysočina 1 439 156,23 867 919,43 

Jihomoravský kraj 1 201 814,41 937 682,40 

Olomoucký kraj 114 156,53 48 336,30 

Zlínský kraj 376 008,31 245 915,32 

Moravskoslezský kraj 645 461,28 561 972,02 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS – sumáře, vlastní zpracování 
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Výdaje DSO na jednoho obyvatele v jednotlivých krajích znázorňuje Tabulka  

č. 3.5.  Mezi kraje s nejvyšším počtem obyvatel patří kraj Středočeský, dále hlavní město 

Praha, kraj Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Ovšem mezi kraje s nejvyšším podílem 

výdajů DSO na jednoho obyvatele řadíme kraje Vysočina a Plzeňský kraj. Je to dáno  

tím, že v krajích jsou vysoké celkové výdaje DSO, ale počet obyvatel v krajích je poměrně 

nízký. 

 

Tabulka č. 3.5: Přepočet výdajů DSO v jednotlivých krajích na jednoho obyvatele  

za rok 2011 (v tis. Kč) 

  Počet obyvatel v kraji Výdaje na jednoho obyvatele 

Praha 1 241 664 0 

Středočeský kraj 1 279 345 0,16 

Jihočeský kraj 636 138 0,10 

Plzeňský kraj 571 709 1,30 

Karlovarský kraj 303 165 0,87 

Ústecký kraj 828 026 0,02 

Liberecký kraj  438 600 0,92 

Královehradecký kraj 553 856 0,02 

Pardubický kraj 516 411 0,23 

Kraj Vysočina 511 937 1,69 

Jihomoravský kraj 1 166 313 0,80 

Olomoucký kraj 638 638 0,08 

Zlínský kraj 589 030 0,42 

Moravskoslezský 

kraj 1 230 613 0,46 
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní zpracování 
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3.2  Dobrovolné svazky obcí Olomouckého kraje 

 

V Olomouckém kraji je 53 DSO a 399 obcí.  Ze všech obcí Olomouckého kraje  

je většina z nich zastoupena minimálně jednou v některém z uvedených DSO,  

není však výjimkou, že jedna obec je součástí hned i několika různých DSO (přičemž 

vymezený účel jednotlivých svazků je někdy stejný). Jako příklad jsou uvedeny dva vybrané 

DSO, které jsem si zvolila na základě působnosti těchto dobrovolných svazků obcí. 

Tabulka č. 3.6 uvádí celé názvy DSO a začlenění do okresů Olomouckého kraje,  

na jehož území je DSO zřízen. Nejvíce DSO je evidováno v okrese Prostějov, nejméně 

v okresu Jeseník. Nejčastěji využívaná forma svazků obcí je mikroregion. Nejvíce 

mikroregionů je v okrese Přerov (celkem 10). Naopak nejméně mikroregionů je v okrese 

Šumperk.  

 

Tabulka č. 3.6 : DSO v Olomouckém kraji 

Okres Nezkrácený název organizace dle ČSÚ 

Prostějov 

Svazek obcí ČOV Výšovice 

Svazek obcí Drahanská vrchovina 

Svazek obcí Drahansko a okolí 

Mikroregion Konicko 

Mikroregion Kostelecko 

Mikroregion Němčicko 

Mikroregion Plumlovsko 

Mikroregion Předina 

Mikroregion Protivanovsko 

Svazek obcí pro plynofikaci části okresu Prostějov se sídlem v 

Bohuslavicích 

Svazek obcí pro plynofikaci obcí Ludmírov a Kladky 

Sdružení obcí - Plynovod myslejovické oblasti 

Svazek obcí Prostějov - venkov 

Skupinový vodovod Dobrochov 

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek 

obcí 
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Sdružení obcí střední Moravy 

VAK svazku obcí Plumlov Vícov 

"Vodovod - Haná" 

Vodovod Pomoraví, svazek obcí 

Přerov 

Sdružení obcí mikroregionu Dolek 

Mikroregion Hranicko 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí 

Svazek obcí mikroregionu Rozvodí 

Svazek obcí mikroregionu střední Haná 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran 

Mikroregion Pobečví 

Dobrovolný svazek obcí Povaloví 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Záhoří - Helfštýn 

Šumperk 

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko 

Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV 

Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko 

Pitná voda 

Svazek obcí "Povodí Loučka" 

Svazek obcí regionu Ruda 

Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police 

Svazek obcí údolí Desné 

Olomouc 

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany 

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

"Mikroregion Kosířsko" 

Sdružení obcí mikroregionu Království 

Mikroregion Litovelsko 

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko 

Svazek obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč 

Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko 
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Svazek obcí Těšetice a Ústín 

Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty 

Jeseník 

Sdružení měst a obcí Jesenicka 

Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko 

Mikroregion Jesenicko 

Mikroregion Zlatohorsko 

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚSIS, vlastní zpracování 

 

 Pro analýzu byly vybrány dva dobrovolné svazky obcí, Mikroregion Konicko  

a Mikroregion Bystřička. DSO byly zvoleny na základě působnosti a rozlohy. 

 

3.2.1 Mikroregion Konicko   

 

Mikroregion Konicko leží v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy 

Olomouc, Blansko a Svitavy. Jde o svazek obcí, sdružující zájmy svých členů - jednotlivých 

obcí - v oblasti regionálního hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje včetně 

cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturního dědictví, zvyšování vzdělanosti a snižování 

nezaměstnanosti. Centrem mikroregionu je město Konice, které jako jediné  

má v mikroregionu statut města. Celková rozloha mikroregionu Konicko je 175 km
2
, celkový 

počet obyvatel se pohybuje okolo 10 900. Region Konicka je bohatý především na přírodní 

zajímavosti.  

  Mikroregion Konicko vznikl 4. listopadu 1999 ve městě Konici jako Dobrovolný 

svazek obcí. Založení se účastnili starostové všech 20 členských obcí. Členem je obec 

Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, 

Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, 

Skřípov, Stražisko a Suchdol.  

  Mikroregion je právnickou osobou. Hlavním účelem jeho založení byl a je regionální, 

sociální a kulturní rozvoj členských obcí a samozřejmě hospodářský rozvoj a ekonomická 

prosperita. Mezi důležité dílčí cíle patří bezesporu i rozvoj cestovního ruchu či ochrana 

přírodního a kulturního dědictví, zvyšování vzdělanosti a snižování nezaměstnanosti. 
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 Tabulka č. 3.7: Příjmy a výdaje Mikroregionu Konicko v letech 2010 – 2012 (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 

Příjmy celkem 438,93 930,08 5 601,76 

Výdaje celkem 348,49 598,38 5 867,32 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS, vlastní zpracování 

 

 Tabulka č 3.7 a graf č. 3.1 zobrazuje příjmy a výdaje Mikroregionu Konicko.  

Na základě uvedených hodnot lze konstatovat, že mikroregion hospodaří s kladným 

výsledkem hospodaření v letech 2010 a 2011. Nejvyšší příjmy a výdaje mikroregion vykazuje  

v roce 2012, v témže roce vykazuje i ztrátu v celkové výši 266 tis. Kč., která byla kryta 

z přebytků z minulých let.  

 

Graf č. 3.1: Příjmy a výdaje Mikroregionu Konicko v letech 2010 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS, vlastní zpracování 

 

3.2.2  Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

Bystřička je mikroregionem střední velikosti, rozprostírá se přibližně na ploše  

15.000 hektarů, s 15 tisíci obyvateli a jedenácti obcemi se řadí mezi středně velké existující 

mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, 

patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi  

a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto 
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problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů 

Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení. 

Tabulka č. 3.8: Příjmy a výdaje Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v letech 2010 – 2012 

(v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 

Příjmy celkem 801,92 1 012,85 932,73 

Výdaje celkem 626,02 1 261,52 1 286,46 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚSIS, vlastní zpracování 

 

Celkové příjmy a výdaje Sdružení obcí mikroregionu Bystřička jsou uvedeny 

v Tabulce č. 3.8 a grafu č. 3.2. V roce 2010 sdružení hospodaří s kladným saldem.  

V roce 2011 a 2012 mikroregion vykazuje záporné hospodaření, které bylo uhrazeno 

z přebytků z minulých let. 

 

Graf č. 3.2: Příjmy a výdaje Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v letech 2010 – 2012  

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky, ÚFIS, vlastní zpracování 

 

Mikroregion Bystřička vznikl seskupením 10 - ti spádových obcí: Bukovany, 

Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice  

a Velký Újezd. Na konci roku 2006 přistoupila 11 obec Doloplazy. 
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Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení 

problémů týkajících se: 

 rozvoje samosprávy obcí, 

 hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, 

 vztahu k orgánům krajské správy a státní správy, 

 rozvoje technické infrastruktury v obcích, 

 vzájemné pomoci při řešení problematiky životního prostředí, 

 podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, 

 rozvoje cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí 

místních programů rozvoje jednotlivých obcí, 

 marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů, 

 společného řešení problematiky základních škol, 

 společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče, 

 podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví 

obcí, 

 řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání, 

 společné přípravy mikroregionálních projektů (společné vyhledávání, jednání  

s peněžními ústavy o garancích pro financování…). 

3.3  Místní akční skupiny v České Republice 

 

Posláním NS MAS ČR je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat  

MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovanými 

ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím  

a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, 

institucím a úřadům apod. 

Místní akční skupiny je uskupení s právní subjektivitou. Nejčastější formou  

MAS je občanské sdružení (dále jen o. s.) a dále pak méně využívané formy jako zájmové 

sdružení právnických osob nebo obecně prospěšná společnost (dále jen o. p. s.).
18

   

MAS usiluje o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 

sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují  

                                                           
18

 GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje, s. 34 
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na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání podpory z Evropské unie a národních 

programů, pro svůj region s použitím metody LEADER.
19

 

Metoda LEADER je zkratkou „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie 

Rurale“ neboli „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.  

V neposlední řadě je NS MAS ČR svými členy pověřena spolupracovat  

a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem 

venkova, s finančními ústavy, na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi  

EU, s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova a metodou 

LEADER. Součástí činnosti je propagace a medializace ve sdělovacích prostředcích  

a vlastními aktivitami. 

Cílem NS MAS ČR je podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy 

a všestranného rozvoje venkova s cílem: 

 zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního 

rozvoje, 

 zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy sítě, 

 zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností na úrovni spolupráce mezi členskými 

zeměmi Evropské unie a jejich MAS, 

 podporovat spolupráci s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru mají zájem 

používat metodu LEADER. 

Tabulka č. 3.9 vypovídá o celkových příjmech a výdajích NS MAS ČR  

v roce 2011 - 1012. Nejvyšší podíl na příjmech tvoří členské příspěvky ve výši 1 miliardy. 

Mezi významné výdaje patří členský příspěvek, mzdové náklady, ostatní služby.  

V roce 2012 je celkový rozpočet deficitní. Schodek byl uhrazen z běžného účtu. 

 

Tabulka č. 3.9: Celkové příjmy a výdaje NS MAS ČR v roce 2011- 1012 (v tis. Kč) 

  2011 2012 

Příjmy celkem 2 459 595,56 2 865 703,45 

Výdaje celkem 2 036 046,35 2 981 607,85 

Zdroj: NS MAS ČR, výroční zpráva, vlastní zpracování 

                                                           
19

 Místní akční skupiny (online). Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2012.  
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Tabulka č. 3.10 zachycuje vývoj počtu MAS v ČR v období pěti let. Od roku 2008 

nastává postupný pokles MAS v ČR. Největší pokles MAS zaznamenal rok 2011  

a to o 17 MAS. V roce 2012 se počet MAS zvýšil o 10 MAS oproti roku 2011. 

 

Tabulka č. 3.10: Vývoj počtu MAS v letech 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Počet MAS 156 151 145 128 138 

Zdroj: NS MAS ČR, výroční zpráva, vlastní zpracování 

 

Počátkem roku 2013 je zaevidováno 169 MAS (viz. Tabulka č. 3.11). Členy  

NS MAS ČR je 144 MAS a 112 MAS mají podporu z Programu rozvoje venkova. Program  

se vztahuje na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova  

ČR v období 2007–2013.V roce 2013 je registrováno nejvíce MAS ve Středočeském kraji. 

Oproti minulému roku je to nárůst o 3 MAS. Karlovarský kraj zaznamenává nejmenší počet 

MAS (celkem 5), stejně jako v roce 2012. 

 

Tabulka č. 3.11: Počet místních akčních skupin, jejich členství v Národní síti a podpora  

z Programu rozvoje venkova (stav k 1. 2. 2013) 

  Počet MAS Počet členů v NS MAS ČR Podpora PRV 

Praha 0 0 0 

Středočeský kraj 19 15 11 

Jihočeský kraj 17 15 12 

Plzeňský kraj 9 8 8 

Karlovarský kraj 5 5 3 

Ústecký kraj 8 8 4 

Liberecký kraj  7 7 4 

Královehradecký kraj 15 13 13 

Pardubický kraj 13 9 7 

Kraj Vysočina 16 13 9 
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Jihomoravský kraj 14 13 9 

Olomoucký kraj 16 14 12 

Zlínský kraj 18 15 12 

Moravskoslezský kraj 12 9 8 

Celkem 169 144 112 

Zdroj: NS MAS ČR, vlastní zpracování 

 

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení  

cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského 

prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního 

prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program  

dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních 

potravinářských komoditách. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci 

ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet  

nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel 

na venkově. 

 

3.4  Místní akční skupiny Olomouckého kraje 

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje je tvořeno 14 z 16 místních 

akčních skupin sídlících na území Olomouckého kraje (viz. Tabulka č. 3.12). Cílem 

Krajského sdružení je partnerství s relevantními aktéry na krajské úrovni, jako je Olomoucký 

kraj či Krajské agentury zemědělství a venkova Olomouckého kraje. Krajské sdružení plní 

důležitou roli komunikační platformy pro výměnu dobré praxe mezi členskými MAS.  

Jako příklad poslouží tři vybrané místní akční skupiny, jejichž výběr ovlivnila rozloha 

a působnost těchto místních akčních skupin. 
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Tabulka č. 3.12: MAS v Olomouckém kraji, jejich členství v Národní síti a podpora  

z Programu rozvoje venkova (stav k 1. 2. 2013) 

Název MAS Člen Podpora PRV 

Bystřička, o. p. s.  ano ano 

Haná pod Jedovou, o. p. s. ne ne 

MAS - Partnerství Moštěnka, o. s. ano ano 

MAS Horní Pomoraví o. p. s. ano ano 

MAS Mohelnicko, o. s. ne ne 

MAS Uničovsko, o. p. s. ano ano 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, 

o. p. s. ano ne 

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. ano ano 

Místní akční skupina ZÁHOŘÍ-BEČVA, o. s.  ano ano 

Místní akční skupina Šumperský venkov  ano ano 

Na cestě k prosperitě, o. s. ano ano 

Občané pro rozvoj venkova ano ne 

Prostějov venkov o. p. s. ano ano 

Region HANÁ, o. s.  ano ano 

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko  ano ano 

Střední Haná, o. p. s.  ano ano 

Zdroj: NS MAS ČR, vlastní zpracování 

 

 Pro analýzu byly vybrány tři místní akční skupiny, Místní akční skupiny Bystřička, 

Místní akční skupiny Záhoří – Bečva a Region Haná. DSO byly zvoleny na základě 

působnosti, rozlohy a známosti v kraji. 

 

http://www.masbystricka.cz/
http://www.lukanadjihlavou.cz/leader-loucko/os-49342/p1=8471
http://www.mas-mostenka.cz/
http://www.hornipomoravi.eu/
http://www.masmohelnicko.cz/
http://www.ops.unicovsko.cz/
http://www.moravska-cesta.cz/
http://www.maszahoribecva.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.masnaceste.cz/
http://www.oprv.cz/
http://www.maspvvenkov.cz/
http://www.regionhana.cz/
http://www.regionhranicko.cz/
http://www.masstrednihana.cz/
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3.4.1  Místní akční skupina Bystřička, obecně prospěšná společnost 

 

Od 2. poloviny roku 2005 se Sdružení obcí mikroregionu Bystřička připravovalo,  

na iniciativu LEADER. Dne 6. prosince 2005 proběhlo ve Velké Bystřici setkání partnerů  

v rámci přípravy na možnost čerpání finančních prostředků z iniciativy LEADER. Na jednání 

bylo zvoleno téma rozvojové strategie a zvolen řídící výbor pro pozdější založení  

MAS. Důležitým krokem bylo spojení Mikroregionu Bystřička s územím Vojenského újezdu 

Libavá. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území.  

19. prosince 2005 proběhla ve Velké Bystřici ustavující Valná hromada obecně 

prospěšné společnosti Bystřička o. p. s. Byly zvoleny statutární orgány sdružení – správní 

rada a dozorčí rada společnosti. V rejstříku obecně prospěšných společností vedeném  

u Krajského soudu v Ostravě byla Bystřička o.p.s. zapsaná dne 2. února 2006 v oddíle  

O, vložce číslo 215. Orgány potřebné pro přípravu a realizaci záměru pro program LEADER 

ČR – výběrová komise, programovací výbor, monitorovací výbor byly zvoleny na jednání 

valné hromady Bystřičky o. p. s. dne 28. 2. 2006. 

Následně MAS předložila svůj první záměr do programu LEADER ČR. Na základě 

výběrového řízení nebyl bohužel tento záměr vybrán. 

Mikroregion Bystřička, ale podal v prosinci roku 2005 žádost do opatření  

2. 1. posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, pod opatření 2.1.4. Rozvoj 

venkova (Leader+) – osvojování schopností na projekt Podpora a adaptace a trvale udržitelný 

rozvoj Mikroregionu Bystřička. 

Mikroregion Bystřička dále postupně úspěšně realizoval další projekty v rámci celé 

řady dotačních titulů, mimo jiné, LEADER+, Program obnovy venkova (dále jen POV), 

Operační program rozvoje lidských zdrojů, Společný regionální operační program  

(dále jen SROP) a řady dalších. 

Díky aktivní práci MAS, díky úspěšně realizovaným projektům, a především  

díky dobré propagaci a informační kampani počet členů MAS stoupl až na současných  

42 zakladatelů o. p. s. Z původních 10 - ti obcí se území MAS rozrostlo v letech 2006 a 2007  

o další členské obce až na současných 12 obcí na území MAS. 
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Tabulka č. 3.13: Příjmy Místní akční skupiny Bystřička v letech 2009 – 2011 (v Kč) 

Příjmy 2009 2010 2011 

Dotace Leader                              945 895 1 594 778 1 305 143 

Dotace ostatní                              120 000 0 763 381 

Půjčka mikroregionu                    110 000 100 000 0 

Ostatní příjmy                                  7 141 294 790 

Celkem příjmy 1 183 036 1 695 072 2 069 314 

Zdroj: Místní akční skupina Bystřička, výroční zprávy, vlastní zpracování 

 

O příjmech a výdajích Místní akční skupiny Bystřička v letech 2009 – 2011vypovídá 

Tabulka č. 3.13 a Tabulka č. 3.14. V letech 2010 a 2011 je rozpočet vyrovnaný. V roce 2009  

byl rozpočet schodkový. Schodek byl uhrazen z rezervy. Nejvyšší příjmy a výdaje 

zaznamenává Místní akční Bystřička v roce 2011. Je to dáno tím, že v tomto roce MAS 

obdržela dotace ve výši 763 381 Kč. V letech 2009 a 2010 je tahle dotace nepatrná. 

 

Tabulka č. 3.14: Výdaje Místní akční skupiny Bystřička v letech 2009 – 2011 (v Kč) 

Výdaje  2009 2010 2011 

Režijní náklady LEADER        1 252 534 1 349 705 1 039 712 

Výdaje POV                                 200 000 0 0 

Ostatní výdaje                                 10 733 3 332 2 520 

Splátka půjčky mikroreg.   0 110 000 0 

Úhrada za investice                       0 0 764 581 

Celkem výdaje 1 463 267 1 463 037 1 806 813 

Zdroj: Místní akční skupina Bystřička, výroční zprávy, vlastní zpracování 

 

3.4.2  Místní akční skupina Záhoří - Bečva, občanské sdružení 

 

MAS Záhoří – Bečva, o. s. působí na území 29 obcí okresu Přerov – území působnosti 

Mikroregionu Pobečví, Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a 3 přidružených obcí  

(Oldřichov, Osek n. B., Veselíčko). 

http://www.maszahoribecva.cz/
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S výjimkou obce Bezuchov jsou všechny ostatní obce Mikroregionu Záhoří – Helfštýn  

členy tohoto občanského sdružení, jehož členskou základnu tvoří kromě Mikroregionu  

Pobečví a obcí také podnikatelé, fyzická osoba a nestátní neziskové organizace. 

Občanské sdružení vzniklo dne 19. prosince 2005 registrací na Ministerstvu vnitra  

ČR a jeho hlavním posláním je dle stanov sdružení všestranná podpora trvale udržitelného 

rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových 

organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících 

na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové 

koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. 

 Tabulka č. 3.15 ukazuje příjmy a výdaje Místní akční skupiny Záhoří – Bečva,  

kdy nejvyšší příjmy i výdaje byly v roce 2010.  

 

Tabulka č. 3.15: Hospodaření Místní akční skupiny Záhoří - Bečva v letech 2009 – 2011 

(v Kč) 

  2009 2010 2011 

Příjmy celkem 1 246 056 3 153 685 2 120 333 

Výdaje 

celkem 1 617 104 2 810 774 2 054 237 

Zdroj: Místní akční skupina ZÁHOŘÍ-BEČVA, výroční zprávy, vlastní zpracování 

 

Území působnosti sdružení: obce Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, 

Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Oldřichov, Oprostovice, Osek 

nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radotín, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, 

Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota, 

Žákovice. 

 

3.4.3  Region Haná, občanské sdružení 

  

Region Haná je registrován jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra. Orgány 

sdružení jsou valná hromada, rada sdružení a revizní výbor, dále funguje programovací výbor 

a monitorovací výbor. Region Haná je členem Národní sítě MAS ČR a Národní sítě  

pro rozvoj venkova. 



41 
 

Region Haná působí na území o velikosti 39.235ha. MAS Region Haná tvoří celkem 

46 obcí s počtem obyvatel 36. 235. V současnosti zahrnuje rovinaté oblasti Hané západně  

od města Olomouce a v navazující kopcovité krajině východního cípu Zábřeţské vrchoviny. 

Zahrnuje celé území Mikroregionu Kosířsko (obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, 

Těšetice, Hněvotín Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu 

Litovelsko (obce Náměšť na Hané, Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička  

a Olbramice), část území Mikroregionu Kostelecko (obce Čechy pod Kosířem, Čelechovice 

na Hané, Laškov, Pěnčín, Smrţice a Stařechovice) a od roku 2009 i část mikroregionu 

Konicko (Bohuslavice, Hačky, Hvozd, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka). 

Region je součástí správního obvodu obce III. stupně Olomouc a částečně i Litovel, 

Prostějov a Konice. Region je součástí NUTS II Střední Morava. 

 Ve dvanácti obcích žije méně než 500 obyvatel. Počet obyvatel v obcích ovlivňuje 

například rozsah poskytovaných služeb, počet podnikatelských subjektů a pracovních 

příležitostí, přesto je možné konstatovat, že jednotlivé obce řeší podobné problémy a jedná  

se o vyvážený mikroregion. Spádovými městy jsou Olomouc, Prostějov, Litovel a Konice. 

Pracovní příležitosti nacházejí místní občané rovněž v Lutíně. 

 Finančně se snaží být místní akční skupina samostatná. Základním, ovšem určitě  

ne hlavním jak ve smyslu výše, tak i ve smyslu principu fungování MAS, zdrojem jejího 

financování jsou členské příspěvky členů sdružení. Dále je zajištěn provoz místní akční 

skupiny pomocí dotace z Olomouckého kraje. Organizační struktura a kvalifikační zajištění, 

odborné zázemí MAS umožňuje využití tohoto potenciálu ke generování dalších a pro region  

i smysluplnějších finančních zdrojů. Mezi tyto aktivity patří například přednášková, 

vzdělávací činnost, poradenství při zpracování projektů pro dotační programy apod. V rámci 

předfinancování projektů je rovněž hojně využívána spolupráce jednotlivých členů 

společnosti, zejména pomoc ekonomicky silnějších partnerů z podnikatelské sféry. 

 Občanské sdružení vede svoje samostatné účetnictví. Hospodaří se svým rozpočtem. 

Je schopno získávat další finanční prostředky i v rámci jiných programů. Odpovědnost  

za správu a evidenci majetku má Rada sdružení. Sdružení hospodaří se svým majetkem 

získaným zejména z členských příspěvků, darů a příspěvků fyzických a právnických  

osob, dotací a grantů, vlastní činností, výnosů z majetku. Veškerý majetek sdružení je možno 

použít pouze v souladu s cíli sdružení. Za správu a evidenci majetku odpovídá Rada sdružení, 

kontrolu hospodaření provádí revizní výbor, kterému byla svěřena i funkce monitorovacího 

výboru. 
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Tabulka č. 3.16: Výsledovka MAS Region Haná v letech 2009 – 2012 (v Kč) 

Rok Náklady Výnosy Zisk/- ztráta 

2009 3 030 817 2 959 424 71 394 

2010 2 580 117 2 116 945 463 172 

2011 2 123 757 2 320 486 -196 729 

2012 9 042 767 8 306 676 736 091 

Zdroj: Místní akční skupina Region Haná, výroční zprávy, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3.16 vykazuje výnosy, náklady případně zisk, či ztrátu MAS Region Haná. 

Ztráta nastala jen v roce 2011 a byla kryta ze zisku z minulých let. Rok 2012 se výrazně  

liší od předchozích let svými náklady a výnosy. Výnosy jsou navýšeny o provozní dotace 

Leader, jiné ostatní příjmy a provozní dotace. Další významnou položkou ve výnosech  

jsou členské příspěvky. Náklady plynou nejvíce na odpisy dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku, mzdové náklady, mzdové náklady Leader, ostatní služby, spotřeba 

materiálu. 

V roce 2012 došlo k rozšíření území MAS až na současných 46 obcí.  

Tím byl dokončen proces přistoupení zbývajících obcí mikroregionů Konicko a Kostelecko, 

které ještě doposud nebyly členy Regionu Haná. V této podobě se připravujeme na nové 

plánovací období a pro toto území je připravována nová integrovaná strategie rozvoje území 

MAS 
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4.  ZHODNOCENÍ VLIVU SPOLUPRÁCE OBCÍ NA OBCE V OLOMOUCKÉM 

KRAJI 

 

Olomoucký kraj má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních  

i evropských programů a politik regionálního rozvoje. Jestliže využití regionálních  

a národních programů je srovnatelné s dalšími obdobnými regiony v ČR, v případě realizace 

evropských podpůrných politik, zejména předvstupních programů Phare,
20

 Speciální 

předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova, SROP a následně programů Leader 

(obecně celého Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství), je situace 

v mikroregionu ještě daleko příznivější – Region Haná je velmi aktivní ve využívání 

prostředků ze strukturálních fondů EU. Kraj z tohoto hlediska patří  

k průkopníkům programů typu Leader. MAS Region Haná je rovněž nejúspěšnější MAS  

v Olomouckém kraji. 

Fiche je stručný popis navržených opatření stanovených MAS v souladu  

se Strategickým plánem Leader (dále jen SPL). Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné 

žadatele v rámci opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie. 

 

4.1  Zhodnocení spolupráce formou DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, 

DSO Mikroregion Konicko a Mikroregion Bystřička v letech 2010 – 2012 

 

Olomoucký kraj je jednotným územím z hlediska sociálního, ekonomického, 

geomorfologického, environmentálního a kulturního (tradice Hané). Přestože lze najít řadu 

komparativních výhod kraje, je třeba se zabývat zejména základními jednotícími 

charakteristikami a příležitostmi. Jsou to především rovinaté území s vysokým podílem 

zemědělské prvovýroby na velmi bonitních půdách ve východní části kraje, relativně 

hodnotné přírodní území vhodné pro cestovní ruch na západě kraje.  

 Pro zhodnocení spolupráce dobrovolných svazků obcí v České republice, 

Olomouckém kraji byly vybrány dva vzorové mikroregiony na základě velkého počtu 

členských obcí. 

 

 

 

                                                           
20

 Z fran. Pologne - Hongrie Actions pour la Reconversion Ecnomique  
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Graf č. 4.1 zobrazuje porovnání výdajů na jednoho obyvatele v České republice, 

Olomouckém kraji, Mikroregionu Konicko a Mikroregionu Bystřička v roce 2010. Z údajů  

vychází, že největší výdaje na jednoho obyvatele vykazuje ČR, výdaje na jednoho obyvatele 

Mikroregionu Konicko a Mikroregionu Bystřička jsou téměř shodné.  

 

Graf č. 4.1: Srovnání výdajů DSO na 1 obyvatele mezi státem, Olomouckým krajem, 

mikroregionem Konicko a Bystřička za rok 2010 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

V následující tabulce je provedeno zhodnocení této spolupráce v roce 2011.  

Graf č. 4.2 uvádí přepočty výdajů na jednoho obyvatele v jednotlivých úrovních státu. 

Nejvyšší hodnoty vykazuje Česká republika ve výši 590 Kč na jednoho obyvatele, následuje 

Olomoucký kraj ve výši 150 Kč na jednoho obyvatele. Výdaje Mikroregionu Konicko  

(50 Kč na jednoho obyvatele) a Mikroregionu Bystřička (80 Kč na jednoho obyvatele) se liší 

pouze o 30 Kč na jednoho obyvatele. 
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Graf č. 4.2: Srovnání výdajů DSO na 1 obyvatele mezi státem, Olomouckým krajem, 

mikroregionem Konicko a Bystřička za rok 2011(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

V níže uvedeném Grafu č. 4.3 jsou zobrazeny výsledky hospodaření  

na jednotlivých úrovních státu za rok 2012. Zde je již znatelný rozdíl ve výdajích na jednoho 

obyvatele v jednotlivých mikroregionech, který je zapříčiněn velkým nárůstem příjmů  

i výdajů Mikroregionu Konicko. Také je patrné, že Mikroregion Bystřička vykazuje v tomto 

roce deficit rozpočtu, který byl pokryt z přebytků minulých let.  

 

Graf č. 4.3: Srovnání výdajů DSO na 1 obyvatele mezi státem, Olomouckým krajem, 

mikroregionem Konicko a Bystřička za rok 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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4.2  Srovnání rozpočtů DSO Mikroregion Konicko a Mikroregion Bystřička 

s rozpočty vybraných členů těchto DSO za rok 2012 

 

 Tato podkapitola hodnotí příjmy a výdaje mikroregionů a jejich členských obcí.  

Pro analýzu Mikroregionu Konicko je uvedeno šest vybraných obcí, které byly zvoleny  

na základě rozlohy a počtu obyvatel, aby byly zastoupeny všechny velikosti obcí.  

 

Tabulka č. 4.1: Srovnání rozpočtu DSO Mikroregionu Konicko s rozpočty vybraných členů 

Mikroregionu Konicko za rok 2012 v (tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel  

Výdaje na  

1 obyvatele 

Podíl výdajů DSO  

na rozpočtu obce v %  

Mikroregion 

Konicko 5 601,76 5 867,32 10 900 0,54 100 % 

Březsko 2 569,44 2 373,07 211 11,25 247 % 

Budětsko 3 852,11 4 135,82 417 9,92 142 % 

Jesenec 3 211,02 2 976,40 285 10,44 197 % 

Konice 85 637,22 77 194,03 2857 27,02 8 % 

Lipová 8 823,26 8 426,78 744 11,33 70 % 

Stražisko 4 626,49 9 417,09 438 21,50 62 % 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

V Tabulce č. 4.1 jsou uvedeny příjmy a výdaje Mikroregionu Konicko  

a vybraných členů. Příjmy a výdaje Mikroregionu Konicko jsou výrazně nižší než členského 

města Konice, ale srovnatelné s ostatními obcemi ve svazku obcí. Výdaje na jednoho 

obyvatele Mikroregionu Konicko vzhledem k výdajům na jednoho obyvatele členů toho DSO 

jsou zanedbatelné. Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele jsou v městě Konici a nejnižší  

v již zmiňovaném Mikroregionu Konicko, po němž následuje obec Budětsko. 

U Mikroregionu Bystřička byl použit stejný klíč pro výběr vybraných obcí,  

jako u Mikroregionu Konicko. 
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Tabulka č. 4.2: Srovnání rozpočtu DSO Mikroregionu Bystřička s rozpočty vybraných členů 

Mikroregionu Bystřička za rok 2012 (v tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel 

Výdaje na 1 

obyvatele 

Podíl výdajů DSO  

na rozpočtu obce v % 

Mikroregion 

Bystřička 933 1 286 15 000 0,09 100 % 

Bukovany 4 664 4 333 600 7,22 30 % 

Daskabát 5 572 4 304 598 7,20 30 % 

Hlubočky 48 828 42 002 4 341 9,68 3 % 

Přáslavice 24 151 22 596 1 363 16,58 6 % 

Tršice 19 466 33 798 1 634 20,68 4 % 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Výdaje Mikroregionu Bystřička v přepočtu na jednoho obyvatele  

(viz Tabulka č. 4.2) jsou výrazně nižší než výdaje členských obcí, i když členy je i několik 

velkých obcí. V přepočtu výdajů na jednoho obyvatele jsou nejnižší výdaje na jednoho 

obyvatele u obce Daskabát, ovšem v porovnání s Mikroregionem Bystřička jsou tyto vyšší. 

Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele vykazuje obec Tršice s počtem obyvatel 1634. 

 

4.3  Zhodnocení spolupráce MAS na úrovni státu a MAS Bystřička, Záhoří  

– Bečva, Region Haná v roce 2011 

 

 Pro zhodnocení spolupráce Místních akčních skupin v České republice byly vybrány 

tři místní akční skupiny na základě velkého počtu členských obcí a postavení v kraji. 

Pro zhodnocení spolupráce místních akčních skupin v České republice, byly vybrány 

tři místní akční skupiny na základě velkého počtu členských obcí, Místní akční skupina 

Bystřička, Místní akční skupina Záhoří – Bečva a Region Haná. Region Haná patří mezi 

největší místní akční skupiny Olomouckého kraje, z téhož důvodu byl vybrán do analýzy. 
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Tabulka č. 4.3: Zhodnocení spolupráce MAS na úrovni státu a Místních akčních skupin 

Bystřička, Záhoří – Bečva, Region Haná v roce 2011 v (tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel 

Výdaje na  

1 obyvatele 

Česká republika 2 459 596 2 036 046 10 505 445 0,19 

Místní akční skupina Bystřička 3 069 1 807 17 239 0,10 

Místní akční skupina Záhoří - 

Bečva 2 120 2 054 12 390 0,17 

Region Haná 2 320 2 124 36 235 0,06 

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin ČR, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

  

V Tabulce č. 4.3 a v Grafu č. 4.4 jsou zachyceny přepočty výdajů na jednoho 

obyvatele MAS v České Republice a tří vybraných místních akčních skupin Olomouckého 

kraje. Výdaje na jednoho obyvatele se příliš neliší, avšak nejvyšší výdaje na jednoho 

obyvatele vykazuje Česká republika, podobně je na tom Místní akční skupina Záhoří - Bečva. 

Region Haná ve srovnání s Českou Republikou má nejnižší výdaje na jednoho obyvatele  

ve výši 60 Kč. 

 

Graf č. 4.4: Srovnání výdajů MAS na 1 obyvatele mezi státem a MAS Bystřička, Záhoří  

– Bečva, Region Haná za rok 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin ČR, Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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4.4  Srovnání rozpočtů MAS Region Haná, Bystřička a Záhoří – Bečva 

s rozpočty vybraných členů těchto MAS v roce 2011 

 

 Tato podkapitola srovnává příjmy a výdaje místních akčních skupin a jejich členských 

obcí. Pro analýzu Regionu Haná, Místní akční skupiny Bystřička a Místní akční skupiny 

Záhoří - Bečva bylo vybráno šest obcí, které byly zvoleny na základě rozlohy a počtu 

obyvatel, aby byly zastoupeny všechny velikosti obcí.  

 

Tabulka č. 4.4: Srovnání rozpočtu MAS Regionu Haná s rozpočty vybraných členů Regionu 

Haná za rok 2011 v (tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel 

Výdaje na 1 

obyvatele 

Podíl výdajů MAS  

na rozpočtu obce v % 

Region 

Haná 2 320,49 2 123,76 36 235 0,06 100 % 

Dzbel 3 078,29 2 368,55 262 9,04 90 % 

Čechy pod 

Kosířem 13 537,41 12 239,59 1 055 11,60 17 % 

Laškov 7 071,01 6 950,47 572 12,15 31 % 

Náměšť na 

Hané 26 658,97 24 290,87 1 988 12,22 9 % 

Olšany u 

Prostějova 41 756,96 36 844,52 1 630 22,60 6 % 

Slatinice 32 667,74 35 317,83 1 538 22,96 6 % 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky – ÚFIS, výroční zpráva Regionu Haná, Český statistický úřad, 

vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.4 ukazuje rozdíly mezi příjmy a výdaji Regionu Haná a několika 

členských obcí. Region Haná vykazuje ve srovnání s členskými obcemi nejnižší příjmy  

a výdaje. Region Haná vykazuje oproti svým členům velmi nízké výdaje na jednoho 

obyvatele ve výši 60 Kč. Členové MAS jako Olšany u Prostějova či Slatinice dosahují 

nejvyšších výdajů na jednoho obyvatele. V porovnání těchto členů s Regionem Haná jsou tyto 

rozdíly značné.   
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 Následující Tabulka č. 4.5 porovnává příjmy a výdaje Místní akční skupiny Bystřička 

a několika jejich členských obcí. Výdaje na obyvatele Místní akční skupiny Bystřička jsou 

nižší oproti svým členům. Místní akční skupina Bystřička má výdaje na obyvatele ve výši  

100 Kč, ve srovnání s jejími členy je tato částka nízká. Nejvíce výdajů na jednoho obyvatele 

vykazuje obec Bystrovany. Naopak nejméně výdajů na obyvatele má obec Bukovany.  

Ve srovnání s MAS Bystřička jsou výdaje na obyvatele obce Bukovany vysoké. Jednou 

z největších obcí, co se týče příjmu a výdajů je obec Přáslavice s příjmy převyšujícími  

24 miliónů korun. 

  

Tabulka č. 4.5: Srovnání rozpočtu MAS Bystřička s rozpočty vybraných členů MAS 

Bystřička za rok 2011 v (tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel 

Výdaje na 

1 obyvatele 

Podíl výdajů MAS  

na rozpočtu obce v % 

MAS 

Bystřička 3 069,31 1 806,81 17 239 0,10 100 % 

Daskabát 5 991,80 5 815,88 598 9,73 31 % 

Bystrovany 14 696,07 11 667,37 600 19,45 15 % 

Velký Újezd 17 257,76 16 546,28 1 277 12,96 11 % 

Přáslavice 24 561,09 19 295,23 1 363 14,16 9 % 

Tršice 21 507,99 21 125,28 1 636 12,91 9 % 

Bukovany 5 625,59 5 806,91 600 9,68 31 % 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky – ÚFIS, výroční zpráva MAS Bystřička, Český statistický úřad, 

vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.6 zobrazuje příjmy a výdaje Místní akční skupiny Záhoří – Bečva a jejich 

členů. Je patrné, že výdaje na jednoho obyvatele Místní akční skupiny Záhoří – Bečva  

jsou nižší než výdaje na obyvatele členských obcí.  MAS Záhoří – Bečva vykazuje  

170 Kč na obyvatele, v porovnání s členy MAS Záhoří Bečva jsou tyto výdaje na obyvatele 

nízké. Obec Hradčany má pouhých 273 obyvatel a převyšuje ostatní členy MAS Záhoří  

– Bečva ve výdajích na jednoho obyvatele.  Obce Prosenice a Veselíčko mají v porovnání 

s MAS Záhoří – Bečva velmi vysoké výdaje na jednoho obyvatele. 
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Tabulka č. 4.6: Srovnání rozpočtu MAS Záhoří - Bečva s rozpočty vybraných členů MAS 

Záhoří - Bečva za rok 2011 v (tis. Kč) 

  

Příjmy 

celkem 

Výdaje 

celkem 

Počet 

obyvatel 

Výdaje na  

1 obyvatele 

Podíl výdajů MAS 

na rozpočtu obce v % 

MAS Záhoří 

- Bečva 2 120,33 2 054,24 12 390 0,17 100 % 

Buk 3 149,29 3 481,75 346 10,06 59 % 

Dolní Újezd 11 567,01 10 476,05 1 205 8,69 20 % 

Hradčany 19 388,17 5 212,92 273 19,09 39 % 

Oldřichov 1 350,17 1 250,26 138 9,06 164 % 

Prosenice 9 757,11 9 929,46 863 11,51 21 % 

Veselíčko 16 336,22 10 028,03 882 11,37 20 % 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky – ÚFIS, výroční zpráva MAS Záhoří - Bečva, Český statistický 

úřad, vlastní zpracování 

 

4.5 Spolupráce MAS na mezinárodní a meziregionální úrovni 

 

MAS v Olomouckém kraji již několik let, i díky realizaci strategií Leader, spolupracují 

s celou řadou dalších MAS, mikroregionů a jiných organizací, a to jak na meziregionální,  

tak na mezinárodní úrovni. 

 

Mezinárodní spolupráce  

Olomoucký kraj je regionem sousedícím s Polskou republikou, a proto i řada kontaktů 

samotné MAS i jednotlivých obcí je realizována s polskými partnery. MAS v Olomouckém 

kraji mají uzavřenu smlouvu o spolupráci například s polským regionem Klodska (Fundacja 

Klodska Wstega Sudetów Lokalna Grupa Dzielania). S touto polskou MAS připravují 

společné projekty v rámci přeshraniční spolupráce. Smlouvy o partnerství jsou přiloženy. 

  Další dvě partnerské MAS jsou na území Slovenska, se kterými si vyměňují 

zkušenosti a udržují pravidelné kontakty. V současné době připravují záměry projektů 

vzájemné spolupráce. Partnerské MAS na Slovensku je MAS Poţitavie – Širočna a MAS 

Termál. 

V roce 2009 členové MAS navštívili partnerský region Kamnik ve Slovinsku.  

Při návštěvě shlédli řadu příkladů dobré praxe a dohodli se na započetí spolupráce.  
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V témže roce členové MAS navštívili partnerský region v okolí obce Moskirchen 

aregion v jižních Korutanech v Rakousku. I zde shlédli řadu příkladů dobré praxe a dohodli  

se na započetí spolupráce. 

 

Meziregionální spolupráce  

Pro příklad je uvedena meziregionální spolupráce Regionu Haná, nejvýznamnější 

místní akční skupiny v Olomouckém kraji. 

S MAS Prostějov - venkov území Regionu Haná přímo sousedí, a proto  

jsou i přirozenými partnery. Již od roku 2006 úzce spolupracují, od roku 2007 mají uzavřenou 

společnou partnerskou smlouvu o spolupráci, a v současné době připravují společný projekt 

obou MAS zaměřený na obnovu památek místního významu. 

S MAS Daníţ (jižní Morava – Znojemsko) spolupracují již od roku 2006,  

a to především v oblasti výměny informací, sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné 

prezentace. Se zástupci regionu od roku 2006 probíhají vzájemná setkávání, poslední návštěva 

se uskutečnila v říjnu 2007.  

Historie spolupráce s MAS Splav se datuje od roku 2005, kdy začala tradice 

pravidelných vzájemných setkávání, společných akcí, na nichž se vyměňovaly zkušenosti. 

MAS se schází jedenkrát až dvakrát ročně. Nová smlouva o partnerství je uzavřena  

pro mezinárodní spolupráci.  

Od roku 2009 Region Haná úzce spolupracuje se sousední MAS Bystřička. Místní 

akční skupiny vzájemně projednávají realizaci Strategického plánu Leader, seznamují  

se s příklady dobré praxe a s připravovanými i realizovanými projekty. V přípravě je několik 

námětů na společné projekty, jako například projekt zaměřený na podporu kulturně  

- společenského života partnerských regionů. 

Příležitostně probíhají vzájemné kontakty a výměny i s jinými MAS v rámci ČR, 

některé z nich v budoucnu vyústí ve společné projekty. 

 

4.5.1  Cíle a priority Strategického plánu Leader prostřednictvím Fichí v Olomouckém 

kraji 

  

 Naplnění cílů a priorit Strategického plánu Leader je možné prostřednictvím Fichí  

a dalších zdrojů. MAS doplňkově k realizaci strategických cílů hledají další dotační zdroje, 
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jak z fondů EU, tak z národních a místních zdrojů. Pro příklad je uveden Strategický plán 

Leader MAS Region Haná na období 2007 -2013. 

 

FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků   

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, 

zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí  

cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby  

při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.  

Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení 

jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky 

inovacím. 

 

FICHE 2: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Cílem Fiche je zlepšení zpracování a marketingu produktů místních zemědělských 

podnikatelů, a tím i využívání tržních příležitostí díky inovacím. Současně je smyslem  

i podpora restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů, 

které přinese zvýšení konkurenceschopnosti.  

Cílem je podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, nalézání nových odbytišť  

pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování jejich 

kvality a podpora vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.  

Cílem je rovněž pomoci inovacím v rámci zemědělsko - potravinářské výroby, 

podpořit spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. 

 

FICHE 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 

Mezi cíle Fiche patří zlepšení základních služeb v obcích, podpořit investice, které 

zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. 

Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury  

a zlepšení vzhledu obcí.  

Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti 

veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní  

a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních 

obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových  

a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální 

identitu a mezilidské vztahy.  
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V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou  

a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.  

Fiche je zaměřena zejména na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické 

infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí  

a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání  

i relaxaci. Hlavním záměrem je zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. 

  

FICHE 4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb v obcích, podpořit 

investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení 

kvality života.  

Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména  

v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní  

a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních 

obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových  

a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální 

identitu a mezilidské vztahy.  

Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury  

a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, 

obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.  

 

FICHE 5: Kulturní dědictví 

Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním 

nebo využitím kulturního dědictví venkova. Konkrétně bude podpora určena na vypracování 

studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním  

nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově 

významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, 

zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou  

na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.  
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FICHE 6: Podpora cestovního ruchu – podnikatelské projekty 

Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu. Předmětem je podpořit podnikatelské 

investice do hlavních problémových oblastí a případně i nových netradičních forem vyžití 

návštěvníků. Fiche reaguje například na současný problém, kterým je například stávající 

nabídka doplňkových sportovních aktivit v cestovním ruchu (různé typy hřišť, sportovní 

programy, pěší i cykloturistika, lanové centra atd.).  

Zajímavou příležitostí je založení podmínek pro agroturistiku, jako jednu z nových 

forem turistiky. V oblasti je ideální přírodní potenciál pro provozování agroturistických 

aktivit. Bude podporována zejména výstavba (modernizace) malokapacitních ubytovacích  

a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně 

rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek. 

 

FICHE 7: Cestovní ruch – nekomerční aktivity a kulturní dědictví 

Cílem Fiche je podpora cestovního ruchu, nekomerčních aktivit, vytváření podmínek 

pro příchod návštěvníků. Předmětem je podpořit investice do hlavních problémových oblastí  

a případně i nových netradičních forem vyžití návštěvníků. Cílem je budování nových pěších  

i lyžařských tras, hippostezek, které mohou znamenat další oslovení nových návštěvníků  

a jejich přivedení do regionu.  

 

FICHE 8: Podpora podnikání v regionu 

Cíl a smyslem Fiche je podpořit širší spektrum drobných „výrobních“ podnikatelů  

a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem  

je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládání 

nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových 

živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst  

a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 

 

Finanční plán rozdělení je závislý na výši přidělených prostředků. V případě 

nedostatku financí se upřednostňuje alokace do těch Fichí, kde je dle předběžného průzkumu 

zájmu největší poptávka. Tato alokace bude vždy na daný rok a výzvu stanovena Radou 

MAS, na základě výsledků předchozího roku, zhodnocení naplňování ukazatelů  

a provedeného průzkumu předběžného zájmu ze strany potenciálních žadatelů. 
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4.5.2 Základní strategické linie spolupráce obcí pro celkový územní rozvoj  

 

Podpora podnikatelských aktivit, zemědělských i nezemědělských  

Modernizace zemědělských podniků, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů 

a technologií (resp. inovací) v zemědělství – zahrnuje stavby a technologie v živočišné 

výrobě, stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. Přidávání hodnoty zemědělským  

a potravinářským produktům, spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství – zahrnuje stavební a technologické investice vedoucí  

ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, náklady na spolupráci  

při vývoji nových produktů, postupů a technologií.  

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – zahrnuje stavební obnovu, novou 

výstavbu budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, nákup budov, strojů, 

technologie, zařízení provozoven a dílen.  

 

Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní 

infrastruktury  

Obnova a rozvoj vesnic – obsahuje zlepšení dopravní a technické infrastruktury  

a vzhledu obcí, budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, budování a obnova 

sítí technické infrastruktury, obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a výsadba 

veřejné zeleně; vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu; zpracování územních 

plánů. 

Rozvoj lidských zdrojů a společenského života v obcích  

Občanské vybavení a služby – řeší mimo jiné občanské vybavení a služby, objekty  

k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury  

a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra 

pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích 

zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových 

aktivit, tělovýchovy, integrovaná informační a školící centra, zázemí  

pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.  

 

Podpora cestovního ruchu  

Podpora cestovního ruchu z pohledu podnikatelských aktivit i veřejných projektů, 

které vytváří podmínky pro zvýšení návštěvnosti regionu – zahrnuje jednak investice  

do ubytovacích kapacit a sportovního vybavení a rovněž vyznačení pěších a lyžařských  
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tras a tvorbu hippostezek, a zejména pak podporu výstavby, rekonstrukcí a zřízení 

turistických atraktivit.  

Budování a rozvoj turistických atraktivit v regionu bude zajišťováno jak soukromými  

i veřejnými subjekty, tak samotnou MAS Region HANÁ bude sám připravovat a investovat 

některé aktivity, jako například již zmíněné pěší a naučné stezky, cyklostezky, či vybudování 

atraktivit v regionu typu rozhledny apod. 

 

Zhodnocování kulturního dědictví regionu  

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – zahrnuje zpracování studií a programů 

obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, 

památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin 

stromů, solitérních dřevin), obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova, zhodnocení 

památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků; stálé výstavní expozice a muzea  

s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní 

a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
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5.  ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit dopady různých forem zapojení  

obcí do spolupráce s jinými subjekty na ekonomiku obcí a další přínosy spolupráce. 

Pomocí metody analýzy a srovnávání bylo provedeno srovnání výdajů na jednoho 

obyvatele dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin v jednotlivých krajích,  

na základě něhož pak bylo zjištěno, že v hlavním městě Praze nepůsobí ani jeden dobrovolný 

svazek obcí nebo místní akční skupina a náklady na jednoho obyvatele jsou rozdílné. Nejvyšší 

náklady na jednoho obyvatele vykazuje Kraj Vysočina ve výši 1 690 Kč. Nejnižších nákladů 

na jednoho obyvatele dosahuje Královehradecký kraj s 20 Kč na obyvatele. 

Nejprve byla pozornost věnována základním formám zapojení spolupráce  

obcí s jinými subjektu. 

V praktické části byla uvedena analýza výdajů na jednoho obyvatele České republiky, 

Olomouckého kraje, Mikroregionu Konicko, Mikroregionu Bystřička, a analýza výdajů  

na jednoho obyvatele České republiky, Regionu Haná, Místní akční skupiny Bystřička  

a Místní akční skupiny Záhoří – Bečva. Dále ve vykazovaných tabulkách bylo sledováno, 

jaký podíl tvoří rozpočet DSO na rozpočtu členské obce a jaký podíl tvoří rozpočet MAS  

na rozpočtu členské obce. 

V další části došlo ke zhodnocení vlivu spolupráce obcí na obce v Olomouckém  

kraji. Metodou srovnávání byla potvrzena hypotéza, že existující formy spolupráce obcí  

se jen málo projevují v rozsahu finančních prostředků použitých v rámci spolupráce  

ve srovnání s velikostí s rozpočty obcí, které spolupracují. Z tabulek vyplývá, že výdaje 

přepočtené na jednoho obyvatele dobrovolných svazků obcí jsou nižší než výdaje na jednoho 

obyvatele členských obcí. 

Jako první byly srovnány výdaje DSO na 1 obyvatele mezi státem, Olomouckým 

krajem, mikroregionem Konicko a Bystřička za rok 2010. Z údajů vychází, že největší výdaje 

na jednoho obyvatele vykazuje ČR a to 510 Kč na jednoho obyvatele, výdaje na jednoho 

obyvatele Mikroregionu Konicko a Mikroregionu Bystřička jsou téměř shodné, liší  

se o 10 Kč na obyvatele. V následujícím grafu bylo provedeno zhodnocení této spolupráce 

v roce 2011, kde nejvyšší hodnoty vykazuje Česká republika (590 Kč na obyvatele), následuje 

Olomoucký kraj (150 Kč na obyvatele). Výdaje Mikroregionu Konicko a Mikroregionu 

Bystřička se liší pouze o 30 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2012 je již znatelný rozdíl  

ve výdajích na jednoho obyvatele v jednotlivých mikroregionech, který je zapříčiněn velkým 

nárůstem příjmů i výdajů Mikroregionu Konicko. V tomto roce ČR dosahuje výdajů ve výši 
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640 Kč na jednoho obyvatele, Olomoucký kraj 290 Kč na jednoho obyvatele, Mikroregion 

Konicko 540 Kč na jednoho obyvatele a Mikroregion Bystřička 90 Kč na jednoho obyvatele. 

Další podkapitola uvádí srovnání rozpočtů DSO Mikroregion Konicko a Mikroregion 

Bystřička s rozpočty vybraných členů těchto DSO za rok 2012. Výdaje na jednoho obyvatele 

Mikroregionu Konicko) vzhledem k výdajům na jednoho obyvatele členů toho DSO jsou 

zanedbatelné. Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele jsou v městě Konici ve výši 27 020  

Kč na jednoho obyvatele a nejnižší v již zmiňovaném Mikroregionu Konicko  

(540 Kč na jednoho obyvatele), po němž následuje obec Budětsko s 992 Kč na obyvatele. 

Výdaje Mikroregionu Bystřička v přepočtu na jednoho obyvatele jsou výrazně nižší  

než výdaje členských obcí, i když členy je i několik velkých obcí. V přepočtu výdajů  

na jednoho obyvatele jsou nejnižší výdaje na jednoho obyvatele u obce Daskabát ve výši  

720 Kč na jednoho obyvatele, ovšem v porovnání s Mikroregionem Bystřička  

(90 Kč na jednoho obyvatele) jsou tyto výdaje vyšší. Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele 

vykazuje obec Tršice ve výši 20 680 Kč. 

Následující podkapitola zhodnocuje spolupráci MAS na úrovni státu  

a MAS Bystřička, Záhoří – Bečva, Region Haná v roce 2011, kde výdaje na jednoho 

obyvatele se příliš neliší, avšak nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele vykazuje Česká 

republika ve výši 190 Kč, podobně je na tom Místní akční skupina Záhoří – Bečva se svými 

170 Kč na obyvatele. Region Haná ve srovnání s Českou Republikou má nejnižší výdaje  

na jednoho obyvatele ve výši 60 Kč. 

V poslední podkapitole, která se zabývá touto problematikou, byly srovnávány 

rozpočty MAS Region Haná, Bystřička a Záhoří – Bečva s rozpočty vybraných členů těchto 

MAS v roce 2011. Region Haná vykazuje oproti svým členům velmi nízké výdaje na jednoho 

obyvatele ve výši 60 Kč. Členové MAS jako Olšany u Prostějova (22 600 Kč na jednoho 

obyvatele) či Slatinice (22 960 Kč na jednoho obyvatele) dosahují nejvyšších výdajů  

na jednoho obyvatele. V porovnání těchto členů s Regionem Haná jsou tyto rozdíly značné.  

Výdaje na obyvatele Místní akční skupiny Bystřička jsou nižší oproti svým členům. Místní 

akční skupina Bystřička má výdaje na obyvatele ve výši 100 Kč, ve srovnání s jejími členy  

je tato částka nízká. Nejvíce výdajů na jednoho obyvatele vykazuje obec Bystrovany. Naopak 

nejméně výdajů na obyvatele má obec Bukovany (9 680 Kč na obyvatele). Ve srovnání 

s MAS Bystřička jsou výdaje na obyvatele obce Bukovany vysoké. Výdaje na jednoho 

obyvatele Místní akční skupiny Záhoří – Bečva jsou nižší než výdaje na obyvatele členských 

obcí.  MAS Záhoří – Bečva vykazuje 170 Kč na obyvatele, v porovnání s členy MAS Záhoří 

Bečva jsou tyto výdaje na obyvatele nízké. Obec Hradčany má pouhých 273 obyvatel  
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a převyšuje ostatní členy MAS Záhoří – Bečva ve výdajích na jednoho obyvatele ve výši 

19 090 Kč.  Obce Prosenice a Veselíčko (11 370 Kč na jednoho obyvatele) mají v porovnání 

s MAS Záhoří – Bečva velmi vysoké výdaje na jednoho obyvatele. 

V další části došlo ke zhodnocení vlivu spolupráce obcí na obce v Olomouckém  

kraji. Metodou srovnávání byla potvrzena hypotéza, že existující formy spolupráce obcí  

se jen málo projevují v rozsahu finančních prostředků použitých v rámci spolupráce  

ve srovnání s velikostí s rozpočty obcí, které spolupracují. Z tabulek vyplývá, že výdaje 

přepočtené na jednoho obyvatele dobrovolných svazků obcí jsou nižší než výdaje na jednoho 

obyvatele členských obcí.  

Různé formy spolupráce se budou stále více realizovat, pokud dojde k řešení 

jednotlivých projektů v rámci stanovených Fiche opatření (dále jen Fiche). Projekty nebudou 

realizovány jen jako samostatný celek, ale za pomoci MAS, prezentací a dohod se stanou 

nedílnou součástí filozofie spolupráce, partnerství. Metoda Leader přinese pro daný kraj 

rozšíření a zcela nový pohled na budoucnost kraje. Dojde k využití místních kapacit, 

odborníků z daného kraje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

 Knihy: 

 

[1] ČERMÁK, D., VOBECKÁ, J. a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní 

veřejné správě: význam, praxe, příslib.  

1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství v koedici se Sociologickým ústavem AVČR, 

2011. 181 s. ISBN 978-80-7419-067-4. 

[2] GALVASOVÁ, I. a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje.  

1. vyd. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-20-9. 

[3] MATRASOVÁ, E., a ŠLAUF, V. Zákon o obcích (obecní zřízení) s komentářem.  

1. vydání. Praha: POLYGON, 2001. 236 s. ISBN 80-7273-048-7. 

[4] KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R. a PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení): 

komentář. Podle stavu k 1. 1. 2004. 2. aktualizované a doplněné vydání Praha: Linde, 

2002. 379 s. ISBN 80-7201-444-7 

[5] PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy teorie a praxe v ČR.  

 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 

[6] PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky.  

Vydání 3, přepracované. Praha: ASPI, 2005. 528 s. ISBN 80-7357-049-1 

[7] PEKOVÁ, J. a PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru.  

1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002. 442 s., ISBN 80-8695-21-9. 

 

Legislativa: 

 

[8]  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

[9]  Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Internetové zdroje: 

 

[10]  FRUMAROVÁ, K. Formy spolupráce obcí podle zákona o obcích (část 1) [on-line]. 

Veřejná správa, 2002, č. 38. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0038/konzult.html 

 

http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0038/konzult.html


 

 

 

[11] FRUMAROVÁ, K. Formy spolupráce obcí podle zákona o obcích (část 2) [on-line]. 

Veřejná správa, 2002, č. 39. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0039/konzult.html 

[12] Ministerstvo financí ČR. [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: www.mfcr.cz 

[13] Český statistický úřad. [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: www.czso.cz 

[14] Ministerstvo zemědělství ČR. [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: www.mze.cz 

[15] Národní síť místních akčních skupin ČR. [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

www.nsmascr.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mze.cz/
http://www.nsmascr.cz/


 

SEZNAM ZKRATEK 

 

DSO   Dobrovolný svazek obcí 

MAS    Místní akční skupiny 

ČOV   čistička odpadních vod 

PPP   Public Private Partnership 

NS MAS ČR  Národní síť Místních akčních skupin České republiky 

EU    Evropská unie 

ES   Evropské společenství 

POV   Program obnovy venkova 

SROP   Společný regionální operační program 

NUTS II  Nomenklatura územních statistických jednotek 

Fiche stručný popis navržených opatření stanovených MAS v souladu  

se Strategickým plánem Leader 

SPL Strategický plán Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2010 v (tis. Kč) 

Příloha č. 2: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2011 v (tis. Kč) 

Příloha č. 3: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2012 v (tis. Kč) 

Příloha č. 4: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele DSO Mikroregionu Konicko  

a vybraných členů Mikroregionu Konicko za rok 2012 v (tis. Kč)  

Příloha č. 5: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele DSO Mikroregionu Bystřička  

a vybraných členů Mikroregionu Bystřička za rok 2012 v (tis. Kč)  

Příloha č. 6: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Regionu Haná a vybraných členů 

Regionu Haná za rok 2011 v (tis. Kč)  

Příloha č. 7: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Bystřička a vybraných členů MAS 

Bystřička  za rok 2011 v (tis. Kč.)  

Příloha č. 8: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Záhoří - Bečva a vybraných členů 

MAS Záhoří – Bečva za rok 2011 v (tis. Kč)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2010 v (tis. Kč) 

  Příjmy celkem Výdaje celkem Počet obyvatel Výdaje na 1 oby. 

Česká republika 5 332 023,36 5 328 869,28 10 532 770 0,51 

Olomoucký kraj 130 017,02 124 082,91 641 681 0,19 

Mikroregion 

Konicko 438,93 348,49 10 900 0,03 

Mikroregion 

Bystřička 801,92 626,02 15 000 0,04 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 2: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2011 v (tis. Kč) 

  Příjmy celkem Výdaje celkem Počet obyvatel Výdaje na 1 oby. 

Česká republika 6 519 445,23 6 228 756,09 10 505 445 0,59 

Olomoucký kraj 114 156,53 96 539,34 638 638 0,15 

Mikroregion 

Konicko 930,08 598,38 10 900 0,05 

Mikroregion 

Bystřička 1 012,85 1261,52 15 000 0,08 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Zhodnocení spolupráce DSO na úrovni státu, Olomouckého kraje, mikroregionu 

Konicko a Bystřička v roce 2012 v (tis. Kč) 

  Příjmy celkem Výdaje celkem Počet obyvatel Výdaje na 1 oby. 

Česká republika 6 920 034,69 6 770 439,28 10 516 125 0,64 

Olomoucký kraj 194 081,13 184 763,73 637 609 0,29 

Mikroregion 

Konicko 5 601,76 5 867,32 10 900 0,54 

Mikroregion 

Bystřička 932,73 1 286,46 15 000 0,09 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Příloha č. 4: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele DSO Mikroregionu Konicko  

a vybraných členů Mikroregionu Konicko za rok 2012 v (tis. Kč)  

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Příloha č. 5: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele DSO Mikroregionu Bystřička  

a vybraných členů Mikroregionu Bystřička za rok 2012 v (tis. Kč)  

 

Zdroj: Ministerstvo financí České Republiky - ÚFIS, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Příloha č. 6: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Regionu Haná a vybraných členů 

Regionu Haná za rok 2011 v (tis. Kč)  

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin, Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Příloha č. 7: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Bystřička a vybraných členů MAS 

Bystřička  za rok 2011 v (tis. Kč)  

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin, Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Příloha č. 8: Srovnání výdajů na jednoho obyvatele MAS Záhoří - Bečva a vybraných členů 

MAS Záhoří – Bečva za rok 2011 v (tis. Kč)  

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin, Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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