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P\EDMLUVA
MilíētenáƎi,
Ǝada znás, kteƎí se pohybujeme vĢtšinu ēasu
vrušných mĢstech, ēas od ēasu zatouží
poklidnĢjším a spƎírodou více spjatém životĢ
na venkovĢ. OstatnĢ náš národ je známý jako
národchataƎƽachalupáƎƽ.Zájemokoupichat,
chalup nebo rekreaēních bytƽ pƎitom
vposledníchletechveskustálerosteapƎibývá
zájemcƽ, kteƎí chtĢjí na venkovĢ bydlet
celoroēnĢ.NazákladĢprƽzkumƽseukazuje,že
až 40% mĢstských obyvatel by se chtĢlo
vystĢhovat na venkov nebo do venkovského
mĢsta s menším poētem obyvatel. Víkendovou
nemovitost pak již vsouēasnosti vlastní témĢƎ
každýšestýech,mĢnevyjímaje.
Jako národ chataƎƽ a chalupáƎƽ jsme se však
zmĢnili.Našepožadavkynarekreaēníbydleníse
znaēnĢ zvýšily. Už nechceme polorozpadlé
objekty, které bychom museli neustále
opravovat a renovovat. PƎejeme si komfortní
venkovské bydlení, jehož kvalita zpravidla
odpovídá standardu ve mĢstech. ElektƎina,
voda, plyn, internet a další vybavení patƎí kvĢcem, bez kterých se nechceme obejít ani odovolené
nebo ovíkendech. SamozƎejmostí je také požadavek na kvalitní služby, blízkost obchodu ēi
komunikaceudržovanéivzimĢ.
Pro lidi, kteƎí však na venkov nejenom dojíždí, ale na venkovĢ dlouhodobĢ žijí a pracují, je však
technickáaobēanskávybavenostarozsahdostupnýchslužebklíēovýmakritickýmpƎedpokladempro
zajištĢníkvalityjejichživota.Pokudvobcichybíkanalizacesēistiēkouodpadníchvod,musísizadrahé
peníze poƎídit vlastní domovní ēistírny nebo nechávat neustále vyvážet jímku. Pokud obec nemá
mateƎskouškoluēiškolku,musíƎešit,jakzajistitdopravudĢtídosousedníobce.Pokudvobcinení
obchod, musí jet ēasto i desítky kilometrƽ, aby si mohli nakoupit potraviny ēi jiné vĢci základní
potƎeby.VtomtopƎípadĢjižnejdeokomfort,aleokaždodenníexistenciálnífungování.Protojetak
dƽležiténapotƎebylidínavenkovĢnezapomínat!
Jejasné,žezdrojƽnaƎešeníchvšechproblémƽnavenkovĢjeavždybudemálo.Evropskéfondyjsou
vtomto ohledu pƎíležitostí jak posílit obecní rozpoēty a Ǝešit alespoŸ nĢkteré zhlavních problémƽ.
StávajícísystémvyužíváníevropskýchfondƽjevšakbohuželextrémnĢsložitý.JespojensnadmĢrnou
byrokracií,všepƎílišdlouhotrvá,objevujísepƎípadyzneužitíakorupce.Potenciálevropskýchfondƽ
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tak není plnĢ využit. Snažením našeho Svazu mĢst a obcí eské republiky je zjednodušit pravidla
provyužívání evropských fondƽ a upravit podmínky tak, aby odpovídaly skuteēným potƎebám a
problémƽm,kterévenkovtíží.
Tato analýza, kterou jsem skolegy na Svazu inicioval, vtomto ohledu pƎináší mnoho podnĢtƽ.
Definuje,sjakýmiproblémyvenkovskéobcenejēastĢjibojujíadojakýchoblastípotƎebujíinvestovat.
Ukazuje, jakou roli evropské fondy hrají vobecních rozpoētech a jaký mají dopad na zadlužování
venkova. Popisuje a zpohledu obcí také hodnotí, jak funguje organizace a správa evropských
prostƎedkƽ, a pƎináší doporuēení pro zefektivnĢní systému evropských fondƽ vbudoucím
tzv.programovacímobdobíporoce2013.Diskuseoevropskýchfondechporoce2013jižtotižzaēala
ahlasvenkovavnímusíbýtsilnĢslyšet.
VposlednídobĢjenášvenkovēastoumĢlestavĢnprotimĢstƽm.NĢkteƎípoliticisepokoušírozeštvat
komunální samosprávy proti sobĢ a získat na tom politické body. To je ale mylné vnímání svĢta.
Venkov se bez mĢst neobejde, stejnĢ jako se neobejdou mĢsta bez venkova. Každý musí získat
spravedlivý podíl na veƎejných financích, vēetnĢ tĢch evropských. Aƛ už jste zmalé dĢdiny, vĢtší
vesnice, mĢstyse, stƎediskové obce nebo statutárního mĢsta, je tƎeba se spojit. Je tƎeba bojovat za
rovnoprávné postavení obcí pƎi rozdĢlování evropských fondƽ, je tƎeba bojovat o co nejvĢtší koláē
penĢz na naše potƎeby. JedinĢ spoleēnou týmovou prací jednotlivých zastupitelƽ, starostƽ a
primátorƽaobhajobounašichkomunálníchzájmƽvƽēikrajƽm,státuiBruseludocílíme,žeevropské
fondybudouskuteēnĢpƎispívatkekvalitĢživotavnašichsídlech.
PƎejinámvšem,aƛsenámtopodaƎí!


OldƎichVlasák
místopƎedsedaEvropskéhoparlamentu
výkonnýprezidentRadyevropskýchmunicipalitaregionƽ
místopƎedsedaSvazumĢstaobcíeskérepubliky
zastupitelmĢstaHradecKrálové

HradecKrálové,ēerven2012
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ROZHOVOR
Tato analýza má pƎispĢt k definování potƎeb
samosprávvoblastirozvojeapojmenovat,kde
tytopotƎebymohoupotenciálnĢpokrýtdotace
zevropských fondƽ. Kde vidíte nejvĢtší
problémysouēasnéhoēeskéhovenkova?
Vnímámjezejménavoblastiposkytováníslužeb
obēanƽm. Mnohé venkovské obce trpí hlavnĢ
nedovybavenostíinfrastrukturouͲchybíēistiēky,
kanalizace, silnice jsou ve špatném stavu. Dále
zdechybíslužby,kterébyobyvatele,ahlavnĢty
mladé, na venkovĢ udržely. To znamená, je
potƎeba zajistit tĢmto lidem dobré podmínky
proživotnavenkovĢ.
Jaká je vaše osobní zkušenost s evropskými
dotacemi a kde vidíte rezervy v tom,
cofinancovat?
OsobnĢ vnímám nadbytek byrokracie Ͳ
odzpracování žádosti až po koneēnou kontrolu
projektƽ Ͳ za zbyteēnĢ zatĢžující. NĢkdy se také
dotaēní tituly vyhlašují v oblastech, které jsou
promaléobcenezcelapoužitelné.Vobcinikdy
nebudeme školit obēany, jak se mají chovat,
nikdobynámnatakovýsemináƎnepƎišel.NebojetƎebavážit,projakvelkouoblastbyslužbymĢly
být dostupné. NapƎíklad CzechPoint Ͳ urēitĢ dobrá a zajímavá vĢc, která ulehēí život obēanƽm, ale
pokud si jej poƎídí stohlavá obec, pak je úspĢch, když zpracují deset žádostí za rok. Anebo stavba
ēistiēkyvmaléobci,jejížnákladnaobyvateleje120tisíckorun. MusímsesamozƎejmĢptát,zdaje
paktakováinvesticezevropskýchpenĢzefektivní.
OsobnĢbychuvítalvícepenĢznazajištĢnífungováníobceajejíatraktivitu.JeštĢpoƎádpotƎebujeme
financovatstokrátomílanouinfrastrukturu.TentodluhzminulýchletbudemebohuželsplácetještĢ
dlouho. Je však tƎeba dbát na udržitelnost projektu, a to už pƎi jeho pƎípravĢ. Asi by také nebylo
špatné,kdybychomsemohlilépedostatkinformacím,jaksedobráƎešenídĢlajívzahraniēíneboi
jinde u nás v esku. Velmi proto kvituji pƎípadové studie, které jsou v této analýze Ͳ s ohledem na
velikost obce prakticky ukazují, co se dá a nedá z evropských penĢz vlastnĢ dĢlat. Starostové si
napƎíklad ēasto nevĢdí rady s penĢzi z Evropského sociálního fondu. Neumíme moc stĢmito
prostƎedky urēenými na lidi a pro lidi pracovat. PƎestože naše každodenní ēinnost stojí napráci s
lidmi.PotƎebujemevíce pƎíkladƽ,jak tytopenízeinvestovatacobysezanĢ vobcíchdalodĢlat.A
pokudjenemámevesku,mĢlibychomseponichpoohlédnoutzahranicemieska.
Covysamichcetevermnévbudoucnurealizovat?
Vsouēasnémobdobídokonēímekanalizaciaēistiēkuodpadníchvod.ChtĢlibychompotétovelkéakci
hlavnĢopravitkomunikace,aleuvidíme,zdavƽbecbudemožnénatoevropskédotaceēerpat.Rádi
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bychom pokraēovali ve výstavbĢ protipovodŸových opatƎení a dostavĢli nĢkolik nájemních bytƽ,
popƎ. rekonstruovali školku. Budeme se však také snažit pƎi úpravĢ územního plánu myslet i na to,
abychomunásvytvoƎilidobrépodmínkypropodnikání.
Je dle vašeho názoru souēasný systém evropských dotací dostateēnĢ flexibilní a vstƎícný k vám,
starostƽm,nebobystejejpotƎebovalizmĢnit?Vēem?
SystémnelzenazvatpƎívĢtivým.Pokudmátesložitýsystém,ikdybyvnĢmbylivšichniochotnívyjít
vámvstƎíc,najdesevždynĢjakápƎekážka,proētoinstitucionálnĢnejde.ímsložitĢjšísystémje,tím
je pƎekážek víc a jsou hƽƎe odstranitelné. TĢší mĢ, že si to dnes vĢtšina tĢch, kdo o dotacích
rozhodují,uvĢdomujeažesnadbudememociodroku2014spoléhatnajednoduššínastavení.
Problémemjetakévlivpolitickéholobbynarozhodováníodotacích.Snahazískatlehcepeníze,aniž
by se posuzoval vliv takto utracených veƎejných prostƎedkƽ na místní komunitu, kraj nebo
prospoleēnost,jeproveƎejnépovĢdomíoevropskýchdotacíchdevastující.Dotacejsoupakvnímány
jen jako zdroj k pƎilepšení si pro ty, kdo mají známosti. UvĢdomme si však, že nebýt evropských
dotací,nenajdesevēeskýchveƎejnýchrozpoētechmocpenĢznainvestovánídorozvojovýchaktivit.
TƎetí velkou výzvou je sjednocení systému na úrovni ministerstev, zejména ministerstva financí.
Systémkontrolevropskýchdotacínenídosudkompatibilinísēeskýmfinanēnímsystémem,kontroly
seprovádĢjínĢkolikrátstím,žekaždýúƎadjeautonomníažejedĢlatmusí.Nemuselbyale,kdyby
úƎadystátubylyschopnyaochotnykomunikovatavzájemnĢsikontrolyuznávat.
V debatĢ o rozdĢlování evropských dotací se ēasto mĢsta a venkov staví proti sobĢ a vytváƎí se
jakási umĢlá konkurence. PƎitom venkovské obce i mĢsta musejí fungovat vedle sebe. Kde vidíte
možnosti spolupráce mĢst a venkovských obcí a jaké nástroje jsou dle vašeho názoru pro tuto
spolupráciideální?
Výše jsem hovoƎil o tom, že je potƎeba zajistit lidem dostupné služby na venkovĢ, aby zde mladí
zƽstávali.UvĢdomujisivšak,žesenámnavenkovĢnikdynepodaƎízajistitjimstejnépodmínky,jako
by mĢli ve mĢstech. Vždy zde budou omezenĢjší možnosti vyjít za kulturou nebo bude horší
dostupnost lékaƎe. Venkov však poskytuje jinou pƎidanou hodnotu, za kterou lidé utíkají. Klidnou a
nezkaženou pƎírodu, vzájemnost a tĢsnĢjší mezilidské vztahy, s nimiž souvisí mnohem menší
nebezpeēí kriminality. Ve venkovských obcích je jednodušší zaēít nĢjakou spoleēnou, obēanskou
aktivitu, protože se zde lidé dobƎe znají. Mnohem více se zde také dodržují tradice a hodnoty.
VemĢstĢ je ēasto nedosažitelné bydlet v domĢ se zahrádkou, na venkovĢ to takový problém není.
Obyvatelé mĢst utíkají o víkendech a ve volném ēase na vesnice na chalupy a chaty. Chci tím Ǝíct,
žesymbiózamĢstaavenkovajevzájemná,jednáseojakýsi"ekosystém",kterýmƽžedobƎefungovat
jenpokudjsouobĢstranyͲtedyjakmĢsta,takvenkovͲdobƎezajištĢny.Nenítotedytak,žejsoubuě
mĢsta,nebovenkov,avyhrajeten,kdojesilnĢjšínebokdovíckƎiēí.
Já zde vidím prostor zejména pro to, aby stát vytvoƎil rámec pro spolupráci mĢst a venkova,
prorozvojvenkovavesmysluveƎejnésprávy,abypodpoƎilspolupráciakomunikacinaúrovniveƎejné
správy obecnĢ. Velmi se mi líbí myšlenka znovuobnovení poradních shromáždĢní, jako byly
vbývalýchokresech.JejichvytvoƎeníbymĢlotƎivýhody.VprvníƎadĢpƎenoszkušeností.Nemƽžeme
jenƎešitadministrativu,alepotƎebujemesesetkávatapomocisipƎivzájemnýchproblémech.Jejich
druhé využití by mohlo být pro výkon státní správy, a potažmo i samosprávy tam, kde síly nestaēí.
Sdílená tíha je vždy lehēí, a kdyby si obce mohly vzájemnĢ pomáhat a státní úƎady by jim pro to
vytvoƎilpodmínky,ušetƎilbynakoneccelýstát.TƎetíoblast,kdejejejichprostorprouplatnĢní,jsou
evropskédotace.SjejichpomocíbybylomožnéƎešitsouēasnéproblémystím,kdovlastnĢrozhoduje
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o veƎejných prostƎedcích v území. Kdyby existovala poradní shromáždĢní složená ze starostƽ a
zastupitelƽprovíceobcí,mohlabymítsvéstrategierozvoje,nakterébyklidnĢmohlybýtnavázány
další subjekty, které z hlediska rozvoje v území pƽsobí Ͳ napƎíklad místní akēní skupiny nebo další
neziskovésubjekty.
ReprezentujeteSvaznajednáníchskraji,státemapotažmozástupcievropskýchinstitucí.Cobyste
zhlediskabudoucíhovyjednáváníevropskýchdotacípovažovalzhlediskazámĢrƽSvazuzanejvĢtší
úspĢch?
Vefunkcistarosty,anáslednĢmístopƎedsedySvazumĢstaobcíRpracujidlouháléta.Byljsemjak
upƎíprav pƎedvstupních  programƽ, tak u zavádĢní programƽ pro roky 2004 Ͳ 2006 a následnĢ pro
toto programové období, pro roky 2007 Ͳ 2013. Svaz byl v tĢchto debatách vždy slyšet a mĢl svou
váhu;nejinakjetomunyní.
Myslím, že jsme se nejprve posouvali od jednoduchého systému ke složitému, teě se snad naopak
vracímekjednoduššímƎešením,ovšemsomezenĢjšímizdroji.BudememusetumĢtvymyslettakové
projekty, které se setkají s cíli, jež nám stanovuje Evropská unie, a to nebude lehké. Zcela jistĢ je
úspĢch, že si ministerstvo pro místní rozvoj uvĢdomuje roli územní dimenze politiky soudržnosti a
hledá zpƽsob, jak tuto dimenzi naplnit. TĢžší to bude se sektorovými resorty, které pƎíliš nerozumí
tomu, co se s jejich intervencemi v území dĢje a jakou roli v nich mohou hrát samosprávy. Jaké
kompetencenapƎíkladvdanémsektorumajíobceamĢstaajakēistĢ"státním"centrálnímpolitikám
mƽžou samosprávy pomoci. Za úspĢch proto budu považovat, pokud se podaƎí vyjednat pro obce
dostateēný finanēní prostor na jejich potƎeby a pokud pro své problémy v dotaēních programech
najdouporoce2013prostor.

JosefBezdíēek
starostaobceermnánadOrlicí
místopƎedsedaSvazumĢstaobcíeskérepubliky
pƎedsedaKomoryobcí

ermnánadOrlicí,kvĢten2012
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ÚVOD
Na první pohled by se mohlo zdát, že venkov nemá budoucnost. PƎesuny obyvatelstva zvenkova
domĢstnabralyzejménakoncemposledníhotisíciletíznaēnýchrozmĢrƽ,atozejménavesvĢtovém
mĢƎítku. Protože jde o migraci živelnou, je jejím katastrofálním dƽsledkem degradace životního
prostoru jak ve mĢstech, které nejsou zpravidla na pƎísuny nových lidí pƎipraveny, tak na venkovĢ,
kterýsevylidŸujeakdeseporušujípostaletíbudovanéaudržovanélidskévazbyavztahy.
eský venkov však rozhodnĢ neumírá a o svou budoucnost nepƎichází. NĢkteƎí lidé zaēínají být
unaveniživotemvrušnýchmĢstech,kdesekoncentrujesociálnívylouēení,kriminalitaadalšísociálnĢ
patologické jevy. Jsou nespokojeni se špatným ovzduším a neustálými dopravními zácpami a stále
vícevyhledávajípƎíležitostiprokrátkodobýēistƎednĢdobýpobytnavenkovĢ.VíceavícesesouēasnĢ
posiluje trend nákupu místních výrobkƽ a produktƽ a lidé tak stále ēastĢji vyhledávají produkci
zmístních venkovských zemĢdĢlských zdrojƽ. Navíc došlo za posledních dvacet let kobrovskému
rozvojiinfrastruktury,opravilysemnohémístnípamátkyadalšínemovitostinavenkovĢavýraznĢse
snížilaekologickázátĢžvenkovskéhoprostoru.
Jedním ze zdrojƽ, který je na rozvoj venkova kdispozici vsouvislosti snašim ēlenstvím v Evropské
unii, jsou evropské fondy. Rozvoj venkova je jednak souēástí Spoleēné zemĢdĢlské politiky, jejímž
cílem je jednak zvýšit konkurenceschopnost zemĢdĢlské výroby, ale také podpoƎit diverzifikaci
hospodáƎství ve venkovských obcích a zlepšit kvalitu života na venkovĢ jako takovou. Významným
zdrojemprostƎedkƽjsoutakéstrukturálnífondy,donichžƎadímeEvropskýfondproregionálnírozvoj
(EFRR) a Evropský sociální fond (ESF). Obce jsou pƎitom jednĢmi zhlavních koneēných pƎíjemcƽ
ztĢchtofondƽ.ZískáváníprostƎedkƽzdotací,grantƽidalšíchfinanēníchmechanismƽjepƎitompro
obcevsouēasnédobĢzásadní,protožedíkytĢmtoprostƎedkƽmsemohourozvíjetazajistittaklepší
životnípodmínkyprosvéobyvatele.
VdebatĢobudoucíkoheznípoliticeaspoleēnézemĢdĢlsképoliticejsouzpohleduvenkovskýchobcí
dƽležitéjednakpriorityaoblasti,kterébudemožnézevropskýchfondƽfinancovat,dálepakpravidla
a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat a vneposlední ƎadĢ také rozsah finanēní
podpory.

CÍLAÚELSTUDIE
CílemstudiejeidentifikovatstávajícípotƎebyaproblémyvenkovskýchobcí,odhadnoutjejichvývoja
navrhnout hlavní prioritní oblasti jejich budoucího rozvoje. Studie souēasnĢ mapuje zkušenosti a
preference obcí pƎi využívání evropských fondƽ a poskytuje doporuēení pro zefektivnĢní systému
jejichimplementace.
Jejím úēelem je poskytnout argumentaēní materiál pro zohlednĢní zájmƽ obcí pƎi pƎípravĢ budoucí
kohezní politiky a spoleēné zemĢdĢlské politiky po skonēení souēasného programovacího období,
tedy po roce 2013 na národní a evropské úrovni. Analýza bude využita k obhajobĢ zájmƽ obcí
voblasti dotēených evropských politik bĢhem vyjednávání základních strategických dokumentƽ
naúrovni EU, které probíhá vletošním roce. SouēasnĢ poslouží i pro pƎípravu národních
programovýchdokumentƽproobdobíporoce2013.
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Analýza byla zpracována Svazem mĢst a obcí eské republiky. Navazuje na dƎíve zpracovanou
Analýzu potƎeb mĢst a doplŸuje analýzu potƎeb obcí realizovanou Centrem evropského
projektování.1
METODOLOGIE
Pro analýzu, která byla realizována od bƎezna 2011 do ēervna 2012, byl použit flexibilní výzkumný
rámec. Hlavní použité metody zahrnovaly revizi dostupné literatury a dat, ohniskovou skupinu,
dotazníkové šetƎení a pƎípadové studie. Použity byly jak kvantitativní, tak kvalitativní metody
výzkumu;rozmanitosttechnikbylazvolenascílempƎistoupitktématuvelmikomplexnímzpƽsobem.
První metodou, jejímž cílem bylo shromáždit stávající poznání v dané oblasti a porozumĢt hlavním
problémovým okruhƽm, byla metoda revize dostupné literatury a dat. Téma problémƽ, potƎeb a
rozvoje venkova je velmi široké. Zahrnuje aspekty ekonomie, urbanismu a regionálního rozvoje,
nevyhýbají se mu ale ani sociologie (sociologie venkova, sociologie institucí, sídel a komunit)
nebogeografie. Pro potƎeby této analýzy však bylo nutné pohlížet na problémy a potƎeby venkova
pƎedevšímspecifickyzhlediskamožnostivyužitíevropskýchdotací.BylopotƎebasoustƎeditsenato,
covenkovskéobcepotƎebujíobēanƽmzajistittematicky,voblastiživotníhoprostƎedí,dostupnostia
dopravy, zamĢstnávání, vzdĢlávání, volnoēasových aktivit atp. Vzhledem ktomu, že na specifické
sektorovépotƎebysedovelkémírysoustƎedilodotazníkovéšetƎeníaohniskováskupina,bylaanalýza
literatury a odborných textƽ zamĢƎena zejména na obecný kontext rozvoje venkova, na ēasovĢ a
oborovĢširšísouvislostirƽstuarolesídel,vlivy,kterýmēelínejenmĢstaveskérepublice,aletaké
vEvropĢ.
Druhoupoužitoumetodou,jejímžcílembylopodrobnĢjirozebratvybranépotƎebyvenkovskýchobcí
ajejichzkušenostiapreferencepƎivyužíváníevropskýchfondƽ,byladiskusepƎedstavitelƽvenkova,
která probĢhla metodou ohniskové skupiny. Díky této metodĢ, která umožŸuje pƎekonávat
stereotypní, „obecnĢ se tradující pƎedstavy“2, došlo k upƎesnĢní zkoumané oblasti na základĢ širší
výmĢnynázorƽadálepakkotevƎenítémat,kterásenevyskytovalavliteratuƎe.Diskusesezúēastnilo
šest pƎedstavitelƽ obcí, jedna zástupkynĢ mĢsta, jehož pƎidružené obce jsou souēástí místní akēní
skupiny,atƎizástupcikanceláƎeSvazumĢstaobcíeskérepublikysezkušenostmisprogramováním
a implementací evropských fondƽ. Sestavení a složení diskusní skupiny vycházelo z požadavku
nazajištĢní plurality názorƽ jak z hlediska velikosti obcí, jejich regionálního umístĢní, profesního
zamĢƎení, politické orientace i genderového zamĢƎení. Zastoupeni byli jak pƎedstavitelé Svazové
Komoryobcí,takpƎedstaviteléRegionálníkomiseaKomiseproživotníprostƎedí.Diskusesekonala
vlistopadu2011atrvala2hodiny.
TƎetí použitou metodou bylo dotazníkové šetƎení, jehož cílem bylo sondážní ovĢƎení názorƽ
pƎedstavitelƽ obcí na zkoumané téma a zmapování, zda vpostojích existují podstatné rozdíly mezi
obcemizhlediskavelikosti,typusídelaregionálníhoumístĢní.RealizovanédotazníkovéšetƎení,které
je možné chápat jako explorativní studii v oblasti mapování potƎeb obcí a zkušeností s využíváním
evropskýchfondƽ,probĢhlovobdobídubenažkvĢten2011.Jednotkouanalýzybylyjednotlivéobce.
Dotazníky byly rozesílány eͲmailem, urēeny byly starostƽm resp. starostkám. Dotazníky byly

1

AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky:Pracovníverze.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40
s.
2
BARBOUR,R.S.;KITZINGER,J.:DevelopingFocusGroupResearch.SAGEPublicationsLtd.1999.
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distribuovány jménem pƎedsedy Svazu mĢst a obcí eské republiky. S ohledem na skuteēnost,
ževsouēasné dobĢ jsou pƎedstavitelé obcí zahlceni rƽznými anketami a dotazníky, usilovala tato
forma oslovení obcí o co nejvĢtší návratnost založenou pƎi souēasné minimalizaci transakēních
nákladƽ.VyplnĢnédotazníkybylyzasílányzpĢtpƎímovýzkumnémutýmuatovelektronicképodobĢ.
CelkovĢbylorozesláno5.673dotazníkƽ,získánybylyodpovĢdiodcelkem1.164subjektƽ,návratnost
tedyēinila20,5%.TƎicetšestdotazníkƽbylovrámcizpracovánívyƎazenozdƽvodƽnekonzistencedat
ēi duplicity, analyzovaný soubor tedy obsahuje 1.128 odpovĢdí. S ohledem na velikost a
reprezentativnost souboru je možné data získaná vrámci výzkumu zobecnit na všechny venkovské
obceveskérepublice.
Poslední, ētvrtou, použitou metodou byly pƎípadové studie, které uvádí do praktických souvislostí
potƎeb venkova a ilustrují podstatu zkoumaného problému. PƎípadové studie pƎináší základní
informace o obcích, popisují hlavní problémy a výzvy vobci, pƎibližují realizované projekty a
zkušenosti svyužitím evropských fondƽ a pƎedstavují další plánované aktivity a rozvojové vize
dobudoucna.TytostudiebylyzpracoványnazákladĢpolostrukturovanýchrozhovorƽspƎedstaviteli
vybraných obcí a realizovaných pozorování vrámci návštĢv vjednotlivých obcích. Dalším zdrojem
informací byly výroēní zprávy, vydané informaēní materiály, webové stránky obcí, vyplnĢné
dotazníky, statistické roēenky a strategické dokumenty obcí. VýbĢr se Ǝídil snahou zohlednit rƽzné
velikostní kategorie obcí, jejich geografickou rozmanitost a postavení vsystému veƎejné správy.
Podmínkoubylatakérealizaceprojektufinancovanéhozevropskýchfondƽ.Celkembylorealizováno
11pƎípadovýchstudií.
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1.POSTAVENÍVENKOVAVSÍDELNÍ
STRUKTU\EVR
VYMEZENÍVENKOVA
PotƎeba definování venkova (venkovských obcí, venkovského prostoru) vyvstala v eské republice
zejména v souvislosti s dotaēními programy na podporu venkova a snahou etablovat venkov jako
samostatnýresort.3
Samotné vymezení pojmu venkov není kodifikováno a neexistuje ani obecnĢ vnímaná hranice mezi
venkovem a mĢstem. Definice i vymezení venkova jsou tak velmi nejednotné. PƎístupy k vymezení
venkova vycházejí vĢtšinou z urēení kvantitativního nebo kvalitativního ukazatele, pƎípadnĢ
zkombinacevíceukazatelƽ,najejichžzákladĢlzepakvymezitvenkovskéamĢstskéoblasti.
NejēastĢjijsouvenkovaperiferníoblastivymezoványnazákladĢ:4
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

poētuobyvatelobce(vRpoužívánahranice2.000resp.3.000obyvatel)nebohustotyzalidnĢní,
pƎípadnĢkombinacetĢchtodvouukazatelƽ
statutudanéobce,dleprávníchnorempƎíslušnéhostátu
charakteruahustotyzástavbyaarchitektonickéhorázuobce
podílupƎírodníchplochnebozastavĢnýchplochnacelkovérozlozeobce
zohlednĢníinfrastruktury,obēanskévybavenostiobceadostupnostislužeb(znekomerēnísféry
napƎ.školství,zdravotnictví,sociálnípéēe,kulturníasportovnízaƎízení)
institucionálníhovybaveníobcí(napƎ.matriēníēistavebníúƎad,pošta)
dopravnídostupnostinebovzdálenostiodvĢtšíchcenter(dobƎedostupnéablízkéobcenejsou
nĢkdypovažoványzavenkov,byƛmajímalýpoēetobyvatelnebonízkouhustotuzalidnĢní)
zamĢstnanostivsektorechaodvĢtvích(napƎ.vzemĢdĢlstvínebovprimárnímsektoruobecnĢ)
dalšíchsociálních,ekonomických,demografickýchaenvironmentálníchindikátorƽarƽzných
kombinacívícekritérií.

Jedinou všeobecnĢ uznávanou mezinárodní definicí je vymezení OECD využívané také Eurostatem,
které je založeno na podílu obyvatelstva, jež žije na území s hustotou zalidnĢní menší než 150
obyvatel/km2.5Podletétometodikyjsouvenkovskéoblastidefinoványnadvouúrovních.Naúrovni
obcíjevenkovdefinovánjakožtosídlasmenšínežvýšedefinovanouhustotou.Naúrovniregionální
pak definice vymezuje regiony pƎevážnĢ venkovské (kde více než 50 % obyvatel regionu žije
vevenkovských obcích), významnĢ venkovské (kde ve venkovských obcích žije 15 – 50 % obyvatel
regionu)avýraznĢmĢstské(kdevevenkovskýchobcíchžijeménĢnež15%obyvatelregionu).



RadimPerlín:Vymezenívenkovskýchobcívesku,Obecafinance,2/2009,vDeníkuveƎejnésprávypublikováno14.7.2009
SÚ.PostavenívenkovaveStƎedoēeskémkraji,Praha2009.
5
VenkovskouobcípodletétometodikyvšaknenínapƎíkladJosefƽvDƽluMladéBoleslavi,kterýmáprƽmĢrnouhustotuzalidnĢnícca720
obyv./km²,obecnĢjealepovažovánzavenkov.
3
4
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POPISVENKOVSKÉSÍDELNÍSTRUKTURY
NaúzemíeskérepublikysevpolovinĢroku2010nacházelo6.250obcíavojenskýchújezdƽ.Rse
tak vyznaēuje rozdrobenou velikostní strukturou obcí a velmi vysokým poētem obcí jako nejnižších
územnĢͲsprávních,resp.samosprávnýchjednotek.
Graf–SprávníuspoƎádáníeskérepubliky–obecníuspoƎádání


Zdroj:http://portal.uur.cz/spravniͲusporadaniͲcrͲorganyͲuzemnihoͲplanovani/obce.asp
Zhlediskasprávníhonení definováno,kteréobcejsouvenkovské.Veskérepublicezákonoobcích
totiž obce navenkovské a mĢstské nerozlišuje. Podle tohoto zákona je za obec považováno sídlo
sobecnímnebomĢstskýmúƎadem.MĢstojepakdefinovánojakoobecsmĢstskýmúƎadem.„MĢsto“
setakformálnĢvzásadĢlišíod„bĢžnéobce“pouzetitulem,kterýlzevpraxipoznatpodleoznaēení
„mĢstský úƎad“.6 DƎíve byla užívána hranice 3.000 obyvatel jako podmínka pro jmenování obce
mĢstem, to však vsouēasnosti již neplatí. Obcí bez dalšího oznaēení (které lze považovat za
venkovské)bylo5.481,cožpƎedstavuje87,7%všechobcí(spolusmĢstysi90,8%).7
Pokudbychomvymezilivenkovskýprostorjakoobcesvelikostído2.000obyvatelaobcesvelikostí
do 3.000 obyvatel, které mají hustotu zalidnĢní nižší než 150 obyvatel na km2, získáme rozdĢlení
uvedenénanásledujícímgrafu.



6

VÚstavĢeskérepublikyjezakotveno,žeobcejsousamostatnĢspravoványzastupitelstvemalzejimzákonemsvĢƎit
výkonstátnísprávy.UplatŸovánjetzv.spojenýmodelvýkonuveƎejnésprávy,kdyúzemnísamosprávnécelkyvykonávají
vedlevlastnípƽsobnosti(samosprávy)ipƽsobnostpƎenesenou(státnísprávuvevĢcechstanovenýchzvláštnímizákony).
7
eskýstatistickýúƎad.Registrsēítáníobvodƽabudov[online].2010[cit.2010Ͳ07Ͳ26].DostupnézWWW:
<http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/statistika_registru>.
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Graf–VymezenívenkovskéhoprostoruvpodmínkáchR


Zdroj:SÚ.PostavenívenkovaveStƎedoēeskémkraji,Praha2009.
VzastoupenívenkovskýchobcínacelkovémpoētuobcíexistujípƎitomvýznamnérozdílyzajednotlivé
kraje.NajednéstranĢexistujíkrajesnadprƽmĢrnýmpodílemvenkovskýchobcí(pƎedevšímVysoēina
96%),nastranĢdruhékraje,kdesenacházíiménĢnež80%venkovskýchobcí(Moravskoslezský76
%,Karlovarský79,5%).
TabulkaͲStrukturavenkovskýchobcípodlekrajƽ
Strukturaobcí

Poēetobcí

Poēetvenkovskýchobcí

Obyvatelévenkovskýchobcí

kraj



abs.

v%

Poēet(abs.)

StƎedoēeský
Jihoēeský
PlzeŸský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysoēina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
R

1146
623
501
132
354
215
448
451
704
673
398
304
299
6249

1052
572
457
105
299
183
405
418
673
591
351
250
226
5582

91,8
91,8
91,2
79,5
84,5
85,1
90,4
92,7
95,6
87,8
88,2
82,2
75,6
89,3

516786
215675
183858
61677
156206
104685
176773
196512
216778
341809
220429
172396
187632
2751216

Podílnaobyvatelích
území(v%)
42,0
33,9
32,3
20,0
18,7
23,9
31,9
38,1
42,1
29,8
34,3
29,1
15,0
29,8

Zdroj:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky:Pracovní
verze.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s.


 14

GrafͲVelikostnístrukturavenkovskýchobcípodlepoētuobyvatelvkrajích


Zdroj:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky:Pracovní
verze.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s.
PƎevážnáēástvenkovasepƎitomvyznaēujehustotouzalidnĢnínižšínež100obyvatel/km2.
GrafͲHustotazalidnĢnívevenkovskýchobcích



Zdroj:dtto
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ZHODNOCENÍPOSTAVENÍVENKOVAVEVROPSKÉMKONTEXTU
VEvropskéuniijevícenež90tisícobcíamĢst;témĢƎ80%jepƎitomumístĢnopouzev5státech–
Francii,NĢmecku,ŠpanĢlsku,Itáliiaeskérepublice.DrtivávĢtšina(82%)obcíamĢstvEvropĢmá
velikost do 5.000 obyvatel. Jak je patrné znásledujících grafƽ, obce v eské republice mají
vesrovnánísostatnímistátyEvropskéunienejnižšíprƽmĢrnýpoēetobyvatel(najednuobecpƎipadá
1.640 obyvatel). VelikostnĢ se pƎitom jedná také o jedny znejmenších (prƽmĢrná velikost území
jednéobceēiní13km2).Strukturaosídleníeskérepubliky,kterávyjadƎujehierarchickéuspoƎádání
sídel,jetakodlišnáodostatníchzemíEU.
Graf–Poēetavelikostobcí(dlepoētuobyvatel)



Graf–Poēetavelikostobcí(dlerozlohy)



Zdroj:HOORENS,Dominique,etal.SubͲnationalGovernmentsintheEuropeanUnion:Organisation,
responsibilitiesandfinance.France:Dexia,July2008.655s.
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Zajímavé je také srovnání zhlediska hustoty obyvatel používané jako kritérium pro vymezení
venkovské oblasti. Na úrovni obcí (klasifikace NUTS V) má eská republika ve srovnání se zemĢmi
bývalé EU15 a zemĢmi stƎední a východní Evropy výraznĢ vyšší procento populace žijící ve
venkovských oblastech i procento celkové plochy. Celkem 95 % obcí je možné klasifikovat jako
venkovské.NaúrovniNUTSIIIneboNUTSIIvšaktotosrovnáníneníjižodevropskéhoprƽmĢrutak
odlišné.Znamenátotedy,žeurēenívenkovskýchoblastízáležínejennazvolenéklasifikaci,aletaké
nazvolenégeografickéstatistickéjednotce.
Graf–SrovnáníhustotyobyvatelvEvropskéuniinaúrovniNUTSII


Zdroj:Eurostat
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2.STÁVAJÍCÍPROBLÉMYAPOT\EBY
VENKOVAAJEJICHOEKÁVANÝVÝVOJ
Je skuteēností, že zemĢdĢlství již dávno není na venkovĢ dominantní ekonomickou ēinností. Stále
vĢtšíēástobyvatelstvadojíždízapracímimosvébydlištĢ.Navýznamunabývácestovníruch,svojiroli
si udržuje specifický ēeský fenomén v podobĢ chataƎství a chalupáƎství. Kvalita života na venkovĢ
všakjižnenídánajenmožnostípƎipojenínaplyn,dostupnostíkanalizacesēistírnouodpadníchvodēi
veƎejnéhovodovodu.ZdasijevenkovschopenudržetsvéobyvateleazachovattváƎ,ovlivŸujeúroveŸ
obēanské vybavenosti Ͳ pƎítomnost mateƎské školky, vzdálenost školy, lékaƎe, dostupnost
peēovatelskýchslužeb.Klíēovájetakédopravníinfrastrukturaaobslužnost.
NásledujícítabulkapƎinášísumarizujícíanalýzusilnýchaslabýchstránek,pƎíležitostíarizik,sekterými
sevenkovskéobcesetkávají.
TabulkaͲSWOTanalýzapotƎebvenkova
Silnéstránky

- EkologickékvalityživotanavenkovĢpodporující
setrváníobyvatelstva
- VýznamnékulturnídĢdictvívenkovaprorozvoj
turistikyavolnoēasovýchaktivit
- VýznamnýpƎírodnípotenciálprorozvojturistikya
volnoēasovýchaktivit
- Velkáintenzita,koncentraceadiverzifikace
zemĢdĢlsképrodukce
- TradicezemĢdĢlskéhovzdĢlávání
- Vysokýpodíllesƽsvýznamnýmprodukēním
potenciálem
- VýznamnýpodílekologickéhozemĢdĢlstvía
vyspĢlácertifikace
- Dobrádostupnostelektrickéenergiea
telekomunikací

Slabéstránky
-

-

Nevyhovujícístavdopravníinfrastruktury
NedostateēnádostupnostaobslužnostveƎejnou
dopravou
NedostatekpracovníchpƎíležitostí
Nízkápodnikatelskáaktivita
VyššízadluženostnĢkterýchobcí
NedostatekfinancíproúdržbuveƎejnéhomajetku
aprvkƽdrobnéarchitektury
AbsenceintegrovanéhopƎístupuvƎešení
venkovsképroblematikynastranĢmístníchaktérƽ
inastranĢdotēenýchstátníchorgánƽ
VelkáfinanēnínároēnostbudováníOV
VelkémnožstvílokálníchekologickýchzátĢžía
problematickávyužitelnostbrownfields
NedostateēnépersonálnízajištĢnímodernía
efektivnímístnísprávy
NedostateēnéanerovnomĢrnépokrytísítíslužeb
NedostatekkapitáluvcelémzemĢdĢlském
sektoruavevenkovskéekonomice
Špatnáekonomickásituacevmarginálních
oblastech
NedostateēnázajištĢnípreventivních
protipovodŸovýchopatƎení
RoztƎíštĢnávlastnickástrukturapƽdyalesƽ
Nízkábiodiverzitaaekologickástabilitakrajiny
NepƎíznivávĢkováavzdĢlanostnístruktura
obyvatelstvavevĢtšinĢvenkovskýchoblastí
NedoƎešenékomplexnípozemkovéúpravyadalší
majetkovépomĢry




 18

PƎíležitosti

- Zlepšenímožnostíēerpánídotacíafinancízfondƽ
EUatuzemskýchzdrojƽ
- VĢtšízapojeníobyvatelstvadorozhodovánío
podobĢvenkovskékrajiny
- ZjednodušeníamodernizaceveƎejnésprávy
- Využitípotenciálupartnerskýchvenkovskýchsítí
- Rozvojpodnikánívmalýchobcíproudržení
lokálníchekonomickýchaktivit
- ZajištĢnípƎístupukzákladnímslužbámzejména
proznevýhodnĢnéskupinyobyvatel
- DiverzifikacehospodáƎskýchēinnostínavenkovĢ
prouplatnĢníkvalifikovanépopulace
- RozvojcestovníhoruchupƎinášejícíznaēné
množstvífinancídovenkovskýchoblastí
- RostoucípoptávkaspotƎebitelƽpokvalitních
zemĢdĢlskýchproduktech
- Rƽstvýznamumimoprodukēníchfunkcí
zemĢdĢlstvíalesnictví
- RychléaefektivníƎešenípozemkovýchúprav
- PosíleníperspektivyškolstvínavenkovĢ
- ProdukcevýrobkƽsvysokoupƎidanouhodnotou


Hrozby
-

-

-

-

-

SlabákonkurenceschopnostzemĢdĢlských
produktƽnaevropskémtrhu
Zvýšenívýskytunegativníchklimatickýchjevƽ
BariéryvpodnikánízpƽsobenénepƎehlednoua
komplikovanoulegislativouaobecnĢnepƎíznivými
podmínkamiprorozvojpodnikatelskéhoprostƎedí
RozšiƎováníhospodáƎskyproblémovýchoblastív
dƽsledkuslabéekonomickévýkonnosti
venkovskýchregionƽ
OslabenívztahuobyvatelkmístujejichbydlištĢ
zapƎíēinĢnévelkýmmnožstvímēasutráveného
mimodomov
NeudržitelnostrozsahuakvalityveƎejnýchslužeb
vdƽsledkujejichneprovázanostianedostatku
financí
NegativníovlivŸováníkvalityživotníhoprostƎedí,
pokraēujícíerozepƽdy
StƎetzájmƽrƽznýchskupinobyvatelstvav
nárocíchnaslužbyavevyužíváníaochranĢkrajiny

Zdroj:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky.Hradec
Králové:CentrumEP,2010.40s.

NEVYHOVUJÍCÍKOMUNIKACEAŠPATNÁDOPRAVNÍDOSTUPNOST
JednímznejpalēivĢjšíchproblémƽ,kterýtrápínášvenkovjestavpozemníchkomunikací.Pokudbyse
starostové mĢli rozhodovat, jaký problém zaēít Ǝešit nejprve, zpravidla by se jednalo o obnovu
komunikacívobci.8
Dalším palēivým problémem je pak také dopravní dostupnost. Jedním z hlavních problémƽ je
dojíždĢnízaprací,zavzdĢláním,zalékaƎskoupéēí,aleizazábavou.ZatímcoēástdospĢlýchsemƽže
pƎepravovat osobním automobilem, hƽƎe jsou na tom dĢti a dospívající mládež. V lepším pƎípadĢ
strávídojíždĢnímspoustuēasu,nĢkdyjealedostupnosthromadnédopravynatolikomezená,žejsou
odkázánijennarodiēeajejichautomobil.PodíllidídennĢdojíždĢjícíchzapracíēizaškoloujepƎitom
pomĢrnĢznaēný.Specifickýmproblémemjepakdopravnídostupnostmimodopravníšpiēku.Jakje
patrné znásledujících grafƽ, kupƎíkladu témĢƎ polovina venkovských obcí nemá žádné spojení
vsobotu. PƎitom dopravní obslužnost je pro Ǝadu obyvatel žijících na venkovĢ klíēová, protože
narozdílodmĢstzpravidlanejsouschopniƎešitsvéproblémyapotƎebyvmístĢ.



8

ZevropskýchfondƽpƎitomprojekty,jejichžcílembybylopouzevybudováníēitechnickézhodnocenímístníkomunikace,víceménĢnejsou
podporovány.MožnéjevšakopravanebotechnickézhodnocenímístníkomunikacejakosouēástikomplexníhoprojektuúpravyveƎejného
prostranstvíneborevitalizaceoblasti,pƎiēemžsevždyposuzujepƎímáspojitostsprojektem.
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Graf Ͳ Procentuální podíl dennĢ vyjíždĢjících obyvatel do zamĢstnání déle než 60 minut zcelkového
poētuvyjíždĢjícíchmimohraniceobce,venkovskéobceeska,2001


GrafͲProcentuálnípodílžákƽ,kteƎímusejízcelkovéhopoētudennĢvyjíždĢjícíchžákƽdoškolmimo
hraniceobcedojíždĢtdélenež60minut,venkovskéobceeska,2001


Zdroje: Analýza potenciálních potƎeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Hradec
Králové:CentrumEP,2010.40s.
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GrafͲPoēetspojƽveƎejnédopravyodjíždĢjícíchzobcído3000obyvatelvsobotuvroce2008


Zdroj:http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6470710
Jak je patrné znásledujícího grafu, realizované dotazníkové šetƎení i ohnisková skupina potvrdily
význam a intenzitu problémƽ spojených sdopravní infrastrukturou. Stav pozemních komunikací
hodnotila jako problémový více než tƎetina venkovských obcí (38 %), jako problémový ēi ēásteēnĢ
problémovýpak92%obcí.Obcetakévnímajíjakoproblémovouúdržbuchodníkƽ(16%)adopravní
dostupnost (15%). Zajímavé je, že pro Ǝadu venkovských obcí je problémem také dostupnost
parkovacíchmíst.
Graf–Dopravníproblémyvevenkovskýchobcích

Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení
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ZNEIŠT NÉŽIVOTNÍPROST\EDÍ
VenkovjepromnohésynonymemnezatíženéhoživotníhoprostƎedí.PƎestovšakmnohéobcebojují
svýskytem ēerných skládek, snebezpeēnými odpady, snadmĢrným hlukem ēi jinými nešvary
známýmizmĢstskéhoprostƎedí.
Specifickým problémem venkova jsou také ēistírny odpadních vod a související kanalizaēní Ǝad.
Venkovskéobcejsouvtomtoohledustálevelminevybavené;výjimkupƎedstavujepouzeKarlovarský
kraj,kdeexistujepƎipojenínakanalizacinaúzemí70%obcí,tovšaknevypovídánicovnitƎnídiverzitĢ
vybavenostiúzemí.NejnižšíúroveŸvybavenostiOVkamiakanalizacíjevkrajíchKrálovéhradeckém,
Parbubickém a Vysoēina (pouze necelých 20 % venkovských obcí je napojena na kanalizaci).
VybavenostinženýrskýmisítĢmijepƎitomvelmiodvisláodvelikostiobcí,aleještĢvícejednotlivých
sídel, od rozlohy správního území obce a charakteru reliéfu. Tyto aspekty se promítají do výsledné
cenypoƎízeníiprovozupƎíslušnéinženýrskésítĢ.9
GrafͲStrukturavenkovskýchobcívkrajícheskapodlehlediskaexistenceēineexistencepƎipojenína
kanalizaēnísíƛsēistírnouodpadníchvodvesprávnímobvoduobcekroku2006.


Zdroj: Analýza potenciálních potƎeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Hradec
Králové:CentrumEP,2010.40s.
Jak je patrné znásledujícího grafu, realizované dotazníkové šetƎení ukázalo, že zpohledu
venkovských obcí je intenzita problémƽ spojených s životním prostƎedím vnímána jako zásadní.
Topotvrdila jak ohnisková skupina, tak pƎípadové studie. Mezi nejpalēivĢjší problémy patƎí
nedostateēná kanalizace a nevyhovující ēištĢní odpadních vod. Životní prostƎedí ve mĢstech bylo
hodnocenojejichpƎedstavitelispíšebezproblémovĢ.


Zdroj:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s.

9
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Graf–ProblémyživotníhoprostƎedínavenkovĢ


Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení

ŽIVELNÝÚZEMNÍROZVOJ
V eské republice je „všude“ relativnĢ blízko. Bydlení mimo mĢsto v blízkosti pƎírody a s možností
domĢstakaždodennĢdojíždĢtzaprací,jepƎánímmnohalidí.KživotunavesnicipatƎívlastnírodinný
dƽm s pƎilehlou zahradou. Bydlení na venkovĢ, nebo v pƎímĢstských oblastech se tak stává
moderním.
\ada venkovských obcí se tak pomĢrnĢ živelnĢ rozrƽstá. Obzvlášƛ je to patrné ve venkovských
oblastech StƎedoēeského kraje, který populaēnĢ zcela dominantnĢ získává. Rozvoj obyvatel
zaznamenal StƎedoēeský krajnejprve vbezprostƎednímzázemí Prahy,postupnĢivevelmiširokém,
avšak stále dopravnĢ dobƎe dostupném okolí. Obdobný, i když ménĢ intenzivní proces stĢhování
mĢstské populace na venkov lze sledovat také vokolí ostatních krajských mĢst, pƎípadnĢ dalších
velkých mĢst. Proti tomu dlouhodobĢ migraēnĢ neatraktivní venkovské oblasti vnitƎních periferií
obyvatelstvostáleztrácejí,jdezejménaopásyhranicpodélkrajƽ,kteréjsouzhlediskadostupnosti
docenterregionƽamožnékomunikacesniminejvíceodlehlé.10



Zdroj:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s.

10
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GrafͲPrƽmĢrnésaldostĢhovánímvletech2006–2008vevenkovskýchobcícheskanatisícobyvatel


Zdroj: Analýza potenciálních potƎeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Hradec
Králové:CentrumEP,2010.40s.
SouēasnĢ jsou pro rozvoj mnoha obcí urēitou bariérou nedoƎešené vlastnické vztahy. Vmnoha
vesnicíchtakéstálenacházímepolorozpadláobydlí,okterásenikdonestará,ēiupadajícívýrobníēi
zemĢdĢlskéareály,kterénemajívnovédobĢfunkēnívyužití.
Jak je patrné znásledujícího grafu, samy obce problém rozrƽstání zpravidla neakcentují. Spíše jsou
jako problém vnímány nedoƎešené vlastnické vztahy (vrealizovaném dotazníkovém šetƎení témĢƎ
polovina obcí vnímá toto téma jako problémové ēi ēásteēnĢ problémové), výskyt brownfieldƽ
(tyzaproblémpovažujetémĢƎ10%venkovskýchobcí)anedostateēnánabídkaprokvalitníbydlení.
Graf–ProblémyvenkovskéhoprostƎedí


Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení
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NEDOSTATEN FUNGUJÍCÍMÍSTNÍEKONOMIKA
DlouhodobésrovnáníregistrovanémírynezamĢstnanostiprovenkovapromĢstaukazuje,žeodroku
2003semíranezamĢstnanostinavenkovĢpohybujenadrepublikovýmprƽmĢrem.Vevenkovském
prostoruexistujítakévĢtšíproblémyvzamĢstnáváníosobnad55let.
V úrovni pƎíjmƽ existuje mezi venkovem a mĢsty znaēný rozdíl. Venkované pobírají 91,8 procent
prƽmĢrucelkovýchhrubýcha92,8procentaēistýchpenĢžníchpƎíjmƽ,výraznĢhlubšíschodeksepak
projevujepƎisrovnánísobyvatelivelkýchmĢst(84,2%,resp.86,0%).11Snižšímimzdamivagrárním
sektorusouvisídoznaēnémírytaképƎíjmyavýdajevenkovskýchdomácností.Tyjsouvesrovnánís
mĢstskými domácnosti podle statistikƽ poēetnĢjší, ale podíl pracujících osob je v domácnostech na
venkovĢnižšínežcelostátníprƽmĢr,azejménanežvevelkýchmĢstechs50tisíciavíceobyvateli.
Zhlediska podnikání je tradiēním sektorem zemĢdĢlství, ten však dlouhodobĢ zaznamenává
dynamické snižování produkce. Naopak potenciál je spatƎován vcestovním ruchu. Byli to ostatnĢ
také chalupáƎi, kteƎí dokázali i pƎes nepƎízeŸ doby zachovat historicky cenný ráz ēeských a
moravskýchvesnice.ProvenkovjepƎitomdƽležité,abytatorekreaēnífunkcezƽstalazachována.Je
vnítotižskrytbudoucípotenciálprovenkovskýrozvojvrozšíƎenéEU.Opravapƽvodníchsídelajejich
rekreaēní využití pro venkovskou turistiku je vsouēasnosti nezbytnou souēástí úspĢšné venkovské
politikyadobrounepƎímoupodporoumístníchzemĢdĢlcƽaodbytujejichlokálníprodukce.
Graf–MíranezamĢstnanostivevenkovskémprostƎedí


Zdroj:SÚ.PostavenívenkovaveStƎedoēeskémkraji,Praha2009.


http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/NezamestnanostͲvͲnasemͲzemedelstviͲroste__s43x56727.html

11
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Závažnost ekonomických problémƽ venkova potvrdila také ohnisková skupina a realizované
dotazníkové šetƎení. ZnĢho vyplynulo, že nejzávažnĢjším problémem, kterému venkov ēelí, jsou
otázky související strhem práce. Pracovní pƎíležitosti na venkovĢ hodnotilo jako problémové 57 %
obcí,jakoēásteēnĢproblémovépak36%.
Graf–EkonomicképroblémynavenkovĢ


Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení

OMEZENÁNABÍDKAVE\EJNÝCHSLUŽEB
V souēasné dobĢ je venkov domovem zejména pro starší obyvatele a pro bohatší vrstvu lidí. Proti
celostátnímprƽmĢrnýmúdajƽmvykazovalavĢkovástrukturavenkovajakocelkuvroce2000jednak
vyšší podíl obyvatel starších 65 let (14,8 %), ale i dĢtské složky (16,6 %). Tím jak venkov neustále
populaēnĢstárne,narƽstávýznamsociálníchasociálnĢzdravotníchslužeb.OstatnĢkvalitaživotalidí
na venkovĢ je kromĢ jiného dána dostupností veƎejných služeb, jako je napƎíklad zdravotnictví,
školství,volnoēasovéaktivity,sport,kulturaapod.
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GrafͲIndexstáƎívobcíchvenkovskéhoprostoru


Zdroj:SÚ.PostavenívenkovaveStƎedoēeskémkraji,Praha2009.
PodívámeͲli se na následující tabulku, zjistíme, že velká ēást venkovských obcí je vybavena
mateƎskými školkami, svybaveností voblasti základního školství ēi dokonce zdravotnictví je to však
výraznĢhorší.
Graf Ͳ Procentuální podíl venkovských obcí podle krajƽ eska salespoŸ jednou vybranou veƎejnou
službouvesprávnímobvoduobcekroku2006a2007

Kraj

ProcentuálnípodílobcísalespoŸ1veƎejnouslužbou
mateƎskáškola

StƎedoēeský
Jihoēeský
PlzeŸský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysoēina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
CELKEM

39,7
32,2
32,8
50,5
48,8
56,3
46,4
45,9
33,4
59,1
66,1
69,2
77,0
46,3

základníškola
neúplná
17,0
12,4
15,1
23,8
15,1
33,9
24,7
22,7
17,1
30,3
31,9
36,4
41,6
22,2

základníškola
úplnádevítiletá
11,2
10,5
10,5
13,3
14,0
16,9
11,1
12,9
10,0
13,4
17,4
14,0
21,7
12,6

lékaƎpro
dospĢlé

lékaƎprodĢti

21,0
20,5
19,7
35,2
27,1
25,7
19,3
14,8
15,0
20,0
31,1
32,4
38,5
22,0

Zdroj:CEP,2010,s.34.
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14,4
16,6
12,9
10,5
13,0
15,3
9,1
12,0
13,4
17,6
21,1
30,8
26,1
15,7

VrámcirealizovanéhodotazníkovéhošetƎeníobcetématasouvisejícísveƎejnýmislužbami(školství,
sociálníslužby,zdravotnictví,kultura,sport,apod.)hodnotíspíšeneutrálnĢ.PouzevpƎípadĢkapacit
mateƎských škol lze zaznamenat vyšší intenzitu problémƽ, což souvisí sēastĢjšími zƎizovatelskými
kompetencemivtétooblasti.
Graf–ProblémyvoblastiveƎejnýchslužebvemĢstech

Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení
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3.RÁMECPODPORYVENKOVA
ZEVROPSKÝCHFONDp
StejnĢjakostávajícísmlouvynehovoƎívýslovnĢomĢstechajejichpodpoƎe,anirozvojvenkovavnich
neníspecifickyzmínĢn.Lisabonskásmlouvapodleēlánku174hovoƎíosnižovánírozdílƽmeziúrovní
rozvoje rƽzných regionƽ a snižování jejich zaostalosti. Ktomu Unie využívá strukturální fondy,
tj.orientaēnísekciEvropskéhozemĢdĢlskéhoorientaēníhoazáruēníhofondu,Evropskýsociálnífond
a Evropský fond pro regionální rozvoj, investice Evropské investiēní banky a jiné dostupné finanēní
nástroje.12
Unie si však uvĢdomuje dƽležitost fungování místních komunit, postavení venkova pro udržitelnost
života v ēlenských státech a jeho úlohu pro tváƎ Evropy, zejména proto, že cca 80 % území EU je
venkovského typu. Evropa dosud hledá nejlepší model, kterým by rozvoj venkova podpoƎila a je
otázkou, nakolik se jí to daƎí. Podpora rozvoje venkova byla, stejnĢ jako podpora mĢst, pƽvodnĢ
souēástí regionální politiky. Spoleēná zemĢdĢlská politika (SZP) se dlouho koncentrovala hlavnĢ na
zemĢdĢlstvíaprodukcipotravin.Teprvev90.letech20.stoletísevnízaēalyobjevovatijinéaspekty,
jako napƎ. zohlednĢní environmentálních dopadƽ zemĢdĢlské výroby na spoleēnost. Až teprve
pozdĢji, od roku 2000, kdy se hledalo nové smĢƎování Spoleēné zemĢdĢlské politiky (SZP), se stal
souēástíjejího2.pilíƎeirozvojvenkova13,azdepatƎídodnes.PƎestožespojenísezemĢdĢlstvímmƽže
být ēásteēnĢ pochopitelné, kvƽli sektorovému zamĢƎení SZP, silné zemĢdĢlské zájmové lobby a
významu SZP pro nĢkteré ēlenské státy má rozvoj venkova v SZP ztíženou pozici. Navíc z politiky
soudržnosti podpora venkova nevymizela a nepƎímo ji ovlivŸují také sektorové politiky EU (napƎ.
politikaživotníhoprostƎedí,dopravy,zamĢstnanostiatp.).
Mimo„klasickou“podporuvenkovaprostƎednictvímregionálnípolitikyneboSZPpƎinesladevadesátá
léta také zavedení iniciativ Evropské komise typu LEADER14 nebo URBAN. TĢmi se Komise snažila
podpoƎitnovéteoretickékonceptyrozvojeúzemívpraxi,kterédávajívĢtšíprostoraktérƽmvúzemía
dávají jim vĢtší odpovĢdnost. Iniciativy mĢly vyēlenĢny specifické prostƎedky na úrovni Komise a
pokraēovaly až do roku 2006. Po reformĢ evropských politik od roku 2007 se „rozpustily“
doprogramƽ ēlenských státƽ. Snahou bylo více zohlednit principy, které mĢly iniciativy podpoƎit,
vnárodních politikách státƽ EU tak, aby je ēlenské státy využívaly pƎirozenĢ jako souēást svých
pƎístupƽ.MetodaLEADERsetakmĢla státbĢžnou avšempƎístupnousouēástíprogramƽ,atojako
4.osaprogramƽrozvojevenkovaēlenskýchzemíUnie.



l.175SmlouvyofungováníEUveznĢníLisabonskésmlouvy.
Tzv.1.pilíƎSZPpokrývápƎíméplatbyzemĢdĢlcƽm.Z2.pilíƎeseposkytujídotacedozemĢdĢlstvíadorozvojevenkova.
14
LEADER=LinksBetweenActionsfortheDevelopmentoftheRuralEconomy.Propojeníakcíprorozvojvenkovského
hospodáƎství.
12

13
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TabulkaͲSchémavývojeevropskýchpolitiknapodporurozvojevenkova
Období

SZP

Regionálnípolitika

Podporarozvojevenkova

1.období
1958
15
(1975 )–
1988
2.období
1989Ͳ
1993


VytvoƎeníSpoleēné
zemĢdĢlsképolitiky,
vznikEAGGFaESF

Formování
regionálnípolitiky,
vznikERDF(1972)

Neexistovala

PoēátekreforemSZP–
sníženígarantovanéceny
zemĢdĢlskýchproduktƽa
pƎijetíkvót

1.reformafondƽ
solidarity,vytvoƎení
kohezníhofondu

3.období
1994–
1999

PƎijetíobecnýchprincipƽ
reformySZP,zavedení
pƎímýchplateb;zavedení
snižovánívýdajƽnaSZP

2.reforma
strukturálních
fondƽ,
zdvojnásobení
prostƎedkƽ

4.období
2000–
2006

Vznik2.pilíƎeSZP,
postupnýpƎechodna
decoupling16(vznik
systémuSPS–platebna
farmu),vznik
pƎedvstupníhoprogramu
SAPARD
ÚplnépƎevedenírozvoje
venkovapodSZP;
zavedenísystémuSAPS
(platebnaplochu);
dobrovolnámodulace;
zavedenízemĢdĢlského
poradenskéhosystému;
zavedenícrossͲ
18
compliance 

Zjednodušení
regionálnípolitiky

Cíl1regionálnípolitikyzahrnuje
podporuzemĢdĢlstvíavenkova
(financovanouzEAGGFaFIFG);
specifickýcíl5bnapodporu
rozvojevenkovaregionƽCíle2
Cíl1regionálnípolitikyzahrnuje
podporuzemĢdĢlstvíavenkova
(financovanouzEAGGFaFIFG);
specifickýcíl5bnapodporu
rozvojevenkovaregionƽCíle2

Rozvojvenkovafinancovaný
zEAGGFaERDFprostƎednictvím
operaēníchprogramƽ17.

Dalšízjednodušení
regionálnípolitiky

RozvojvenkovajakosouēástSZP
realizovanýprostƎednictvím
Programƽrozvojevenkova;dílēí
opatƎeníƎešíregionálnípolitika
prostƎednictvímoperaēních
programƽ(investicedo
infrastrukturyurēitévelikostní
kategorieobcí,cestovníruchatp.)

DalšítlaknapƎevádĢní
pƎímýchplatebdo2.
pilíƎeSZP;zrušeníSPSa
SAPSajejichnahrazení
vícesložkovýmsystémem
založenýmnaplatebních
nárocích(podpora
aktivníchzemĢdĢlcƽ21a
tlakna„ozelenĢní“
pƎímýchplateb22)

Úzkávazba
regionálnípolitiky
nacíleStrategie
Evropa2020;
koordinace
regionálnípolitikya
SZP;další,zejména
administrativní,
zjednodušování,
koncentracezdrojƽ

?

5.období
2007–
2013

6.období
2014–
20201920

Iniciativyna
podporuvenkova
Neexistovaly

LEADERI

LEADERII

LEADER+

Zrušenísamostatné
iniciativyLEADER,
metodaLEADERjako
4.osadotaēních
programƽrozvoje
venkovaēlenských
státƽ
shorizontálním
zamĢƎenímdovšech
ostĢchtoprogramƽ
MetodaLEADERjako
souēástSZPi
regionálnípolitiky

Zdroje:vlastnízdrojeaMÁTL,OndƎejetal.NašemĢstaaevropsképeníze:PotenciálmĢstskédimenze
strukturálníakoheznípolitikyEvropskéhospoleēenství.Praha:MEPCO,2009.106s.


15Obdobíregionálnípolitikyzaēínáažv70.letech230.století.
16
OdstranĢnívazbypodpornazemĢdĢlskouvýrobu.
17
NapƎ.veskérepubliceexistovalvobdobílet2004–2006OperaēníprogramrozvojvenkovaamultifunkēnízemĢdĢlství.
18
VazbavypláceníplatebzemĢdĢlcƽmnadodržovánístanovenýchstandardƽ(zákonnépožadavkynahospodaƎeníadobré
zemĢdĢlskéaekologicképodmínky).Humpál,VÚZE,2006.
19
Kdatuvznikutétopublikacesejednáonávrhynareformyodroku2014,kteréještĢmohoudoznatzmĢn.
20
TotoobdobíjevelmisilnĢpoznamenánosvĢtovoufinanēníkrizíatlakemnazvýšeníkonkurenceschopnostiEU.Veškeré
aktivitySZPiregionálnípolitikyjsouprotonávázánynapolitickýdokumentEUStrategieEvropa2020,kterýstanovuje
specifickécíle,jichžmáEUvhorizontudoroku2020dosáhnout.SouēástíjetakévĢtšíprovazbaakoordinaceintervencí
zregionálnípolitikyaSpoleēnézemĢdĢlsképolitiky.
21
Platbabudeobsahovatzákladníplatbu,30%složkuozelenĢníaplatbupromladéfarmáƎe.
22
OzelenĢnízahrnujediverzifikacipĢstovanýchplodin(nejménĢ3plodiny),uchovánístálýchpastvinavyēlenĢní7%
obhospodaƎovanépƽdynaekologickéúēely.
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MÍSTNÍROZVOJVREGIONÁLNÍPOLITICEASZP
DokumentyEUzamĢƎenénapodporurozvojevenkovaseēastoopírajíotzv.místnírozvoj.VzásadĢ
jdeopƎístupcharakterizovanýtermínyjako„zdolanahoru“,„integrace“,„participace“,„partnerství“,
„místnĢ orientovaný pƎístup“ atp. Vede kudržitelnému rozvoji komunit / obcí / mĢst / regionƽ
akaktivnímu zahrnutí aktérƽ vúzemí do procesu rozvoje. Jde o „územní pƎístup“ krozvoji a
ozohlednĢní udržitelných aspektƽ pro budoucnost území a lidí na nĢm žijících. Místní rozvoj se
pƎípadodpƎípadulišírozsahem,zamĢƎenímiteoretickýmivýchodisky,pƎiēemžnevždyjezƎejmýcíl,
ke kterému smĢƎuje. Vzákladu se však soustƎedí na sociální a ekonomický rozvoj znevýhodnĢných
oblastí, je spojen surēitým územím, integruje rƽzné sektorové politiky a vúzemí mobilizuje rƽzné
aktéry23.
Podporu místního rozvoje, aƛ už na úrovni mĢst nebo venkova, Ǝeší ēlenské státy EU a Evropská
komisedlouhodobĢ,spolusvývojemekonomickýchteoriíspojujícíchhospodáƎskýrozvojsúzemíma
jeho kapitálem. Vymezení nepƎíliš velkého území, na kterém krozvoji dochází, je pro místní rozvoj
zásadní.RozvojjepodmínĢnnemateriálnímiavztahovýmizdroji,sociálnímiainstitucionálnímivztahy
a otevƎeným systémem Ǝízení (governance). Má svá pozitiva ve formĢ zacílení intervencí, lepšího
využitízdrojƽ,vēetnĢúēinnĢjšíspecializace,aschopnostinadanémúzemíƎešeníintegrovat.Máisvé
negativnístránky,protoževyvolávásoutĢžmeziúzemími(dĢlíspoleēnostnaty,kteƎívyhrávajíaty,
kdo prohrávají). To mƽže negativnĢ stigmatizovat lidi na daném území žijící, protože úspĢch ēi
neúspĢch personifikuje. Tenze mezi soutĢží a spoluprací je dosud nevyƎešeným aspektem investic
domístního rozvoje. Dalším negativem mƽže být krátkodobý pohled na investiēní politiky a
neschopnostlokálníchaktérƽsledovatdlouhodobépoliticképriorityacíle24.
MístnírozvojmƽžemítformujakpodporyaglomeraēníchvazebmĢst(napƎ.ēeskéintegrovanéplány
rozvoje mĢst jsou jedním zpƎíkladƽ), tak formu podpory venkovských komunit metodou LEADER
(prostƎednictvím místních akēních skupin). Iniciativy LEADER a URBAN se tak vlastnĢ staly nástroji
podpory konceptu místního rozvoje, který se nyní Evropská komise snaží vsouvislosti se zacílením
politikzohlednitnapƎíēstrukturálnímifondypƎímoprostƎednictvímprogramƽvgesciēlenskýchstátƽ.
SrƽznýmipƎístupyzaloženýminamístnímrozvojipoēítátaképodporasmĢƎovanádorozvojeúzemí
vprogramovacímobdobíEUodroku201425.
Uvenkovajevšakkonceptmístníhorozvojeakcentovánvícenežjinde.Jetodánovýznamemúzemí
pro venkov (z hlediska geografického je 80 % území EU venkovem) a menším množstvím obyvatel
navenkovĢžijícím.AktéƎinavenkovĢjsouvzájemnĢvíceprovázániajejichparticipacenarozvojije
provenkovzásadní.SvouspoleēenskourolihrajezemĢdĢlství,protožezemĢdĢlskéaktivityovlivŸují
chodživotavenkova.RealizacemístníhorozvojejetedynutnásezapojenímzemĢdĢlcƽ.
Výše uvedené vede knejasnému vymezení rozvoje venkova (spoēívající už vtom, že zteoretického
hlediskajetĢžkévymezitvenkovskýprostorajeho„hranice“jsouspíšeadministrativníhorázuališíse
státodstátu),tĢžkostempƎidefinovánírozhranípodporymezi„venkovem“a„mĢstem“akotázkám,


IRSaIGOP(2011:5).
IRSaIGOP(2011).
25
UnieprotochcevyužítƎadunástrojƽ,napƎíkladIntegrovanéteritoriálníinvestice(urēenézejménapromĢsta),Spoleēné
akēníplány(financovanézejménazESF)nebokomunitnĢvedenýmístnírozvojzaloženýnametodĢLEADER(Community
LedLocalDevelopment).
23
24
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kterésetýkajíinstitucionálníhouspoƎádánípodporyrozvojevenkova(tj.jakrozvojvenkovapodpoƎit,
prostƎednictvímjakýchnástrojƽakdobymĢlibýthlavnímiaktéry).

ESKÝKONTEXTROZVOJEVENKOVA
VeskérepublicejemetodaLEADERpoužitaparalelnĢspodporoujednotlivýchobcíamikroregionƽ,
resp.svazkƽobcí.VenkovjetakpodporovánjakpƎesprogramyrozvojevenkovaadotacespravované
veƎejnou správou, tak pƎes operaēní programy nebo prostƎednictvím metody LEADER pƎes místní
akēnískupiny(MAS).ZatímcoaleMASmajíjakosouēástunijnípodporyzProgramurozvojevenkova
vyēlenĢnyspecificképrostƎedkynasvƽjrozvoj,sekterýmimohouoperovat,usvazkƽobcítomutak
není. Podpora svazkƽ obcí dle zákona o obcích ē. 128/2000 Sb. nemá vdotaēních programech
specifickouformu,svazkyobcíjsouujednotlivýchopatƎenívĢtšinoujenjednímzƎadypƎíjemcƽvedle
obcí nebo dalších pƎíjemcƽ. Což nemusí být špatnĢ, na druhé stranĢ to ale otevírá otázku, zda je
smysluplné,abynĢkterézejménanákladnéinfrastrukturníprojektybylyrealizoványpouzenaúzemí
jednotlivé obce, resp. zda není ve veƎejném zájmu poskytování služby vúzemí nĢjakým zpƽsobem
koordinovat a pƎedurēit, napƎ. velikostí území nebo poētem obyvatel. Výkon samosprávy by tím
nemusel být dotēen, protože vždy by bylo na rozhodnutí jednotlivých starostƽ a zastupitelstev a
nadohodĢ obcí mezi sebou, kde, jak a jaké služby poskytovat. Snovou reformou Spoleēné
zemĢdĢlské politiky od roku 2010, která uvažuje o rozšíƎení pƽsobnosti místních akēních skupin
(MAS)ikvyužitívostatníchstrukturálníchfondech(tj.vERRFaESF),tedyvoperaēníchprogramech,
takévyvstáváotázka,nakolikjsoutatouskupeníschopnázprostƎedkovatƎádovĢvĢtšíobjemypenĢz,
aniž by to destabilizovalo systém veƎejné správy veské republice a na venkovĢ. PƎestože pƎidaná
hodnota zapojení rƽzných aktérƽ na venkovĢ do procesu rozvoje prostƎednictvím MAS je
neopominutelná,nevšechnyMASfungujíideálnĢ.Otázkoukdiskuzijetaképolitickálegitimitajejich
rozhodováníoveƎejnýchprostƎedcích, protože MASnejsoutvoƎenyjenvolenýmizastupiteli.Vtéto
souvislosti sama Komise zmiŸuje nutnost podƎídit strategie MAS tĢm, kdo jsou "tvƽrci veƎejných
politik, aby bylo zajištĢno, že stanovení místních potƎeb "zdola nahoru" pƎihlíží k prioritám
stanoveným na vyšší úrovni"26. A protože v esku neexistuje povinnost vztahovat strategie MAS
kstrategiím napƎ. svazkƽ obcí a protože Ǝízení MAS probíhá zejména vertikálnĢ prostƎednictvím
ministerstva zemĢdĢlství, vznikají mezi starosty urēité obavy, zda budou moci o rozvoji území
skuteēnĢrozhodovat.
Zvýše uvedeného je zƎejmé, že podpora místního rozvoje zdotaēních titulƽ není v esku pƎíliš
koordinována a Ǝídí se víceménĢ zájmy té které skupiny. Situaci nepƎidává ani to, že fakticky
navenkovĢ existuje celá Ǝada rƽzných zprostƎedkujících subjektƽ, které spolu ēasto své intervence
nekoordinují.NaúrovnistátuchybíjasnápƎedstavaorozvojivenkovskéhoúzemí,otom,kteƎíaktéƎi
jsou pro jeho rozvoj dƽležití, ve kterých oblastech má kdo jakou roli a proē je tƎeba mít jasné
mantinely,jakmístníúzemnírozvojpodpoƎit.VenkovtakdoplácínaještĢnezcelausazenoureformu
veƎejné správy, roztƎíštĢný pƎístup resortƽ, které mají vR rozvoj „v gesci“, na nedostateēnou
koordinaciaktivitzestranykrajƽ,nevyƎešenéproblémyzletpƎedrokem1989(napƎ.stáleprobíhající
komplexnípozemkovéúpravy)avneposledníƎadĢnavzájemnounevraživost,kteráztohopramení.
Dosud v esku chybí pƎístup, který by považoval rozvoj venkova za horizontální politiku se svými

26

Prvkyspoleēnéhostrategickéhorámcenaobdobí2014–2020proEvropskýfondproregionálnírozvoj,Evropskýsociální
fond,Fondsoudržnosti,EvropskýzemĢdĢlskýfondprorozvojvenkovaaEvropskýnámoƎníarybáƎskýfond.Pracovní
dokumentútvarƽKomise,2012,s.9.Vizhttp://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
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sektorovýmiaspekty(životníprostƎedí,doprava,energetika,zemĢdĢlstvíatp.),prokteroubystátmĢl
vytvoƎitstabilnífinanēní,institucionálníalegislativnízákladnu.Jednímzezpƽsobƽ,jaksesvýzvami,
kterékomunitnĢvedenýmístnírozvojdlepƎedstavEvropskékomiseporoce2013pƎinese,bymohlo
býtznovuobnoveníporadníchshromáždĢní,jakobylyubývalýchokresƽ.TatoshromáždĢníbymohla
vytváƎet strategie rozvoje území, která by pokrývala, k nimž by se následnĢ mohly vztahovat
strategickédokumentyaprojektyMAS.
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4.INTERVENCENAPODPORUVENKOVA
PodlePƽēkaaOchrany27jeevropskéfondymožnéanalyzovatznĢkolikahledisek.Prvnímaspektem
je obsahový rozmĢr výdajových politik, pokrývající cíle a pƎíjemce pomoci. Obsahová analýza se
zabývá otázkou, jaké cíle jsou, resp. mají být podporovány a komu jsou, resp. mají být urēeny.
Druhým aspektem je finanēní rozmĢr pokrývající téma rozsahu poskytované podpory. TƎetím,
posledním, aspektem je pak organizaēní rozmĢr. Ten se vĢnuje pravidlƽm využívání evropských
fondƽ,avnašempƎípadĢspecifickyrolivenkovskýchobcíajejichpostavenívimplementacipolitiky
soudržnostiaspoleēnézemĢdĢlsképolitikyveskérepublice.

OBSAHOVÝROZM RKOHEZNÍPOLITIKY
Tatoēástse bezprostƎednĢtýkámíryuspokojovánípotƎebaproblémƽvenkova.Popisuje,jakéjsou
hlavní oblasti intervencí vprogramovacím období 2007Ͳ2013, a nastiŸuje prioritní oblasti podpory
venkovazevropskýchfondƽporoce2014.

HLAVNÍOBLASTIINTERVENCÍ
Vprogramovacímobdobí2007Ͳ2013jepƎiimplementacikoheznípolitikyveskérepublicevyužíváno
26operaēníchprogramƽ,kteréjsourozdĢlenymezitƎicílepolitikyhospodáƎskéasociálnísoudržnosti
Ͳ konvergence, regionální konkurenceschopnost a zamĢstnanost a evropská územní spolupráce.
VedletohoēástvenkovskýchobcímƽžeēerpatvrámciProgramurozvojevenkovaimplementujícího
Spoleēnou zemĢdĢlskou politiku vtuzemském kontextu. Urēitá obec mƽže ēerpat pouze z toho
operaēního programu, který pokrývá oblast, kde leží. VĢtšinou tedy pƎichází v úvahu 7 tematických
OP(stím,žeOPDopravaaOPVĢdaaVýzkumjenvelmiomezenĢ,OPPodnikáníainovacepouzena
objekty pro podnikání nebo pro vlastnĢné firmy), 1 ROP (dlepƎíslušného NUTS II), s výjimkou
StƎedoēeského kraje i jeden až dva programy pƎíhraniēní spolupráce a dále 2 nadregionální OP.28
Strukturaprogramƽ,jejichkoordinaceaƎízeníjeshrnutovdokumentunazvanémNárodnístrategický
referenēní rámec, který vychází z již dƎíve zpracovaného Národního rozvojového plánu R. Celková
dokumentace operaēních programƽ pƎedstavuje cca 3.000 stran textu, spoleēnĢ sprovádĢcími
dokumentysejednáocca5až6tisícstrantextu.29
ZhlediskatematickéhozamĢƎeníimplementaēníarchitekturyjetƎebakonstatovat,žeprogramyjsou
pojaté nesmírnĢ široce, snahou je podporovat v podstatĢ vše. NejēastĢji uvádĢnými cíli jsou
zkvalitnĢní životního prostƎedí, rozvoj lidských zdrojƽ, ekonomický rozvoj, rozvoj cestovního ruchu.
PomĢrnĢ ēasto se také objevuje dƽraz na zvýšení kvality života, pƎípadnĢ rozvoj technické
infrastruktury a dopravní dostupnosti. Vzhledem k nízkému objemu prostƎedkƽ, s nimiž je možné


27

PpEK,Milan;OCHRANA,František.ChytráveƎejnáspráva.Praha:Ministerstvopromístnírozvoj,Národníorgánpro
koordinaci,2009.200s.s.23
28
HARTMANN,Igor;ŠKORGA,David;OJÍKOVÁ,Helena.DotaēnítitulyEU:Proobce,svazkyobcí,organizacezakládanéa
zƎizovanéobcemivprogramovacímobdobí2007Ͳ2013.Praha:MMR,2009.99s.DostupnézWWW:
<http://www.smocr.cz/data/files/dotacniͲtitulyͲeu.pdf>.
29
AnalýzaoperaēníchprogramƽpropotƎebymĢstaobcíeskérepubliky.Praha:MEPCO,2007.149s.DostupnézWWW:
<http://www.smocr.cz/dotaceͲaͲgranty/strukturalniͲfondy/zͲcehoͲmuzeteͲvͲletechͲ2007ͲͲ2013ͲcerpatͲevropskeͲdotaceͲ
.aspx>.
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volnĢ nakládat, není možné plnit všechny ambiciózní cíle. PƎevážná vĢtšina intervencí je navíc
sektorové povahy, stále pƎetrvává dominující sektorový pƎístup s nekoordinovaným územním
dopadem. To je navíc umocnĢno rivalitou mezi jednotlivými sektory i mezi orgány ústƎední,
regionální a lokální správy. Vsouēasném období tak nejsou efektivnĢ definovány ty nejpotƎebnĢjší
aktivityananĢsmĢƎoványfinanēníprostƎedky.30
Podrobná informace o operaēních programech a opatƎeních využitelných obcemi vrámci
programovacíhoobdobí2007–2013jesouēástípƎílohy2.31

VYMEZENÍPRIORITNÍCHOBLASTÍVENKOVAPROBUDOUCÍSM \OVÁNÍPODPORY
Zpohledu starostƽ je vsouvislosti sbudoucností využívání evropských fondƽ patrnĢ nejdƽležitĢjší
odpovĢě na otázku, co bude možné financovat vkontextu toho, co obce financovat potƎebují.
PƎestože debata o prioritách ēerpání jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni není dosud
definitivnĢuzavƎena,jiždnesjejasné,ževporovnánísesouēasnýmstavembudoumožnostivýraznĢ
omezenĢjší.
Souēástí souboru legislativních návrhƽ pro kohezní politiku, zveƎejnĢných Evropskou komisí 6. Ǝíjna
2011, jsou také taxativnĢ vymezené oblasti, které bude možné zevropských fondƽ financovat.
ScílemmaximalizovatpolitikysoudržnostipƎidosahováníevropskýchprioritKomisenavrhujeposílit
proces strategického plánování. Toto opatƎení znamená to, že Evropská komise navrhuje zamĢƎit
finanēníprostƎedky naomezenýpoēettematickýchcílƽ, které bybylyvsouladusestrategiíEvropa
2020. Návrh naƎízení ospoleēných ustanoveních v ēlánku 9 definuje na evropské úrovni následující
tematickécíle:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Posílenívýzkumu,technologickéhorozvojeainovací;
ZlepšenípƎístupukinformaēnímakomunikaēnímtechnologiím,jejichvyužitíakvality;
ZvýšeníkonkurenceschopnostimalýchastƎedníchpodnikƽ,odvĢtvízemĢdĢlství,rybáƎstvía
akvakultury;
PodporapƎechodunanízkouhlíkovéhospodáƎstvívevšechodvĢtvích;
PodporapƎizpƽsobenísezmĢnĢklimatu,pƎedcházenírizikƽmaƎízenírizik;
OchranaživotníhoprostƎedíapodporaúēinnéhovyužívánízdrojƽ;
PodporaudržitelnédopravyaodstraŸovánípƎekážekvklíēovýchsíƛovýchinfrastrukturách;
PodporazamĢstnanostiapodporamobilitypracovníchsil;
PodporasociálníhozaēleŸováníabojprotichudobĢ;
InvesticedovzdĢlávání,dovednostíaceloživotníhouēení;
PosilováníinstitucionálníkapacityaúēinnéveƎejnésprávy.

Evropskákomisevnávrzíchnejenženavrhlazúžitpoēettzv.priorittj.oblastí,kterébysemĢlyzfondƽ
Evropské unie financovat, ale dokonce stanovila i pƎesné pomĢry, jak by mĢly být tyto jednotlivé
fondy rozdĢleny. tvrtinu prostƎedkƽ budou muset konvergenēní regiony investovat do lidských

30

ZhodnoceníregionálnípolitikynaúrovnikrajƽvRanávrhjejíhozefektivnĢní[online].Praha:DHV,2007[cit.2010Ͳ07Ͳ
01].DostupnézWWW:<http://www.mmrͲvyzkum.cz/INFOBANKA/zaverecnaͲzpravaͲprojektuͲ2769.aspx>.
31
TatopƎílohabylazpracovánasvyužitímnásledujícíchtextƽ:AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediska
budoucíkoheznípolitiky:Pracovníverze.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s.aProgramypromístnísamosprávu.
Praha:MMR,2008.6s.
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zdrojƽ (ESF), polovinu zdrojƽ v rámci EFRR pak do malých a stƎedních podnikƽ, vĢdy a výzkumu a
tzv.zelenéekonomiky.
Také eská republika již své priority investování z evropských fondƽ na národní úrovni projednala.
Dne 31. srpna 2011 vláda pƎijala dokument nazvaný Souhrnný návrh zamĢƎení budoucí kohezní
politikyEUporoce2013vpodmínkácheskérepubliky,kterýdefinujenárodnírozvojovéprioritya
tematickéoblastiproēerpánífondƽEUporoce2013.TĢmijsou:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Zvýšeníkonkurenceschopnostiekonomiky
o Podporapodnikání
o Podporarƽstuzaloženéhonainovacíchavýsledcíchvýzkumuavývoje
o FungujícítrhprácejakopƎedpokladkonkurenceschopnéekonomiky
o ZvyšováníkvalityvzdĢlávání
RozvojpáteƎníinfrastruktury
o Podporakonkurenceschopnostizlepšenímdopravníinfrastruktury
o Rozvojinfrastrukturyelektronickýchkomunikací
o ZkvalitŸováníenergetickýchsítí
o Rozvojenvironmentálníinfrastruktury
ZvyšováníkvalityaefektivityveƎejnésprávy
o ZkvalitŸovánílegislativníhoaregulaēníhoprostƎedí
o PodporaoptimalizaceprocesƽveveƎejnésprávĢ
o VytvoƎeníarozvojstandardƽveƎejnýchslužeb
o ZavádĢníarozvojdigitalizaceagendveƎejnésprávy
o ZvyšováníkvalifikaceveveƎejnésprávĢ
PodporasociálníhozaēleŸování,bojeschudobouasystémupéēeozdraví
o PodporasociálníhozaēleŸováníabojeschudobou
o Podporasystémupéēeozdraví
Integrovanýrozvojúzemí
o Posíleníregionálníkonkurenceschopnosti
o Podporaúzemnísoudržnosti
o ZlepšováníkvalityživotníhoprostƎedí

VĢtšina potƎeb obcí svýjimkou rozvoje sportu spadá do národních rozvojových priorit, které jsou
definoványjakopomĢrnĢvšeobecné.NarozdílodevropskýchprioritjsourelativnĢúzcezamĢƎenya
celá Ǝada témat, která obce dle potƎeb plánují Ǝešit, do tĢchto oblastí nespadá. Naopak celá Ǝada
evropskýchprioritjakojepodporavĢdyavýzkumu,zlepšenípƎístupukinformaēnímakomunikaēním
technologiím ēi využití obnovitelných zdrojƽ energie nepƎedstavuje primární zájmem pƎedstavitelƽ
místníchsamospráv.
Zuvedenýchdokumentƽ,vlastníhodotazníkovéhošetƎeníiuspoƎádanéohniskovéskupinyjepatrné,
žehlavníprioritoupropƎíštíprogramovacíobdobítotižzƽstávajítzv.tvrdé,infrastrukturníprojekty.
Dlouhodobá pomoc infrastruktuƎe pƎedstavuje nejdƽležitĢjší a nejúēinnĢjší regionální ekonomický
nástroj.InfrastrukturníopatƎenímávlivnavšeobecnézlepšeníkvalityúzemíapƽsobíspolehlivĢjia
trvaleji, než napƎ. finanēní nástroje.32 Prioritou jsou jak infrastrukturní projekty vdopravní oblasti
(správa obecních komunikací, úpravy veƎejného prostranství a chodníkƽ), tak venvironmentální
oblasti (infrastruktura odpadních vod a jejich ēištĢní, zateplování veƎejných budov a ēásteēnĢ též
zásobovánípitnouvodou).Preferovanouoblastíjetakérozvojobcíspoēívajícívnovýchplocháchpro


32

ADAMÍK,Stanislav.Regionálnípolitikaamanagementregionƽ,obcíamĢst.Ostrava:VŠBͲTU,Ekonomickáfakulta,
2000.133s.
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bydlení, rekonstrukci osvĢtlení a jiných sítí apod. Obce vnímají silnĢ také svoji roli krajinotvƽrce
(regenerace vodních tokƽ, protipovodŸová opatƎení, revitalizace krajiny, výsadba zelenĢ apod.).
Naopak na okraji zájmu je zlepšování služeb veƎejné správy, využívání informaēních technologií,
stejnĢjakovyužíváníobnovitelnýchzdrojƽenergie.
Vsouvislosti se zmĢnou struktury populace a její vyšší orientací na zákaznický pƎístup získají
vbudoucnu nadƽležitostitakéveƎejnéslužby,byƛ nynínejsoustarostyastarostkamivnímányjako
prioritní téma pro investování. NĢkteré ztĢchto služeb, zejména pak sociální a zdravotní služby, se
totiž vsouvislosti se stárnutím populace stanou nevyhnutelnou souēástí obecního zájmu, jiné, jako
tƎebakultura,volnoēasovéaktivityaaktivníodpoēinek,narostounavýznamuvsouvislostispƎáními
obyvatelvenkova.RealizovanédotazníkovéšetƎenívšakukázalo,žesvýjimkoupodporymateƎského
školstvíjeoblastveƎejnýchslužebvesrovnánísjinýmiprioritamiupozaěována.
Graf–Priorityvenkovskýchobcíproēerpáníevropskýchfondƽ


Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení
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FINANNÍROZM RKOHEZNÍPOLITIKY
PƎibližnĢ41%výdajƽvenkovskýchobcíjsoukapitálovévýdaje.InvestiēnívýdajeobcíēinívpƎepoētu
najednohoobyvatelecca7tisícKē.Investicezevropskýchfondƽjsouvýznamnouēástíkapitálových
výdajƽobcí,bezevropskýchfondƽbyceláƎadaprojektƽnebylavƽbecrealizována.Jenesporné,že
evropsképrostƎedkyumožŸujírealizacimnohasmysluplnýchprojektƽ.ProobceamĢstajsouproto
evropské fondy významnou pƎíležitostí pro modernizaci infrastruktury, rozšíƎení služeb a zvýšení
kvalityživotaprosvéobēany.
TutopƎíležitostdrtivávĢtšinaobcívyužívá.PodlezveƎejnĢnéhoSeznamupƎíjemcƽpodporyzfondƽ
EUvícenež70%venkovskýchobcívsouēasnémprogramovacímobdobírealizujenebojižuskuteēnilo
projektpodpoƎenýzfondƽEvropskéunie.Zcelkovéhopoētu6.250obcíjichdotacizískalo4.884,ato
na8.399projektƽ.Celkováalokacenaprojektyobcíēinila33miliardKē,proplacenobylokpolovinĢ
roku 2010 15 miliard Kē. SrovnámeͲli údaje o intervencích vobcích a mĢstech sinformací, že
vpolovinĢ roku 2010 bylo veské republice Ǝídícími orgány schváleno 15.859 projektƽ v celkové
hodnotĢ366,5miliardKē,mƽžemekonstatovat,žeobcerealizujívícenežpolovinuprojektƽ(53%),
zcelkovéalokacevšakdosudzískalyneceloudesetinuprostƎedkƽ(9%).
Graf–Evropskédotaceaprojektymístníchsamospráv,podílsamosprávsdotací


Zdroj:Ministerstvopromístnírozvoj:FondyEvropskéunie[online].2010[cit.2010Ͳ08Ͳ09].Seznam
pƎíjemcƽpodporyzfondƽEU.DostupnézWWW:<http://www.strukturalniͲ
fondy.cz/getdoc/2eec9b32Ͳ0674Ͳ48baͲa419Ͳ90fa51db8823/SeznamyͲprijemcu>.,vlastnívýpoēty
PodívámeͲli se na údaje o pƎedpokládaném / uvažovaném rozpoētu projektƽ získaných
zdotazníkového šetƎení, vidíme, že obce považují za klíēové projekty rƽzné velikosti. Medián výše
dotaceumapovanýchprojektƽēiní3,8milionuKē,pomĢrnĢvelkýpoēetprojektƽvšakmározpoēet
vyššínež10milionƽKē.PrƽmĢrnávýšedotacenarealizovanéprojektyselišísvelikostíobce.Jakje
vidĢt na následujících grafech, s poētem obyvatel obce mírnĢ narƽstá výše dotace. Výjimkou jsou
vtomtoohleduvenkovskéobcenad2tisíceobyvatel,kdevýšedotacemírnĢklesáoprotisousední
velikostní kategorii obcí. PƎestože jsou evropské zdroje významným zdrojem pƎíjmƽ, projekty
nejēastĢji tvoƎí do 10 % rozpoētu obce, velká ēást projektƽ nepƎesahuje jednoroēní rozpoēet obce.
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Existujívšakobce,kterérealizujíprojekty,jejichžhodnotavysocepƎevyšujekaždoroēnírozpoētyobcí,
atovnĢkterýchpƎípadechirozpoētybĢhemmandátukomunálníhozastupitelstva.
Graf–Histogramvýšídotaceurealizovanýchprojektƽ(vtis.Kē)


Graf–PrƽmĢrnávýšedotacenarealizovanéprojektypodlevelikostníchkategorií(vtis.Kē)


Graf–Relativnívýšedotacevzhledemkrozpoētu(násobkypƎíjmƽrozpoētu)
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ORGANIZANÍROZM RKOHEZNÍPOLITIKY
TƎetím a posledním aspektem hodnocení kohezní politiky je její organizaēní rozmĢr. Tato ēást se
vĢnujeadministraciahodnocenípravidelprorealizaciprojektƽ,týkáserolevenkovaajehopostavení
vimplementaci evropských fondƽ vR. PƎináší souēasnĢ doporuēení, k jakým zmĢnám ēi
zjednodušením by mĢlo dojít, aby byla evropská kohezní a zemĢdĢlská politika voblasti rozvoje
venkovaefektivnĢjší.

HODNOCENÍSOUASNÉORGANIZACEEVROPSKÝCHFONDpZPOHLEDUVENKOVA
Zkušenosti venkova svyužíváním evropských fondƽ jsou pomĢrnĢ ambivalentní, a to jak zhlediska
administrativního vymezení venkova pro ēerpání evropských fondƽ, informovanosti, pƎípravy
projektƽ, Ǝízení projektƽ, spolupráce se zainteresovanými aktéry ēi globálního souladu sobecním
plánovánímavýkonemsamosprávyjakotakové.
Administrace se venkovským obcím jeví složitá a nevhodnĢ nastavená. U programƽ, ve kterých
mohou venkovské obce žádat o prostƎedky, je situace znaēnĢ nepƎehledná. NapƎíklad o peníze na
obnovu a rozvoj, tj. fakticky na nejdƽležitĢjší prostƎedky, o které obce stojí financující obēanskou
vybavenost, služby, ochranu památek nebo revitalizaci území, se obce do 500 obyvatel mohou
ucházetvProgramurozvojevenkova.Revitalizacebrowinfieldsjevšakomezenavelikostí5ha.Obce
nad 500 obyvatel a pokud má obec brownfields vĢtší než 5 ha musejí žádat v místnĢ pƎíslušných
regionálních operaēních programech. Program rozvoje venkova dále hradí vodohospodáƎskou
infrastrukturuuobcído2tis.obyvatel,avšakizdesenajdouvýjimkyͲnezpƽsobiléjsouobce,které
leží ve zvláštĢ chránĢných oblastech. Tyto obce spolu s obcemi nad 2 tis. obyvatel musejí žádat u
Operaēního programu Životní prostƎedí. Vzhledem k omezeným finanēním zdrojƽm na rozvoj
venkovavtomtoprogramuavysokéfinanēnínároēnostíprojektƽēistiēekakanalizacívšakpoptávka
vysocepƎevyšujenabídku.KromĢprojektƽ,kteréobcepƎedkládajípƎímozprostƎedkujícímorgánƽm
pƎíslušných programƽ pak ještĢ mohou obce na menší projekty získávat podporu prostƎednictvím
místních akēních skupin, kde na mikroúrovni o prostƎedky soutĢží spolu s dalšími žadateli. Správou
tĢchtoprostƎedkƽjsoupovĢƎenymístníakēnískupiny,kteréprokaždýrokdisponujíurēitousumou
penĢz v Ǝádu milionƽ Kē, o které žádají ministerstvo zemĢdĢlství v souladu se svými strategiemi
místníhorozvoje.VneposledníƎadĢmnohéobcevyužívajíprogramypƎeshraniēníspolupráce.
NavenkovĢsetakdíkyrozdrobenéstruktuƎeprogramƽfinancujíspíšeadhocprojekty,kteréneƎeší
problémy vyššího Ǝádu. NapƎíklad omezené prostƎedky v Programu rozvoje venkova a zároveŸ
ambice financovat z nĢj vodohospodáƎské projekty obcí do 2 tis. obyvatel vedou k tomu, že se
financujíjednotlivostitam,kdemĢlivíceštĢstí.Nezkoumáse,zdaa)neexistujelevnĢjšíƎešenínebo
b) zda by pƎípadnĢ projekt nemohl  vyƎešit problémy na úrovni vyššího územního celku nebo
sousedících obcí. Zpƽsobilost dle podmínek daného programu je jedinou a hlavní metou schválení
projektuajehofinancování.PromrhávásetakšancesystémovĢvyƎešitplošnéproblémyvenkovských
obcí,kterémajínejensvodohospodáƎskouinfrastrukturou.
Více než proklamovaným vysokým poētem programƽ jsou však hlavní nešvary nastaveného
implementaēníhosystémuzpƽsobenyresortismem,chránĢnímsivlastníhopíseēkuzestranyorgánƽ
státnísprávyaregionálníchrad,nepropojenímpráceúƎadƽaneochotoudívatsenaprojektyoēima
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tĢch, kdo mají peníze využívat. Chybí snaha sjednotit pravidla a kontroly, využívat ménĢ
zprostƎedkujících orgánƽ, a když už, tak využít jeden pro nĢkolik operaēních programƽ. PƎitom
zpohledužadateleneníanitakdƽležité,kdoprojekthodnotíaschvaluje,alekomujemožnéprojekty
pƎedkládat a ským žádost konzultovat. Vsouēasnosti neexistuje jedno kompetentní kontaktní
místo33, které by poskytovalo souhrnné informace o možnostech podpory projektƽ rƽzných typƽ
žadatelƽ (aƛ už se jedná o obec, firmu nebo neziskovou organizaci). Rozdrobenost systému
pƎedstavujerizikozhlediskazbyteēnéhoplýtvánízdroji.ímvíceƎídicíchazprostƎedkujícíchorgánƽ,
tímnákladnĢjšísystémje,tímvíceseprodražuje,tímvícepapírováníabyrokraciepƎináší.
PodobnépƎekážkyidentifikovalatakéanalýzaCEPu34:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

složitostžádostí,složitostpravidelēerpáníauznatelnostinákladƽ
vysoképožadavkynakofinancování,(ne)dostupnostúvĢrƽ
nepƎehlednostasložitostoperaēníchprogramƽ,nejednoznaēnostvýkladupravidel,nedostateēná
kapacitaaēasproseznámenísvyužitelnýmiprostƎedkykoheznípolitikyajejínĢkdyobtížnýjazyk
nejasnápravidlabodováníaúdajnénetransparentnírozdĢlováníprostƎedkƽ
neuplatŸováníkomplexníhointegrovanéhopƎístupukrozvojinamístníúrovnipƎirozdĢlování
prostƎedkƽ
pƎístupynĢkterýchodbornýchpracovníkƽnaƎídícíchazprostƎedkujícíchorgánechOP
kžadatelƽm(obcím)–suverenitajednání,nezkušenost,arogance
dobahodnocenížádostíanáslednápƎípravasmluvníchpodmínek;obcejsoupodēasovýmtlakem
–administrátorjednásezpoždĢním,kteréžadatelnemƽženikdekompenzovat
dobaodsouhlasenížádostioplatbuaodeslánínaúēetžadatele(vdobrémēasejeto½roku,
vnĢkterýchpƎípadechtotrvái1rokavíce),tojezhlediskamalýchobcíazajištĢnífinanēních
tokƽavloženýchprostƎedkƽneúnosné
ēastézmĢnyvprovádĢcídokumentaciOPvprƽbĢhurealizaceprojektƽ,kterépƎinášejízvýšenou
administracianárokynalidskézdrojepƎíjemce
ēastézmĢnypracovníkƽnaƎídícíchazprostƎedkujícíchorgánechOP,kterépƎinášejírozdílné
nárokyanázoryvƽēižadatelƽm
nedostatekanízkákvalifikacelidskýchzdrojƽvprojektovémƎízenínaobcích

Není proto divu, že mezi nejvĢtší problémy evropských fondƽ Ǝadí venkovské obce administraci
projektƽ a jejich personálním pokrytí. Zatímco nadmĢrná byrokracie je opakujícím se problémem
všech místních samospráv, omezené personální kapacity jsou problémem sui genesis spoēívajícím
vomezenésprávníkapacitĢvenkovskýchobcíjakotakové.


33

Skuteēnost,žesetoutooblastízabýváceláƎadajakveƎejnoprávníchtaksoukromýchsubjektƽneznamená,žejsouktomukompetentnía
žejejichradajeprokoneēnéhopƎíjemcevalidní.
34
AnalýzapotenciálníchpotƎebobcíporoce2013zhlediskabudoucíkoheznípolitiky.HradecKrálové:CentrumEP,2010.40s
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Graf–Hodnocenívyužíváníevropskýchfondƽ


Zdroj:VlastnídotazníkovéšetƎení
Další administrativní omezení se týkají napƎíklad mĢnících se podmínek „za pochodu“ (napƎ.
neuznatelnostDPHvPRV),uprojektƽjevelkýnepomĢrmezivloženouprací,finanēnímiprostƎedkya
na druhé stranĢ nejistotou výsledku. Velkou pƎekážkou pro obce je nutnost realizovat projekty
pomocívlastníchfinanēníchzdrojƽapakteprveēekatnaproplacenízpenĢzEU.ZdeobcezmiŸují,že
bybylovhodné,kdybystátposkytlobcímpƎeklenovacíúvĢrynarealizaciprojektƽanemuselybytak
ēerpatnevýhodnékomerēníprodukty.

DOPORUENÍPROZEFEKTIVN NÍSYSTÉMUEVROPSKÝCHFONDpVBUDOUCÍMOBDOBÍ
PƎijaté Programové prohlášení Vlády eské republiky35 se ve vztahu korganizaci evropských fondƽ
zamĢƎuje na zjednodušení administrativy. Jednodušší implementaēní systém a zjednodušení
administrativních postupƽ pƎitom musí vycházet zodstranĢní dalších legislativních bariér a
zjednodušování požadavkƽ, které stávající systém na žadatele klade. Podle programu má vláda
pƎipravit návrh systému institucionálního zajištĢní implementace operaēních programƽ
vprogramovém období 2014Ͳ2020, sdƽrazem na jejich provázanost a koordinaci. Pro nadcházející
rozpoētovéobdobíhodláprosazovatradikálnísníženípoētuoperaēníchprogramƽajejichpodƎízení
vládĢ. Klade si za cíl posílit informovanost všech subjektƽ, podílejících se na ēerpání prostƎedkƽ z
evropských fondƽ. Plánuje také zavést vstupní i prƽbĢžné kontroly projektƽ a pomoci pƎi
odstraŸování chyb, aby bylo eliminováno riziko pozdĢjšího vracení dotací kvƽli nedržení postupu.


35

ProgramovéprohlášeníVládyeskérepubliky.Praha:ÚƎadvládyR,4.srpna2010.42s.DostupnézWWW:
<http://www.vlada.cz/assets/mediaͲcentrum/duleziteͲdokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf>.
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Strategie rozvinutí preventivních a kontrolních mechanismƽ a její pƎevedení do praxe by mĢla
znamenat nižší riziko chybovosti. Vláda se zavázala zmĢnit nastavení financování projektƽ na
tzv.prƽbĢžné financování všude, kde je to možné. RozšíƎení úspĢšných modelƽ zrychleného
proplácení,kterévpraxiprokážesvojiprospĢšnostaúēinnost,budedalšímkrokem,kterýpƎispĢjeke
zrychleníēerpáníapƎiblížíRkdosaženívytēenýchcílƽ.VládasedáleaktivnĢzavázalahájitzájmyR
voblastihospodáƎské,sociální,územnísoudržnostiarozvojemĢstvrámciEU,OSN,RadyEvropya
dalšíchmezinárodníchorganizací.
StejnĢjakovládaeskérepubliky,takévenkovskéobcenavrhujízjednodušitasjednotitcelýsystéma
urychlitjehojednotlivéetapy.VtomtokontextuanalýzauvádínásledujícínávrhynazmĢnusystému
využíváníevropskýchfondƽ:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

PodpoƎitspoluprácimenšíchobcíazajistitintegrovanýpƎístupkvenkovu;
NavýšitobjemyalokacíevropskýchprostƎedkƽproprojektyapotƎebyvenkovskýchobcí;
KoncentrovatpodporujennanĢkoliktémat,kdejesituacedlemístníchsamospráv
nejpalēivĢjšítak,abydošlokeskokovézmĢnĢ;
ZmĢnitzamĢƎeníalokacístím,žepodstatnĢvícepenĢzbymĢlobýtsmĢƎovánodo
infrastruktury(doprava,životníprostƎedí,apod.);
Snížitpoēetoperaēníchprogramƽ,decentralizovatjeaposílitregionálníoperaēníprogramy
pƎípadnĢspoleēnýregionálníprogramnaúkortematických;
UmožnitsrovnáníprojektƽnapƎíēkrajianapƎíēoperaēnímiprogramy,umožnitvýmĢnu
zkušenostímeziobcemipodobnéhotypuspodobnýmipotƎebami;
PodporovatpersonálníkapacityobcíproadministraciaƎízeníprojektƽ;
ZkvalitnitazajistitporadenskouēinnostƎídicíchazprostƎedkujícíchorgánƽ;
OtevƎítkontinuálnívýzvypropƎedkládáníprojektƽ;
Používatúzemníspecifikacipodporyvrámcioperaēníchprogramƽ,pƎípadnĢúzemní
vymezenícílovéskupinyvpƎíslušnýchvýzvách;
ZmĢnithodnotícíkritéria,opustitukazatelvýšenezamĢstnanosti;
ZƎíditpracovnískupinymonitorovacíchvýborƽscílempƎípravykonkrétníchvýzevajejích
kritériíazapojitdotĢchtoskupinzástupcemístníchsamospráv,kteƎínejlépeznajíspecifické
potƎebyúzemí;
Zjednodušitasjednotitveškerépokyny,pƎíruēky,formuláƎe,software,metodiky,pravidlaa
podmínkyprozpracovánížádostíodotaceakompletníƎízeníprojektƽzestranykoneēných
pƎíjemcƽ;
VypracovatazveƎejnitvzorovétypyžádostí,umožnitvyššístandardizaciintervencí;
Nepožadovattakovéinformace,kteréjsoubĢžnĢovĢƎitelnéveveƎejnýchregistrech
(vobchodnímrejstƎíku,zúdajƽSÚ,katastrunemovitostíapod.);
ZveƎejŸovatvšechnypodanéžádostivēetnĢinformaceostavuaprƽbĢhujednotlivých
projektƽbĢhemprojektovéhocyklu;
Odbouratvyluēováníprojektƽzaformálníchyby(klíēovýjepouzesouladoborového
zamĢƎeníprojektusprogramem,právnístatusžadateleaumístĢníprojektu);
DefinovatpotƎebudanéhoƎešeníjakozákladníkritériumhodnoceníprojektu;
ZavéstdvoustupŸovéhodnocenístavebnĢinvestiēníchprojektƽtak,abyveškerépodklady
bylonutnédodatažvmomentĢ,kdyjejasné,žejeprojektováideaschválena;
OmezitpolitickévlivypƎihodnoceníavýbĢruprojektƽ;
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Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Diferencovatintenzitupodpory(nastavitrƽznémíryspolufinancování,kterébyvpƎípadĢ
pƎevisužádostíopodporuumožnilypodpoƎitvĢtšípoēetprojektƽmenšíēástkouadosáhnout
takpákovéhoefektu);
Zrychlitcelýprojektovýcyklus(zejménapakodukonēenívýzvypoobdrženíprvnísplátky)
ZajistitpƎedfinancování(zálohovéfinancováníježjeobdoboutzv.limitek)uobecních
projektƽ,obecnĢrozšíƎitmožnostiprƽbĢžnéhofinancováníasnížittaknaminimumzátĢž
spojenousfinancovánímprojektƽ;
ZajistitpodporupƎirealizacivýbĢrovýchƎízenínadodávkyslužebvrámciprojektƽ;
Zajistit,žeDPHbudeuznatelnýmnáklademvevšechprogramechaprovšechnyvelikostní
kategorieobcí;
Vymezittermínypropropláceníprojektƽzestranyimplementaēníchorgánƽadodržovatje;
Sjednotitkontrolníēinnost,omezitvstupníaprƽbĢžnékontrolyprojektƽ,kupƎíkladu
odbouratnáslednékontrolyfinanēníchúƎadƽ,kterékontrolujíjižzkontrolované;
Zrevidovatvyužívánítechnicképomoci,omezitneadresnéinformaēníaktivityabombastické
mediálníkampanĢ,zajistitvĢtšíinformovanostsubjektƽ,zƎíditjednokontaktníinformaēní
místo.


 44

ZÁV R
Život lidí na venkovĢ má u nás historicky dlouhou tradici. Skoro každá rodina by své koƎeny našla
právĢ tam. Nyní se zdá, že život ve mĢstech svým zpƽsobem zaēíná lidi obtĢžovat, a proto sestále
vícelidízaēínávracetkesvýmkoƎenƽm–navenkov.Nahráváktomuifakt,ževĢtšinarodinvlastní
osobníautomobil,atakdopravaneníhlavníomezujícífaktor,proēzƽstatžítvemĢstĢ.
ZákladnímcílemrozvojevenkovabymĢlobýtudrženíazkvalitnĢníživotalidínavenkovĢ.Pokudse
venkov vylidní, žádný rozvoj se konat nebude. To vĢdĢli již stƎedovĢcí panovníci, kteƎí „osadnické“
aktivity ve venkovských oblastech podporovali. MĢsto totiž z povahy vĢci nabízí vĢtší „lákadla“ než
malé obce nebo vesnice typu lepší práce za více penĢz, pohodlnĢjší bydlení, doprava, vzdĢlání,
služby, zdravotnictví, kultura ēi sportovní vyžití. Pokud tato „lákadla“ nebudou pƎímo nebo
vdostupné vzdálenosti od bydlištĢ v obci ēi vesnici, bude trend stĢhování zvenkova do mĢst,
zejménaumladšígenerace,pokraēovat.AdemografickástrukturanavenkovĢbudemítēímdálvĢtší
deficit.
Poslední systematická inventura stavu území eské republiky byla provedena pƎed pƎedchozí
pƎípravou programového období 2007Ͳ13. ZmĢny vekonomice a jejich dopad na území vletech
2006Ͳ2012jsouopravduvýznamnéapƎineslynĢkolikklíēovýchfenoménƽ.NĢkteréregionynaúrovni
NUTSII ēi NUTSIII se dlouhodobĢ nevymanily ze strukturální krize a nĢkteré regiony se knim zaēaly
pƎidávatpomalýmrƽstemēistagnací.Navícnarƽstajíintraregionálnírozdílyaprohlubujesepropast
mezicentremaperiferií.
Evropské fondy nemohou zajistit všechno – na to nemají potƎebné finanēní kapacity ani vhodné
nástroje.Ajejichprimární struktura neníani tímtosmĢremnastavena.Ale mohoualespoŸ pƎispĢt,
napƎ. podporou vytváƎení pracovních pƎíležitostí, rozvojem místní ekonomiky, podporou základní
infrastruktury a dostupné obēanské vybavenosti ve venkovských oblastech. Je pƎitom potƎeba si
uvĢdomit, že venkovské obce jsou zhlediska evropské regionální i zemĢdĢlské politiky velmi
specifickou oblastí kƎešení. Tato analýza ukázala, že jakákoliv rozvojová ēinnost v malých obcích je
vsouēasnédobĢzávislápƎedevšímnadotacích–pokudobecdotacinezíská,jepravdĢpodobné,žese
projekt neuskuteēní. Integrovaný pƎístup Ǝešení problémƽ by byl vítán, vsouēasné situaci je však
zfinanēních dƽvodƽ prakticky nerealizovatelný. Znaēné rezervy jsou také vpƎipravenosti na nové
trendy Ͳ rozvoj digitální agendy a informaēních a komunikaēních technologií, kdy se mnohé menší
obcestavíkceléproblematiceprozatímspíšerezervovanĢ.
Evropské instituce i tuzemská vláda zaēaly prosazovat významný posun pro budoucí využití
evropskýchfondƽ,atojasnésoustƎedĢnínazvyšováníkonkurenceschopnosti.Tentorámecbudemít
limitující dopad také na ēeský venkov, který se bude muset nové situaci pƎizpƽsobit. Rýsuje se tak
nĢkolikoblastí,kambybyložádoucíbudoucípodporusmĢƎovat.
První a nejvýznamnĢjší oblast potƎeb podle tohoto prƽzkumu jsou témata spojená sudržitelnou
veƎejnouinfrastrukturouasnižovánímjejíekologickéienergetickénároēnostiprovozu.Jdeopriority,
které jsou vsouēasných evropských dokumentech ēasto zmiŸovány vsouvislosti se snižováním
energetickénároēnosti(technologickyvyspĢlésystémyveƎejnédopravy,energetickyménĢnároēné
veƎejné budovy a jejich provoz) a ekologicky ménĢ škodlivé veƎejné investice a služby (jde o celou
oblastvodníhoaodpadovéhohospodáƎstvíasnižováníprodukceCO2).
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Významným zjištĢním analýzy a oblasti, ve které obce vidí své priority, je krajinotvorná role obce
(regenerace vodních tokƽ, protipovodŸová opatƎení, revitalizace krajiny, výsadba zelenĢ apod.).
Stoutooblastísouvisítakésnaharozvíjetobceplochamipronovébydlení,kterémajípƎilákatnové
obyvateleanastartovatmístnírƽst.
Posledníidentifikovanouskupinouprioritjepakpodporaškolství,atovēetnĢpƎedškolnívýchovy.
ZhlediskadobréhozacíleníintervencívúzemísejevíjakozásadníƎešittaktéžinstitucionálnísystém
veƎejné správy a možnosti jeho úpravy tak, aby lépe vyhovoval potƎebám vúzemí. Dotaēní
programování proto otevírá prostor pro debatu nad systémem veƎejné správy vR a rozhodujících
aktérech,kteƎítentosystémovlivŸujínebodonĢjvstupují.VtétosouvislostijenutnéotevƎítdiskuzi
sministerstvem vnitra nad možnostmi fungování systému veƎejné správy v R. Jednou ze šancí je
vtomto ohledu na úrovni obcí srozšíƎenou pƽsobností využít bývalé poradní instituty okresních
úƎadƽ, tzv. okresní shromáždĢní, jejichž rolí by bylo koordinovat rozvoj na území obce srozšíƎenou
pƽsobností.TytoorgánybytakémohlyƎešitprovazbuintegrovanýchplánƽmĢstdoúzemíokolních
obcí nebo návaznost aktivit místních akēních skupin na strategii rozvoje dané obce srozšíƎenou
pƽsobností.SouēástítohotoƎešeníbymĢlabýtpersonálníafinanēnípodporatĢchtoorgánƽ.Mohly
bypaknapƎíkladposkytovatspoleēnéƎešenípronĢkolikobcísestejnýmiproblémy.
Zhlediska organizace je žádoucí se také zamyslet nad celkovým zjednodušením správy evropských
prostƎedkƽ. KaždopádnĢ bude nezbytné, aby se v pƎíštím období více koordinovaly podpory a
projekty v rámci kohezní politiky, strukturálních fondƽ a spoleēné zemĢdĢlské politiky, tj.
zEvropskéhozemĢdĢlskéhofonduprorozvojvenkova.VedlezmiŸovanýchmultiplikaēníchefektƽje
dƽležité si uvĢdomit i to, že každý program je historicky finanēnĢ jinak orientován. Zatímco zdroje
zProgramu rozvoje venkova pokrývají spíše malé, specificky zamĢƎené investiēní projekty, velké
projekty podporované ostatními evropskými fondy mají mít spíše plošný dopad do venkovských
oblastí.
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P\ÍLOHA1–VÝVOJEVROPSKÝCHPOLITIK
NAPODPORUROZVOJEVENKOVA
Tato pƎíloha popisuje historický kontext evropských politik zamĢƎených na rozvoj venkova a zpƽsob jejich
implementaceveskérepublice.

SPOLENÁZEM D LSKÁPOLITIKA
Spoleēná zemĢdĢlská politika (dále jako SZP) má svƽj pƽvod ve smlouvách o Evropském hospodáƎském
spoleēenství (1958) (dále jako EHS). Dle Fialy a Pitrové1 by bez ní EHS vƽbec nevznikla. Pƽvodním cílem bylo
strategické zajištĢní produkce potravin a zajištĢní fungujícího trhu snimi, což se stalo základní podmínkou
spoleēnéhotrhujakocelku.ZemĢ,kterénaspoleēnézemĢdĢlsképoliticetrvaly(napƎ.FrancieaItálie),setak
snažily chránit zemĢdĢlce jako sociální skupinu, zvýšit jejich životní standard a zajistit jim stabilní pƎíjmy.
DƽvodybylyzcelapragmatickéͲv50.a60.letechminuléhostoletísejednaloovýznamnouvoliēskouzákladnu
zemĢdĢlskýchzemí.
DodnesvšakjdeonejkontroverznĢjšíspoleēnoupolitikuEU.VícenežostatnízatĢžujespoleēnýunijnírozpoēet.
Až do její reformy vroce 1992 pƎispívala SZP kpostupƽm, které zatĢžovaly životní prostƎedí, podporovala
nadprodukci potravin a destabilizovala svĢtový trh spotravinami, protože garantovala zemĢdĢlcƽm ceny
natrhu. To mĢlo negativní vliv na mezinárodní vztahy Spoleēenství se zbytkem svĢta, ale také na rostoucí
výdaje Spoleēenství a zatížení jeho rozpoētu. Evropský zemĢdĢlský garanēní a orientaēní fond (EZGOF,
EuropeanAgriculturalGuidanceandGuaranteeFund),kterýbylvytvoƎenvroce1962,tvoƎilještĢvroce1995
52%rozpoētuEvropskýchspoleēenství.Zhruba92%fondubylourēenonagarancecenajen8%mĢloƎešit
restrukturalizacizemĢdĢlstvíapodporunovýchtrendƽ2.
VpodstatĢ odpoēátku vzniku SZP se Komise snažila o reformu SZP,tavšak naráželana neochotuRadyEU a
tedy ēlenských státƽ ke skuteēné reformĢ sáhnout. Vroce 1985 vydala Komise Zelenou knihu Budoucnost
spoleēné zemĢdĢlské politiky3, která chtĢla vyvážit výdaje a pƎíjmy SZP a Ǝešit nadprodukci vybraných
zemĢdĢlskýchpoložek.TeprveažnadmĢrnĢrostoucívýdajenaSZPahrozícífinanēníkolapsSpoleēenstvívroce
1988všakRadudonutilysereformoudoopravdyzabývat.Tzv.DelorsovýmbalíkemI4Radarozhodlaosnížení
garantovanécenyzemĢdĢlskýchproduktƽapƎijetíkvót.Vroce1992pakMcSharryhoreformouIIpƎijalaRada
tƎi obecné principy reformy SZP – SZP se mĢla stát souēástí ostatních politik Evropských spoleēenství a
rozhodováníoníužnadálenemĢlobýtizolované,kezvyšováníprodukcemĢlodojít,jenpokudbudezajištĢn
odbyt výrobkƽ, a voblasti zemĢdĢlství mĢly zaēít platit zásady volného obchodu, ale se zachováním principƽ
SZP.ReformaznamenalaodklonodgarantovánícenvýmĢnouzasystémpƎímýchplateb,„tj.zajištĢníživotního
standarduzemĢdĢlcƽm bez pƎímé závislosti naobjemudotací“ 5. PƎímé platby6 (pƽvodnĢ pƎímé kompenzaēní
platby)bylynejprvezamĢƎenynaobdĢlávanouplochunebonapoētychovanýchzvíƎat(systémySAPS,TOPͲUP
aLFA7).DíkytĢmtonástrojƽmdošlopostupemēasukesníženíadministrativnĢstanovenýchcenzemĢdĢlských


1

Fiala,P.,Pitrová,M.,2009.
Dtto.
3
PerspectivesfortheCommonAgriculturalPolicyͲGreenPaper.COM(85)333final,15July1985.Dostupnéz
http://aei.pitt.edu/931/1/perspectives_for_cap_gp_COM_85_333.pdf
4
Finanēníperspektiva1988Ͳ1992
5
Fiala,P.,Pitrová,M.(2009:468)
6
PƎíméplatbyznamenalypostupnéodstraŸovánívazbypodpornazemĢdĢlskouvýrobu,tzv.decoupling.
7
SystémSAPS–SingleAreaPaymentScheme–jednotnáplatbanaplochu;TOPͲUP–doplŸkovéplatbykplatbĢnaplochu;LFA–podpora
ménĢpƎíznivýchoblastíaoblastísekologickýmomezením.Fajmonakol.,2005.
2
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výrobkƽ (vēetnĢ cen na trhu), pƎiēemž pƎímé platby nahrazovaly ztrátu. Hlavní motivací bylo zejména snížit
zemĢdĢlskouprodukci8.NegativnímdƽsledkemvšakbylyzvýšenéadministrativnínákladynaSZP.
PropolitikurozvojevenkovajakosouēástSZPbyladƽležitákonferenceorozvojivenkovazroku1996virském
Korku a pƎijetí Korské deklarace Živý venkov9. Deklarace upozornila na to, že 80 % území Evropské unie lze
považovatzavenkovskéaženatomtoúzemížijeētvrtinaobyvatelEU.DoporuēilaēlenskýmstátƽmzamĢƎitse
na udržitelný rozvoj venkova a zahrnout jej jako souēást vlastních politik. Dle Deklarace rozvoj venkova
potƎebujehorizontálnípƎístup,kterýzahrnujeintegrovanáamultidisciplinárníƎešení,jejichžsouēástíježivotní
prostƎedí, diverzifikace hospodáƎských aktivit, posílení environmentálních funkcí venkova nebo podpora
kultury, turismu a rekreace na venkovĢ. Deklarace také zmínila nutnost vyvážení veƎejných investic
doinfrastruktury mezi venkovským a mĢstským územím a zajištĢní dostupnosti veƎejných služeb. Politiky
napodporu rozvoje venkova mají respektovat princip subsidiarity, tj. musí být do maximální možné míry
decentralizované. Zde vidíme poēátky odklonu zamĢƎení SZP výhradnĢ na segment zemĢdĢlství a jeho
nahrazováníƎešenímproblémƽvenkova.
Reforma SZP dále pokraēovala pƎedstavením akēního programu Agendy 200010, plánu, který se vyjadƎoval
kreformám Spoleēné zemĢdĢlské politiky a politiky soudržnosti, krozšíƎení a kbudoucímu finanēnímu rámci
odpoēátku roku 2000. Zhlediska rozvoje venkova se jednalo o zásadní dokument, protože financování
zemĢdĢlství bylo rozšíƎeno o politiku rozvoje venkova11 (prakticky tak vznikl 2. pilíƎ Spoleēné zemĢdĢlské
politiky),došlokzavedenípƎedvstupníhonástrojeSAPARDazásadnímuzjednodušeníSZP.PƎedAgendou2000
existovala široká škála nástrojƽ knaplnĢní cílƽ voblasti zemĢdĢlství a územního / místního rozvoje, Agenda
2000všakzavedlajednotnéƎízenítĢchtonástrojƽpodjednímnaƎízením12.
Politika rozvoje venkova byla dále souēástí Lisabonské strategie EU pƎijaté vroce 2000, zejména strategie
udržitelného rozvoje13. Venkovský prostor má dle Lisabonské strategie dƽležitou roli pro hospodáƎský rƽst a
oživení zamĢstnanosti14. Reformy uzavƎela dohoda zroku 2003 za Ǝeckého pƎedsednictví, která stanovila
pravidla i pro novĢ pƎistupující zemĢ stƎední a východní Evropy. Dohoda zavedla decoupling, tj. oddĢlení
podpor od zemĢdĢlské výroby vedoucí knadprodukci, crossͲcompliance, tj. zavádĢní zákonných požadavkƽ
nahospodaƎení voblasti životního prostƎedí, nezávadnosti potravin a blaha (welfare) hospodáƎských zvíƎat, a
modulaci, tj. postupné pƎevádĢní fondƽ z1. do 2. pilíƎe SZP, pƎiēemž snižování se má týkat zejména vĢtších
zemĢdĢlskýchpodnikƽ15.Doroku2013jetentosystémzaložennadobrovolnosti16ana„nové“ēlenskéstátyEU
se má vztahovat až od doby, kdy jejich pƎímé platby dosáhnou stejné úrovnĢ, jaká je ve „starých“ ēlenských
zemích.
Druhou evropskou konferencí, která urēila budoucí smĢr reformy SZP, byla konference vSalzburgu vroce
200317. ZávĢry této konference nejenže potvrdily dƽležitost podpory zemĢdĢlství a lesnictví jako souēást
evropskékrajinyadostupnostkvalitníchabezpeēnýchpotravinzohledŸujícíchblahozvíƎat,alemnohemvícese
zamĢƎily na rozvoj venkova mimo zemĢdĢlský sektor. Ze závĢrƽ vyplynulo, že venkovský prostor potƎebuje
diverzifikovatēinnosti,ƎešitpƎístupobyvatelkveƎejnýmslužbám,zvrátitnepƎíznivýdemografickývývojasnížit


8

PĢlucha,M.akol.(2006:58)
Vizhttp://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm.
10
 Agenda 2000 je akēním programem pƎijatým Komisí vroce 1997 vreakci na závĢry Rady vMadridu vprosinci 1995. Týkala se všech
otázek,kterýmmĢlaEvropskáspoleēenstvíēelitnapoēátku21.století.NazákladĢAgendy2000Komisevroce1998pƎedložilakeschválení
20legislativníchnávrhƽ,kterébylynáslednĢvroce1999RadoupƎijaty.LegislativnínávrhysetýkalyreformySpoleēnézemĢdĢlsképolitiky,
reformystrukturálnípolitiky,pƎedstupníchfinanēníchnástrojƽafinanēníperspektivyporoce1999.
11
RozvojživotaschopnýchvenkovskýchoblastíaohlednaživotníprostƎedívzemĢdĢlsképolitice.
12
NaƎízeníRady1257/1999ze17.kvĢtna1999(OJL160,26.6.1999).
13
EvropskáradaveStockholmuavGöteborgu,2001.
14
PĢlucha,M.akol.(2006:71).
15
EK(2008:6).
16
Humpál,J.VÚZE,2005.
17
Vizhttp://ec.europa.eu/agriculture/events/salzburg/index_en.htm.
9
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nezamĢstnanost.KonferencetakézmíniladƽležitostpƎístupuzdolanahorumetodouLEADER,rolipartnerstvía
nutnostzjednodušovatimplementaci.
ReformaonĢcoposunulaSpoleēnouzemĢdĢlskoupolitikusmĢremkekonkurenceschopnĢjšímuanatrhvíce
orientovanému zemĢdĢlství. Vroce2005 byl zaveden systém SPS (Single PaymentScheme –jednotné platby
nafarmu)18propƎíméplatbyzemĢdĢlcƽ,kterýnahradilsystémSAPS.SPSmĢlvícezohledŸovatpravidalcrossͲ
compliance19, tj. je více spojen snutností dodržovat standardy na úrovni farmy. Cílem je nasmĢrovat
zemĢdĢlskouvýrobukudržitelnémuzpƽsobuživotaaposílitrolizemĢdĢlcejakosprávcekrajiny.Odroku2007
byl také pro vĢtší informovanost o dopadu zemĢdĢlských ēinností pro spoleēnost zaveden zemĢdĢlský
poradenský systém. Reformy dále znamenaly zrušení všech forem podpor vývozu vrámci SvĢtové obchodní
organizacedoroku2013.
Dƽležitým krokem reforem bylo také zƎízení nového Evropského zemĢdĢlského fondu pro rozvoj venkova
(2005), který pƎevzal orientaēní funkci Evropského zemĢdĢlského garanēního a orientaēního fondu (EAGGF).
EAGGF se pƎejmenoval na Evropský zemĢdĢlský záruēní fond (EAGF) a omezuje se na financování pƎímých
plateb,mechanismƽtržníregulaceadalšíchplatebspojenýchsezemĢdĢlskouvýrobou20.
Zatím poslední reformní kroky SZP probíhají od roku 2010. Návrhy naƎízení kbudoucnosti SZP zachovávají
dvoupilíƎový systém financování rozvoje zemĢdĢlství a venkova (pƎímé platby a nenárokové dotace) a tƎi cíle
SZPͲživotaschopnouprodukcipotravin,udržitelnéhospodaƎeníspƎírodnímizdrojiaopatƎenívoblastiklimatu
avyváženýúzemnírozvoj.NávrhreformyodstraŸujesystémplatebSPSaSAPS(nafarmuanaplochu)apoprvé
zavádí do prvního pilíƎe SZP vícesložkovou strukturu pƎímých plateb, která má pomoci zohlednit
environmentální podmínky pƎi zemĢdĢlské produkci. Souēástí pƎímých plateb tak má být silná ekologická
složka, tzv. ozelenĢní21, a pƎímá podpora pouze pro aktivní zemĢdĢlce22. Na ekologizaci by mĢlo jít 30 %
pƎímých plateb SZP. Do požadavkƽ podmínĢnosti má být zahrnuta i voda. V oblasti rozvoje venkova jsou
zdƽrazŸovány cíle udržitelného hospodaƎení spƎírodními zdroji a opatƎení v oblasti klimatu, jako je napƎ.
obnova, zachování a posílení ekosystémƽ, podpora úēinnosti zdrojƽ anízkouhlíkové zemĢdĢlství odolné vƽēi
klimatu.PodporamladýchfarmáƎƽmábýtzajištĢnaspecifickoupƎímouplatboutĢmtofarmáƎƽmaschématem
promladéfarmáƎe.NoválegislativatakézavádístropovánípƎímýchplateb(tzv.capping),kterémásnížitpƎímé
dotacevelkýmpodnikƽm23.
BudoucíinvestiēníopatƎenívProgramurozvojevenkovamajíbýtodƽvodnĢnyanalýzamipotƎebnostiareálným
zdƽvodnĢním potƎeb. Za to však bude možné relativnĢ flexibilnĢ a variabilnĢ podpory cílit. Pƽvodní osy
programƽrozvojvenkovajsounahrazenysystémempriorit,kterýchKomisenavrhuje6:
-

PodporapƎenosuznalostívzemĢdĢlstvíalesnictví
ZlepšeníkonkurenceschopnostizemĢdĢlstvíaživotaschopnostizemĢdĢlskýchhospodáƎstvíalesnictví
PodporaproorganizacipotravinovéhoƎetĢzceaƎízenírizik
Obnova,ochranaaudrženíekosystémƽzávislýchnazemĢdĢlstvíalesnictví
Podpora efektivního využívání zdrojƽ a pƎechod na nízkouhlíkové hospodaƎení voblasti zemĢdĢlskoͲ
potravináƎskéhoodvĢtvíalesnictví


18

eskárepublikajejzaēalaaplikovatodroku2009.
 Zákonné požadavky na hospodaƎení voblasti životního prostƎedí, nezávadnosti potravin a welfare hospodáƎských zvíƎat a
rostlinolékaƎství,adobrézemĢdĢlskéaekonomicképodmínkyzahrnujícíuplatnĢnízemĢdĢlsképrodukceformounepotravináƎskéhovyužití
(biopaliva,produkcezpƽdyuvedenédokliduadaŸovázvýhodnĢní).Humpál,J.VÚZE,2005.
20
Fiala,P.,Pitrová,M.,2009.
21
OzelenĢnízahrnujediverzifikacipĢstovanýchplodin(nejménĢ3plodiny),uchovánístálýchpastvinavyēlenĢní7%obhospodaƎované
pƽdynaekologickéúēely.
22
DlenávrhƽnaƎízenímájítofyzickouēiprávnickouosobu(ēijejichskupiny),jejichžpodílpƎímýchplatebnacelkovýchpƎíjmech
znezemĢdĢlskýchēinnostípƎedstavujíminimálnĢ5%.TovšakneplatíprofarmáƎe,jejichžpƎíméplatbyvpƎedešlémrocenepƎesáhly5000
€.
23
RámcovápoziceMZekbudoucípodobĢSpoleēnézemĢdĢlsképolitiky.MZe,2011.
19
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-

PodporasociálníhozaēleŸování,redukcechudobyaekonomickýrozvojvenkovskýchoblastí24

OpatƎenízƽstávajívpodobnémrozsahu,jakovestávajícímnaƎízení,tj.znovuobsahujíopatƎenínastabilizacia
podporu venkovské infrastruktury, života na venkovĢ a na vytváƎení strategií místního rozvoje. Zachována
zƽstávátaképodporaprometoduLEADER.

REGIONÁLNÍPOLITIKA
Rozvoj venkova je také souēástí regionální politiky. PƎestože první náznaky o regionální politice lze nalézt už
vesmlouvĢ o Evropském hospodáƎském spoleēenství25, fakticky tato politika vznikala až vprƽbĢhu 70. let
minulého století. Hlavním motorem jejíhozavádĢníbylanejen snaha Ǝešit ekonomickou rƽznorodost regionƽ
Spoleēenství, ale zejména poskytnout ménĢ vyspĢlým státƽm kompenzaci za další ekonomickou integraci26 a
realizacivolnéhotrhu27.Prvnífondyregionálnípolitikybylyzaloženyv60.letechminuléhostoletí,vroce1972
pak byl založen Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, ERDF).
Proregionální politiku bylo zásadní pƎijetí Jednotného evropského aktu (1983), protože regionální politika
vēetnĢstrukturálníchfondƽ(EAGGF,ESFaERDF)sepoprvévýslovnĢobjevilyvzakládajícíchsmlouváchES.Dále
pakstejnĢ,jakomĢlDelorsƽvbalíkI(1988)vlivnaSZPvesmyslupoēátkusnižovánívýdajƽnaSZP,mĢlvlivi
naregionální politiku, která naopak zaēala svou pozici vrozpoētu posilovat. Od roku 1989 se tak dá hovoƎit
oregionální politice tak, jak ji známe dnes se svými principy, cíli, programy a iniciativami, pƎestože
veskuteēnostibylaještĢnĢkolikrátreformována.
Pro regionální politiku jsou zhlediska alokací hlavním územím zpƽsobilým ēerpat podporu regiony EU, které
jsou stanoveny administrativnĢ na základĢ poētu obyvatel (tzv. regiony NUTS II) a které pomoc zhlediska
soudržnosti opravdu potƎebují. Zpƽsobilost tĢchto regionƽ ēerpat podporu EU je metodicky založena
naprƽmĢrném HDP naobyvatele ve srovnání s prƽmĢrnou výší HDP na obyvatele Evropské unie. Vdobách
poēáteēních Komise klasifikovala šest typƽ „postižených“ regionƽ (tzv. cílƽ); jeden znich se soustƎedil
naurbanizovanáúzemíajedennavenkov28.Bylotakézavedenoprogramovéplánováníēerpánífinancí.Odroku
2000 existují už jen tƎi cíle regionální politiky29 a opatƎení na podporu rozvoje venkova (tj. cíl 5a a 5b) se
transformovalado2.pilíƎeSpoleēnézemĢdĢlsképolitiky.Jejichfinancovánízajišƛovalanejprveorientaēnísekce
EvropskéhozemĢdĢlskéhoorientaēníhoagaranēníhofondu(EZOGF).Zatímposlednídokonēenáreformavroce
2006 pƎevedla rozvoj venkova pod 2. pilíƎ SZP a zavedla souēasné cíle Konvergence, Regionální
konkurenceschopnost a zamĢstnanost a Evropská územní spolupráce30. Rozvoj venkova jako souēást 2. pilíƎe
SZPzaēalfinancovatEvropskýzemĢdĢlskýfondprorozvojvenkova,kterýsezEZOGFvyēlenil.
Poslední reforma, která probíhá od roku 2010, znamená zásadní zmĢnu ve smĢƎování politiky soudržnosti.
ZatímcodosudsesoustƎedilazejménanavyrovnávánírozdílƽmezijednotlivýmiregionyEU,odroku2014má


24

NávrhnaƎízeníEvropskéhoparlamentuaRadyopodpoƎeprorozvojvenkovazEvropskéhozemĢdĢlskéhofonduprorozvojvenkova
zƎíjna2011.Vizhttp://ec.europa.eu/agriculture/capͲpostͲ2013/legalͲproposals/index_en.htm
25
l.2SmlouvyoEHS.NazákladĢtétosmlouvyvzniklEvropskýsociálnífondaEvropskýzemĢdĢlskýgaranēníaorientaēnífond.
26
George(1996:229)inFiala,P.,Pitrová,M.(2009:504).
27
Tutoskuteēnostpoprvépojmenovalatzv.Thomsonovazprávazroku1973.
28
 Komise postupnĢ vyēlenila 6 typƽ regionƽ – zaostalé regiony (chybĢjící infrastruktura, malé pƎíjmy, tradiēní zemĢdĢlská výroba atp.),
regionypoznamenanéprƽmyslovýmúpadkem,periferníregiony,pohraniēníregiony,pohraniēníregionyna vnĢjšíchhranicíchEU,regiony
surbanistickými problémy a venkovské regiony. Armstrong, 1993 : 133 – 134 in Fiala, Pitrová, 2009 : 507. Pro roky 1994 – 1999 byly
stanovenynásledujícícíle:1)PodporahospodáƎskyzaostalýchregionƽ(HDPdo75%prƽmĢruEU),2)PƎemĢnaregionƽnebojejichēástí
silnĢ postižených úpadkem prƽmyslu, 3) Boj sdlouhodobou nezamĢstnaností a zprostƎedkování zapojení do pracovního života, 4)
UzpƽsobenípracovníkƽprƽmyslovýmzmĢnám,5a)ModernizacezemĢdĢlskéhoarybáƎskéhosektoru,5b)Rozvojvenkovskýchoblastí,6)
RozvojregionƽsextrémnĢnízkouhustotouobyvatel.EK(1999:9)
29
Pro roky 2000 – 2006 byly definovány tyto cíle: 1) Podpora hospodáƎsky zaostalých regionƽ (úroveŸ NUTS II; HDP na obyvatele
nepƎesahuje75%prƽmĢruSpoleēenství),2)PodporaregionƽprocházejícíchhospodáƎskouasociálnírestrukturalizací(úroveŸNUTSIII),3)
RozvojlidskýchzdrojƽprostƎednictvímpodporyzamĢstnanostiamodernizacevzdĢlávacíchsystémƽ.EK(1999:9).
30
NaƎízeníRadyē.1083/2006z11.ēervence2006oobecnýchustanoveníchoERDF,ESF,FSaozrušenínaƎízení(ES)ē.1260/1999.
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býtvýraznĢnavázánanazvyšováníkonkurenceschopnostiEvropskéunie,natzv.StrategiiEvropa2020.Budoucí
období bude také poznamenáno menším množstvím prostƎedkƽ, které bude nutné vyvážit buě vyšším
spolufinancovánímnebovyužitímnávratnýchfinanēníchnástrojƽtypuJESSICAumĢst.MĢstazískávajívpolitice
soudržnostispecifickoupodporujakosouēástsnahyinvesticedoúzemíkoncentrovat.NávrhynaƎízeníobsahují
spoleēný rámec pro všechny fondy, vēetnĢ zemĢdĢlského, což má vést kvĢtší koordinaci intervencí mezi
operaēnímiprogramyaprogramemrozvojevenkova.
ZacílenínakonkurenceschopnostsemádítprostƎednictvímvymezenýchtématickýchcílƽjakproERDF:
- výzkum,vývojainovace,
- informaēníakomunikaēnítechnologie,
- podporamalýchastƎedníchpodnikƽ,
- ochranaživotníhoprostƎedí,
- ƎešeníklimatickýchzmĢnanízkouhlíkováekonomika
- udržitelnádoprava,
takproESF:
- podporazamĢstnanosti,
- sociálnízaēleŸováníachudoba,
- vzdĢlávání,
- podporakapacitveveƎejnésprávĢ.
ZároveŸ bude tlak na dƽsledné odƽvodnĢní potƎebnosti intervencí do sektorƽ a do jednotlivých území
nazákladĢ potƎeb a strategií ēlenského státu. Dƽsledkem vĢtšího tlaku na dopady politiky bude také velmi
pravdĢpodobné snížení poētu operaēních programƽ veské republice a peēlivĢjší výbĢr okruhu
financovatelných aktivit, které musejí naplŸovat tématické cíle EU. Zpƽsobilost výdajƽ by také mĢla být
stanovenaspoleēnĢprovšechnyfondyEU(napƎ.uvšechfondƽsenavrhujeneuznatelnostDPH).

PODPORAMÍSTNÍHOROZVOJE,INICIATIVAAMETODALEADER
DƽležitousouēástíregionálnípolitikysestalozaloženíiniciativSpoleēenstvívroce1989.Jednaloseozvláštní
formu finanēních podpor Komise, které mĢly Ǝešit specifické problémy týkající se celého území Evropských
spoleēenství.Vprogramovémobdobí1994–1999existovalotƎináctiniciativ,poreformĢvroce2000zbyly431,
abyvroce2007bylyzcelazrušenyastalyseēásteēnĢsouēástínárodníchprogramƽfinancovanýchevropskými
fondy.
EvropskáiniciativaLEADER32,kteráfungovalajakoLEADERIodroku1989,bylazamĢƎenanapodporurozvoje
venkova.Vletech1994Ͳ1999bylajakoLEADERIIurēenaproregionyzpƽsobilévcíli1(regionynedosahující
75%prƽmĢruHDPEU)avcíli5b(rozvojvenkovskýchoblastí,regionynad75%prƽmĢruHDPEU)33,odroku
2000bylarealizovánapodnázvemLEADER+ještĢjakoiniciativaKomise.Vobdobílet2007–2013jeLEADER
souēástínárodníchprogramƽrozvojevenkovajakojejich4.osaahorizontálnĢmápokrývatopatƎeníostatních
tƎí os, tj.konkurenceschopnost zemĢdĢlství, životní prostƎedí a hospodáƎskou diverzifikaci venkova a kvalitu
životanavenkovĢ.
Jakuvádíepelka34,existujívelkérozdílyvevyužitímetodyLEADERvjednotlivýchzemíchEU.VlivnauplatnĢní
metody mají historický a politický kontext zemĢ, souēasná praxe ēlenských státƽ vpodpoƎe venkova a
specifické charakteristiky venkova daného ēlenského státu. Historie dala vzniknout dvĢma „typƽm“ venkova


31

LEADER+,InterregIII,UrbanIIaEqual.
 Zkratka LEADER znamená Links between Actions for the Development of the Rural Economy – Propojení akcí pro rozvoj venkovského
hospodáƎství.
33
TheReformoftheEureopanStructuralFundsandtheCohesionFund(1998:12).
34
epelka,O.(2001:63–68).
32
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vUnii – venkovu, který podstoupil zmĢny na zaēátku 20. století nebo tĢsnĢ po 2. svĢtové válce a jehož
ekonomická, demografická a sociální situace vregionech byla relativnĢ stabilní a na druhé stranĢ venkovu,
kterýēelilceléƎadĢkrizí(vylidŸování,rychlýrƽstnezamĢstnanosti,restrukturalizaceatp.).
Politický systém a souēasná praxe podpory venkova vēlenském státĢ zásadnĢ ovlivŸuje existence národních
nebo regionálních politik rozvoje venkova, stupeŸ decentralizace veƎejné správy,praktické využití spolupráce
institucí a partnerství a pƎístup kevropské integraci. „V zemích, které mají sofistikovanou, pƎíp. dlouhodobĢ
uplatŸovanoupolitikurozvojevenkova,nehrálLEADERstĢžejníroli,ikdyžpomohlnastartovatazkonsolidovat
místní partnerství a integrované pƎístupy krozvoji venkova na místní úrovni… Naopak jestliže vzemi
neexistovalažádnápolitikavenkova,pomohlLEADERvenkovskýmkomunitámadalšímsubjektƽm,abysituto
problematikuuvĢdomily,anĢkdydokonceinspirovalvzniknárodníchprogramƽ(ŠpanĢlsko,Irsko).“epelka,O.
(2001 : 65). Opravdové zmĢny pak LEADER pƎinesl tam, kde existovaly praktiky multisektorálního pƎístupu a
tvorbyhorizontálníchpartnerství,jinaknebylpƎílišefektivní.
Aplikace principu LEADER závisí také na pƎístupu ēlenského státu kevropské integraci – tak napƎíklad tam,
kdeje tento pƎístup spíše vlažný, udĢlaly zemĢ málo ktomu, aby metodu LEADER aplikovaly a adaptovaly ji
dosvé vnitƎní organizaēní struktury (napƎ. Velká Británie). Vneposlední ƎadĢ mĢly na uplatnĢní metody vliv
národníodlišnostivpohledunacharakteristikuvenkova.NapƎ.vzemíchjakoIrsko,FinskoneboRakouskožije
vícenež40%obyvatelnavenkovĢ,takžeLEADERzdehrajevelkouroli.
Vzhledem ktomu, že iniciativa LEADER již samostatnĢ neexistuje a nyní je souēástí 2. pilíƎe Spoleēné
zemĢdĢlsképolitikyjakohorizontálníopatƎení,vžilsepropojmenovánípodporymístníhorozvojenavenkovĢ
termín„metodaLEADER“.
Metoda LEADER staví na tom, že místní aktéƎi (podnikatelé, firmy, obyvatelé orgány) chápou, že to jsou
pƎedevšímoni,kdosemusípostaratoudržitelnýrozvojúzemí,vekterémžijí,podnikajínebopƽsobí.VytváƎejí
protoúēelové,Uniípodporovanémístníakēnískupiny(dálejakoMAS)reprezentujícípartnerstvímeziveƎejným
asoukromýmsektorem.MinimálníúēastsoukroméhosektoruvMASje50%(jdeozástupcehospodáƎskýcha
sociálníchpartnerƽ,zástupcƽobēanskéspoleēnostiajejichsdružení).ProefektivnífungovánímáMASzƎízeny
povinnéorgány–manažeraMAS,výbĢrovoukomisi,orgánpropƎípravustrategickéhoplánuMAS,dozornad
jehorealizací(napƎ.programovývýbor)aúēetní.KaždáMASpokrývájasnĢvymezené,geografickyhomogenní
území, kde žije nejménĢ 10 a nejvíce 100 tisíc obyvatel, pro nĢž pƎipraví strategický plán Leader. Ten má
závaznou osnovu a vymezuje oblasti podpory podle Programu rozvoje venkova R 2007 – 2013.  Program
rozvoje venkova také stanovuje, jaký právní statut mƽže MAS mít – mƽže to být buě obecnĢ prospĢšná
spoleēnostpodlezákonaē.248/1995Sb.,oobecnĢprospĢšnýchspoleēnostech,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ,
obēanskésdruženípodlezákonaē.83/1990Sb.,osdružováníobēanƽ,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ(tedynedle
§829zákonaē.40/1964Sb.),nebozájmovésdruženíprávnickýchosobpodle§20,písm.f)zákonaē.40/1964
Sb.,Obēanskýzákoník,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
IniciativaLEADER+nebylanovýmēlenskýmstátƽmvletech2004–2006zpƎístupnĢna.Odroku2004všakbyly
rozvoj venkova vsouladu s iniciativou LEADER+ a vznik územních strategií rozvoje venkova podporovány
zopatƎeníOperaēníhoprogramurozvojvenkovaamultifunkēnízemĢdĢlství352004–2006(OPRVMZ)ēástkou
84 mil. Euro. Toto opatƎení bylo urēeno nejen pƎíjemcƽm zƎad místních akēních skupin, ale také obcím,
svazkƽmobcí,podnikatelskýmsubjektƽmneboneziskovýmorganizacím36.PƎedtímtoprogramembylametoda
podporovánaznárodníhodotaēníhotitulu–meziresortníhoProgramuobnovyvenkov,atoužodroku1991.
Od roku 2004 Ministerstvo zemĢdĢlství podporovalo vznik místních akēních skupin také národním dotaēním
programemLEADER2004–2007,kterýmĢldohromadykdispozici277mil.Kē.Dlevýzkumu,kterýrealizovalo
Ministerstvo vnitra vroce 2007, vzniklo díky popularizaci programu nejvíce MAS vletech 2005 – 200737 (což
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PodopatƎeníOPRVMZ2.1.4Rozvojvenkova.
MVR,2004.
37
Vizhttp://www.mvcr.cz/clanek/mikroregionyͲaͲmistniͲakcniͲskupiny.aspx
36
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odpovídánárodnímudotaēnímuprogramuLeader2004–2007).VsouēasnédobĢnaúzemíRexistujevícenež
150MAS38,pƎiēemžsepƎedpokládápodporavytváƎeníMAStam,kdeneexistují.
Vedle MAS fungují vúzemí také mikroregiony. Vznik mikroregionƽ koresponduje sdotaēním programem
SAPARD(2000–2004).SAPARDapozdĢjšíOperaēníprogramrozvojvenkovaamultifunkēnízemĢdĢlství2004–
2006 se soustƎedily na podporu meziobecní spolupráce a na tvorbu hmotných podmínek pro rozvoj života
navenkovĢ. Programy LEADER i SAPARD mĢly stejný cíl – podporu kvality života na venkovĢ, ochranu
pƎírodního a kulturního dĢdictví, tvorbu pracovních míst a rozvoj podnikání39. SAPARD (a OP RVMZ) pƎi své
realizaci poēítal se zapojením svazkƽ obcí a vytváƎením strategií rozvoje komunikovaných sveƎejností
prostƎednictvím obce nebo mikroregionu, LEADER využíval a využívá úēelovĢ vytváƎené místní akēní skupiny
složenézezástupcƽveƎejnésprávy,podnikatelƽ,neziskovýchorganizacíneboveƎejnosti,kterésamyrozhodují
o tom, který projekt podpoƎit, aƛ už jej pƎedkládá obec, místní podnikatel, místní zemĢdĢlec nebo nezisková
organizace. Oba programy se snažily na urēitém vymezeném území vytváƎet postupy a principy založené
nadecentralizaci, integraci a aktivizaci místních aktérƽ, kteƎí si mají pomoci sami. Místní akēní skupiny a
mikroregionyjsoualeēastosubjekty,kterépƽsobínastejnémúzemíabývajípropojenyspoleēnouorganizaēní
amanagementemrozvojeúzemí40.
Lzetakkonstatovat,žepodporavenkovavRzevropskýchdotacíprobíhalanejprveprostƎednictvímnárodních
dotaēní titulƽ (Program obnovy venkova od roku 1991), dále pak z programu SAPARD (do roku 2004),
národnímidotaēnímititulyvgesciMZepodnázvemProgramLEADER2004–2007,prostƎednictvímoperaēních
programƽ od roku 2004 a od roku 2007 pƎes operaēní programy a program rozvoje venkova. Zajímavý je
vtomto smĢru návrh Komise pro pƎíští programovací období let 2014 Ͳ 2020, dle nĢjž by metoda LEADER
prostƎednictvím MAS byla vpƎípadĢ, že se tak ēlenský stát rozhodne, financovatelná nejen jako souēást
programƽrozvojevenkova,aletakéjakosouēástoperaēníchprogramƽ(tj.jednotlivéMASbybylyfinancovány
dletoho,zjakéhofondupƎevažujíinvesticenajejichúzemí)41.


38

Vizhttp://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistniͲakcniͲskupiny/
epelka,O.(2001:58Ͳ59)
40
Vizhttp://www.mvcr.cz/clanek/mikroregionyͲaͲmistniͲakcniͲskupiny.aspx
41
NávrhnaƎízeníEPaRadyospoleēnýchustanoveníchohlednĢEvropskéhofonduproregionálnírozvoj,Evropskéhosociálníhofondu,
Fondusoudržnosti,EvropskéhozemĢdĢlskéhofonduprorozvojvenkovaaEvropskéhonámoƎníhoarybáƎskéhofondu,jichžsetýká
spoleēnýstrategickýrámec,oobecnýchustanoveníchohlednĢEvropskéhofonduproregionálnírozvoj,Evropskéhosociálníhofondua
FondusoudržnostiaozrušenínaƎízení(ES)ē.1083/2006.Viz
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_cs.pdf
39


PƎíloha1 7

P\ÍLOHA2–EVROPSKÉPROGRAMYA
1
OPAT\ENÍPROVENKOV 
Tato pƎíloha obsahuje popis dostupných evropských programƽ a opatƎení, vrámci nichž mohou
vprogramovacímobdobí2007–2013venkovskéobceēerpat.ZfondƽEUjsoufinancoványprojektyvrƽzných
oblastechpoēínaježivotnímprostƎedímakonēevĢdouavýzkumem.
Tabulka–OblastipodporyzdotaēníchtitulƽEU
Oblast
OchranaživotníhoprostƎedí

Podporovanéprojekty
NapƎ.budováníēistírenodpadníchvod,rozvodnýchsítí
pitnévody,výsadbaregeneraēnízelenĢ,instalacevĢtrných
elektráren,budovánísystémƽoddĢlenéhosbĢruodpadƽ,
investiēnípodporavzdĢlávacích,poradenskýcha
informaēníchcenterenvironmentálníhovzdĢláváníapod.
Rozvojdopravyadopravníinfrastruktury
NapƎ.výstavbaaopravysilnic,obchvatƽ,Ǝíēní
infrastruktury,budovánípƎestupníchterminálƽintegrované
veƎejnédopravyapod.
RozvojmĢstaobcí,pƎeshraniēníspolupráce
NapƎ.úpravyveƎejnýchprostranství,vēetnĢvýsadby

okrasnézelenĢ,infrastrukturaproposkytovánísociálních,
vzdĢlávacíchazdravotnickýchslužeb,infrastrukturapro
poskytovánízájmovýchavolnoēasovýchaktivit,
pƎeshraniēníspoluprácevoblastirozvojemezilidských
vztahƽ,spoleēenskýchakulturníchaktivit,regenerace
bytovýchdomƽapod.
Rozvojvenkova
Oprotiobdobí2000—2006jižpodstrukturálnífondy

nespadápodporakonkurenceschopnostizemĢdĢlství,
lesnictvíarozvojevenkova.Tytooblastijsoufinancovány
prostƎednictvímProgramurozvojevenkovafinancovaného
zEvropskéhozemĢdĢlskéhofonduprorozvojvenkova.
ZlepšováníkvalityslužebposkytovanýchveƎejnousprávoua NapƎ.výstavbadatovýchsítípropotƎebyslužebveƎejné
samosprávou
správy,zavádĢnímoderníchmetodzvyšovánívýkonnosti,

kvalityatransparentnostiveƎejnésprávyapod.
Rozvojcestovníhoruchu
NapƎ.rozvojkapacitubytovacíchzaƎízení,vybudování,

rekonstrukceaobnovaskanzenƽ,muzeíapod.,budování
cyklostezekacyklotrassvyužitímprocestovníruch,
prezentaceturistickýchdestinacíapod.
Rozvojlidskýchzdrojƽ
NapƎ.rekvalifikaēníkurzypronezamĢstnané,poskytování

sociálníchslužeb,zvyšováníkvalityvýukycizíchjazykƽ,
vytvoƎenísystémudalšíhovzdĢlávánípedagogických
pracovníkƽ,inovacevzdĢlávacíchprogramƽ,vzdĢlávání
pracovníkƽ,podporadalšíhovzdĢláváníapod.
Podporapodnikání,vĢdyavýzkumu
NapƎ.podporapƎizakládánípodnikƽ,nákupuvýrobních

technologií,podporapatentovéaktivitypodnikƽ,
vĢdeckovýzkumnýchinstitucíavysokýchškol,výstavbaa
dalšírozvojexistujícíchprƽmyslovýchparkƽ,podpora
rozvojeporadenstvívoblastiekoͲtechnologiía
environmentálníchsystémƽƎízení,podpora
marketingovýchslužebapod.

Zdroj:InformaceofondechEU.Ministerstvopromístnírozvoj[online].[cit.2012Ͳ05Ͳ08].
DostupnéWWW:<http://www.strukturalniͲfondy.cz/InformaceͲoͲfondechͲEU>.
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Podpora prostƎednictvím operaēních programƽ a regionálních operaēních programƽ vobdobí 2007 – 2013 je
vevýši26,69mld.Euro.Programrozvojevenkovadisponujeprototoobdobíēástkou2,16mld.Euro(jdepouze
o ēástku na 2. pilíƎ SZP, tedy bez pƎímých plateb). Specifická podpora MAS je souēástí Programu rozvoje
venkova2007–2013vgesciministerstvazemĢdĢlstvíscelkovoualokací5%ēástkynaprogram,tj.140,8mil.
Euro2. Cílená podpora svazkƽ obcí vpodstatĢ neexistuje (u nĢkterých opatƎení jsou svazky obcí jedním
zmožných pƎíjemcƽ, avšak nejsou nijak upƎednostŸovány). ZprostƎedkující mezistupeŸ mezi ētyƎmi fondy
soudržnosti(ERDF,ESF,FSaEARDF)akonkrétnímipƎíjemcifinanēnípodporyvēlenskýchstátecharegionech,
kterésikaždáēlenskázemĢEUdojednávásEvropskoukomisí,jsouoperaēníprogramy(OP)aprogramrozvoje
venkova(PRV).JakOP,takPRVpƎedstavujídokumentyzajišƛujícíprƽnikprioritpolitikyhospodáƎské,sociálnía
územní soudržnosti EU a priorit Spoleēné zemĢdĢlské politiky a individuálních zájmƽ ēlenských státƽ. Pro
obdobílet2007–2013sieskárepublikavyjednala26operaēníchprogramƽajedenprogramrozvojevenkova.
Osm zoperaēních programƽ je zamĢƎeno tematicky (napƎ. na dopravu, vĢdu a vzdĢlávání, zamĢstnanost,
životníprostƎedí)asedmzemĢpisnĢ(naStƎedoēeskýkraj,StƎedníMoravy,Moravskoslezskoatd.).OstatníOP
umožŸují pƎeshraniēní, meziregionální a nadregionální spolupráci ēi zajišƛují technické, administrativní a
výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. Program rozvoje venkova je zamĢƎen tématicky
nazemĢdĢlství,avšakzahrnujetakéúzemníhorizontálníopatƎenínapodporurozvojevenkova(osa3a4PRV).
Každý subjekt, který chce požádat o finanēní podporu zfondƽ EU, musí pƎedložit projekt Ǝídicímu nebo
zprostƎedkujícímu orgánu operaēního program, resp. programu rozvoje venkova. U tématicky zamĢƎených
operaēních programƽ a programu rozvoje venkova jsou Ǝídicími orgány resortní ministerstva, u územnĢ
vymezenýchOPregionálníradyregionƽsoudržnosti,tj.územnícelkyodpovídajícíjednomunebovíceēeským
krajƽm zƎízené za úēelem pƎijímání dotací zevropských fondƽ. Rozvoj venkova veské republice tak fakticky
zahrnuje jak podporu jednotlivých obcí, tak svazkƽ obcí / mikroregionƽ nebo podporu jednotlivých aktérƽ
rozvoje prostƎednictvím místních akēních skupin. Podpora je také realizována národními dotacemi
spravovanýmiveƎejnousprávou(státemnebokraji);tyvšaknejsoupƎedmĢtemtétoanalýzy.
TabulkaͲPƎehledoperaēníchprogramƽprogramovéhoobdobí2007–2013
ZkratkaOP
0.PRV*

1.OPD
2.OPŽP
3.OPPI
4.OPVaVpI
5.OPVK**
6.OPLZZ*
7.IOP**
8.OPTP**
9.ROPSZ
10.ROPMS
11.ROPJV
12ROPSM
13.ROPSV
14.ROPJZ
15.ROPS
16.OPPK
17.OPPA

NázevOPazdrojfinancování

\ídícíorgán

Programrozvojevenkova(EAFRD)

MinisterstvozemĢdĢlství
1.cíl:Konvergence
TematickéOP
OPDoprava(FS/ERDF)
Ministerstvodopravy
OPŽivotníprostƎedí(FS/ERDF)
MinisterstvoživotníhoprostƎedí
OPPodnikáníainovace(ERDF)
Ministerstvoprƽmysluaobchodu
Ministerstvoškolství,mládeže
OPVýzkumavývojproinovace(ERDF)
atĢlovýchovy
Ministerstvoškolství,mládeže
OPVzdĢláváníprokonkurenceschopnost(ESF)
atĢlovýchovy
OPLidskézdrojeazamĢstnanost(ESF)
MinisterstvopráceasociálníchvĢcí
Integrovanýoperaēníprogram(ERDF)
Ministerstvopromístnírozvoj
OPTechnickápomoc(ERDF)
Ministerstvopromístnírozvoj
RegionálníOP
ROPproNUTSIISeverozápad(ERDF)
RRSeverozápad(ÚstínadLabem)
ROPproNUTSIIMoravskoslezsko(ERDF)
RRMoravskoslezsko(Ostrava)
ROPproNUTSIIJihovýchod(ERDF)
RRJihovýchod(Brno)
ROPproNUTSIIStƎedníMorava(ERDF)
RRStƎedníMorava(Olomouc)
ROPproNUTSIISeverovýchod(ERDF)
RRSeverovýchod(HradecKrálové)
ROPproNUTSIIJihozápad(ERDF)
RRJihozápad(eskéBudĢjovice)
ROPproNUTSIIStƎedníechy(ERDF)
RRStƎedníechy(Praha)
2.cíl:RegionálníkonkurenceschopnostazamĢstnanost
OPPraha–Konkurenceschopnost(ERDF)
MagistráthlavníhomĢstaPrahy
OPPraha–Adaptabilita(ESF)
MagistráthlavníhomĢstaPrahy
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Zdroje
vmld.Eur

2,3
21,8
18,5
11,5
7,8
6,9
6,9
6,0
0,9
2,8
2,7
2,7
2,5
2,5
2,3
2,1
0,9
0,4

ZkratkaOP
18.RͲPL
19.RͲSR***
20.RͲR***
21.SͲR***
22.BͲR***
23.OPMS***
24.OPNS***
25.Interact***
26.ESPON***

NázevOPazdrojfinancování

\ídícíorgán

3.cíl:Evropskáúzemníspolupráce
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲPolsko
Ministerstvopromístnírozvoj
OPPƎeshraniēníspolupráceSRͲR
ͲͲͲ
OPPƎeshraniēníspolupráceRakouskoͲR
ͲͲͲ
OPPƎeshraniēníspolupráceSaskoͲR
ͲͲͲ
OPPƎeshraniēníspolupráceBavorskoͲR
ͲͲͲ
OPMeziregionálníspolupráce
ͲͲͲ
OPNadnárodníspolupráce
ͲͲͲ
ServisníprogramINTERACTII
ͲͲͲ
ProgramESPON2013
ͲͲͲ

Zdroje
vmld.Eur
0,8
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ

*Pouzeēástkana2.pilíƎSZPaspecifickoupodporuMAS.
**OPjetzv.vícecílovýoperaēníprogram,tzn.žeOPjevedle1.cíle"Konvergence"financovántakézfinanēních
prostƎedkƽpro2.cíl"RegionálníkonkurenceschopnostazamĢstnanost".
***OPnenívgesciēeského\O.
Zdroj: MMR, MĢsíēní monitorovací zpráva o prƽbĢhu ēerpání strukturálních fondƽ, fondu soudržnosti a
národníchzdrojƽvprogramovémobdobí2007–2013:ēervenec2010,,2010.84s.

PODPORAŽIVOTNÍHOPROST\EDÍ
Operaēní program Životní prostƎedí umožŸuje svým zamĢƎením realizaci projektƽ obcí a mĢst celkem
v17oblastech. Nejvíce zásadní intervencí je oblast snižování zneēištĢní vod skrze výstavbu, rekonstrukci a
intenzifikacicentrálníchOV,stokovýchsystémƽ,úpravenvodyazdrojƽpitnévody,rekonstrukceadostavba
pƎivadĢēƽ a rozvodných sítí pitné vody, vē. souvisejících objektƽ sloužících veƎejné potƎebĢ. Vtéto oblasti se
podporadálevztahujenasníženízneēištĢnízpƽsobujícíhoeutrofizaci,sníženízneēištĢníprƽmyslovýchzdrojƽ,
aktivity komplexního monitoringu stavu povrchových a podzemních vod a systémy pro omezování rizika
povodní. Oblast zlepšování kvality ovzduší se zamĢƎuje na snížení imisní zátĢže ze zdrojƽ vobjektech
nenapojených na centrální zdroje tepla, snížení pƎíspĢvku kimisní zátĢži obyvatel prostƎednictvím omezení
emisí zenergetických systémƽ, vē. centrálních zdrojƽ tepla. Dále se jedná také o snížení imisní zátĢže
omezením prašnosti zplošných zdrojƽ a inovace systémƽ sledování a hodnocení imisní zátĢže na území R.
Oblastomezováníemisíjepokrytarekonstrukcemispalovacíchanespalovacíchzdrojƽzaúēelemsníženíemisí
NOX, SO2 a prachových ēástic. Spadá sem i zámĢna technologií a technická opatƎení na zdrojích vedoucí
kodstranĢní ēi snížení emisí VOC a NH3 do ovzduší. Další oblastí intervence je výstavba nových zaƎízení a
rekonstrukce stávajících scílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojƽ energie pro výrobu tepla, elektƎiny a
kombinované výroby tepla a elektƎiny. Spadá sem i realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry. tvrtou komplexní oblastí je zkvalitnĢní nakládání sodpady, pod které spadají
integrovanésystémynakládánísodpady,systémyoddĢlenéhosbĢru,skladováníamanipulacesodpadykromĢ
systémƽ pro separaci nebezpeēných zdravotnických odpadƽ, kde je podpora urēena pouze pro pƎíspĢvkové
organizaceobcí.SpadajísemizaƎízenínaúpravunebovyužíváníodpadƽ(zejménatƎídĢní,úpravaarecyklace)a
odstraŸování nepovolených a rekultivace starých skládek. Oblastí podpory je také odstraŸování starých
ekologických zátĢží, omezování prƽmyslového zneēištĢní a snižování environmentálních rizik, podpora
biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace
urbanizované krajiny, prevence sesuvƽ a skalních Ǝícení, monitoring geofaktorƽ a následkƽ hornické ēinnosti,
hodnoceníneobnovitelnýchpƎírodníchzdrojƽ,vē.zdrojƽpodzemníchvodakoneēnĢrozvojinfrastrukturypro
realizacienvironmentálníchvzdĢlávacíchprogramƽ,poskytováníenvironmentálníhoporadenstvíainformací.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcívoblastiživotníhoprostƎedí
OPŽivotníprostƎedí
1.1SníženízneēištĢnívod
1.2Zlepšeníjakostipitnévody
1.3Omezovánírizikapovodní
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2.1Zlepšeníkvalityovzduší
2.2Omezováníemisí
3.1VýstavbanovýchzaƎízeníarekonstrukcestávajícíchzaƎízeníscílemzvýšenívyužíváníOZEprovýrobutepla,
elektƎinyakombinovanévýrobyteplaaelektƎiny
3.2Realizaceúsporenergieavyužitíodpadníhotepla
4.1ZkvalitnĢnínakládanísodpady
4.2OdstraŸovánístarýchekologickýchzátĢží
5.1OmezováníprƽmyslovéhozneēištĢní
6.1ImplementaceapéēeoúzemísoustavyNatura2000
6.2Podporabiodiverzity
6.3Obnovakrajinnýchstruktur
6.4Optimalizacevodníhorežimukrajiny
6.5Podporaregeneraceurbanizovanékrajiny
6.6PrevencesesuvƽaskalníchƎícení,monitorovánígeofaktorƽ anásledkƽhornickéēinnostiahodnocení
neobnovitelnýchpƎírodníchzdrojƽvēetnĢzdrojƽpodzemníchvod
7.1RozvojinfrastrukturyprorealizacienvironmentálníchvzdĢlávacíchprogramƽ,poskytování
environmentálníhoporadenstvíaenvironmentálníchinformací
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

PODPORADOPRAVY
OperaēníprogramDopravapƎístupnýprovenkovskéobcejakokoneēnépƎíjemcevzásadĢnení.

ROZVOJM ST,OBCÍAREGIONp
Regionální operaēní programy jsou pro obce a mĢsta dƽležitým dotaēním titulem, jelikož prƽƎezovĢ obsahují
priority zamĢƎené na jejich rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti. Spoleēným jmenovatelem regionálních
operaēních programƽ zhlediska obcí je podpora projektƽ cestovního ruchu, (napƎ. výstavba a modernizace
turistickéinfrastrukturyadoprovodnýchslužeb,vē.marketingovýchkoncepcí),rozvojmĢstskýchavenkovských
oblastí s500 až 5000 obyvateli prostƎednictvím zkvalitnĢní vzdĢlávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.
Adále podpora budování a rekonstrukce regionální dopravní infrastruktury. Pod tyto spadá výstavba a
modernizacesilnicII.aIII.tƎídy,dáleprojektyregionálníchletišƛ,nákupdopravníchprostƎedkƽveƎejnédopravy
azavádĢnísystémƽintegraceveƎejnédopravy.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcívoblastiregionálníhorozvoje
Regionálníoperaēníprogramy
ROPNUTSIIJihovýchod
1.1.Rozvojdopravníinfrastrukturyvregionu
1.2.RozvojdopravníobslužnostiaveƎejnédopravy
1.3.ObnovavozovéhoparkudrážníchvozidelhromadnépƎepravyosob
1.4.Rozvojinfrastrukturyprobezmotorovoudopravu
2.1.Rozvojinfrastrukturyprocestovníruch
2.2.Rozvojslužebvcestovnímruchu
3.1.Rozvojurbanizaēníchcenter
3.2.RozvojregionálníchstƎedisek
3.3.Rozvojastabilizacevenkovskýchsídel
3.4.VeƎejnéslužbyregionálníhovýznamu
ROPNUTSIIJihozápad
1.1.ModernizaceregionálnísilniēnísítĢ
1.2.RozvojinfrastrukturyproveƎejnoudopravu
1.3.ModernizacevozovéhoparkuveƎejnédopravy
1.4.Rozvojregionálníchletišƛ
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1.5.Rozvojmístníchkomunikací
2.1.Integrovanéprojektyrozvojovýchcenter
2.1.RevitalizaceēástímĢstaobcí
2.3.Rozvojinfrastrukturyzákladního,stƎedníhoavyššíhoodbornéhoškolství
2.4.Rozvojinfrastrukturyprosociálníintegraci
2.5.Rozvojzdravotnicképéēe
3.1.Rozvojinfrastrukturycestovníhoruchu
3.2.RevitalizacepamátekavyužitíkulturníhodĢdictvívrozvojicestovníhoruchu
3.3.Rozvojslužebcestovníhoruchu,marketinguaproduktƽcestovníhoruchu
ROPNUTSIIMoravskoslezsko
1.1.Rozvojregionálnísilniēnídopravníinfrastruktury
1.2.RozvojadostupnostletištĢOstrava
1.3.Rozvojdopravníobslužnosti
1.4.InfrastrukturaintegrovanéhozáchrannéhosystémuakrizovéhoƎízení
2.1.InfrastrukturaveƎejnýchslužeb
2.2.Rozvojcestovníhoruchu
2.3.Podporavyužíváníbrownfields
2.4.Marketingregionu
3.1.Rozvojovépólyregionu
3.2.Subregionálnícentra
4.1.Rozvojvenkova
ROPNUTSIISeverovýchod
1.1Rozvojregionálnísilniēnídopravníinfrastruktury
1.2Podporaprojektƽzlepšujícíchdopravníobslužnostúzemí
1.3RozvojveƎejnýchmezinárodníchletišƛ
2.1Rozvojregionálníchcenter
2.2RozvojmĢst
2.3Rozvojvenkova
3.1RozvojzákladníinfrastrukturyadoprovodnýchaktivitvoblastiCR
3.2MarketingovéakoordinaēníaktivityvoblastiCR
4.1Podporarozvojeinfrastrukturypropodnikání
4.2PodporarozvojespoluprácesestƎednímiškolamiauēilišti,dalšímiregionálnímivzdĢlávacímiinstitucemia
úƎadypráce
ROPNUTSIISeverozápad
1.1RevitalizacearegeneracemĢstskýchaglomerací
1.2Infrastrukturavoblastirozvojelidskýchzdrojƽ
2.1Budováníkapacitypromístnírozvoj,informovanostaosvĢtaveƎejnosti
2.2Investiceprozlepšenífyzickéinfrastruktury
3.1Rozvojdopravníinfrastrukturyregionálníhoanadregionálníhovýznamu
3.2Rozvojdopravníobslužnostiregionu
4.1BudováníarozvojatraktivitainfrastrukturyCR
4.2ZlepšováníkvalityanabídkyubytovacíchastravovacíchzaƎízení
4.3PodporamarketinguatvorbyarozvojeproduktƽCR
ROPNUTSIIStƎedníechy
1.1Regionálnídopravníinfrastruktura
1.2UdržitelnéformyveƎejnédopravy
2.2VeƎejnáinfrastrukturaaslužbycestovníhoruchu
2.3PropagaceaƎízeníturistickýchdestinacíStƎedoēeskéhokraje
3.1Rozvojregionálníchcenter
3.2RozvojmĢst
3.3Rozvojvenkova
ROPNUTSIIStƎedníMorava
1.1.Regionálnídopravníinfrastruktury
1.2.VeƎejnádoprava
1.3.Bezmotorovádoprava
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2.1.Rozvojregionálníchcenter
2.2.RozvojmĢst
2.3.Rozvojvenkova
2.4.Podporapodnikání
3.1.Integrovanýrozvojcestovníhoruchu
3.2.VeƎejnáinfrastrukturaaslužby
3.4.PropagaceaƎízení
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

ROZVOJVENKOVA
Specifickou kapitolou podpory místních komunit je pak podpora rozvoje venkova jako souēást Programu
rozvoje venkova vgesci MZe. Projekty obcí se mohou soustƎedit na nákup lesnické techniky a podnikání
vlesích,zakládáníprovozovenkezpracováníavyužitízƽstatkovébiomasyproenergetickéajinéúēelyajejich
technické vybavení. Pokud je obec vedena jako zemĢdĢlský podnikatel, tj. je vlastníkem zemĢdĢlské pƽdy ēi
lesa a hospodaƎí snimi a jako zemĢdĢlský podnikatel je evidována u Ministerstva zemĢdĢlství, mƽže být
pƎíjemcem dotací smĢƎovaných do zemĢdĢlského sektoru – napƎ. na první zalesnĢní zemĢdĢlské pƽdy,
zlepšovánídruhovéskladbylesníchporostƽ,obnovulesƽpokalamitách,jakovlastníklesamƽžezískatdotace
naneproduktivníinvesticevlesích,založeníporostƽrychlerostoucíchdƎevinproenergetickévyužitíatp.
Zhlediska obnovy a rozvoje na venkovĢ pak mohou projekty Ǝešit investice do základní vodohospodáƎské
infrastruktury obcí do 2 tis. obyvatel (vodovody, kanalizace, OV – netýká se však obcí ležících ve zvláštĢ
chránĢných územích, vnichž tuto infrastrukturu podporuje Operaēní program Životní prostƎedí), budování a
obnovu místních komunikací do 5 mil. Kē, zlepšení vzhledu obcí (úprava veƎejných prostranství a územnĢ
plánovací dokumentace) a místní obēanské vybavení a služby vobcích do 500 obyvatel. Program tedy
nepodporuje služby a základní obēanské vybavení (školy, zdravotnická zaƎízení, místní komunikace atd.)
vobcích nad 500 obyvatel – tato podpora zƽstala vgesci regionálních operaēních programƽ. Vrámci Osy IV
programpodporujevznikarozvojmístníchakēníchskupinarealizacijejichstrategiírozvojemetodouLEADER.
PƎíjemcipodporyjsoumístníakēnískupiny.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcívProgramurozvojevenkova(vyjmaopatƎenízamĢƎenýchnazemĢdĢlské
podnikatele)
Programrozvojevenkova
OsaIZlepšeníkonkurenceschopnostizemĢdĢlstvíalesnictví
I.1.2Investicedolesƽ
OsaIIIKvalitaživotavevenkovskýchoblastechadiverzifikacehospodáƎstvívenkova
III.2.1Obnovaarozvojvesnic
III.2.2Obēanskévybaveníaslužby
III.2.3OchranaarozvojkulturníhodĢdictvívenkva
III.3.1VzdĢláváníainformace
OsaIVLEADER
IV.Místníakēnískupina,realizacemístnírozvojovéstrategie,realizaceprojektƽspolupráce

Zdroj:Programrozvojevenkovaeskérepublikynaobdobí2007Ͳ2013.Praha:MZe,2007.327s.

ZLEPŠOVÁNÍKVALITYSLUŽEBPOSKYTOVANÝCHVE\EJNOUSPRÁVOU
Integrovaný operaēní program umožŸuje obcím realizovat projekty ve ētyƎech oblastech intervence. Prvou
oblastí je zavádĢní ICT vúzemní veƎejné správĢ, kde se jedná hlavnĢ o elektronizaci agend veƎejné správy,
vybudováníkomunikaēníinfrastrukturyresp.pƎístupovýchmístprokomunikacisinformaēnímisystémyveƎejné
správyasdílenídatscentrálnímiregistryvēetnĢtvorbynovýchregistrƽ.Druhouoblastíjezvyšováníkvalitya
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dostupnosti veƎejných služeb voblasti sociální integrace. Skrze investiēní podporu se zavádí jednotný pƎístup
ktransformacipobytovýchzaƎízenísociálníchslužebnajiné,víceintegrujícítypyadálesepodporujezajištĢní
dostupnostislužeb,umožŸujícíchnávratpƎíslušníkƽnejvíceohroženýchsociálnĢvylouēenýchromskýchlokalit
zpĢt na trh práce a do spoleēnosti. TƎetí oblastí je národní podpora využití potenciálu kulturního dĢdictví,
zamĢƎená na realizaci vzorových projektƽ obnovy a využití nejvýznamnĢjších souēástí nemovitého
památkového fondu R. tvrtou oblastí je modernizace a rozvoj systémƽ tvorby územních politik zahrnující
podpora pƎi zavádĢní územnĢ analytických podkladƽ obcí a tvorby/aktualizace územních plánƽ obcí. Obce a
mĢstarealizujípƎedevšímprojektyeͲgovernmentu(zƎizováníkontaktníchmístCzechPOINT)atvorbuúzemích
plánƽ.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcíamĢstvoblastiintegrovanýchprojektƽ
Integrovanýoperaēníprogram
1.2ZavádĢníICTvúzemníveƎejnésprávĢ
2.1Službyvoblastisociálníintegrace
2.2SlužbyvoblastiveƎejnéhozdraví
2.3SlužbyvoblastizamĢstnanosti
2.4Službyvoblastibezpeēnosti,prevenceaƎešenírizik
3.2Národnípodporavyužitípotenciálukulturníhobohatství
3.3ZlepšeníprostƎedívsídlištích
3.4Modernizacearozvojsystémƽtvorbyúzemníchpolitik
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

PODPORAVZD LÁVÁNÍ
Operaēní program VzdĢlávání pro konkurenceschopnost podporuje projekty obcí ve tƎech prioritních osách.
Vrámci poēáteēního vzdĢlávání se podpora zamĢƎuje na zvyšování kvality ve vzdĢlávání skrze vytváƎení
podmínek pro implementaci školních vzdĢlávacích programƽ, nových vyuēovacích metod, zvyšování kvality
výuky cizích jazykƽ, využívání ICT nebo spolupráce saktéry trhu práce na regionální a místní úrovni. Dále se
jednáoaplikacivyuēovacíchmetodaforempodporujícíchrovnýpƎístupkevzdĢlávání,propracováníarozšíƎení
nabídky asistenēních, speciálnĢͲpedagogických a psychologických služeb pro dĢti a žáky se speciálními
vzdĢlávacími potƎebami. Souēástí mƽže být i vybudování záchytné sítĢ pro ohrožené osoby. TƎetí oblastí
podpory je vzdĢlávání pracovníkƽ škol a školských zaƎízení, a to prostƎednictvím metodické podpory výuky
cizích jazykƽ, zvyšování managerských kompetencí pracovníkƽ škol a obecnĢ zvýšení dostupnosti, kvality a
atraktivitynabídkydalšíhovzdĢlávánípronĢ.OblastdalšíhovzdĢláváníjezamĢƎenanapodporuprovázanosti
poēáteēního a dalšího vzdĢlávání, zavádĢní moderních a inovativních vzdĢlávacích technologií a metod pro
organizacepƽsobícívtétooblasti.Výšejmenovanéoblastiintervencí(major.vzdĢlávánípracovníkƽ,zavadĢní
nových vyuēovacích metod,  podpora ICT) jsou pro malé resp. venkovské obce dƽležité v souvislosti sjimi
zƎizovanýmizákladnímiamateƎskýmiškolami.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcíamĢstvoblastivzdĢlávání
OPVzdĢláváníprokonkurenceschopnost
1.1ZvyšováníkvalityvevzdĢlávání
1.2RovnépƎíležitostižákƽ,vēetnĢžákƽsespeciálnímivzdĢlávacímipotƎebami
1.3DalšívzdĢlávánípracovníkƽškolaškolskýchzaƎízení
2.1SystémovýrámecterciárníhovzdĢláváníarozvojelidskýchzdrojƽvevýzkumuavývoji
2.2PodporavyššíhoodbornéhovzdĢlávání
2.3PodporavysokoškolskéhovzdĢlávání
2.4Lidskézdrojevevýzkumuavývoji
2.5PartnerstvíasítĢ
3.1SystémovýrámecdalšíhovzdĢlávání
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3.2IndividuálnídalšívzdĢlávání
3.3PodporanabídkydalšíhovzdĢlávání
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

ROZVOJLIDSKÝCHZDROJpAZAM STNANOSTI
Operaēní program Lidské zdroje a zamĢstnanost podporuje obce, mĢsta nebo jimi zƎizované organizace ve
tƎech prioritních osách. Sociální integrace je rozvíjena prostƎednictvím podpory vzdĢlávání zadavatelƽ,
poskytovatelƽauživatelƽsociálníchslužeb.Dálepakpomocísystémovépodporysociálníchslužebasubjektƽ
pƽsobících vsociální oblasti a podpora nástrojƽ umožŸujících aplikaci zákona o sociálních službách a dalších
právníchnorem.SpeciálnĢjevyēlenĢnapodporasociálníintegracepƎíslušníkƽromskýchlokalit,resp.sociálnĢ
vylouēených romských komunit. Stím se pojí vzdĢlávání zadavatelƽ, poskytovatelƽ a uživatelƽ služeb, rozvoj
partnerství a systémová podpora sociálních služeb vtĢchto lokalitách, resp. komunitách jako takových.
VoblastiintegracesociálnĢvylouēenýchskupinnatrhuprácesejednázejménaoaktivityapodpƽrné,zejména
poradenské, služby vedoucí kmotivaci a aktivizaci cílové skupiny kzamĢstnání, jeho udržení a dalšímu
profesnímu vzdĢlávání. Souēástí je též podpora tvorby a realizace komplexních programƽ zamĢstnanosti za
spolupráce místních iniciativ a sociálních partnerƽ. Téma rovných pƎíležitosti žen a mužƽ na trhu a sladĢní
pracovního a rodinného života mohou obce naplŸovat projekty zpƎístupŸujícími nabídku vzdĢlávacích a
rekvalifikaēních programƽ podporujících pƎístup žen kzískání klíēových ICT dovedností na trhu práce, tvorby
programƽodstraŸujícíchprojevydiskriminacenatrhuprácenazákladĢpohlaví,vzdĢlávánírodiēƽnamateƎské
arodiēovskédovolené,podporuarozvojslužebpéēeodĢtizaúēelemsladĢnípracovníhoarodinnéhoživota
jejichrodiēƽ.DoplŸujícíaktivitoujevtétooblastipodporaaktérƽrodinnépolitikynamístní,regionální,národní
a mezinárodní úrovni. Oblast posilování institucionální kapacity a efektivnosti veƎejné správy zahrnuje napƎ.
zefektivnĢní Ǝízení lidských zdrojƽ, rozvoj distanēních forem vzdĢlávání nebo provádĢní analýz a procesních
auditƽscílemaplikovatmodernímetodyzvyšovánívýkonnosti,kvalityatransparentnostiveƎejnésprávy.Jedná
setéžopodporuprƽƎezovékomunikacemezijednotlivýmiresortysmĢremkúzemnímsamosprávnímcelkƽm,
posilováníetickýchstandardƽ,využívánísystémuzpĢtnévazbysuživateliveƎejnýchslužebarozšiƎováníaplikací
eͲgovernmentu, vēetnĢ vytvoƎení informaēního systému o veƎejných službách. Mezinárodní dimenze je
naplŸovánavýmĢnouzkušenostíapƎenosempƎíkladƽdobrépraxemeziēlenskýmistátyvotázkáchzamĢƎenía
implementace ESF. To zahrnuje nutný vznik partnerství a tematických sítí. Pro rozvoj malých obcí je dƽležité
zvyšovat kvalitu Ǝízení obce napƎ. pomocí vzdĢlávání pracovníkƽ, zavádĢní CAF metody pƎi Ǝízení úƎadu,
zapojenímdonárodníhoplánuelektronizaceveƎejnésprávy(eGONcentra),aleiƎešenísociálníintegrace(napƎ.
terénnísociálníprácesociálnĢvylouēenýchromskýchlokalitách).
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcívoblastirozvojelidskýchzdrojƽazamĢstnanosti
OPLidskézdrojeazamĢstnanost
2.1.PosíleníaktivníchpolitikzamĢstnanosti
3.1.Podporasociálníintegraceasociálníchslužeb
3.2.Podporasociálníintegraceromskýchlokalit
3.3.IntegracesociálnĢvylouēenýchskupinnatrhupráce
3.4.RovnépƎíležitostiženamužƽnatrhupráceasladĢnípracovníhoarodinnéhoživota
4.2.Posilováníinstitucionálníkapacityaefektivnostisamosprávnýchcelkƽ
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

PODPORAPODNIKÁNÍ
Operaēní program Podnikání a inovace umožŸuje zapojení obcí ve dvou oblastech podpory. Pokud obec
vystupuje jako podnikatelský subjekt, mƽže realizovat aktivity inovaēního projektu,projektuna ochranupráv
prƽmyslového vlastnictví a zakládat nebo rozvíjet centra prƽmyslového výzkumu, vývoje a inovací vēetnĢ
stavebníchpracíavybavenítechnologiíazaƎízeními.VrámcirozvíjeníprostƎedípropodnikáníainovacemohou
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obce zakládat nebo rozšiƎovat podnikatelské zóny, stavĢt nebo rekonstruovat podnikatelský objekt urēený
kpronájmu.LzetaképoƎizovatprojektovédokumentaceprojektu,kterýmdojdekvýstavbĢ,rekonstrukcinebo
regeneracipodnikatelskénemovitosti.
Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcívoblastipodnikání
OPPodnikáníainovace
2.1BankovnínástrojepodporymalýchastƎedníchpodnikƽ
3.1Úsporyenergieaobnovitelnézdrojeenergie
5.1Platformyspolupráce
5.2Infrastrukturaprorozvojlidskýchzdrojƽ
5.3Infrastrukturapropodnikání
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.

PODPORAV DY,VÝZKUMUAINOVACÍ
Obce a mĢsta splŸující definici výzkumné organizace dle pravidel Rámce ES pro státní podporu VaVaI
(2006/C323/01), mohou realizovat projekty ve ētyƎech oblastech podpory OP VĢda a výzkum pro inovace.
Prvou oblastí je budování evropských center excelence, která zahrnuje stavební ēinnost, poƎizování
pƎístrojového, laboratorního a informaēního vybavení se zásadním dƽrazem na mezinárodní kvalitu a aspekt
projektƽ.BudováníregionálníchvĢdeckovýzkumnýchcenterjedruhoumožnostípromĢsta.Izdelzerealizovat
investiēní stavební projekty vēetnĢ vybavení technologiemi sdƽrazem na spolupráci vybudovaných center
saplikaēní sférou. Dále se mƽže jednat o projekty posilující spolupráci mezi aplikaēní sférou a veƎejným
sektorem nebo projekty zamĢƎené na spolupráci mezinárodními výzkumnými partnery. TƎetí oblastí je
komercionalizace výsledkƽ výzkumných organizací a ochrana duševního vlastnictví. Zde je kladen dƽraz na
transfertechnologiíveformĢvznikucenterprotransfertechnologií,založeníaƎízenímechanismƽfinancování
testovací fáze pƎi zakládání technologických firem, podpora zakládání spinͲoff firem nebo vybavování
testovacích, mĢƎících a ovĢƎovacích center pƎístrojovým vybavením. Poslední oblastí je propagace a
informovanostovýsledcíchvýzkumuavývoje.ObceamĢstamohourealizovatprojekty,jakojsounávštĢvnická
informaēní centra ve výzkumných organizacích, vĢdeckoͲtechnická muzea nebo obecnĢ veškeré prostƎedky
informaēních technologií pƎispívající kpopularizaci VaV (specializované internetové portály, databáze). Mezi
nástrojepopularizacelzezaƎadittakéorganizacivýstav,konferencíneboroadshow.

EVROPSKÁÚZEMNÍSPOLUPRÁCE
Projekty meziregionální spolupráce obcí se mohou zamĢƎovat na neinvestiēní aktivity voblasti inovace a
znalostníekonomiky,životníhoprostƎedíaochranypƎedriziky.Projektyvrámcinadnárodníspoluprácemohou
býtzamĢƎenynazlepšovánírámcovýchpodmínekproinovacevē.budováníkapacitapodporyrozvojeznalostí.
Dálesempadározvíjenímultimodálnílogistickéspolupráce,zlepšovánívzájemnépropojenostiStƎedníEvropy,
podporatrvaleudržitelnéabezpeēnémobilityaprosazováníICTveveƎejnýchslužbách(komunikaceasystémy
efektivního Ǝízení dopravy). Voblasti životního prostƎedí se jedná o snižování rizik pƎírodních a ēlovĢkem
zpƽsobených katastrof, podporu využívání energie zobnovitelných zdrojƽ, zvyšování energetické úēinnosti,
podporatechnologiíapostupƽšetrnýchkživotnímuprostƎedíaobecnĢbudovánívysocekvalitníhoprostƎedí
na základĢ Ǝízení pƎírodních zdrojƽ a dĢdictví. Do poslední oblasti podpory patƎí budování polycentrických
sídelních struktur, Ǝešení územních dopadƽ demografických a sociálních zmĢn na rozvoj mĢst a využívání
kulturních zdrojƽ ke zvyšování jejich atraktivity. Prƽnikem oblastí intervencí v pƎeshraniēní spolupráci je
zejména oblast podpory rozvoje podnikatelského prostƎedí, rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti
pohraniēí, ochrana životního prostƎedí vēetnĢ prevence rizik, podpora rozvoje cestovního ruchu a zachování
kulturníhodĢdictví,síƛováníatvorbapartnerstvívēetnĢúzemníspolupráceveƎejnýchinstitucí,rozvojlidských
zdrojƽavzdĢlávání.
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Tabulka–PodporovanáopatƎeníobcíamĢstvoblastiúzemníspolupráce
Programrozvojevenkova
1.1Zlepšovánírámcovýchpodmínekproinovaci
1.2BudovaníkapacitprošíƎeníaaplikaciinovace
1.3Podporarozvojeznalostí
2.1ZlepšovánívzájemnépropojenostiStƎedníEvropy
2.2Rozvíjenímultimodálnílogistickéspolupráce
2.3Podporatrvaleudržitelnéabezpeēnémobility
2.4Informaēníakomunikaēnítechnologie(ICT)aalternativníƎešení prozlepšovánípƎístupu
3.1BudovánívysocekvalitníhoživotníhoprostƎedínazákladĢƎízenípƎírodníchzdrojƽapƎírodníhodĢdictví
3.2SnižovánírizikadopadƽpƎírodníchaēlovĢkemzpƽsobenýchkatastrof
3.3Podporavyužíváníenergiezobnovitelnýchzdrojƽazvyšováníenergetickéúēinnosti
3.4Podporatechnologiíaēinností,kteréjsoušetrnékživotnímuprostƎedí
4.1Budovánípolycentrickýchsídelníchstrukturaúzemníspolupráce
4.2\ešeníúzemníchdopadƽdemografickýchasociálníchzmĢnnarozvojmĢstaregionƽ
4.3VyužíváníkulturníchzdrojƽkezvyšováníatraktivitymĢstaregionƽ
OperaēníprogramypƎeshraniēníspolupráce
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲBavorsko
1.1.HospodáƎskáspoluprácearozvojekonomickéhoprostoru
1.2.Cestovníruch,volnýēasarekreace
1.3.ProfesnívzdĢláváníatrhpráce
1.4.VýchovaavšeobecnévzdĢlávání,vĢda,výzkum,kultura,zdravotnictvíasociálnípéēe,civilníochranaa
ochranapƎedkatastrofami
1.5.SítĢ
2.1.ŽivotníprostƎedíaochranapƎírody
2.2.Územníplánováníarozvojvenkovskéhoprostoru
2.3.Doprava
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲPolsko
1.1.Posilovánídostupnosti
1.2.OchranaživotníhoprostƎedí
1.3.Prevencerizik
2.1.RozvojpodnikatelskéhoprostƎedí
2.2.Podporarozvojecestovníhoruchu
2.3.PodporaspoluprácevoblastivzdĢlávání
3.1.ÚzemníspolupráceveƎejnýchinstitucí
3.2.Podporaspoleēenských,kulturníchavolnoēasovýchaktivit
3.3.Fondmikroprojektƽ
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲRakousko
1.1.Infrastrukturasouvisejícíspodnikánímainovacemi
1.2.Cestovníruch,kulturaahospodáƎskéaktivityvoblastivolnéhoēasu
1.3.Rozvojlidskýchzdrojƽ,trhpráce,vzdĢláváníakvalifikace
1.4.Prevencezdravotníchasociálníchrizik,sociálníintegrace
2.1.Dopravaaregionálnídostupnost
2.2.ŽivotníprostƎedíaprevencerizik
2.3.UdržitelnésítĢ,institucionálníspolupráceaúzemníplánování
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲSasko
1.1.KooperativnízlepšeníarozvojavýstavbapotƎebnéinfrastrukturyaspoluprácevoblastiregionálního
plánováníarozvoje
1.2.Kooperacevoblastilidskýchzdrojƽ,socioͲkulturníhorozvojeapartnerskéspolupráce
1.3.Kooperacevoblastibezpeēnosti,záchrannýchslužeb,ochranypƎedkatastrofamiaprotipožárníochrany
1.4.Spoleēnýfondmalýchprojektƽ
2.1.HospodáƎskákooperacearozvojpƎeshraniēníchhospodáƎskýchstruktur
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2.2.KooperacearozvojpƎeshraniēníchstrukturvcestovnímruchu
3.1.Kooperacevoblastiochranyklimatu,ochranylesaapƎírody,péēeokrajinuaodpadovéhohospodáƎství
3.2.KooperacevoblastechprotipovodŸovéochrany,vodníhohospodáƎstvíavodníchstaveb
OPPƎeshraniēníspolupráceRͲSlovensko
PodporasociokulturníhoahospodáƎskéhorozvojepƎeshraniēníhoregionuaspolupráce
RozvojdostupnostipƎeshraniēníhoúzemíaživotníhoprostƎedí
Zdroj:Programypromístnísamosprávu.Praha:MMR,2008.6s.
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P\ÍLOHA 3 - VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO
ŠET\ENÍ
ÚVOD
V rámci analýzy potƎeb venkova bylo realizováno dotazníkové šetƎení1, jehož podrobnĢjší výstupy popisuje tato
pƎíloha. PƎedmĢtem šetƎení byly potƎeby venkovských obcí2 a jejich zkušenosti s využíváním evropských fondƽ.
Dotazníkové šetƎení probĢhlo v období duben až kvĢten 2011. Dotazníky byly rozesílány e-mailem, urēeny byly
vedoucím pƎedstavitelƽm obcí tj. starostƽm. Dotazníky byly distribuovány jménem pƎedsedy Svazu mĢst a obcí
eské republiky. S ohledem na skuteēnost, že v souēasné dobĢ jsou pƎedstavitelé obcí zahlceni rƽznými
anketami a dotazníky, usilovala tato forma oslovení obcí o co nejvĢtší návratnost založenou na souēasné
minimalizaci transakēních nákladƽ. Osloveny byly všechny obce, které nemají statut statutárního mĢsta ēi
mĢsta. CelkovĢ bylo rozesláno 5.673 dotazníkƽ (a to jak do ēlenských obcí Svazu, tak neēlenƽm). VyplnĢné
dotazníky byly zaslány zpĢt pƎímo výzkumnému týmu, a to v elektronické podobĢ. V rámci dotazníkového
šetƎení byly získány odpovĢdi od celkem 1.164 subjektƽ, návratnost tedy ēinila 20,5 %. TƎicet šest dotazníkƽ
bylo v rámci zpracování vyƎazeno z dƽvodƽ nekonzistence dat ēi duplicity.
Analyzovaný soubor tedy obsahuje 1.128 odpovĢdí. S ohledem na velikost a reprezentativnost souboru je
možné data získaná v rámci výzkumu s urēitou mírou opatrnosti zobecnit na všechny venkovské obce v eské
republice. Jednotkou analýzy jsou jednotlivé obce. Dotazníky se kromĢ identifikaēních údajƽ o obcích (název
obce, umístĢní v kraji, poēet obyvatel, velikost rozpoētu, personální kapacity, ēlenství ve sdruženích) soustƎedily
na sbĢr informací o potƎebách venkova a relaci mezi místní samosprávou a evropskými fondy. Úvodní otázky
byly zamĢƎeny na hodnocení rƽzných oblastí života na venkovĢ a priorit pro investování. Další otázky se týkaly
zkušeností pƎi využívání evropských fondƽ, informací o konkrétních realizovaných projektech, identifikace
konkrétních problémƽ a pƎekážek na jedné stranĢ a dobré praxe na stranĢ druhé. Souēástí dotazníku byla také
možnost konkrétních doporuēení k zefektivnĢní systému ēerpání evropských fondƽ. Dotazník byl konstruován
tak, aby jeho vyplŸování organizacemi bylo co nejvíce ēasovĢ úsporné. Byly kombinovány jak otevƎené,
tak uzavƎené otázky. Vzor dotazníku je uveden v závĢreēné ēásti pƎílohy.

INFORMACE O ZKOUMANÝCH OBCÍCH
Zkoumaný soubor zahrnující odpovĢdi z 1.128 obcí pokrývá celé území eské republiky. Jak je patrné
na následujícím grafu, nejvĢtší poēet odpovĢdí (237) pochází od venkovských obcí ze StƎedoēeského kraje,
nejmenší (44) pak z Libereckého kraje. NejvĢtší poēet odpovĢdí se pak podaƎilo získat v Moravskoslezském kraji
(odpovĢdi se podaƎilo získat od 23,3 % obcí), nejmenší pak v kraji Vysoēina (10,7 %). To odpovídá skuteēnosti,
že v kraji Vysoēina je nejmenší prƽmĢrná velikost obce tzn. jde o pƎevážnĢ venkovský region s velmi
rozdrobeným osídlením a naopak, nejvĢtší je v Moravskoslezském kraji coby prƽmyslové oblasti s vysokým
stupnĢm urbanizace a integrace obcí. Správní kapacity obcí s malou velikostí jsou tak do urēité míry pƎekážkou
pro získání odpovĢdí.

1

Realizované dotazníkové šetƎení je explorativní studií v oblasti mapování potƎeb obcí a zkušeností s využívání evropských fondƽ.
V eské republice je z hlediska územnĢsprávního uspoƎádání nejnižším samosprávným spoleēenstvím obēanƽ obec. Obec, jejíž území tvoƎí
územní celek, jenž je vymezen hranicí, je základní jednotkou veƎejné správy a samosprávy a zpravidla, v rƽzné míƎe podle typu obce, i státní
správy. Venkovskou obcí je pro úēely tohoto dotazníkového šetƎení považována obec, která nemá statut mĢsta.
2
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Graf – Poēty zahrnutých odpovĢdí z celkového poētu obcí v jednotlivých krajích3
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Graf – Podíly získaných a zahrnutých odpovĢdí venkovských obcí v jednotlivých krajích
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Sídelní struktura eské republiky se vyznaēuje znaēnou roztƎíštĢností, jež je dána dlouhým historickým vývojem
sídelní sítĢ. Ve velikostních skupinách do 1.000 obyvatel se nachází témĢƎ 80 % všech obcí; mediánová velikost
obce je pouhých 382 obyvatel, tzn. plná polovina obcí má ménĢ než 382 obyvatel. Medián zkoumaného
souboru odpovĢdí je pak 478 obyvatel, nejvĢtší poēet odpovĢdí se podaƎilo získat od velikostní kategorie obcí
mezi 251 a 500 obyvateli.

3

Údaje o poētu obcí v krajích viz. http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf
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Graf – Velikostní kategorie zahrnutých obcí mĢƎené poētem obyvatel (N=839)
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Z hlediska správního je relevantním údajem také informace o personálních kapacitách obcí. Administrace
evropských fondƽ totiž vyžaduje nejenom vlastní zdroje, ale také ēas, který musí pƎedstavitelé a zamĢstnanci
obcí pƎípravĢ, event. Ǝízení projektƽ vĢnovat. Ve zkoumaném souboru je u 61 % starosta uvolnĢný4; vĢtšina
zastoupených obcí má do tƎí zamĢstnancƽ, mnoho zejména tĢch nejmenších obcí však nemá stálé zamĢstnance
na celý pracovní úvazek žádné. Typická situace je, že je starosta/ka uvolnĢný/á, vedle toho na radnici pracuje
ještĢ úēetní. Další ēásteēné úvazky na dohodu o pracovní ēinnosti tvoƎí napƎíklad knihovník/ice nebo technický
pracovník/ice. SezónnĢ pak obec ještĢ zamĢstnává omezený poēet lidí na dohodu o provedení práce a využívá
institutu veƎejnĢ prospĢšných prací.
Graf – Personální kapacity zahrnutých obcí
UvolnĢný starosta (N=1128)

Poēet zamĢstnancƽ (N=1094)
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Rozhodnutí o stanovení poētu dlouhodobĢ uvolnĢných ēlenƽ zastupitelstva vēetnĢ starosty je v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písmeno m) zákona ē. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zƎízení), ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Celkový údaj
o stavu dlouhodobĢ uvolnĢných zastupitelƽ ve venkovských obcích není na celostátní úrovni dostupný.
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Pro možnosti obcí realizovat investiēní projekty vēetnĢ tĢch spolufinancovaných z evropských fondƽ je zásadní
také výše pƎíjmƽ. V roce 2010 ēinily v prƽmĢru celkové pƎíjmy obcí na obyvatele 23.260 Kē. 5 DaŸové pƎíjmy
z rozpoētového urēení daní se podílí na celkových pƎíjmech v prƽmĢru 47 %, dotace vēetnĢ tĢch evropských pak
tvoƎí 35 %. PƎíjmy venkovských obcí, které reagovaly na dotazníkové šetƎení, se nejēastĢji pohybují mezi dvĢma
a deseti miliony Kē. Vzhledem k nastavení rozpoētového urēení daní je u tĢchto pƎíjmƽ zjevná úzká vazba
na poēet obyvatel, nicménĢ jak je patrné z grafu i obce s nižším poētem obyvatel jsou i díky dotacím schopny
získat nemalé zdroje na investiēní aktivity. Naopak vazba se neukazuje mezi velikostí pƎíjmƽ a personálními
kapacitami obce.
Graf – Histogram pƎíjmƽ obcí a jejich souvislost s poētem obyvatel/zamĢstnancƽ (N=839)
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Pro venkovské obce, které nemají takový administrativní aparát a zdroje na sledování evropských dotaēních
titulƽ a obecnĢ na sledování rƽzných podpƽrných nástrojƽ a politik vƽbec, je také dƽležitá meziobecní
spolupráce a ēlenství v rƽzných regionálních a celostátních sdruženích. Obce, které reagovaly na dotazníkové
šetƎení, pƎikládají nejvĢtší význam regionální spolupráci (90 % respondentƽ uvedlo, že je ēlenem regionálního
sdružení obcí), ménĢ využívají spolupráce na národní úrovni (ēlenem sdružení obcí s celostátní pƽsobností bylo

5

Kameníēková, V. HospodaƎení obcí podle velikostních skupin (pƎíjmová ēást rozpoētu). Dostupné
na http://www.denik.obce.cz/clanek.asp?id=6521067
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61 % respondentƽ) a ještĢ ménĢ spolupráce v rámci Místních akēních skupin (ēlenem MAS je 55 %
respondentƽ).
Graf – lenství obcí ve sdruženích a jiných skupinách (N=1005 celostátní, N=1089 regionální a N=1045 MAS)
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Analýza výskytu slov ukázala, že v pƎípadĢ sdružení s celostátní pƽsobností jsou respondenti nejēastĢji ēleny
Svazu mĢst a obcí R6 (478 obcí), dále pak Spolku pro obnovu venkova7 (149 obcí) a Sdružení místních
samospráv8 (94 obcí). Velká ēást obcí je pƎitom ēasto ēlenem více sdružení. V pƎípadĢ regionálních sdružení jsou
nejvíce zastoupenou kategorií mikroregiony (329 obcí), dobrovolné svazky obcí (237 obcí) a euroregiony. Slovní
mrak názvƽ regionálních sdružení a místních akēních skupin na následující stranĢ ukazuje, že názvy sdružení,
jejichž jsou respondenti ēleny, mají nejēastĢji geografický, pƎípadnĢ historický charakter. Mnohé z MASek mají
pƎitom v samotném názvu slovo venkov.

6

Dle informací zveƎejnĢných na webových stránkách www.smocr.cz je Svaz mĢst a obcí eské republiky (SMO R) celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. leny Svazu jsou obce a mĢsta. Svaz mĢst a obcí R
je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na pƎípravĢ a tvorbĢ návrhƽ legislativních i nelegislativních opatƎení
v oblastech týkajících se kompetencí obcí. innost Svazu je založena pƎedevším na aktivitĢ starostƽ, primátorƽ a ēlenƽ zastupitelstev obcí a
mĢst, kteƎí se nad rámec svých povinností vĢnují i obecným problémƽm samosprávy. V souēasné dobĢ Svaz sdružuje kolem dvou a pƽl
tisíce mĢst a obcí.

7

Dle informací zveƎejnĢných na webových stránkách www.spov.org je Spolek pro obnovu venkova eské republiky (SPOV) nevládní
neziskové organizace registrovaná jako obēanské sdružení, jejímž posláním je pƎispívat k rehabilitaci venkova, k obnovĢ a prohloubení
spoleēenského a duchovního života na venkovĢ, k posílení hospodáƎské stability a prosperity venkova. Posláním je souēasnĢ úēastnit se
evropské spolupráce pƎi obnovĢ venkova a v neposlední ƎadĢ pak pƎekonávat úzce resortní pƎístupy k Ǝešení problémƽ obnovy vesnice a
rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.
8

Dle informací zveƎejnĢných na webových stránkách www.smscr.cz je Sdružení místních samospráv R (SMS) nevládní apolitickou
organizací s celostátní pƽsobností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a mĢst v R. Ze širokého spektra aktivit ve prospĢch samospráv lze
zmínit pƎedevším prosazování spravedlivého dĢlení daŸových výnosƽ mezi obce a mĢsta v R (rozpoētové urēení daní). Agenda SMS R
dnes zahrnuje pƎipomínkování nejrƽznĢjších legislativních návrhƽ, prezentace a prosazování potƎeb menších obcí a mĢst, hájení zájmƽ
venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veƎejné správĢ. SMS R je silným partnerem vlády, parlamentu i krajƽ v R.
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Graf – Slovní mrak9 názvƽ regionálních sdružení

Graf – Slovní mrak názvƽ Místních akēních skupin

9

Slovní mrak pƎedstavuje grafické znázornĢní textu založené na frekvenci jednotlivých slov. VĢtší výskyt slova je zobrazen vĢtší velikostí
písma na obrázku.
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HLAVNÍ PROBLÉMY
Mezi hlavní problémy, které trápí podle respondentƽ venkovské obce, patƎí nedostatek pracovních pƎíležitostí,
nevyhovující ēištĢní odpadních vod a související kanalizaēní síƛ a špatný stav pozemních komunikací. Naopak
jako relativnĢ bezproblémové je vnímáno základní školství a otázky související s územním rozvojem (církevní
restituce, existence ghett, živelná suburbanizace apod.).
Graf – Hodnocení problémƽ venkovských obcí (N=1075-1121)10
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10

Z jiných problémƽ respondenti uvádĢli malý zájem lidí o zapojení do dĢní v obci, špatné mezilidské vztahy, lidská neslušnost a
neodpovĢdnost, soužití s chalupáƎi, odchod mladých za prací, výskyt sociopatologických jevƽ (prostituce, gamblerství, apod.) a související
nedostupnost policie.
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Pokud se podíváme na nejēastĢjší problémy z pohledu velikostních skupin obcí, vidíme, že hlavní problémy se
opakují. Menší obce mají pomĢrnĢ logicky vĢtší problémy s možnostmi nakupováním, tématem je také
dostupnost a kapacita mateƎských škol. Naopak vĢtší obce nad 2.000 obyvatel mají problémy s parkováním a
nezaznamenávají problémy s ēištĢním odpadních vod a kanalizací. To odpovídá závazku státu v oblasti ēištĢní
mĢstských odpadních vod, který eská republika podepsala pƎi vstupu do Evropské unie a podle kterého by
obce s ekvivalentním poētem 2.000 obyvatel mĢly mít tuto oblast již vyƎešenu. DetailnĢjší analýza dat také
ukazuje, že se hlavní problémy pƎíliš neliší napƎíē jednotlivými regiony (nejvíce problémy variují v pƎípadĢ
nedostateēné kanalizace, ohrožení povodnĢmi a kapacit mateƎských škol).
Tabulka – Prvních pĢt hlavních problémƽ venkova podle velikostních kategorií obcí (dle poētu obyvatel)
Velikostní
kategorie
do 250

1. místo

2. místo

Pracovní možnosti

251-500

Pracovní možnosti

501-1000

Pracovní možnosti

1001-2000

Pracovní možnosti

nad 2001

Pracovní možnosti

ištĢní odpadních
vod
ištĢní odpadních
vod
ištĢní odpadních
vod
Stav pozemních
komunikací
Stav pozemních
komunikací

3. místo
Kanalizace
Kanalizace
Stav pozemních
komunikací
ištĢní odpadních
vod
Dostupnost
parkování

4. místo
Stav pozemních
komunikací
Stav pozemních
komunikací
Kanalizace
Kanalizace
Infrastruktura
cestovního ruchu

5. místo
Možnost
nakupování
Kapacita
mateƎských škol
Nabídka kvalitního
bydlení
Infrastruktura
cestovního ruchu
Ohrožení
povodnĢmi

Graf – Regionální variace hlavních problémƽ venkova mĢƎené prƽmĢrnou odchylkou v procentech11
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11

PrƽmĢrná odchylka zobrazuje prƽmĢr absolutních odchylek bodƽ dat od jejich stƎední hodnoty.Referenēním kritériem, ke kterému jsou
odchylky vztaženy, jsou pracovní možnosti.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Venkovské obce usilují o Ǝešení problémƽ mimo jiné i realizací projektƽ financovaných z evropských fondƽ. Jak
je patrné z následujících grafƽ, vĢtšina obcí realizuje jeden nebo dva projekty. Pouze výjimeēnĢ obce realizují
více než ētyƎi evropské projekty. Více než ētvrtina obcí (257 respondentƽ) pƎitom nerealizuje žádný projekt.
Poēet realizovaných projektƽ pƎitom pƎíliš nesouvisí s velikostí rozpoētu (mĢƎeném výší pƎíjmƽ) ani s poētem
zamĢstnancƽ obce. Nepotvrzuje se tak hypotéza, že personálnĢ lépe vybavené obce jsou schopny realizovat
více dotaēních projektƽ.
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Graf – Poēet projektƽ realizovaných jednotlivými obcemi
v minulosti (N=897)
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Z hlediska zamĢƎení projektu pƎevládají Ǝešení v oblasti životního prostƎedí a komunikací. Ukazuje se také, že
s výjimkou projektƽ v oblasti životního prostƎedí, kde lze sledovat nárƽst projektƽ, a projektƽ v oblasti
informatiky12, kde je zaznamenán pokles projektƽ, se poēet realizovaných projektƽ v jednotlivých oblastech
v minulosti a v souēasnosti pƎíliš neliší.

12

V pƎípadĢ oblasti informatiky je to zpƽsobeno realizací typového projektu Zakládání nových kontaktních míst Czech POINT, který byl
realizován v rámci výzvy E-Government v obcích v gesci Ministerstva vnitra. V rámci této výzvy, kdy bylo možné zažádat buě o podporu plné
verze Czech POINT nebo o upgrade již stávajícího pracovištĢ, bylo podpoƎeno 5318 projektƽ po celé eské republice.
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Graf – ZamĢƎení projektƽ realizovaných jednotlivými obcemi (N=897)
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Bližší pohled na realizované projekty13 respondentƽ ukazuje, že se v názvech projektƽ nejēastĢji vyskytují slova
jako kanalizace, ēistiēka odpadních vod, škola, hƎištĢ a také slova jako rekonstrukce, oprava, výstavba,
vybudování, výmĢna ēi zateplení. Potvrzuje to informaci, že velká ēást Ǝešených problémƽ souvisí s dopravní a
environmentální infrastrukturou obce i pƎedpoklad, že vĢtšina projektƽ má stavební charakter.
Graf – Slovní mrak názvƽ realizovaných projektƽ venkovských obcí

13

Jak je patrné z dotazníku v pƎíloze, respondenti byli požádáni o pƎedstavení tƎí hlavních projektƽ, které
realizují. KromĢ názvu projektu a jeho struēného popisu, respondenti uvádĢli roli obce v projektu (realizátor,
partner atp.), pƎedpokládaný celkový rozpoēet, stav pƎipravenosti resp. rozpracovanosti projektu, zdrojový
program, poēet lidí vyēlenĢných na projekt obcí, délku trvání projektu a zpƽsoby spolupráce s dalšími partnery.
Celkem 608 respondentƽ popsalo celkem 1023 realizovaných projektƽ.
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Venkovské obce participující na dotazníkovém šetƎení nejēastĢji ēerpají dotace na realizované projekty
z Programu rozvoje venkova (524 pƎípadƽ), dále pak z Operaēního programu Životní prostƎedí (213 pƎípadƽ),
regionálních operaēních programƽ (135 pƎípadƽ) a Programu obnovy venkova (90 pƎípadƽ). Menší ēást
popsaných projektƽ je realizována prostƎednictvím Místních akēních skupin (34 pƎípadƽ). Respondenti také
uvedli projekty financované z programu Zelená úsporám, financované z národních dotaēních titulƽ jednotlivých
resortƽ ēi krajƽ. Lze konstatovat, že do urēité míry venkovské obce nerozlišují, zda prostƎedky získají ze zdrojƽ
Evropské unie ēi od státu nebo kraje, klíēová je možnost realizace daného projektu.
Graf – Slovní mrak programƽ financujících realizované projekty

Podíváme-li se na údaje o pƎedpokládaném/uvažovaném rozpoētu projektƽ, vidíme, že obce považují za klíēové
projekty rƽzné velikosti. Medián výše dotace u mapovaných projektƽ ēiní 3,8 milionu Kē, pomĢrnĢ velký poēet
projektƽ však má rozpoēet vyšší než 10 milionƽ Kē. PrƽmĢrná výše dotace na realizované projekty se liší
s velikostí obce. Jak je vidĢt na následujících grafech, s poētem obyvatel obce mírnĢ narƽstá výše dotace.
Výjimkou jsou v tomto ohledu venkovské obce nad 2 tisíce obyvatel, kde výše dotace mírnĢ klesá oproti
sousední velikostní kategorii obcí. PƎestože jsou evropské zdroje významným zdrojem pƎíjmƽ, projekty
nejēastĢji tvoƎí do 10 % rozpoētu obce, velká ēást projektƽ nepƎesahuje jednoroēní rozpoēet obce. Existují však
obce, které realizují projekty, jejichž hodnota vysoce pƎevyšuje každoroēní rozpoēty obcí, a to v nĢkterých
pƎípadech i rozpoēty bĢhem mandátu komunálního zastupitelstva.
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Graf – Histogram výší dotace u realizovaných projektƽ (v tis. Kē)
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Graf – PrƽmĢrná výše dotace na realizované projekty podle velikostních kategorií (v tis. Kē)
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Graf – Relativní výše dotace vzhledem k rozpoētu (násobky pƎíjmƽ rozpoētu)
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VĢtšina obcí nevyēleŸuje na realizaci projektƽ vlastní zamĢstnance. Pokud tak ēiní, jedná se zpravidla o jednoho
ēlovĢka, v pƎevážné míƎe pracujícího na projektu na ēásteēný úvazek. asto se jedná o samotného
starostu/starostku, který/á se vedle své standardní ēinnosti vĢnuje Ǝízení projektu. U více než tƎetiny obcí tvoƎí
vyēlenĢné personální zdroje do 10 % celkových personálních kapacit.
Graf – Poēet úvazkƽ obce vyēlenĢných na realizaci projektu
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Graf – Podíl úvazkƽ obce vyēlenĢných na realizaci projektu na celkových personálních kapacitách obce
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Z hlediska ēasování trvají projekty v prƽmĢru pƽl roku (medián délky trvání projektu je 6,96 mĢsícƽ). Pouze
výjimeēnĢ délka trvání projektu pƎesahuje 3 roky a zasahuje tak do dalšího volebního období. Respondenti
zpravidla uvádĢjí, že by mohli zahájit okamžitĢ, pokud získají dotaēní prostƎedky k realizaci projektu. Vzhledem
k naléhavosti Ǝešených problémƽ je vnímána také potƎeba zaēít co nejdƎíve (odpovĢdi typu: nejlépe ihned,
vēera bylo pozdĢ apod.). Vzhledem k nároēnosti získávání dotace i realizace samotného projektu je však pro
urēité obce nemožné ēasování projektu naplánovat (odpovĢdi typu: ve hvĢzdách apod.). Jak je patrné
na následujícím grafu, v programovacím období 2007 – 2013 byl rozjezd projektƽ pomĢrnĢ pozvolný, vĢtší
aktivita obcí byla zaznamenána bĢhem let 2010 a 2011.
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Graf – Termíny zahájení a (pƎedpokládané) termíny ukonēení projektƽ
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Graf – Délka projektƽ
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Velká ēást projektƽ se v dobĢ dotazování nacházela v pƎípravné fázi. Pro projekty stavebního typu, bylo
nejēastĢji k dispozici stavební rozhodnutí a územní rozhodnutí. 14,,15 V nĢkterých pƎípadech již probíhala
realizace výbĢrového Ǝízení.

14

PrávĢ prƽtahy ve stavebním a územní Ǝízením jsou ēastým problémem souvisejícím s využíváním evropských fondƽ, jejichž ēerpání je na
rozdíl od využívání vlastních zdrojƽ obce ēasovĢ omezené. Zcela bĢžné jsou pƎípady, kdy radnice pƎipraví projekt, požádá o vydání
územního rozhodnutí (coby pƎedstupeŸ stavebního povolení), ale pak zjistí, že by termín dokonēení stanovený ve výzvĢ nemusela stihnout
a riskovala by vrácení dotace.
15
Opaēným problémem jsou pak situace, kdy obec zaplatí za projekt, zafinancuje související stavební pƎipravenost a pak dotaci nezíská,
pƎiēemž vlastní zdroje na realizaci projektu nemá a vynaložené náklady jsou tak zmaƎeny.
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Graf – Slovní mrak míry rozpracovanosti projektu

Z hlediska zpƽsobu realizace jsou obce nejēastĢji v roli realizátorƽ (739 pƎípadƽ), dále pak investorƽ
(144 pƎípadƽ) a partnerƽ (75 pƎípadƽ). VĢtšina projektƽ je tak realizována samostatnĢ, výraznĢ ménĢ ēasto
v partnerství se tƎetími subjekty. V takovém pƎípadĢ byla u sledovaných projektƽ nejēastĢjší spolupráce v rámci
místní akēní skupiny, v rámci svazku obcí a dále také mikroregionu.
Graf – Spolupráce na realizaci projektu
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ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM EVROPSKÝCH FONDp 16
Zkušenosti venkova s využíváním evropských fondƽ jsou velmi ambivalentní, a to jak z hlediska informovanosti,
pƎípravy projektƽ, Ǝízení projektƽ, spolupráce se zainteresovanými aktéry ēi globálního souladu s obecním
plánováním a výkonem samosprávy jako takové.
Jak je patrné z následujícího grafu, více než 35% obcí pozitivnĢ hodnotí informovanost o možnostech ēerpání
evropských prostƎedkƽ, 11 % potom negativnĢ. Lze tak konstatovat, že složitý a roztƎíštĢný systém
implementace politiky soudržnosti a související politiky rozvoje venkova vede k omezeným informacím
o evropských fondech a možnostech jejich využití pro rozvoj venkova. Obce souēasnĢ upozorŸují na to, že noví
zastupitelé, kteƎí získali mandát ve volbách v roce 2010, nemají dostatek informací o dotaēních pƎíležitostech.
Kladné hodnocení nad záporným pƎevažuje i v pƎípadĢ reflexe možnosti výmĢny zkušeností a dobré praxe,
témĢƎ polovina (46 %) respondentƽ však opĢt vnímá situaci v dané oblasti jako prƽmĢrnou. VĢtší pozornost by
tak bylo možné vĢnovat výmĢnĢ zkušeností mezi obcemi, informování o vzorových projektech a jejich aplikaci
v podobĢ typových žádostí.
Obce naopak spíše negativnĢ hodnotí své zkušenosti s administrací projektƽ a formálními aspekty
implementace evropských fondƽ. TémĢƎ tƎetina (32 %) respondentƽ má špatné zkušenosti s naplŸováním
formálních náležitostí. Respondenti tak potvrzují obecnĢ známou informaci o nadmĢrné byrokracii spojené
s ēerpáním evropských fondƽ.
Vzhledem ke kapacitám venkovských obcí je pomĢrnĢ logické také negativní hodnocení vlastních personálních
kapacit potƎebných pro pƎípravu a Ǝízení projektƽ. Více než polovina (55 %) respondentƽ hodnotí jako
neuspokojivé své personální kapacity spojené s pƎípravou evropských projektƽ, o nĢco ménĢ (48 %)
respondentƽ pak hodnotí jako špatné personální kapacity obcí spojené s Ǝízením projektƽ. Naopak zkušenosti
s externími poradenskými firmami hodnotí obce spíše pozitivnĢ (35 % respondentƽ vnímá externí spolupráci
jako dobrou, pouze 8 % ji hodnotí jako špatnou).
Zajímavé je také hodnocení spolupráce. Obce obecnĢ hodnotí pozitivnĢji spolupráci na lokální úrovni než
spolupráci s regiony ēi státem. Zejména spolupráce v rámci mikroregionu je hodnocena velmi pozitivnĢ
(48 % respondentƽ vnímá tuto spolupráci jako dobrou), o nĢco ménĢ kladnĢ je hodnocena spolupráce s MAS
(32 % pozitivních odpovĢdí) a mezi obcemi samotnými (26 % pozitivních odpovĢdí). Spolupráci s regiony a
státem obce hodnotí pomĢrnĢ ambivalentnĢ. Spolupráce s regionálními radami je pƎitom ménĢ vyhranĢná
(15 % hodnotí tuto spolupráci pozitivnĢ, 11 % negativnĢ) než spolupráce s ministerstvy (v tomto pƎípadĢ je
relace 17 % pozitivnĢ, 15 % negativnĢ). PozitivnĢji je pƎitom vnímána spolupráce se Státním zemĢdĢlským
intervenēním fondem (SZIF); 26 % hodnotí tuto spolupráci pozitivnĢ, pouze 10 % negativnĢ. PodrobnĢjší
analýza tĢchto dat také ukazuje, že spolupráce s regionálními radami se také výraznĢ odlišuje regionálnĢ;
zejména v NUTSu II Jihozápad a NUTSu II StƎední echy je spolupráce s regionální radou hodnocena více
negativnĢ.
Obce pomĢrnĢ ambivalentnĢ hodnotí také možnost provázat evropské fondy se strategickým plánováním a
obecnĢ možností ovlivŸovat projekty na svém území. Pouze necelá tƎetina (28 %) respondentƽ v tomto ohledu
vnímá situaci jako dobrou. Partnerství s podnikatelskými subjekty, obēanským sektorem a dalšími organizacemi
respondenti hodnotí také neutrálnĢ.

16

Tato ēást obsahuje také analýzu odpovĢdí obcí na otevƎené otázky vztahující se k hodnocení pozitiv a negativ využívání evropských
prostƎedkƽ. Identifikuje tak nejēastĢji zmiŸované pƎekážky a problémy stejnĢ tak jako pƎíklady dobré praxe, na které venkov pƎi
implementaci politiky soudržnosti naráží.
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Graf – Hodnocení využívání evropských fondƽ (N=910-968)
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KONKRÉTNÍ PROBLÉMY A P\EKÁŽKY OBCÍ P\I VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH FONDp
Obce také uvádĢly konkrétní problémy a pƎekážky pƎi využívání evropských fondƽ. NejēastĢji uvádĢným
problémem pƎi využívání evropských prostƎedkƽ (239, tj. 43 % odpovídajících respondentƽ) pƎitom je nadmĢrná
byrokracie a administrativní nároēnost provázející celý projektový cyklus od pƎípravy projektƽ až po jeho
vyhodnocení. Obce uvádí, že administrativa spojená s ēerpáním evropských prostƎedkƽ je tak vysoká, že se
ēasto nevyplatí projekt realizovat.
Druhou prƽƎezovou pƎekážkou, která podle nĢkterých obcí (58, tj. 10 % odpovídajících respondentƽ) ovlivŸuje
celý projektový cyklus, je personální nároēnost dotaēního Ǝízení a související nutnost využívání externích
poradenských firem. Jak uvádí zejména menší obce, ve kterých starosta ēasto ani není uvolnĢný, nedostatek
kapacit a zkušeností s dotaēní problematikou pƎedstavuje pro venkovské obce velký problém, zpƽsobuje
závislost externích poradenských firmách, což si vyvolává další náklady pƎi nejistém výsledku dotaēního Ǝízení.
ObecnĢ obce nejsou spokojeny již se samotným systémem vyhlašování výzev, který je z jejich pohledu ēasto
nepružný a z pohledu potƎeb venkova nesmyslný. Výzvy ēasto neumožŸují obcím Ǝešit akutní problémy, systém
neumožŸuje požádat o dotaci na Ǝešení konkrétní problematiky, kterou venkov nejvíce pálí. Pokud obce
s projektem neuspĢjí, jsou zpravidla frustrovány výší vynaložených nákladƽ, které jsou jednou provždy
neefektivnĢ vynaloženy, protože obec ēasto nemá jiné zdroje, ze kterých by mohla projekt realizovat. Negativní
zkušenost a neúspĢch u nĢkteré z výzev také ēasto vede k tomu, že obce již o další peníze nežádají. V první
etapĢ, pƎi pƎípravĢ projektƽ reagujících na výzvy, jsou mezi hlavními identifikovanými pƎekážkami zejména malé
a nevyhovující alokace (8 % odpovídajících respondentƽ), neustálé zmĢny podmínek (6 % odpovídajících
respondentƽ) a špatná spolupráce s implementaēními orgány (5 % odpovídajících respondentƽ). Všechny tyto
faktory vedou k velké složitosti pƎípravné etapy projektu. KupƎíkladu velké množství operaēních programƽ
znamená velké množství pravidel a metodik a tím nejednotnost dotaēních pravidel. Tato pravidla jsou navíc
neustále inovována a doplŸována (ēasto i s mĢsíēní frekvencí) nejenom bĢhem vyhlášení výzvy, ale po celou
dobu administrace a realizace projektu, aniž by existoval systém informování pƎíjemcƽ o zmĢnách pravidel.
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V etapĢ hodnocení projektƽ spatƎují vybrané obce jako problém spatƎují nevyhovující kritéria
(12 % odpovídajících respondentƽ). Kritika je smĢƎována pƎedevším na zahrnutí faktoru výše nezamĢstnanosti
mezi hodnotící kritéria. Obce nerozumí kupƎíkladu tomu, co má nezamĢstnanost spoleēného s potƎebou ēištĢní
odpadních vod a považují toto kritérium za diskriminaēní. Dále hodnotí negativnĢ neprƽhlednost hodnotícího
procesu (6 % odpovídajících respondentƽ), jeho nadmĢrnou ēasovou nároēnost (9 % odpovídajících
respondentƽ) a v neposlední ƎadĢ politické ovlivŸování výbĢrového procesu (3 % odpovídajících respondentƽ).
PrávĢ politické ovlivŸování výbĢru projektƽ ze strany jiných orgánƽ veƎejné správy je ēasto vnímáno jako velká
kƎivda samosprávné demokracie; specifickou a ēasto zmiŸovanou kauzou je v této souvislosti pƎehodnocování
výzev v ROP Jihozápad a situace v ROP StƎední echy.
Venkovské obce nezmiŸují pƎíliš problémƽ bĢhem realizace projektu, což lze interpretovat také tak, že jiné
problémy pƎevládají, jsou Ǝešeny realizaēními firmami nebo si je obce neuvĢdomují. Urēité nejasnosti panují
ohlednĢ pravidel veƎejné podpory a veƎejných zakázek (1 %). V pƎípadĢ veƎejných zakázek obce ēasto nerozumí
tomu, proē na jednu stranu mají bojovat s nezamĢstnaností a na druhou stranu nemohou zvolit místní firmu,
dodavatele ēi realizátora projektu. Nedostatky ve vztahu k veƎejným zakázkám jsou podle obcí navíc platné
obecnĢ, nejen ve vztahu k evropským fondƽm.
Velká ēást problémƽ venkova se vztahuje k etapĢ proplácení evropských prostƎedkƽ. Obce kriticky hodnotí
nutnost pƎedfinancování projektƽ (6 % odpovídajících respondentƽ), které je podle jejich názoru ve srovnání se
systémem limitek krokem zpĢt. Venkov (7 % odpovídajících respondentƽ) také vnímá negativnĢ nutnost
zajištĢní vlastních zdrojƽ na spolufinancování projektƽ s odkazem na skuteēnost, že obecní rozpoēty jsou
pomĢrnĢ omezené. Obce souēasnĢ uvádí, že nejde jen o zajištĢní proklamovaných 15 %, ale zejména o to, že
mnoho nákladƽ není považováno za uznatelných (napƎíklad DPH) a skuteēné spolufinancování se tak ēasto blíží i
30 ēi 40 %. Jako jeden z velkých problémƽ jsou vnímány vznikající prodlevy pƎi proplácení projektƽ po jejich
vyúētování (8 % odpovídajících respondentƽ). Obce pƎitom uvádí, že prƽtahy spojené s proplácením projektƽ
ēasto trvají i více než pƽl roku (opakuje se zejména špatná situace v pƎípadĢ OP ŽP). Tyto prƽtahy, souēasnĢ
s nezbytným spolufinancováním projektƽ, tak ēasto vedou k prodlužování pƎeklenovacích úvĢrƽ, dalším
nákladƽm v podobĢ úrokƽ a celkovému vyššímu zadlužování obcí (4 % odpovídajících subjektu pƎitom explicitnĢ
zmiŸuje vícenáklady v podobĢ úrokƽ a obecnĢ zadlužování za problém).
Množství zmiŸovaných problémƽ vztahujících se k etapĢ vyhodnocení a kontroly projektƽ je spíše omezené,
neznamená to však, že je tato oblast považována za bezproblémovou. Venkovské obce nejēastĢji upozorŸují na
problém nadmĢrné a opakované kontroly z rƽzných míst (2 % odpovídajících respondentƽ) a tvrdosti sankcí
(1 %). Zástupci tĢchto obcí vyjadƎují nespokojenost nejenom s ēetností kontrol, ale i jejich s nepƎimĢƎenou
délkou, protichƽdnými závĢry, administrativní zátĢží a dlouhým období po skonēení projektu, kdy je možné
kontroly realizovat.
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Box – PƎekážky a problémy pƎi využívání evropských prostƎedkƽ - pƎíklady odpovĢdí venkovských obcí:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informovanost a školení bylo v zaēátcích, nyní pro nové starosty je osvĢta nedostateēná. Firmy nabízející
služby pƎi zpracování žádostí jsou ēasto nekvalifikované a drahé. Nevíme, na co si dát pozor, aby dotace
nebyly kráceny.
Dotace z evropských fondƽ jsou naprostý nesmysl, zvláštĢ administrativa a propagaēní tabule, my si bez
evropských fondƽ už ani neuprdneme.
Nevyhovuje nám zpƽsob, jakým se udĢlují peníze z evropských fondƽ. Pouze to, co se vypisuje, ne to co
bychom potƎebovali, Jsme malá obec a to je problém, když sedí na úƎadĢ pouze uvolnĢný starosta a je na
vše sám, pƎílišná administrativa a ukrutné podmínky…..Vyhovovalo by nám, abychom prostĢ dostali peníze
a použili je na co potƎebujeme, jak potƎebujeme bez vedlejších podmínek a bez urēení na co je musíme
použít a do kdy utratit. Každý starosta malé obce by prostƎedky urēitĢ použil efektivnĢji, kdyby mohl jistou
akci udĢlat svými silami, urēitĢ by to pƎišlo levnĢji.
Byrokracie spojená s vyƎizováním jakýchkoliv dotací z EU je katastrofální, opravdu hraniēí s ekonomickými
limity, protože náklady na vyƎízení dotace a její následné udržení se zaēínají blížit výši vlastní dotace.
PƎebujelá administrativa - Žádost na SZIF z Leader MAS o 850 000 mĢla 622 (!!!) stran pƎíloh.
Celý proces získávání dotací je administrativnĢ zdlouhavý, s nutností vyplŸování Ǝady naprosto bezcenných
formuláƎƽ a ēasto se špatnĢ nastavenými zadávacími podmínkami (obvykle musí být projekt, stavební
povolení, výbĢr zhotovitele atd.) což je v pƎípadĢ, že dotace není pƎidĢlena zbyteēnĢ vynaložená energie i
finanēní prostƎedky.
Program obnovy venkova je pro naši velikostní kategorii velmi omezen, což je pƎekážka na kterou narážíme.
PƎikláním se k názoru, že je to urēitá diskriminace obēanƽ bydlících v obcích nad 2000 obyvatel. Doporuēuji
analýzu kolika obyvatel v republice se to týká. ROP je program, který se díky zbyteēným obavám, že ho
nebudou obce umĢt ēerpat, zbyteēnĢ široce rozkroēil, ēímž se dosáhlo toho, že již dnes (r. 2011) je prakticky
vyēerpán.
Vadí nám skuteēnost, že se vše utajuje, pƎitom jde o veƎejné peníze a tudíž máme právo vĢdĢt, jak byly
hodnoceny i jiné projekty. PrávĢ touto skuteēností se pƎispĢlo k nekalostem. OsobnĢ si myslím, že jsme mĢli
dobré projekty, dobƎe pƎipravené, ale špatným administrováním jsme na Ǝadu zpracovaných a zaplacených
projektƽ nedosáhli.
Nespravedlivé a neprƽhledné hodnocení - stejný projekt hodnocen dvakrát a až 10 bodový rozdíl.
PƎi bodovém hodnocení žádostí o dotace je naše obec, potažmo region, s dlouhodobou nízkou
nezamĢstnaností diskriminován kritériem hodnotící procento nezamĢstnanosti. PƎitom se na pƎípadné
realizaci projektu podílí dodavatelská firma z úplnĢ jiného kraje ēi okresu vzešlá z výbĢrového Ǝízení
Obce s neúspĢšnými projekty mají pocit, že rozhodnutí výbĢrové komise se pak ve finále dĢje spíše dle
lobbingu známých a stavebních firem. U malých obcí pak náklady 30 až 80 tis. Kē na zpracování žádosti o
dotaci a náklady na projektovou dokumentaci pro stavební Ǝízení v Ǝádu 100 tis. Kē až 2 mil. Kē u
neúspĢšných žádosti pƎedstavují znaēné finanēní zatížení rozpoētu obce.
PƎíliš složitá agenda pƎi pƎípravĢ žádosti. Pro získávání vyššího poētu bodƽ je nutné do projektu zaƎazovat i
akce, které sice navyšují bodový zisk, ale pro naši obec nejsou podstatné a dƽležité. Tím se samozƎejmĢ
navyšují celkové náklady na realizaci celého projektu.
Nedostateēná ēetnost jednání Výboru Regionální rady. Jestliže obec v Ǝíjnu 2010 získá vyrozumĢní o
schválení k dopracování podané žádosti pƎed uzavƎením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP, získá stavební
povolení, rozjede výbĢrová Ǝízení, zaēne realizovat akci a potažmo platit faktury a hlavnĢ dodá v pƎedstihu
všechny vyžádané dokumenty, stejnĢ se koneēná žádost – projekt nedostane ke schválení na RR dƎíve než
na konci kvĢtna. K podpisu samotné smlouvy nejspíš dojde nĢkdy v srpnu a až 22 dní po podpisu mƽžeme
žádat o první proplacení námi zainvestovaných penĢz. Nelze provést ani modifikované platby, protože bez
zmínĢné smlouvy nelze založit ani specifický úēet pro modifikované platby. etnost jednání Výboru
Regionální rady je v naprostém nesouladu s potƎebami obcí.
Každá i sebemenší zmĢna se musela složitĢ písemnĢ administrovat - pƎíklad: pƎi poƎízení levnĢjší techniky na
údržbu zelenĢ než bylo v projektu musela obec požádat o schválení, z ēehož lze dovodit, že dotaēní program
je nastaven tak, že šetƎit prostƎedky je špatné.
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V roce 2006 - OPI - Ministerstvo životního prostƎedí prostƎednictvím SFŽP - projekt OdbahnĢní rybníka, vše
bylo stále v poƎádku - realizace, dokumenty, výbĢrové Ǝízení - po kolaudaci nám bylo sdĢleno, že máme
chybu ve výbĢrovém Ǝízení - pƎi kontrolách ze strany ministerstva se mluvilo o sankci, nakonec nám bylo
sdĢleno (rok 2008), že dotace nebude proplacena, nedostali jsem 2,6 miliony korun, což pro obec s roēním
rozpoētem 3,5 - 4 mil. korun je hrozná rána.PƎed zaēátkem akce jako po ukonēení mĢl SFŽP k dispozici
stejné doklady, kdyby nás na chybu (která podle nás nebyla) nĢkdo upozornil pƎed zaēátkem akce nebo v
prƽbĢhu, dalo se nĢco udĢlat, opravit, vyhlásit nové výbĢrové Ǝízení, ale 2 roky po kolaudaci už se opravit
nic nedá - podle mého. S pracovníky SFŽP byla velice špatná komunikace, neodpovídali na dopisy,
komunikovali telefonem - což ale dnes nedoložím, mĢnili se pracovníci, takže se SFŽP už nechci mít nic
spoleēného. Definitivní vyjádƎení o tom, že dotace nebude pƎidĢlena jsme obdrželi v Ǝíjnu 2010. Problém
v ēerpání prostƎedkƽ z evropských fondƽ vidím ve profinancování. V Programu obnovy venkova jsou peníze
pro malé obce, máme projekty, co bychom potƎebovali vybudovat, ale akce se musí nejdƎíve zaplatit a
potom je proplacena, i když je možnost prƽbĢžných plateb. V roce 2009 jsme z tohoto programu dostali
dotaci na kanalizaci a OV, celkové náklady byly 33 miliónu korun, na celou akci jsme si brali úvĢr, dnes
ještĢ dlužíme 5 mil. korun, takže i když bychom chtĢli žádat a máme stále co budovat, nechceme se dále
zadlužovat, když ani nemáme žádnou záruku kolik penĢz ze státního rozpoētu dostaneme, nemluvĢ o
úrocích, které jsme za rok zaplatili než pƎišly dotace. V roce 2008 - 2009 jsme ēerpali dotaci z Ministerstva
zemĢdĢlství R na vodovod, byly tzv. limitky, kdy dotaēní ēástka byla uložena v bance urēené ministerstvem,
obce pƎedkládaly faktury, které po kontrole banka firmĢ proplácela, takže obec vlastnĢ musela mít finanēní
prostƎedky na svƽj podíl akce. Pro obce tyto dotace formou "limitek" byly urēitĢ výhodnĢjší.
PƎi realizaci kanalizace a OV jsme museli ēekat 8 mĢsícƽ na finanēní prostƎedky k proplacení úvĢru a tím se
nám navýšily úroky ƎádovĢ o 1 mil. Kē. Navíc jsme museli tƎikrát sepsat dodatek k úvĢrové smlouvĢ z
dƽvodu prodloužení termínu splátky formou dotace. Náklady na technický dozor investora a koordinátora
bezpeēnosti práce nejsou uznatelnými náklady, ale bez nich nelze akci realizovat.
Obec získala dotace ve výši 76,4%, avšak SFŽP zastavil platby na zaēátku prosince 2010 a do dnešních dnƽ
nám dluží na dotacích cca 20 000 000 Kē a já zase dlužím stavební firmĢ, která stavbu provádĢla cca 11 000
000 Kē. Stavba byla úspĢšnĢ dokonēena, bĢží zkušební provoz a stát se chová, jako když se nic nedĢje!
Nejvíce Ǝešený a mnohokrát zmiŸovaný problém, na který upozorŸují všichni pƎíjemci dotací je kontrola
projektƽ z nĢkolika subjektƽ. Každá kontrola vyžaduje nĢco jiného a velice ēasto si i protiƎeēí. Projekt by mĢl
být kontrolován pouze poskytovatelem…
Málo vlastních zdrojƽ = zajištĢní úvĢru bez vyhlídky, že bude vēas proplacena dotace, zbyteēnĢ se
prodražuje vlastní stavba. Bodové hodnocení pƎedkládaných žádostí nutí investory k realizaci základní
stavby rozšiƎovat o další i nepotƎebné doložky k projektƽm a vlastní náklady na poƎizování stavebních
dokumentací jsou velkou zátĢží. Než se kopne do zemĢ , v tu ránu má obec z vlastních rozpoētƽ dost velké
ztráty. Stavba je realizovaná podstatnĢ dƎíve a pak dlouho pƎíjemce dotace ēeká až se zadministruje žádost
o vlastní proplacení dotace. Fin.prostƎedky - tedy veƎejné finance pak jdou na úroky poskytovatelƽm úvĢru.
Celý systém poskytování evropských dotací je jeden velký nesmysl, v Bruselu pƎeci nejsou tiskárny na peníze.
Je to pouze pƎíležitost pro umĢlou zamĢstnanost. \ešením je snížit danĢ a do Bruselu posílat peníze pouze
na nutnou správu Bruselských institucí. DaŸový poplatník ví sám nejlépe jak naložit s volnými financemi.
Vždyƛ celou správní agendou se tratí minimálnĢ jedna polovina financí vyēlenĢných na dotace, nemluvím o
ztrátách na velkých stavbách. Nechápu kde je jaká kontrola, na projekt zateplení jednoho pavilonu základní
školy za cca 3 500 000 jsem mĢl deset opakuji deset kontrol a mĢl jsem velký problém najít chybĢjící 4 m2 z
celkových 300. Jak to, že se zadá stavba nemocnice za stovky milionu korun firmĢ která nemá zedníka, když
já musím požadovat aby dodavatel stavby za 3 mil. Kē musí doložit reference. Jak to, že do nemocnice
vyhraje konkurz na dodavatele zdravotnického materiálu vyhraje spoleēnost, která neví, co vlastnĢ vyhrála.
Tak se dá pokraēovat na padesát stran.
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Schéma – Problémy a pƎekážky bĢhem projektového cyklu
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DOBRÉ ZKUŠENOSTI VENKOVA P\I VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH FONDp
etnost pozitivních zkušeností obcí s využíváním evropských fondƽ je nižší než jejich vyjádƎené negativní názory
(celkem 469 odpovĢdí). VĢtšina pozitivních zkušeností se zamĢƎuje na možnost realizace konkrétního projektu
a získání dodateēných zdrojƽ do rozpoētu obce. TémĢƎ polovina obcí (43 % odpovídajících respondentƽ)
souēasnĢ uvedla, že s využívání evropských prostƎedkƽ dobré zkušenosti nemá. Dobré zkušenosti obcí se
pƎitom váží zejména na Program rozvoje venkova a Operaēní program Životní prostƎedí.
Pro ēást obcí (1 % odpovídajících respondentƽ) je obecnĢ pozitivem prolínajícím se celým projektovým cyklem
zvyšování administrativní kapacity, podpora efektivnĢjšího Ǝízení, posilováním manažerských dovedností
jednotlivých pracovníkƽ a využíváním potenciálu outsourcingu (v podobĢ dobré spolupráce s poradenskými
organizacemi).
V první etapĢ projektového cyklu, pƎípravĢ projektƽ reagujících na výzvy, obce (23 % odpovídajících
respondentƽ) nejēastĢji pozitivnĢ hodnotí samotnou možnost pƎedkládání a uplatŸování rozvojových projektƽ.
Obce také ēásteēnĢ pozitivnĢ hodnotí spolupráci a kvalitu komunikace s implementaēními orgány
(13 % odpovídajících respondentƽ). Zástupci obcí oceŸují jak postup úƎedníkƽ v poradenské ēinnosti, jejich
vstƎícnost a flexibilitu, tak dobrou komunikaci a možnosti osobních, telefonických ēi e-mailových konzultací.
PƎi srovnání s ēetností vyjádƎených negativních zkušeností obcí v této oblasti v pƎedchozí ēásti je patrné,
že situace je ēasto individuální, pƎiēemž pozitivní zkušenosti mírnĢ pƎevládají. K etapĢ hodnocení projektƽ
se obce pozitivnĢ vyjadƎovaly pouze okrajovĢ; pozitivnĢ byla v ojedinĢlých pƎípadech (3 % odpovídajících
respondentƽ) vnímána transparentnost hodnotícího procesu a zveƎejnĢní kritérií hodnocení projektƽ (ēímž se
dá odhadnout bodový zisk a pƎípadnĢ pƎedkládaný projekt pƎizpƽsobit maximálnímu bodovému zisku).
PƎi srovnání s ēetností vyjádƎených negativních zkušeností obcí v této oblasti v pƎedchozí ēásti, je patrné,
že negativní hodnocení hodnotícího procesu jednoznaēnĢ pƎevládá.
PatrnĢ nejvĢtší pozitiva s využívání evropských projektƽ jsou spojena s vlastní realizací projektƽ; více než pĢtina
obcí (22 % odpovídajících respondentƽ) uvádí jako dobrou zkušenost konkrétní realizované smysluplné
projekty, z nichž mají užitek obyvatelé obcí (pƎíklady zahrnují rƽzné typy projektƽ výstavby komunikací, ēištĢní
odpadních vod, zateplování škol ēi revitalizace zelenĢ). Okrajová ēást obcí (2 % odpovídajících respondentƽ)
vnímá jako pozitivum v rámci realizovaných projektƽ možnost navázání partnerství (a to zejména s partnery
ze zahraniēí pƎi realizaci projektƽ pƎíhraniēní spolupráce) a zapojování obēanƽ.
Obce také pozitivnĢ vnímají skuteēnost, že jsou jim evropské peníze nakonec proplaceny. Necelá desetina obcí
(7 % odpovídajících respondentƽ) vnímá jako pozitivum, že získají další zdroje na rozvojové aktivity obcí.
ObzvláštĢ pozitivnĢ je v tomto ohledu vnímáno to, že se ēasto jedná o získání investiēních finanēních
prostƎedkƽ na zlepšení kvality života ve obci, který by si jinak rozpoēet obce nemohl nikdy dovolit. Pouze
výjimeēnĢ je pozitivnĢ (1 % odpovídajících respondentƽ) také hodnoceno vysoké procento dotace z celkových
nákladƽ projektu. Okrajová ēást obcí zmiŸuje spokojenost s možnostmi prƽbĢžného financování
(1 % odpovídajících respondentƽ).
Dobré zkušenosti obcí s kontrolní ēinností jsou v zásadĢ výjimeēné. Bezproblémovost kontrolního procesu uvádí
jako dobrou zkušenost pouze necelé 1 % odpovídajících respondentƽ. PƎi srovnání s pƎedchozí ēástí je zƎejmé,
že negativní zkušenosti obcí jsou v této oblasti o nĢco ēetnĢjší.
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Box – Dobré zkušenosti pƎi využívání evropských prostƎedkƽ - pƎíklady odpovĢdí venkovských obcí:

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemáme, vždy se jedná o stres, který není náležitĢ ocenĢn, protože staēí chyba a je po dotaci, což také
nechápu! Když udĢlám vĢdomĢ podvod, tak samozƎejmĢ nemám nic proti trestu, ale pokud zapomenu
jeden papír a je mnohdy finanēnĢ likvidaēní postih pro obec, tak se nedivím, že menší obce se mnohdy
velkým dotacím vyhýbají.
PƎes velice rozsáhlou, zatĢžující jak ēasovĢ, tak finanēnĢ a mnohdy zbyteēnou administrativu, v pƎípadĢ
ēerpání z PRV prostƎednictvím MAS vlastnĢ dvojnásobnou (nehledĢ na zásadní problém, jaké procento
rozdĢlovaných penĢz se vlastnĢ dostane ke koneēnému spotƎebiteli…?) jsme jako malá obec poƎídili dvĢ
vĢtší stavby z evropských penĢz.
Ano, výborná, i když administrativnĢ velmi složitá a nároēná je spolupráce se SFŽP (OPŽP) a se SZIF R. V
rámci SFŽP jsme úspĢšnĢ realizovali rekonstrukci centrální kotelny (ochrana ovzduší – OPŽP) a nyní máme v
zásobníku akceptovaných projektƽ velký projekt centrální OV, rekonstrukce kanalizace a posílení hl.
vodovodních Ǝadƽ v obci. Doufáme, že se zásobník projektƽ podaƎí úspĢšnĢ nasytit finanēními prostƎedky a
celá akce neskonēí pro 78 obcí a mĢst v zásobníku fiaskem.
Od roku 2007 jsme odevzdali pĢt projektƽ (žádostí) o dotace z fondƽ EU, pƎijato jich bylo 5, dva byly poté
pro nedostatek finanēních prostƎedkƽ ze strany SZIF zamítnuty. Projekty jsme vypracovali vlastními silami.
Pokud bychom si nechali projekty vypracovat specializovanou firmou, náklady na vypracování a realizaci
tĢchto projektƽ by ēinily asi 250 tis. Kē. Tím jsme tyto náklady obci ušetƎili. Vše z PRV. Byly to následující
inv.akce: - Obnova dvou místních komunikací a obnova veƎejného prostranství; - Rekonstrukce mateƎské
školy Šabina; -Obnova místních komunikací ve východní ēásti obce. Jsme malá obec s rozpoētem ƎeknĢme 4
mil. Kē. Bez vyzužívání dotaēních titulƽ bychom investiēní akce, které jsou uvedeny výše, nemohli realizovat.
Vynikající je metoda LEADER, kde se o projektech rozhoduje na základĢ místní rozvojové strategie, kterou
mohou ovlivnit místní subjekty, projekty hodnotí a vybírají místní zástupci a kanceláƎ MAS poskytuje
poradenství.
Pozitivum je, že se dají získat do rozpoētu dodateēné finance na investiēní akce, když obec úspĢšnĢ zvládne
ohromnou administrativní zátĢž pƎi jejich realizaci a pƎi udržitelnosti.
Dobrá zkušenost jednoznaēnĢ ze SFŽP kdy dostaneme 90 % fakturace na úēet obce a pak doplatíme jen 10
% spoluúēast
Byl to program rozvoje venkova, pokud byl DPH uznatelný náklad.
Možnost získání vĢtších prostƎedkƽ i pro malé obce, bez nutnosti politické podpory jako u státních ēi
krajských dotací. Rozhoduje potƎebnost a kvalita projektu a ne to, jak je starosta kde zapsán, s kým se zná,
ēi jakou má politickou pƎíslušnost! Nevzniká zde prostor ke korupci!
VstƎícné jednání všech pracovníkƽ fondu, snaha pomoci.
Využíváme také evropské dotace na zƎizování pracovních míst v rámci výkonu VPP. Ty jsou bohužel nyní
nesmyslnĢ znaēnĢ omezeny tím, že nemƽžeme zamĢstnat osoby, které se již osvĢdēily po dobu 3 let.
Co se týká dobré zkušenosti pƎi využívání evropských dotací, tak nám velmi pomohl Zlínský kraj, protože
nám energetická agentura ve ZlínĢ pomohla nejen se zpracováním projektu, ale i monitorování této dotace.
(SFŽP R - zateplení mateƎské školy). Dále nám zpracovává i další zateplení kulturního domu.
Díky evropským dotacím jsme opravili a rozšíƎili obecní majetek, využili alternativních zdrojƽ energie, ale
taky díky tomu, že nám na pƎedfinancování pƽjēila „spƎátelená obec“ a místní podnikatelé(PRV).
Nevím jestli je ēerpání dotací s POSV PlzeŸského kraje z Evropskýxch dotací , ale zpƽsob žádostí a závĢreēné
vyhodnocení je velice jednoduché a struēné bez finanēnĢ nákladných projektƽ. NapƎ na kanalizaci jsme
dostali dotaci s PSOV PlzeŸského kraje ve výši 150 000,- a staēilo žádost vyplnit na dvou listech. Další
pƎíklad opaēný: Dotace Zelená úsporám pƎiznaná dotace 150 000,- Kē Projekt stál 20000,- Kē žádost byla
podána více jak pƎed rokem byla nám pƎiznána v závĢru roku 2010 dosud není písemnĢ potvrzena a nelze ji
realizovat. Žádost obsahuje min. 100 stran.

PƎíloha 3 23

Schéma – Dobré zkušenosti pƎi využívání evropských prostƎedkƽ bĢhem projektového cyklu
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Graf – etnost uvádĢných pƎíkladƽ dobrých zkušeností pƎi využívání evropských prostƎedkƽ
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Celkem 469 odpovĢdí od celkového poētu respondentƽ (N=400)
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PRIORITY A DOPORUENÍ PRO BUDOUCÍ VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH FONDp
Evropské prostƎedky pƎedstavují pro venkov potenciál jak pro dobudování a modernizaci infrastruktury, tak pro
zkvalitnĢní poskytovaných služeb i rozvoje lidských zdrojƽ. Pro venkovské obce jsou nicménĢ nejvĢtší prioritou
právĢ infrastrukturní projekty a to jak v dopravní oblasti (správa obecních komunikací, úpravy veƎejného
prostranství a chodníkƽ), tak v environmentální oblasti (infrastruktura odpadních vod a jejich ēištĢní,
zateplování veƎejných budov a ēásteēnĢ též zásobování pitnou vodou). Preferovanou oblastí je také rozvoj obcí
spoēívající v nových plochách pro bydlení, rekonstrukci osvĢtlení a jiných sítí apod. Naopak na okraji zájmu je
zlepšování služeb veƎejné správy, využívání informaēních technologií, stejnĢ jako využívání obnovitelných
zdrojƽ energie. Jak navíc uvedl jeden z respondentƽ, je sice možné “vyjmenovávat priority a jednotlivosti,
nicménĢ vše by se mĢlo odvíjet od územních plánƽ a plánƽ rozvoje obce, tak jak stanoví priority zastupitelstvo
pro dané období”. Vzhledem k tomu, že mandáty stávajících zastupitelstev skonēí obecními volbami v roce
2014, je pomĢrnĢ problematické nastavit priority až do roku 2020 (resp. 2023 budeme-li aplikovat pravidlo
N+3).
Graf – Priority venkovských obcí pro ēerpání evropských fondƽ17
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V 51 pƎípadech pƎedstavitelé venkova oznaēili jinou prioritní oblast, než byla zmínĢna ve formuláƎi. Jednalo se zejména o potƎebu
realizovat další projekty investiēního typu: výkup pozemkƽ, oprava obecních budov (radnice, hasiēská zbrojnice), rekonstrukce rozhlasu ēi
zavedení internetového spojení. Specifickou kategorií byla take podpora konkrétních veƎejných služeb – pošta, peēovatelské domovy a jiné
služby pro seniory, divadelních pƎedstavení apod. Mezi dalšími oblastmi hodnými podpory byla zmínĢna potƎeba inestovat do jazykového
vzdĢlávání obēanƽ a mezinárodních výmĢn.
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Poēet oznaēených priorit z celkového poētu 6842, poēet respondentƽ N=1100
KromĢ tematických priorit obce vyslovily také návrhy na zmĢnu systému.18 Celkem 400 respondentƽ vyjádƎilo
své návrhy na zlepšení systému evropských fondƽ; 76 obcí pak uvedlo, že žádné návrhy nemá, pƎípadnĢ nemá
se systémem zkušenosti. Nejvíce se starostové/ky zamĢƎují na snížení byrokracie. NejēastĢji (42 %
odpovídajících respondentƽ) tak obce navrhují zjednodušit a sjednotit celý systém (zjednodušení a sjednocení
všech pokynƽ, pƎíruēek, formuláƎƽ, software, metodik, pravidel a podmínek pro zpracování žádostí o dotace a
kompletní Ǝízení projektƽ ze strany koneēných pƎíjemcƽ). Obce navrhují z povinných pƎíloh vynechat informace,
které jsou bĢžnĢ ovĢƎitelné ve veƎejných registrech (v obchodním rejstƎíku, z údajƽ SÚ, katastru nemovitostí
apod.). ást obcí (4 % odpovídajících respondentƽ) také vnímá jako akutní zrychlení celého procesu a zkrácení
doby proplácení dotace – bĢhem celého projektového cyklu od podání žádosti o platbu po obdržení finanēních
prostƎedkƽ.
NĢkteré obce (6 % odpovídajících respondentƽ) považují za dƽležité podporovat své personální kapacity
pro administraci a Ǝízení projektƽ a zajistit profesionální poradenství ze strany implementaēních orgánƽ
(zejména pak krajƽ).
PƎi rozboru návrhƽ souvisejících s první etapou projektového cyklu, vyhlašováním výzev, je patrné, že obce
obecnĢ vyjadƎují nespokojenost se systémem výzev a skuteēností, že je na nĢ nahlíženo jako na jiné koneēné
pƎíjemce. Velká ēást obcí (32 % odpovídajících subjektƽ) proto navrhuje relativnĢ radikální, nicménĢ obtížnĢ
prosaditelnou, tezi, že by evropské prostƎedky mĢly pƎímo smĢƎovat a posílit rozpoēty obcí ve vazbĢ na
rozpoētové urēení daní. Jako žádoucí Ǝešení je v tomto ohledu navrhováno pƎerozdĢlení alokací jednotlivým
obcím podle poētu obyvatel. Obce považují takové Ǝešení za nejefektivnĢjší, protože samy nejlépe vĢdí, co je
trápí a na co zdroje využít.19 NĢkteré obce (5 % odpovídajících respondentƽ) dále uvádí, že je objem evropských
prostƎedkƽ nedostateēný a bylo by žádoucí jej navýšit. Necelá pĢtina (15 % odpovídajících respondentƽ)
považuje za vhodné zmĢnit alokace, pƎiēemž více penĢz by dle jejich názoru mĢlo být smĢƎováno
do infrastruktury, opravy komunikací, ēištĢní odpadních vod, kanalizace apod. Celkem 5 % obcí požaduje
zeštíhlení implementaēního systému (snížení poētu operaēních programƽ a jejich decentralizace a snížení poētu
výzev). Objevily se také návrhy pƎenést nĢkteré pravomoci na úroveŸ bývalých okresƽ.
V rámci etapy hodnocení projektƽ nĢkteré obce (5 % odpovídajících respondentƽ) považují za klíēové definovat
potƎebu daného Ǝešení jako základní kritérium hodnocení projektu. Opakuje se (3 %) také nutnost snížení
korupce bĢhem hodnotícího procesu a omezení politických vlivƽ.
BĢhem etapy realizace projektu obce (3 %) požadují vyšší flexibilitu. ObecnĢ je kladen dƽraz na vyƎešení
problematiky financování neuznatelné DPH, pružnĢjší Ǝešení problémƽ souvisejících se zmĢnami projektƽ.
V etapĢ proplácení obce obecnĢ navrhují rozšíƎení možností prƽbĢžného financování a pƎedfinancování
projektƽ ze strany státu (9 % odpovídajících respondentƽ). Obce obecnĢ nesouhlasí s principem zpĢtného
proplácení nákladƽ u evropských projektƽ a požadují zavedení zálohového financování (obdoba limitek), aby
nemusely ēerpat drahé úvĢry komerēních bank. ZaznĢl zde mimo jiné návrh vytvoƎit státní fond, ze kterého by
si obce bezúroēnĢ pƽjēovaly. SouēasnĢ ēást obcí (2 %) vyjádƎila požadavek na jasné vymezení a dodržování
termínƽ pro proplácení ze strany implementaēních orgánƽ.
U kontrolní etapy obce nejēastĢji (2 % odpovídajících respondentƽ) navrhují sjednocení kontrolní ēinnosti
(napƎ. odbourání následné kontroly finanēních úƎadƽ, které kontrolují již zkontrolované). Jako velmi riziková je
totiž vnímána možnost vrácení dotace.
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Tato ēást obsahuje analýzu odpovĢdí obcí na otevƎenou otázku vztahující se k doporuēením zmĢn pƎi implementaci politiky soudržnosti.
Tento návrh koresponduje s obecným a opakujícím se požadavkem mĢst na omezování dotací a posilování vlastních pƎíjmƽ obecních
samospráv.
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Box – Návrhy na zlepšení pƎi využívání evropských prostƎedkƽ - pƎíklady odpovĢdí venkovských obcí:
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-

-

Jsme malá obec bez uvolnĢného starosty a dosáhnout na projekty z evropských dotací je pro nás jen utopií.
Navrhuji zrušit veškeré dotace na všech úrovních. Z hlediska ekonomického dochází akorát k selhávání trhu,
dochází k demoralizaci apod. Dotace akorát berou peníze. Správa dotací je nesmírnĢ drahá, dotace
nemohou být nikdy spravedlivĢ rozdĢleny. Pokud by došlo k rozpuštĢní veškerých dotací do rozpoētƽ
samosprávných celkƽ, byly by tyto peníze podstatnĢ lépe využity.
Vzhledem k tomu, že jsme malá obec , mĢlo by dojít k zjednodušení celé agendy, vēetnĢ financování.
Dotace zejména z PRV by mĢly smĢƎovat pƎímo do obecních rozpoētƽ, ne zemĢdĢlcƽm.
PƎi diskusi s nĢmeckými partnery vyplynulo, že jejich schvalovací proces je administrativnĢ jednodušší a
rychlejší, tedy porovnat oba systémy, typy formuláƎƽ a dotaēních požadavkƽ, zjistit rozdíly a vyvodit
dƽsledky pro zrychlení, usnadnĢní a zkvalitnĢní celého procesu ēerpání evropských dotací.
Souēasný stav poētu OP z evropských dotací je nesmyslnĢ vysoký a programy kterých by bylo možno využít
pro rozvoj obce (napƎ. PRV a OPŽP) jsou již vyēerpány. Náš návrh je, aby byl pro další období byl redukován
tento nesmyslnĢ vysoký poēet OP.
Utrácet ménĢ za tzv. mĢkké projekty (semináƎe, školení, kurzy...). VýraznĢ pƎidat tzv. tvrdým projektƽm,
protože jsem pƎesvĢdēen o tom, že kvalitní infrastruktura vytvoƎí pro obēany podmínky pro další rozvoj a
uplatnĢní. Tzv. mĢkké projekty jsou nezƎídka jen o mlácení prázdné slámy" za nadprƽmĢrné honoráƎe pro
lektory a realizátory, samozƎejmĢ z dotací. To jsou také peníze, které chybí v obcích naší velikosti.
Zrušit nutnost pƎedfinancovávat projekty, omezit eurohujerskou propagandu dotací (smĢšné pomníēky u
každého opraveného propustku…) …PlnĢ chápu, proē mají mít možnost financování pƎes dotace neziskové
organizace. U samosprávných obcí je mi tento pƎístup ovšem záhadou…
MĢli bychom znát, kde konkrétnĢ žádat o dotaci a ne abychom žádosti museli prostƎednictvím pochybných
firem, které za zpracování vyberou desítky tisíc a není záruka získání dotace. NapƎíklad v naší žádosti na
opravu místních komunikací ze SZIF ēinily náklady na projekt 150 tisíc Kē, za zpracování žádosti jsme
zaplatili 30 tisíc Kē. Výsledek byl, že dotace nebyla pƎiznána pro nedostatek finanēních prostƎedkƽ.
Pokud je projekt dostateēnĢ pƎipraven, že dojde ke schválení a pƎiznání dotace, nekomplikovat vyúētování.
Obce musí pƎedfinancovat, to vĢtšinou znamená vzít si úvĢr a ten je urēen jen na konkrétní akci, platí z nĢj
úroky a samozƎejmĢ chce peníze co nejdƎív splatit. Posouváním termínƽ vyúētování, je obec dlouho v úvĢru,
po vyúētování sotva dodrží termín šedesát dnƽ k poukázání penĢz, musí se prodlužovat úvĢr apod. Po této
zkušenosti zastupitelé váhají souhlasit s nĢjakým dalším projektem z evropských dotací. S každým
vyúētováním jsou jiné požadavky, možná by pomohla jasná a struēná metodika.
Z pohledu malé obce je pƎíprava projektu velmi nároēná zejména z hlediska finanēních nákladƽ a když
projekt nevyjde, jsou to vyhozené peníze, pƎitom zejména malé obce mají díky nespravedlivému RUD sotva
na udržení provozu. Hlavním smyslem MAS byla podpora nadregionálních projektƽ, nakonec jsou
podporovány projekty, které v obcích Ǝeší zanedbanou údržbu obecního majetku, což by mĢla každá obec
zvládnout jako Ǝádný hospodáƎ z obecního rozpoētu.
PƎipravit nĢkolik šablon podobnĢ jako tomu bylo u ēerpání prostƎedkƽ pro školy (napƎ. A výstavba bytƽ, B
odpadová politika, C pƎedškolní a školní zaƎízení atp., pak (percentuálnĢ) pomĢrem podle poētu obyvatel
stanovit, na jak vysokou ēástku by obec mohla dosáhnout, stanovit harmonogram ēerpání, zpƽsob
dokladování.
Nepochopitelnou záležitostí je odevzdávat vše v originálu a kopii. PƎitom samotná žádost se podává
elektronicky. Je to mrhání penĢzi našich daŸových poplatníkƽ. Návrhem jak zefektivnit podávání žádosti je,
nejprve vyplnit elektronickou žádost, poslat hodnotitelƽm a na základĢ posouzení by postoupila žádost do
dalšího kola a hodnotitelé by požadovali další podklady a doklady.
Pokud obec dotaci dostane, mĢl by se prƽbĢh dotace Ǝídit podmínkami platnými v dobĢ pƎidĢlení a ne
podmínkami schvalovanými po dobĢ pƎidĢlení. Smlouva s pravidly by mĢla pƎijít pƎed samotnou akcí a také
informace o pƎidĢlení dotace dƎíve než dva dny pƎed poƎádáním akce, kdy už logicky musí být vše zaƎízeno,
takže se nedá pƎizpƽsobit pravidlƽm dotace ani pƎi nejlepší vƽli....
Zjednodušené a ménĢ riskantní získávání dotace. PƎíliš velká rizika a možnosti pochybení a následné vracení
dotace i vēetnĢ penále. Hrozí nekontrolované zadlužení obce.
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Schéma – Návrhy na zmĢny ve využívání evropských prostƎedkƽ bĢhem projektového cyklu
Lepší a vēasnĢjší informovanost (6 %)
Zjednodušení a sjednocení administrativy (42 %)
Zrychlení (4 %)
2%
9%
3%
Evaluace a kontrola
Proplácení
6%

Realizace

- vymezení a dodržování
termínƽ

- vyšší flexibilita
32 %

- sjednocení kontrol

- pƎedfinancování a
prƽbĢžné financování

Hodnocení a výbĢr
projektu

Vyhlašování výzev

- potƎeba jako
kritérium

- posílení rozpoētƽ obcí - snížení korupce a
politického vlivu
- více prostƎedkƽ
- ménĢ OP a výzev
- zmĢny alokací

Podpora budování personálních kapacit, poradenství a výmĢny zkušeností (6 %)

Výskyt návrhƽ u jednotlivých obcí (N=476)
Graf – etnost uvádĢných návrhƽ na zlepšení pƎi využívání evropských prostƎedkƽ
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Vyšší flexibilita
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PƎedfinancování a prƽbĢžné proplácení

36

Dodržování a urychlení termínƽ plateb

9

Sjednocení kontrol

8

Celkem 605 návrhƽ od celkového poētu respondentƽ (N=476)
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ZÁV RENÉ SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠET\ENÍ
PƎedmĢtem šetƎení byly potƎeby venkovských obcí a jejich zkušenosti s využíváním evropských fondƽ.
Zkoumaný soubor zahrnující odpovĢdi z 1.128 obcí pokrývá celé území eské republiky, z hlediska získaných
odpovĢdí je jej možné považovat za reprezentativní.
Mezi hlavní problémy, které podle respondentƽ venkovské obce trápí, patƎí nedostatek pracovních pƎíležitostí,
nevyhovující ēištĢní odpadních vod a související kanalizaēní síƛ a špatný stav pozemních komunikací. Naopak
jako relativnĢ bezproblémové je vnímáno základní školství a otázky související s územním rozvojem (církevní
restituce, existence ghett, živelná suburbanizace apod.).
Venkovské obce usilují o Ǝešení problémƽ mimo jiné i realizací projektƽ financovaných z evropských fondƽ.
VĢtšina obcí realizuje jeden nebo dva projekty. Pouze výjimeēnĢ obce realizují více než ētyƎi evropské projekty.
Více než ētvrtina zastoupených obcí nerealizuje žádný projekt. Poēet realizovaných projektƽ pƎitom pƎíliš
nesouvisí s velikostí rozpoētu (mĢƎeném výší pƎíjmƽ) ani s poētem zamĢstnancƽ obce. Z hlediska zamĢƎení
projektu pƎevládají Ǝešení v oblasti životního prostƎedí a komunikací, tedy oblastí, kde obce zaznamenávají
nejvĢtší problémy. Venkovské obce nejēastĢji ēerpají dotace na realizované projekty z Programu rozvoje
venkova, dále pak z Operaēního programu Životní prostƎedí a regionálních operaēních programƽ. Menší ēást
projektƽ je realizována prostƎednictvím Místních akēních skupin.
Zkušenosti venkova s využíváním evropských fondƽ jsou velmi ambivalentní, a to jak z hlediska informovanosti,
pƎípravy projektƽ, Ǝízení projektƽ, spolupráce se zainteresovanými aktéry ēi globálního souladu s obecním
plánováním a výkonem samosprávy jako takové.
etnost pozitivních zkušeností obcí s využíváním evropských fondƽ je nižší než ēetnost negativních zkušeností.
VĢtšina pozitivních zkušeností se pƎitom zamĢƎuje na možnost realizace konkrétního projektu a získání
dodateēných zdrojƽ do rozpoētu obce.
NejēastĢji uvádĢným problémem pƎi využívání evropských prostƎedkƽ je pak nadmĢrná byrokracie a
administrativní i personální nároēnost. ObecnĢ obce nejsou spokojeny již se samotným systémem vyhlašování
výzev, který je z jejich pohledu ēasto nepružný a z pohledu potƎeb venkova nesmyslný. Výzvy ēasto neumožŸují
obcím Ǝešit akutní problémy, systém neumožŸuje požádat o dotaci na Ǝešení konkrétní problematiky, kterou
venkov nejvíce pálí. Pokud obce s projektem neuspĢjí, jsou zpravidla frustrovány výší vynaložených nákladƽ,
které jsou jednou provždy neefektivnĢ vynaloženy, protože obec ēasto nemá jiné zdroje, ze kterých by mohla
projekt realizovat. Negativní zkušenost a neúspĢch u nĢkteré z výzev také ēasto vede k tomu, že obce již o další
peníze nežádají.
I do budoucna jsou pro venkovské obce nejvĢtší prioritou infrastrukturní projekty, a to jak v dopravní oblasti
(správa obecních komunikací, úpravy veƎejného prostranství a chodníkƽ), tak v environmentální oblasti
(infrastruktura odpadních vod a jejich ēištĢní, zateplování veƎejných budov a ēásteēnĢ též zásobování pitnou
vodou). Preferovanou oblastí je také rozvoj obcí spoēívající v nových plochách pro bydlení, rekonstrukci
osvĢtlení a jiných sítí apod.
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P\ÍLOHA – FORMULÁ\ DOTAZNÍKU

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnČní dotazníku, jehož cílem je zmapovat potĜeby
obcí pro financování v pĜíštích letech a zjistit Vaše zkušenosti s využíváním dotací
z evropských fondĤ. Jedná se o evropské dotace z Programu rozvoje venkova nebo z tematických,
resp. regionálních operaþních programĤ. Toto dotazníkové šetĜení je souþástí projektu Analýza potĜeb
venkova, který zpracovává Svaz mČst a obcí ýR. Tato analýza navazuje na Analýzu potĜeb mČst,
kterou Svaz zpracovával na podzim minulého roku a jejíž výsledky jsou dostupné
na http://www.smocr.cz/cz/obce-a-evropa/co-trapi-obce-a-mesta-v-ceske-republice.aspx.
ZávČry z tohoto šetĜení Svaz využije pĜi diskuzi o nastavení podmínek þerpání evropských
fondĤ po roce 2013 na evropské úrovni a pro pĜípravu národních programových dokumentĤ
(Programu rozvoje venkova nebo operaþních programĤ). Cílem je státním úĜadĤm poskytnout takové
informace, které pomohou Ĝešit aktuální potĜeby a problémy obcí a venkova. ZjištČné informace
využijeme také pĜi formulaci požadavkĤ na zmČnu stávajících pravidel a podmínek týkajících se
dotaþních Ĝízení pro obce. Výstupy z dotazníku a analýza Vám budou zpČtnČ poskytnuty.
Komu je dotazník urþen (na koho se obracíme) a kdo ho má vyplĖovat?
Dotazník je urþen pĜedstavitelĤm obcí a mČstysĤ - zajímají nás pĜedevším názory starostek /
starostĤ. Touto cestou bychom rádi shromáždili Vaše zkušenosti a názory na situaci ve Vaší obci,
zjistili pĜíklady dobré praxe i to, co z Vašeho pohledu naopak nefunguje ideálnČ.
Jak dotazník vyplnit?
Prosíme Vás, abyste dotazník vyplĖovali elektronickou formou pĜímo v poþítaþi.
).
ZodpovČzení vČtšiny otázek vyžaduje pouze zaškrtnutí pole kliknutím myši do okénka (
U nČkterých otázek je prostor pro Vaše vyjádĜení þi rozvedení Vaší odpovČdi v textovém poli (
).
Velice uvítáme, pokud odpovČdi rozšíĜíte o své postĜehy þi názory. Prostor pro Vaše vyjádĜení najdete
rovnČž na úplném konci dotazníku. VyplnČní dotazníku trvá cca 45 minut.
VyplnČný dotazník prosím zašlete na e-mailovou adresu dotaznik@smocr.cz pokud možno
do 15. kvČtna 2011.
PĜedem dČkujeme za Vaši spolupráci a za þas, který vČnujete vyplnČní tohoto dotazníku.
S úctou,
Ing. OldĜich Vlasák
pĜedseda Svazu mČst a obcí ýR
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Informace o Vaší obci
Název obce
UmístČní v kraji
Jihoþeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Poþet obyvatel

Pardubický kraj
PlzeĖský kraj
StĜedoþeský kraj
Ústecký kraj
Vysoþina
Zlínský kraj

Starosta
Poþet zamČstnancĤ obce (vþetnČ
uvolnČných zastupitelĤ)
Výše pĜíjmĤ rozpoþtu obce v roce 2010
(v tis Kþ)
Je Vaše obec þlenem:
Místní akþní skupiny

UvolnČný

NeuvolnČný

Ano

Ne

Uvećte jaké:
regionálního sdružení obcí (svazek
obcí, mikroregion atp.)
celostátního sdružení obcí (Svaz
mČst a obcí ýR, Spolek pro obnovu
venkova atp.)

Uvećte jakého:

Uvećte jakého:

1. Jak byste ohodnotil/a následující oblasti života ve Vaší obci?
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Nevím/Nemám
názor

Bezproblémová

Do urþité míry
problémová

Problémová
Stav pozemních komunikací
Údržba chodníkĤ
Dopravní dostupnost do krajských nebo územních
center (dostupnost krajského mČsta, ORP atp. veĜejnou
dopravou)
PĜetížení dopravních komunikací, zácpy v obci
Dostupnost parkovacích míst
Kvalita ovzduší
Hluk
ýistota obce
Nakládání s odpady
Výskyt þerných skládek
ZneþištČní vod (povrchových a podzemních)
Kanalizace
ýištČní odpadních vod
Ohrožení povodnČmi
ÚroveĖ znalostí obyvatel o hospodaĜení šetrném
k životnímu prostĜedí

Nevím/Nemám
názor

Bezproblémová

Do urþité míry
problémová

Problémová
Rekreaþní (zelené) plochy
Ohrožení pĤdy v obci erozí nebo degradací
Vlastnické vztahy k pĤdČ
Církevní restituce
Pracovní pĜíležitosti (možnosti zamČstnání v obci)
Podmínky pro podnikání
Možnost nakupování
Dostupnost poštovních služeb
Dostupnost informaþních a komunikaþních technologií
a sítí
Existence zemČdČlských nebo jiných upadajících ploch
(brownfields)
Živelné rozrĤstání obce
Existence ghett (segregace obþanĤ)
Bezpeþnost v obci
Bariérovost obce (dostupnost pro lidi s postižením)
Dostupnost kvalitní zdravotní péþe
Dostupnost kvalitních sociálních služeb
Nabídka kvalitního bydlení
Kapacita mateĜských škol
Dostupnost základní školy
ÚroveĖ základního školství
Volnoþasové aktivity pro dČti a mládež (hĜištČ,
kluby,atp.)
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti kulturního vyžití, existence spolkĤ a
dodržování tradic
Stav venkovských budov a památek
Infrastruktura cestovního ruchu
Propagace obce
Jiná oblast (uvećte jaká…)

2. Na jaké oblasti by Vaše obec potĜebovala soustĜedit evropské dotace?
(zaškrtnČte maximálnČ 5 odpovČdí)?
5 priorit pro
využití evropských
fondĤ
ZkvalitnČní zásobování pitnou vodou
Infrastruktura odpadních vod (stokové sítČ, retenþní nádrže,
odkanalizování)
ýištČní odpadních vod (þistiþky)
Správa obecních komunikací (údržba a výstavba silnic)
Úpravy veĜejného prostranství a chodníkĤ
VeĜejná doprava
Parkování
VeĜejná þistota, tĜídČní a likvidace odpadĤ
VeĜejné osvČtlení
Zateplování veĜejných budov
Využití obnovitelných zdrojĤ energie na venkovČ
Správa veĜejné zelenČ, výsadba stromĤ
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5 priorit pro
využití evropských
fondĤ
Revitalizace krajiny
Ochrana proti povodním, zvyšování retence
Regenerace vodních ploch a tokĤ (rybníky, vodní nádrže, hráze)
Zvýšení veĜejného poĜádku a bezpeþnost (obecní policie, hasiþi)
Podpora podnikání na venkovČ
Podpora místních firem a podnikĤ zamČĜených na kulturu a cestovní
ruch (místní hudební skupiny, tradiþní spolky, dobrovolní hasiþi atp.)
Infrastruktura pro cestovní ruch a marketing cestovního ruchu
Propagace a zlepšování povČdomí o obci
Péþe o památky
Rozvoj kultury vþetnČ povČdomí o místních památkách a zvycích
Rozvoj sportu
ZkvalitnČní bydlení
Nové plochy pro bydlení
Základní školství a mateĜské školství
Sociální oblast (dávky a služby)
Zdravotnictví
Zlepšení služeb obecní správy
Využití informaþních a komunikaþních technologií
Další oblast (prosím uvećte jaké:)

3. Jaké projekty financované z evropských fondĤ jste v obci dosud realizovali nebo
realizujete? ZaškrtnČte prosím všechny možnosti.
ZamČĜené na:
- životní prostĜedí (kanalizace, ýOV, vodovod, skládky,
sbČrné dvory apod.)
- obnovu a rozvoj venkovské zástavby a veĜejného
prostranství
- infrastrukturu v obci (komunikace, chodníky)
- inženýrské sítČ
- informatiku (informaþní centra, internet, rozhlas apod.)
- cestovní ruch
- sociální oblast
- architekturu a kulturní dČdictví
- volnoþasové aktivity
- pĜeshraniþní spolupráci
Jiné, prosím specifikujte:

V minulosti

V souþasnosti

Projekt nerealizujeme
4. PodrobnČjší informace o hlavních projektech realizovaných v souþasnosti:
Projekt 1
Název projektu
Struþný popis projektu
Vaše role v projektu (realizátor, partner atp.)
PĜedpokládaný celkový rozpoþet (v tis. Kþ)
Do jakého programu projekt pĜedkládáte?
(Program rozvoje venkova, regionální operaþní
program atp.)
Poþet úvazkĤ vyþlenČných na projekt Vaší obcí
Termín zahájení realizace (i plánovaný
v budoucnu)
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Termín ukonþení realizace
Stav pĜipravenosti projektu (stavební povolení,
územní rozhodnutí, výbČrové Ĝízení na
dodavatele atp.)
jako svazek obcí
Projekt
samostatnČ
pĜedkládáte
Projekt 2
Název projektu
Struþný popis projektu
Vaše role v projektu (realizátor, partner atp.)
PĜedpokládaný celkový rozpoþet (v tis. Kþ)
Do jakého programu projekt pĜedkládáte?
(Program rozvoje venkova, regionální operaþní
program atp.)
Poþet úvazkĤ vyþlenČných na projekt Vaší obcí
Termín zahájení realizace (i plánovaný
v budoucnu)
Termín ukonþení realizace
Stav pĜipravenosti projektu (stavební povolení,
územní rozhodnutí, výbČrové Ĝízení na
dodavatele atp.)
Projekt
samostatnČ
jako svazek obcí
pĜedkládáte

Projekt 3
Název projektu
Struþný popis projektu
Vaše role v projektu (realizátor, partner atp.)
PĜedpokládaný celkový rozpoþet (v tis. Kþ)
Do jakého programu projekt pĜedkládáte?
(Program rozvoje venkova, regionální operaþní
program atp.)
c
Termín zahájení realizace (i plánovaný
v budoucnu)
Termín ukonþení realizace
Stav pĜipravenosti projektu (stavební povolení,
územní rozhodnutí, výbČrové Ĝízení na
dodavatele atp.)
jako svazek obcí
Projekt
samostatnČ
pĜedkládáte

jako mikroregion

jako MAS

jako mikroregion

jako MAS

jako mikroregion

jako MAS

5. Jak byste ve Vaší obci pĜi využívání evropských fondĤ zhodnotil/a …
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Nevím /
nemám
zkušenost

Špatná/é

PrĤmČrná
/é

Dobrá/é

Informovanost o možnostech þerpání dotací na projekty
obcí
Možnost výmČny zkušeností a dobré praxe mezi obcemi
Zkušenost s naplĖováním formálních náležitostí
Personální kapacity obce pro pĜípravu projektĤ
Personální kapacity obce pro Ĝízení projektĤ
Využívání externí poradenské spolupráce
Možnost ovlivĖovat realizované projekty na území obce

Možnosti meziobecní spolupráce
Spolupráci v Místní akþní skupinČ
Spolupráci v rámci svazku obcí / mikroregionu
Spolupráci s ministerstvy jako Ĝídícími orgány (Ministerstvo
zemČdČlství, Ministerstvo pro místní rozvoj atp.)
Spolupráce s regionálními radami (projekty pĜedkládané do
Regionálních operaþních programĤ)
Spolupráce se Státním zemČdČlským a intervenþním
fondem (projekty pĜedkládané do Programu rozvoje
venkova)
Možnosti strategického plánování rozvoje obce
Partnerství s podnikateli, neziskovými organizacemi a
dalšími subjekty

6. Na jaké konkrétní problémy a pĜekážky jste pĜi využívání evropských fondĤ ve Vaší obci
narazili? U problému / pĜekážky uvećte také konkrétní program, o který se jednalo
(Program rozvoje venkova, regionální operaþní program atp.).

7. Máte naopak nČjakou dobrou zkušenost s využíváním evropských dotací ve Vaší obci?
Znovu prosím uvećte, o jaký program se jednalo.
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8. Máte nČjaké konkrétní návrhy, které by zlepšily a zefektivnily využití evropských dotací
Vaší obci?

9. Jaké aktivity, informace þi služby byste v souvislosti s rozvojem Vaší obce uvítali od Svazu
mČst a obcí ýeské republiky?

Následující prostor mĤžete využít k vyjádĜení svých poznámek, komentáĜĤ þi postĜehĤ.

Velice dČkujeme za Váš þas a ochotu vyplnit tento dotazník.
Vaše názory umožní Svazu mČst a obcí ýR úþinnČji hájit potĜeby místních samospráv
pĜi diskuzi o efektivitČ využívání evropských fondĤ
a pĜi rozhodování o nastavení pravidel
budoucí politiky soudržnosti a budoucí zemČdČlské politiky.
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P\ÍLOHA 4 – VÝSTUPY Z DISKUZE
P\EDSTAVITELp OBCÍ
ÚVOD
Tato pƎíloha pƎedstavuje výstupy z diskuze skupiny pƎedstavitelƽ obcí, která byla realizována v rámci Analýzy
potƎeb venkova. Jejím cílem bylo podrobnĢji rozebrat potƎeby mĢst a jejich zkušenosti a preference
pƎi využívání evropských fondƽ.
Diskuze se zúēastnilo šest pƎedstavitelƽ obcí, jedna zástupkynĢ mĢsta, jehož pƎidružené obce jsou souēástí
Místní akēní skupiny, a tƎi zástupci kanceláƎe Svazu mĢst a obcí eské republiky se zkušenostmi
s programováním a implementací evropských fondƽ. Úēastníci diskuze reprezentovali svazovou Komoru obcí,
Regionální komisi a Komisi pro životní prostƎedí, zúēastnil se také pƎedseda partnerské organizace Svazu Spolku
pro obnovu venkova, který je zároveŸ starostou venkovské obce. Skupina byla sestavena tak, aby
reprezentovala pluralitu názoru venkovských obcí z hlediska velikosti (kromĢ jednoho mĢsta se jednalo o obce
ve velikosti do 2 tisíc obyvatel), jejich regionálního umístĢní, profesního a genderového zamĢƎení i politické
orientace. Seznam všech ēlenƽ diskuzní skupiny je uveden v závĢreēné ēásti pƎílohy.
Diskuze se uskuteēnila 25. listopadu 2011 a trvala 2 hodiny. Použita byla metoda ohniskové skupiny (focus
group), jejímž cílem je prostƎednictvím skupinové interakce lépe pochopit zkoumanou problematiku. Podstatné
1
jsou pƎitom názory, zkušenosti a doporuēení zúēastnĢných aktérƽ.
V úvodu byli úēastníci seznámeni s cílem diskuze a organizací setkání. Bylo zdƽvodnĢno, proē se setkání koná,
že navazuje na vývoj debat k politice soudržnosti a dƎíve realizovanou Analýzu potƎeb mĢst; následnĢ byl
pƎedstaven celý projekt Analýzy potƎeb venkova. Vlastní diskuze byla z hlediska obsahu rozdĢlena do ētyƎ blokƽ.
První se vĢnoval potƎebám venkovských obcí, tedy na co by evropské peníze mohly v budoucnu pƎispĢt. Diskuze
se soustƎedila zejména na otázky stavu základní infrastruktury na venkovĢ a institucionálních pƎekážek rozvoje
venkova. Druhý blok se soustƎedil na organizaēní a administrativní aspekty implementace evropských fondƽ
z pohledu venkova (pƎíprava, hodnocení a realizace projektu, informovanost, personální kapacity, míra
byrokracie, zkušenosti s MAS, elektronizace správy, personální nároēnost atp.). TƎetí blok se vĢnoval finanēní
nároēnosti potƎeb obcí a optimálnímu objemu prostƎedkƽ. ZamĢƎil se na to, zda jsou evropské fondy úēelnĢ
vynakládány, zda by projekty bez evropských penĢz byly vƽbec realizovány, jaký podíl v rozpoētech obcí dotace
tvoƎí, jaký je/mĢl by být zpƽsob financování projektƽ, jak to je s jejich spolufinancováním atp. V poslední ēásti
se otázky soustƎedily na vizi rozvoje obce v horizontu do roku 2020 a jak moc je pro obce a venkov dƽležitá její
image.
Všichni úēastníci diskuze byli s pƎehledem témat seznámeni pƎedem. Výstupy z diskuze byly úēastníkƽm
poskytnuty k pƎipomínkám.

OBSAHOVÉ ASPEKTY VYU ŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH PR OST\EDKp
Jaké problémy obce v souēasné dobĢ trápí?
1

VylidŸování venkova (mimo pƎímĢstských obcí, které naopak trápí problémy spojené se suburbanizací
a rozrƽstáním mĢst). Obce pƎitom nemají dostateēné nástroje pro Ǝešení tĢchto problémƽ.
Nedokonēené pozemkové úpravy, chybĢjící cestní síƛ.

Veselý, A., Nekola, M. (eds.), 2007, s. 179.
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-

Nedobudovaná infrastruktura – kanalizace, ēistiēky, propojení obcí.
Hygienická pravidla zvyšující požadavky na technické vybavení majetku obcí (napƎ. vybavení kuchyní
v jídelnách škol, bezbariérovost atp.).
Omezovaná veƎejná a integrovaná doprava.
ZajištĢní dostupných a kvalitních škol
ProtipovodŸová opatƎení, zadržování vody v krajinĢ a pƽdĢ.

Problémy se obecnĢ vážou na potƎebu udržet na venkovĢ obyvatele a zajistit jim dostupné a kvalitní veƎejné
služby.
Jaké jsou nejēastĢjší typy projektƽ, které obce v souēasné dobĢ realizují?
-

NejēastĢji jsou realizovány opatƎení v oblasti životního prostƎedí, které vyplývají ze závazkƽ R vƽēi EU
(ēistiēky, kanalizace); taktéž nutné financovat i po roce 2013.
Dotace pro financování rozvoje v území obce jsou dƽležité. Jejich nevýhodou však je fakt, že obce
musejí realizovat projekty, které pro ni nejsou prioritní, nicménĢ je na nĢ vyhlášena dotaēní výzva.

Jaké hlavní problémy a potƎeby budou obce Ǝešit po roce 2013?
-

-

-

\ešení venkovských „brownfields“ (napƎ. staré sady, neobdĢlávaná zemĢdĢlská pƽda, bývalá JZD,
objekty po zkrachovalých podnicích)
Podpora místního podnikání a s tím spojená motivace pro obce aktivnĢ participovat na podpoƎe
zamĢstnanosti (napƎ. podpoƎit obce v tom, aby mohly zvýhodnit nĢkteré podnikatele, pokud se chtĢjí
v obci usadit a podnikat, následnĢ využít mĢkké projekty hrazené z ESF. Limitující jsou však v tomto
ohledu pravidla hospodáƎské soutĢže a zákon o zadávání veƎejných zakázek).
ZavádĢní nových technologií do zemĢdĢlství, které nejen slouží zemĢdĢlcƽm, ale také nezpƽsobují
škody na obecním majetku.
ZajištĢní propojení vysokých škol a zemĢdĢlcƽ a univerzit a obcí. (NapƎ. použití pyrosiƎiēitanu a jeho
vypouštĢní do kanalizace místní bramborárnou niēí biofloru v doēišƛovacím rybníēku obecní bioēistiēky.
I pƎes snahu obce vĢc Ǝešit, nemĢla vysoká škola, na kterou se starosta obrátil, zájem.)
Ochrana pƽdního fondu (proti erozi, proti nedodržování osevních postupƽ, ve prospĢch živoēišné
výroby a organických hnojiv atp.).
Z hlediska zelené ekonomiky (napƎ. investic do energetických úspor) obcím chybí systémová Ǝešení
(napƎ. solární energie by mĢla být doplŸkovým zdrojem energie). Nutnost zajistit vĢtší propojení
výstavby bioplynových stanic s potƎebami obcí (lze napƎ. využívat biohmotu obcí, tj. trávu apod.,
v bioplynových stanicích. VeƎejný prospĢch je dvojí - jednak se obce zbaví bioodpadu a jednak se tím
snižuje spotƎeba úēelovĢ pĢstované kukuƎice, která, pokud je pĢstována dlouhodobĢ na jednom poli,
pƽdu niēí.).

ORGANIZANÍ ASPEKTY IMPLEMENTACE A INSTITUCIONÁLNÍ USPO\ÁDÁN Í
Jaké jsou zkušenosti obcí s využíváním evropských fondƽ?
-

-

Evropské dotace jsou vnímány jako nároēné na realizaci a vzhledem k obtížnosti pƎípravy také nejisté.
Je nutné poēítat s dlouhou dobou na pƎípravu (zejména u investiēních projektƽ – napƎ. nutnost zajistit
stavební povolení pro žádost o dotaci je limitující) a s personálním a finanēním zatížením obce pƎi
pƎípravĢ i realizaci projektƽ. Obce by také potƎebovaly pomoci s vypracováním projektƽ – agentury
jsou drahé. Cestou je spolupráce venkovských obcí pƎi pƎípravĢ projektƽ (v jednom pƎípadĢ
se osvĢdēila spoleēnost založená mikroregionem pro pƎípravu projektƽ).
Rozdrobenost systému – velký poēet programƽ – znamená vysokou specializaci každého z nich a
striktní pravidla. Obce by však potƎebovaly spíše široce nastavené programy a jednotná pravidla pro
realizaci projektƽ.
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-

Omezující je nutnost vyƎizovat podpisy smluv osobnĢ v sídle pƎíslušného úƎadu, nevyužívá se zasílání
dokumentƽ datovými schránkami s elektronickým podpisem.

Mají obce dostateēné informace o možnostech ēerpání evropských fondƽ? Jaké jsou zkušenosti obcí
s uplatŸováním principu partnerství? Jaké mají obce zkušenosti se strategickým Ǝízením rozvoje obce?
-

-

Dle diskutujících je informovanost o dotacích v podstatĢ dobrá – kdo informace chce, získá je.
Na místní úrovni chybí opravdová spolupráce nemotivovaná penĢzi – aƛ už zemĢdĢlcƽ a obcí nebo
s neziskovým sektorem. Spolupráci je tƎeba budovat, i napƎ. prostƎednictvím metody LEADER. Rizikem
je však byrokratické svazování spolupráce.
Strategické plány pro rozvoj území jsou dƽležité, avšak ztrácejí na významu v prostƎedí, kde jejich
realizace závisí na dotacích (nerealizují se vĢci prioritní, ale ty, na které jsou dotace).
Strategii obce je nutné navázat na strategie širšího území (napƎ. svazku nebo MAS) a vyšších územních
celkƽ.
Vyplácí se zapojení veƎejnosti do plánƽ obcí, je to však ēasovĢ nároēné. Ne vše lze také realizovat dle
pƎání veƎejnosti.

Jak obce hodnotí spolupráci s Ǝídícími orgány?
-

Spolupráce s Ǝídicími orgány a zprostƎedkujícímí subjekty je výraznĢ ovlivnĢna lidmi, kteƎí v nich
pracují.
NegativnĢ je vnímán politický podtext hodnocení projektƽ, ale také to, že dle pravidel není tak dƽležitá
ekonomická hospodárnost projektƽ, ale detailní formální naplnĢní projektové dokumentace.

Jakou roli v rozvoji obcí hrají Místní akēní skupiny (dále jako MAS)?
-

-

ObĢ uskupení – jak místní akēní skupiny, tak svazky obcí a mikroregiony – jsou pozitivní a Ǝeší
problémy území; nedá se posoudit, který subjekt má více výhod. V MAS mƽže být výhodou zapojení
zemĢdĢlcƽ.
MAS dĢlají v nĢkterých pƎípadech veƎejnou prezentaci projektƽ a pƎi hodnocení jsou zastoupeny další
sektory (podnikatelský, obēanský), což zvyšuje kvalitu hodnocení. Pro hodnocení projektƽ by se proto
mohly zaēít využívat veƎejné prezentace projektƽ.

Jak probíhá spolupráce s kraji / ORP / hlavním krajským mĢstem?
-

Spolupráce má rƽznou kvalitu. NĢkde funguje, jinde s obtížemi (napƎ. nejsou zohlednĢny potƎeby obce
v strategických dokumentech krajƽ).
Lze si pƎedstavit, že pƎímĢstské obce by byly souēástí integrovaného plánu vĢtšího mĢsta v dosahu
obce. Je to však víceménĢ o ochotĢ mĢst se starat o pƎilehlé obce.

FINANNÍ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH PR OST\EDKp
Jak ovlivŸují realizaci projektƽ priority programƽ? Je stávající objem prostƎedkƽ dostateēný?
-

NĢkteré projekty by se bez evropských dotací nerealizovaly.
Obce preferují snížení objemu prostƎedkƽ na „mĢkké“ projekty a posílení objemu prostƎedkƽ na
„tvrdé“ investice.
Zbyteēná je nadmĢrná propagace projektƽ a náklady, které se „projí“.
Problémem je maximální výše nákladƽ projektu vyhlášená ve výzvĢ nebo snížení spolufinancování
projektu i pƎesto, že vysoutežená dodávka služby byla nižší, než bylo plánováno v rozpoētu projektu.
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Jaký podíl rozpoētƽ projektu tvoƎí náklady na administraci? Jaký zpƽsob financování projektƽ by obcím
nejvíce vyhovoval? Za jakou úrokovou míru jsou obce schopny si prostƎedky pƽjēit? Jaká je optimální výše
spolufinancování evropských projektƽ z vlastních zdrojƽ obcí? Jaký je dopad využívání evropských fondƽ na
zadlužení obcí?
-

-

Cca 4 % nákladƽ projektu jdou na vrub jeho administrace. MĢsto s cca 5 tis. obyvateli má ēlovĢka
na 1,5 úvazku. Zástupce z jedné obce si urēuje strop pro výdaje za zpracování projektu.
Pro obce by bylo výhodné mít jednu státní banku, která by zprostƎedkovávala pƽjēky na projekty
financované z evropských dotací, aby byly úroky co nejnižší.
V souēasném systému se vyplatí nevyužívat pouze jednu banku, ale bankovní domy stƎídat. Únosný je
úrok ve výši 3 - 4 %.
Z hlediska profinancování nákladƽ projektu je nejvýhodnĢjší systém limitek a prƽbĢžné financování.
Velmi nároēné je pro obce nedodržování lhƽt ze strany Ǝídicích a zprostƎedkujících orgánƽ
Úēelnost a nezbytnost projektu pro obec by mĢla být hodnocena a spojena s výší spolufinancování.
Tj. spolufinancování by mĢlo být odstupŸováno podle potƎebnosti projektu pro obec. Nároēné projekty
(napƎ. v oblasti životního prostƎedí) musí mít vyšší míru spolufinancování.
Spolufinancování evropských projektƽ by nemĢlo mít dopad na hodnocení zadlužení obcí (dopad na
dluhovou službu).

VIZE ROZVOJE OBCE A BUDOUCNOST VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH PROST\EDK p
Co by mĢly pomoci evropské dotace obcím pomoci dosáhnout?
-

Cílem je udržet obyvatele na venkovĢ, i prostƎednictvím služeb nabízených obcí (obchod, lékaƎ,
nabídka restauraēních zaƎízení atp.)
Klíēové je vyƎešení infrastruktury.

Jak dƽležitá je pro obce její image?
-

Dotace mohou ovlivnit renomé obce, mají však sloužit k vyrovnání rozdílƽ mezi regiony / obcemi.
Image obce je dƽležitá, i kvƽli turismu; vliv má také kontinuita rozhodování v obci.

ZÁV RENÉ SHRNUTÍ DISKUZE

Diskuze odborníkƽ byla vĢnována mapování potƎeb venkovských obcí a jejich zkušenostem a preferencím
pƎi využívání evropských fondƽ.
Debata potvrdila, že stejnĢ jako pro mĢsta je pro venkov prioritou dobudovat základní infrastrukturu (mezi
diskutované priority patƎila infrastruktura životního prostƎedí, venkovská „brownfields“ a dopravní dostupnost).
NĢkteré projekty by se bez evropských dotací nerealizovaly. Obce by uvítaly snížení pomĢru penĢz na „mĢkké“
projekty ve prospĢch investic do „tvrdé“ infrastruktury.
Ukázalo se také, že venkovské obce více trpí nesystémovým pƎístupem státu k potƎebám venkova. Mnohé
problémy obcí by byly vyƎešeny, kdyby se vyƎešily pozemkové úpravy nebo se zajistila prostupnost krajiny
cestami. VnitƎní normy státu (napƎ. hygienické pro veƎejná zaƎízení – školy, jídelny atp.) fungování obcí
prodražují.
Jako velmi dƽležité se jeví užší propojení ēinnosti zemĢdĢlcƽ a obcí. Jednostranné využívání pƽdy, neochota
zemĢdĢlcƽ uvĢdomovat si spoleēenské dopady zemĢdĢlské ēinnosti nebo špatnĢ nastavená pravidla programƽ
(napƎ. u bioplynových stanic) zbyteēnĢ zatĢžují obēany žijící na venkovĢ, zvyšují náklady na fungování obcí nebo
mají v pƎípadĢ nepƎíznivých klimatických podmínek dopad na to, jak moc bude obec zasažena. Dƽležité je
propojení zemĢdĢlcƽ a vysokých škol / výzkumných ústavƽ, které by se do budoucna mĢly zabývat ekologickými
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dopady zemĢdĢlské produkce z pohledu veƎejné správy. Pro budoucí programy je významné motivovat vysoké
školy ke spolupráci nejen s podnikatelským sektorem, ale také s obcemi.
Projekty, které obce realizují, se víceménĢ toēí kolem potƎeby zajistit dostupné služby obēanƽm na venkovĢ,
udržet je v obcích a zabránit odlivu obyvatel. To se netýká obcí u mĢst, které naopak trpí suburbanizací a
nekoordinovanou výstavbou. Ta zatĢžuje životní prostƎedí, zvyšuje energetickou spotƎebu a ēiní veƎejné služby
hƽƎe dostupnými. Tyto obce by potƎebovaly specificky cílenou podporu a nebránily by se zahrnutí
do integrovaných plánƽ rozvoje Ǝízených vĢtšími mĢsty.
Z hlediska života na venkovĢ je zásadní dostupnost pracovních pƎíležitostí. Z diskuze vyplynulo, že by obce
uvítaly, aby z veƎejných penĢz, se kterými disponují, mohly více podpoƎit místní podnikání
(napƎ. prostƎednictvím tzv. sociálnĢ citlivého zadávání veƎejných zakázek podporujícího místní firmy). Je však
nutné najít zpƽsoby, jak nenarušit veƎejnou soutĢž.
Evropské fondy, pƎestože jsou pro obce ēasto složité, jsou podstatným zdrojem prostƎedkƽ na investice
v území. Sdružení sil obcí v mikroregionech, svazcích a místních akēních skupinách je pozitivní, pƎináší vĢtší
pƎidanou hodnotu za ménĢ penĢz a šetƎí prostƎedky na pƎípravu projektƽ. Nevýhodou evropských dotací však
je, že v podstatĢ brání strategickým Ǝešením potƎeb, protože obce financují nejprve to, na co jsou vyhlášeny
dotaēní výzvy, bez ohledu na priority strategických plánƽ. Strategické Ǝízení rozvoje obce ale úēastníci vnímají
jako dƽležité. Úēelné by bylo vĢtší propojení strategií jednotlivých obcí a vĢtších územních celkƽ, resp. krajƽ.
Návaznost však musí být i seshora dolƽ, tj. ve strategiích vyšších územnĢ správních celkƽ je nutné zohledŸovat
potƎeby jednotlivých obcí.
Dle úēastníkƽ ohniskové skupiny by evropské dotace mĢly zohledŸovat potƎebnost projektu pro rozvoj obce.
Tam, kde se realizují projekty základní infrastruktury a kde jsou projekty finanēnĢ velmi nároēné, by míra
spolufinancování mĢla být vyšší, u projektƽ „zbytných“ by naopak mohla být míra spolufinancování vyšší.
Pravidla ēerpání taktéž vyvolávají Ǝadu otázek – pro starosty je nepochopitelný pƎístup, kdy ekonomická
hospodárnost projektƽ není tolik dƽležitá jako detailní naplnĢní pravidel projektové dokumentace. Taktéž
pravidla propagace, která projekt prodražují, považují venkovské obce za nadbyteēná.
U administrace projektƽ je stále velká poptávka po zjednodušování systému. Informací je dostatek, je nutné
umĢt je hledat. Zásadní je, kdo pracuje na úƎadech zprostƎedkujících a Ǝídicích orgánƽ. Stále se málo využívá
elektronická komunikace, je nutná osobní pƎítomnost pƎi podpisech smluv. Nedodržování lhƽt ze strany Ǝídicích
a zprostƎedkujících orgánƽ obcím ztĢžují život. Poptávka je po zavedení motivaēních systémƽ k vĢtší spolupráci
aktérƽ na venkovĢ (zemĢdĢlcƽ, neziskovém, podnikatelƽ a obcí) – dotaēní peníze sice spolupráci motivují, ta je
však založena zcela pragmaticky na dotaēních penĢzích. Maximální nebo minimální výše nákladƽ projektu
ve výzvĢ nĢkteré projekty obcí ze soutĢže pƎedem eliminuje.
Odhadem 4 % nákladƽ projektu jdou na jeho administraci. ÚvĢrování kvƽli pƎedfinancování projektƽ úēastníci
nevnímali pozitivnĢ – dle jejich názoru jde o zbyteēné utrácení veƎejných penĢz, kterých se obcím nedostává.
NejpozitivnĢjší z hlediska profinancování nákladƽ projektƽ obce vidí systém limitek a prƽbĢžného financování.
Zadlužení kvƽli spolufinancování evropských projektƽ by dle zúēastnĢných nemĢlo mít vliv na hodnocení
dluhové služby obcí.
Svou budoucnost obce vidí zejména v udržení obyvatel na venkovĢ a v doƎešení základní infrastruktury.
Ve srovnání s mĢsty venkov mnohem ménĢ chápe svou image a renomé jako podstatné pro svƽj rozvoj.
Pozitivní image místa je však dƽležitá z hlediska rozvoje turismu. VĢhlas obce ovlivŸuje i množství dotací, které
obec získá. V tomto smyslu je negativní politický aspekt hodnocení projektƽ. Dotace by v dlouhodobém
horizontu mĢly sloužit k pƎekonávání strukturálních rozdílƽ mezi regiony a územími.
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SLOŽENÍ DISKUZNÍ SKUPINY

Tabulka – PƎehled úēastníkƽ diskusní skupiny
Jméno

Funkce

Role ve Svazu

Josef Bezdíēek

starosta obce ermná nad Orlicí

místopƎedseda Svazu,
pƎedseda Komory obcí

Ing. Pavel Kašpárek

starosta obce Úsilné

ēlen Komory obcí

Mgr. Eduard Kavala

starosta obce BĢlotín, pƎedseda
Spolku pro obnovu venkova

partner

Antonín Lízner

starosta obce PƎíšovice

ēlen pƎedsednictva Svazu,
místopƎedseda Komory obcí

Mgr. Jan Soulek

starosta obce Bezdružice

Ivan Truksa

starosta obce Jenišov

Mgr. Jana Vildumetzová

starostka mĢsta Horní Slavkov

ēlen Regionální komise
ēlen Komise pro životní
prostƎedí
ēlenka PƎedsednictva Svazu

Moderátorka
Mgr. Eva Srnová

referentka oddĢlení vnĢjších vztahƽ
Svaz mĢst a obcí R

Zapisovatelka
Mgr. Gabriela Hƽlková

referentka oddĢlení vnĢjších vztahƽ
Svaz mĢst a obcí R

Pozorovatel
Ing. OndƎej Mátl, MPA, MSc.

odborný garant Analýzy potƎeb venkova
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ZábĢry z jednání diskusní skupiny
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P\ÍLOHA5–P\ÍPADOVÉSTUDIE
Vrámci analýzy potƎeb venkova byly realizovány pƎípadové studie1. Tyto pƎípadové studie jsou pƎíspĢvkem
kanalyzovanémutématu,protožeuvádídopraktickýchsouvislostípotƎebyvenkovaailustrujíjejichpodstatu.
PƎípadové studie pƎináší základní informace o obcích, popisují hlavní problémy a výzvy vobci, pƎibližují
realizovanéprojektyazkušenostisvyužitímevropskýchfondƽapƎedstavujídalšíplánovanéaktivityarozvojové
vizedobudoucna.
PƎípadové studie byly zpracovány na základĢ polostrukturovaných rozhovorƽ spƎedstaviteli vybraných obcí a
realizovanýchpozorovánívrámcinávštĢvvjednotlivýchobcích.Dalšímzdrojeminformacíbylyvýroēnízprávy,
vydané informaēní materiály, webové stránky obcí, vyplnĢné dotazníky, statistické roēenky a strategické
dokumentyobcí.
VýbĢr se Ǝídil snahou zohlednit rƽzné velikostní kategorie obcí, jejich geografickou rozmanitost a postavení
vsystémuveƎejnésprávy.Podmínkoubylatakérealizaceprojektufinancovanéhozevropskýchfondƽ.Vybrané
obceajejichumístĢníjeuvedenonanásledujícímgrafu.
Graf–NavštívenéobceajejichumístĢní

Malé
Žernoseky

Dolní
Poustevna

Bukovec

Božanov
StƎíbrnéHory

Kamýknad
Vltavou
Senomaty
Holoubkov

Košetice

Bílov

Dešenice




1

PodleConcoranaetal.(2004)výzkumpƎípadovéstudievycházízezájmuodílēípƎípady,soustƎeěujesenajednotlivéaktéry,záležitosti
atd.zaúēelemjejichpochopeníscílemilustrovat,cofungujeaconefunguje.
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CHARAK
KTERISTIKA
AASROVNÁ
ÁNÍOBCÍ 2
PƎípadovéé studie pokrývají obce srƽzným
s
statutem; nejēasstĢjší kategorií jsou logickyy obce, souēēasnĢ byly
zahrnuty imĢstysead
dokonceimĢssto(DolníPou
ustevna)s2tisíciobyvatel, kterémávšaakvenkovskýccharakter.
bylyjakobcevblízkostivĢttšíchmĢst(Ho
oloubkov,Bílo
ov),takobcen
naperiferii(Deešenice,Božanov).
Zahnutyb
PƎípadovéé studie zahrrnují obce rƽzzných velikosttních kategoriií; nejmenší zastoupená
z
ob
bec (StƎíbrné Hory) má
250obyvvatel,nejvĢtší obec(DolníP
Poustevna)má2tisíceobyvvatel.Zhledisskarozlohymánejmenšízaastoupená
obec(MaaléŽernoseky)3,31km²,neejrozlehlejší(D
Dešenice)pakk31,39km².N
Nejvýšepoložeenouobcíjsou
uKošetice
vevýšce520metrƽnaadmoƎem,nejjnížepoloženo
oupakMaléŽŽernosekyvevvýšce159meetrƽnadmoƎem.
hrnuté do pƎƎípadových sttudií se také odlišují pod
dnikatelskou aktivitou
a
eko
onomických subjektƽ a
Obce zah
rozsahem
mnabízenýchvveƎejnýchslužžebvoblastišškolství,sociálníchvĢcí,zdrravotnictví,sp
portuakulturyy.
Tabulka––Srovnánícha
arakteristikna
avštívenýchob
bcí(1.ēást)
Názevobcce:

Bílov

Božanov

Bukovvec

Dešenice

Dolní
Pou
ustevna

Holoubkov
H

Znak:




Status:
Kraj:
Okres:
ObecsrozzšíƎenou
pƽsobnosttí
PovĢƎenáobec
Katastráln
nívýmĢra:
ástiobce
e:
NadmoƎskkávýška:
Poēetobyyvatel:
ͲvevĢku0
0Ͳ14let
ͲvevĢku6
65avíce
let
Míra
nezamĢstnanosti:
Poēet
elských
podnikate
subjektƽ
ŠkolskázaaƎízení:
SociálnízaaƎízení:
Zdravotniccká
zaƎízení:
Sportovníí zaƎízení
KulturnízaaƎízení:

ob
bec
M
MoravskoͲ
slezský
NovýJiēín
Bíílovec

obec
KrálovéͲ
hradecký
Náchod
Broumov


obec
Moravsko
oͲ
slezský
FrýdekͲM
Místek
Jablunkovv

mĢstyys
PlzeŸsský


mĢsto
Ústeecký


ob
bec
PlzzeŸský

Klatovvy
Klatovvy

DĢēíín
Rum
mburk

Ro
okycany
Ro
okycany

Bíílovec
10
0,39km²
1
34
47m
58
81
91
1
83
3

Broumov
19,2km²
2
405m
372
66
34

Jablunkovv
17,06km²
1
455m
1386
248
163

Nýrsko
o
31,39km²
9
505m
m
669
100
105

Šluknov
11,0
07km²
5
298m
2000
0
353
192

Ro
okycany
4,2
21km²
1
432m
1449
204
233

18
8,6%

14,8%

7,6%

9,2%

11,7
7%

5,5
5%

10
05

70

173

135

543

360

2
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0
0

3
3
4

2
1
9

4
1

2
2

3
2

4
6

6
4

5
1




2

Zdrojemd
datbylaMĢstskáaobecnístatistikkahttp://www.czzso.cz/lexikon/mo
os_vdb.nsf/,vpƎíípadĢmírynezam
mĢstnanostipak
http://portaal.mpsv.cz/sz/staat/nz/uzem/.
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arakteristikna
avštívenýchob
bcí(2.ēást)
Tabulka––Srovnánícha
Názevobcce:

Kamýýknad
Vltavou

Košetice

Malé
Žernosekyy

Senom
maty

StƎíb
brnéHory

Znak:











Status:
Kraj:
Okres:

obec
StƎedoēeský
PƎíbraam

obec
Vysoēina
PelhƎimov

obec
Ústecký
LitomĢƎicee

mĢstyys
StƎedo
oēeský
Rakovvník

ObecsrozzšíƎenoupƽsob
bností

PƎíbraam

PelhƎimov

Lovosice

Rakovvník

PovĢƎenáobec
Katastráln
nívýmĢra:
ástiobce
e:
NadmoƎskkávýška:
Poēetobyyvatel:
ͲvevĢku0
0Ͳ14let
ͲvevĢku6
65avícelet
MíranezaamĢstnanosti:
Poēetpod
dnikatelských
subjektƽ
ŠkolskázaaƎízení:
SociálnízaaƎízení:
ZdravotnicckázaƎízení:
Sportovníí zaƎízení
KulturnízaaƎízení:

PƎíbraam
11,84
4km²
2
274m
m
909
150
130
12,3%
%
246

PelhƎimov
12,92km²
2
520m
743
120
102
7,1%
137

Lovosice
3,31km²
1
159m
687
119
111
11%
154

Rakovvník
14,1km²
3
336m
m
1065
159
144
11,7%
%
202

obe
ec
Vyso
oēina
Havvlíēkƽv
Brod
d
Havvlíēkƽv
Brod
d
PƎib
byslav
3,73
3km²
1
473m
250
45
39
12%
%
28

2
2
4
7
3

2
0
5
3
3

1
0
1
1
0

2
0
1
4
2

1
0
0
1
2

REALIZO
OVANÉEVR
ROPSKÉPRO
OJEKTY
Zajímavé je také srovvnání realizovvaných evropsských projekttƽ jednotlivýcch obcí zahrn
nutých do pƎíípadových
3
h projektƽ byyly do srovnání zahrnuty také
t
projekty obecních zaƎƎízení (školskáá zaƎízení,
studií. Vedle obecních
technickééslužbyapod..).
Graf–a
asovédispozicceprojektƽnavštívenýchob
bcídotovaných
hzevropských
hfondƽ


3

Zdrojemd
datbylseznampƎƎíjemcƽdotacído
ostupnánahttp:///www.szif.cz/irj/portal/anonymous/spdahttp://w
www.strukturalniͲ
fondy.cz/geetdoc/2eec9b32Ͳ0
0674Ͳ48baͲa419ͲͲ90fa51db8823/SSeznamyͲprijemcu.


PƎíloha5
5 3

2012

2011

2010

2009

2008

2007

160000000Kē
140000000Kē
120000000Kē
100000000Kē
80000000Kē
60000000Kē
40000000Kē
20000000Kē
0Kē



JakjepatrnézpƎedchozíhografu,pƎestožesouēasnéprogramovacíobdobízaēalovroce2007,navštívenéobce
zaēalyvýznamnĢjiēerpatažvroce2008azejménapakvroce2011.AktivnĢjšívenkovskéobce,jakoKamýknad
VltavouneboDešenice,realizujíi7,resp.8projektƽ.
Graf–Poētyprojektƽdotovanýchzevropskýchfondƽ
9

Obecníorganizace

8

Obec

7
6
5
4
3
2
1

StƎíbrnéHory
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VýznamnĢselišíivýšezískanýchzdrojƽ.VpƎípadĢrealizacevĢtšíchinvestiēníchprojektƽobce(Dešenice,Dolní
Poustevna)bĢhemtohotoprogramovacíhoobdobízískalyivícenež100milionƽKē.
Graf–VýšedotacezEUnarealizovanéprojekty
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Jak je vidĢt na následujících grafech, liší se i využívané programy. Zatímco nĢkteré zobcí (Bílov, Božanov,
StƎíbrné Hory) jsou aktivnĢjší vēerpání zdrojƽ ze spoleēné zemĢdĢlské politiky prostƎednictvím Programu
rozvojevenkova,jinésevícespoléhajínastrukturálnífondy.
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Graf–Využívanéoperaēníprogramyazdrojealokacínarealizovanéprojekty
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Graf–Využívanéfondyazdrojealokacínarealizovanéprojekty
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BÍLOV
ZÁKLADNÍINFORMACE
ObecBílovležívokreseNovýJiēínvMoravskoslezském
kraji nedaleko mĢsta Bílovec a 32 km od statutárního
mĢsta Ostravy. Leží v nadmoƎské výšce 347 m.n.m.
apatƎídoúzemípƎírodnírezervaceOderskévrchy.
První písemná zmínka o obci je ze 14. století.
Vsouēasnosti žije vobci 586 obyvatel, znichž
ekonomicky aktivních je 198. Pro další rok prognózy
pƎedvídají rƽst poētu obyvatel (700 až 750 vletech
2015až2025)díkyvýstavbĢdálnice,ježzkrátiladojezd
doOstravyna15minut.Rozlohaobceēiní1039m2.
Obec má celkem 7 zastupitelƽ (4 muže a 3 ženy),
starostaamístostarostajeuvolnĢný.Zhlediskavýkonu
státní správy spadá Bílov pod obecní úƎad obce
srozšíƎenoupƽsobnostíBílovec.Obecjeēlenemsvazku
obcí Region PoodƎí a Místní akēní skupiny se stejným
názvem.
Vroce2010tvoƎilypƎíjmyobce17249mil.Kē.Zhruba2Ͳ3mil.KēobciroēnĢzbývánarealizaciinvestiēních
aktivitanarozvoj.Vmajetkuobcejevlastnílesorozloze128hektarƽ,vekterémobecnahodiletĢží.PƎíjmy
ztĢžby dƎeva jsou souēástí rozpoētu obce. Dalším majetkem obce je 29 bytƽ, které obec pronajímá. VĢtšinu
bytƽobeczískalavrámcirestitucí.Obecmátakéškolu,školku,kulturnídƽmaprovozujedƽmspeēovatelskou
službou,kdejekdispozici8bytƽ.PozemkovéúpravymáBílovdokonēeny.
Významnýmituristickýmiatrakceminaúzemíobcejsoukostelsv.VavƎince,morovýsloupzroku1549,tƎiBoží
muka a novĢ vybudovaná rozhledna. Zhlediska turismu jsou vobci možnosti sportovního vyžití (lyžování,
cykloturistika, tenis), sportovního rybolovu a pĢší turistiky. V obci pƽsobí fotbalový klub, klub motorkáƎƽ,
mysliveckésdruženíaspolekrybáƎƽ.
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HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Za nejvĢtší problém obec považuje nabídku pracovních
pƎíležitostí. V minulosti velká ēást ekonomicky aktivních
obyvatel jezdila za prací do Ostravy. Po útlumu hutní
výroby však lidé dojíždĢjí spíše do okolních mĢst
Studénky a Bílovce. Hlavním zamĢstnavatelem v obci je
firma PemiͲtrade s.r.o. zamĢƎující se na potravináƎství,
další drobní zamĢstnavatelé jsou zemĢdĢlský podnik,
farma na chov prasat a soukromý zemĢdĢlec. V obci se
nabízí celkem 36 pracovních pƎíležitostí, 6 osob
zamĢstnávápƎímoBílov.

Problémovéoblasti
Ͳ

PracovnípƎíležitosti

Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací
Kanalizace
Ohroženípƽdyvobcierozínebodegradací
Podmínkypropodnikání
Bezpeēnostvobci
Dostupnostzdravotnípéēe
Dostupnostsociálnípéēe
Nabídkakvalitníhobydlení

Dlouhodobým problémem byl stav základní
infrastruktury Ͳ pozemních komunikací a kanalizace,
tentosevšakvyƎešilvybudovánímsplaškovékanalizacea
OV v roce 2011 a následnou opravou místních
komunikací.Vzhledemkrƽstupoētuobyvatelsezvyšuje
poptávka po bydlení Ͳ vzrostl zájem o stavební parcely a obec uvažuje ouzpƽsobení nĢkterých pozemkƽ
provýstavbu.

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
ObecBílovvyužívánaƎešenísvýchproblémƽevropskéfondy.VzáƎí2010zaēalarealizovatprojektvybudování
splaškové kanalizace vēetnĢ ēistiēky odpadních vod dimenzované pro 750 obyvatel, který navazuje
navybudování ēistiēky odpadních vod. Dotaci obec získala prostƎednictvím Státního zemĢdĢlského a
intervenēníhofondu(SZIF)zProgramurozvojevenkova4.Rozpoēetprojektujevyēíslenna40mil.KēbezDPH,
dosudbyloproplaceno10,5mil.KēbezDPH.
Pƽvodní zámĢr bývalého
zastupitelstva poēítal pouze
súpravou pƽvodní dešƛové
kanalizace
a
jejím
pƎestavĢním na splaškovou.
Toto Ǝešení bylo pƎíliš
nároēné a možnost získání
dotace
na
jednotnou
kanalizaci byla pƎíliš malá,
takže se obec nakonec
rozhodlavybudovatseparátní
splaškovou
kanalizaci,
pƎiēemž stávající kanalizaēní
Ǝád bude využíván jako
dešƛová kanalizace. Hlavní
výzvou, kterou bylo potƎeba
pƎi výstavbĢ ēistiēky vyƎešit, byla nutnost vyrovnat se se dvĢma spády – Bílov leží vkopci, takže musela být
vybudovánapƎeēerpávacístanice.

4

ProgramrozvojevenkovaspravujeMinisterstvozemĢdĢlstvíajefinancovánzEvropskéhozemĢdĢlskéhofonduprorozvojvenkova.
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NapƎípravuprojektukanalizacesiobecnajalafirmu,sekteroumĢla,pƎizpĢtnémhodnoceníprojektu,dobré
zkušenosti.Firmaproobechledalaimožnostilepšíbonifikaceprojektu.NapƎíkladbylomožnézískatvícebodƽ
pƎedložením projektu na SZIF elektronicky prostƎednictvím portálu farmáƎe. Administrace spojená s tímto
úkonemnebylavelká,portálsepodaƎilovyƎíditdotƎídnƽ,aobectakzískalaosmbodƽnavíc.Bodysedalytaké
získattím,žeobecužvzámĢrudeklarovala,žezajistínapojenívícenež75%obyvatelnanovoukanalizaci.Bílov
se k tomuto ukazateli zavázal a získal tím 23 bodƽ. Aby jej naplnil, poēítá s tím, že obēanƽm maximálnĢ
napojení usnadní Ͳ pro obyvatele vyƎizuje Žádost o územní souhlas na stavebním úƎadĢ, koupí materiál
potƎebnýpronapojeníaobēanypƎipojí.PoplatkyzaužíváníkanalizacebudeobecpoēítatpaušálnĢ.
Bílov pƽvodnĢ preferoval pƎedložit svƽj projekt do Operaēního programu Životní prostƎedí (OPŽP)
prostƎednictvímStátníhofonduživotníhoprostƎedí,akvƽlitomuēekalnavyhlášenívýzvykpƎedkládánížádostí
vícenežrok.MožnostēerpatzOPŽPbylaobcipƽvodnĢústnĢpƎislíbenapracovníkyministerstva,nakonecto
však pravidla neumožnila. Hlavním dƽvodem byl fakt, že v OP ŽP nemohou ēerpat obce, které mají více než
500obyvatel a nejsou v chránĢné krajinné oblasti. Bílov tak zbyteēnĢ ztratil rok ēasu ēekáním na výzvu,
pƎestožemĢlvyƎízenyvšechnypodkladyistavebnípovolení.
PƎi zpĢtném hodnocení nemĢla obec s realizací projektu vĢtší problémy Ͳ dílēí obtíže se daƎilo prƽbĢžnĢ
odstranit. Jako menší problém se jevilo profinancování dotace ze Státního zemĢdĢlského a intervenēního
fondu. Obec si proto preventivnĢ nastavila už v zadávacím Ǝízení pƽlroēní splatnost faktur pro dodavatele.
PropƎedfinancování projektu obec využila pƎeklenovací úvĢr ve výši 31 milionƽ od Komerēní banky, která
nabídlanejlepšípodmínkynatrhuͲvýšeúrokƽsepohybovalapod2%.ÚvĢrbylpoobdrženídotaceihnedv
plnévýšisplacen.

BílovtakéuvažovalovyužitídotaēníchprostƎedkƽprobytovouvýstavbuvobcineboprovíceúēelovésportovní
zaƎízení(prosport,bowling,pohostinstvíatp.),narazilvšaknaspoustuomezení,kvƽlinimžsenakonecrozhodl
dotacenevyužít.Získalvšakdotacikrajenaopravuškolky(nákladyvevýši1mil.Kē,dotaceēinila400tis.Kē)a
nazatepleníbytovýchdomƽ(300tis.Kē).ZeSFŽPzprogramuZelenáúsporámsepodaƎilozískatnazateplení
bytovéhoarodinnéhodomu325tis.Kē.TaktéžzískaldotacinavybudováníMalévodnínádržeBílov,kterámá
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sloužit ke zlepšení stavu pƎírody a krajiny, zadržování vody v krajinĢ a optimalizaci vodního režimu. Tento
projekt financoval Operaēní program Životní prostƎedí a celkový rozpoēet projektu byl 6,5 mil. Kē. Program
umožŸovalprƽbĢžnéfinancováníprojektu.Místofungujejakorekreaēnímístokekoupáníaproextenzivníchov
alovryb.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
VobcisepoēításdokonēenímkanalizaceapƎípojekknapojeníobyvatel.DalšíinvesticebysemĢlysoustƎedit
naopravymístníchkomunikací,úpravyokolíobceazasíƛovánípozemkƽprorodinnédomy.Realizovatsebudei
bytová výstavba prostƎednictvím developerské firmy, bez finanēní úēasti obce. Územní plán je pƎipraven pro
vybudovánímultifunkēníhozaƎízeníprosportakulturu.PƽjdeoinvesticevƎáducca100mil.Kē,protobyBílov
uvítalmožnostvyužítdotace.

Obecmádokonēenypozemkovéúpravy.VpƎíštímobdobí
budoupotƎebanarealizacispoleēnýchzaƎízení,kteréƎeší „Kvƽlimajetku,kterýobecvlastní,nejsmetolik
pozemkové úpravy, nemalé finanēní prostƎedky. Obec závislínadotacích.Protojsmeserozhodli
nĢkteréproobecneažtakvýhodnédotaēní
poēításezapojenímSFŽP.
titulynevyužít.Kanalizacevšakproobecbyla
takvelkouakcí,kteroubezdotacerealizovat
nelze.VyƎízenídotacezProgramurozvoje
venkovanebyloproblematické,ikdyžjsme
muselidopƎedumysletnaoddĢlenídešƛovéa
splaškovékanalizace.Nevýhodouje,žedotace
siceumožŸujeuvéstkomunikacetam,kdese
kanalizacebudovala,dopƽvodníhostavu,
faktickytovšakznamenápouze„zalepenídĢr“.
Nakonecbudememusetmístníkomunikace
opravit.DobroupƎíležitostnabízítakédotaēní
titulyministerstvaživotníhoprostƎedínebo
ministerstvazemĢdĢlstvínaochranupƎírodya
krajiny,znichžjsmeēerpalinapƎíkladnavodní
nádrž.DíkytomuserozšíƎilymožnostirybaƎení
projižfungujícírybáƎskýspolek.“
StarostaZdenĢkFusík





Kontakt:
Obecní úƎad Bílov, obec Bílov 5, 743 01 Bílov,
obec@bilov.cz,http://www.bilov.cz
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BOŽANOV
ZÁKLADNÍINFORMACE
Obec Božanov leží vokrese Náchod
vKrálovehradeckém kraji v Broumovské
kotlinĢ na hranicích sPolskem v nadmoƎské
výšce 410 m.n.m. Je souēástí chránĢné
krajinnéoblastiBroumovskoaležípƎímopod
národní pƎírodní rezervací Broumovské
stĢny. Obec má 359 obyvatel, od roku 2001
poēet obyvatel v obci roste. Celková
katastrálnívýmĢraobceēiní19,2km2.
První zmínky o obci pocházejí ze 13. století.
BĢhem druhé svĢtové války byla obec
souēástínĢmeckéƎíše.PoválcebylinĢmeētí
obyvatelé žijící vBožanovĢ odsunuti
doNĢmecka a obec byla znovu osídlena
ēeskýmipƎistĢhovalci.
Zhlediska státní správy obec spadá pod mĢsto Broumov, které je cca 10 km vzdálené. Vobci pƽsobí
devítiēlenné zastupitelstvo (1 žena, 8 mužƽ), starosta je uvolnĢný. Božanov je ēlenem Dobrovolného svazku
obcíBroumovskoamístníakēnískupiny(MAS)sestejnýmnázvem.
Vobci pracuje administrativní pracovnice a úēetní vjedné osobĢ, údržbáƎ a vedoucí prodejny potravin
(2,5úvazkƽ).BĢhemrokuobeczamĢstnávánĢkolikosobnaveƎejnĢprospĢšnépráce,jejichžmzduhradíÚƎad
práce(vlétĢaž10osob,vzimĢcca4).ObecpodnikávlesnímhospodáƎství(vlastní60halesa),vlastníobchod
spotravinamiamístnívodovod.
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Vroce2011obecvymĢnilavodovodníƎadavybudovalakanalizacivcentru.ištĢníodpadníchvodjezajištĢno
žumpami nebo se používají nevyhovující septiky, resp. není zajištĢno vƽbec. Vesnice také provozuje
tƎiskupinovéēistírnyprotƎidomy,kterébylyvybudoványvletech1998Ͳ2008,aovybudovánídalšíchuvažuje.
SlužbydostupnéproobēanyvobcizahrnujímateƎskouškolu,obchodspotravinami(vlastnĢnýaprovozovaný
obcí), dvĢ pohostinství a Czechpoint. Základní škola je pro dĢti Božanova dostupná vMartínkovicích a
BroumovĢ. Od ledna 2012 provozuje Božanov poštovní služby PARTNER. DopravnĢ je obec propojena
sBroumovem pravidelnou linkou autobusu, která vodpolední špiēce jezdí zhruba jednou za hodinu, jinak
jednou za dvĢ hodiny. Cesta trvá 15 min.Chybí zde však zdravotní zaƎízení Ͳnejbližší lékaƎ a nemocnice jsou
vBroumovĢ.
Z hlediska památek a turismu Božanovu dominuje kostel sv. MáƎí Magdaleny, dále se zde nachází kaple
sv.Marie Lourdské. Ve vesnici se dochovalo mnoho domƽ (zemĢdĢlské usedlosti, rodinné domy a rekreaēní
chalupy) sprvky nĢmecké architektury. Turisticky pƎitažlivé jsou také národní pƎírodní rezervace Broumovské
stĢny a chránĢná krajinná oblast Broumovsko. Obcí prochází mezinárodní cyklotrasa ē. 400, která spojuje
BroumovskéstĢnynaēeskéstranĢsestolovýmihoraminapolskéstranĢ.Krekreaēnímúēelƽmavolnémuēasu
slouží vodní nádrž Pod Korunou a rekreaēní stƎedisko Studená Voda (obojí je však v ne pƎíliš vyhovujícím
technickémstavu),víceúēelovéafotbalovéhƎištĢazrekonstruovanýsálobecníhodomu.BožanovpoƎádáƎadu
kulturních, sportovních a spoleēenských akcí. Funguje zde Sbor dobrovolných hasiēƽ, TJ Sokol, Myslivecké
sdružení, Spolek pƎátel Božanova, Božanovské ēarodĢjnice a B klub (zájmové aktivity organizované
broumovskýmdomemdĢtíamládeže).
Vroce2011ēinilypƎíjmyobce9,1milKē,ztohovícenež4mil.tvoƎilydotaceazhrubastejnouēástkutvoƎily
pƎíjmydaŸové.ObectakémĢlavícenež1,8mil.KēpƎíjemdíkyhospodaƎenívobecnímlese,investovalavšak
donákupulesnítechniky(cca380tis.Kē).ObecnívodovodprodĢláváͲvroce2011bylaztrátavyēíslenazhruba
napƽlmilionukorunadluhnaobnovĢvodovodníhoƎadusepohybujevevýši7Ͳ10mil.Kē.Prodejnupotravin
obecvroce2011dotovalaēástkoucca100tis.Kē.MenšíprostƎedkyobeczískávátaképronájmempozemkƽa
ostatních nemovitých a movitých vĢcí. Pro rok 2012 obec poēítá s investicemi ve výši 3,15 mil. Kē (výstavba
dalších skupinových ēistiēek odpadních vod, nákup hasiēského auta, splátka úvĢru za nákup lesní techniky a
výstavba víceúēelového sportovištĢ se zónou pro rodiēe s dĢtmi Ͳ dotace pƎes MAS Broumovsko). Rozpoēet
obce je sestavován jako deficitní. Dƽvodem jsou investice, které obec realizovala zhruba od roku 2005
(výstavbadomupromladérodinyadomuspeēovatelskouslužbouprosenioryͲ6bytƽ,rekonstrukceobecního
úƎadu).BožanovsplácíúvĢrvevýšizhruba5mil.Kē;víceménĢjdeosplátkyuakcífinancovanýchzdotací.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Velkouvýzvou,kteréobecēelí,jezajištĢnípracovních
pƎíležitostíavytvoƎenípodmínekpropodnikáníͲobec
trpí nejvyšší nezamĢstnaností na Broumovsku. Jako
dƽvod se uvádí obtížná dostupnost obce
do"vnitrozemí" eské republiky, zahrnutí oblasti
doCHKO, nízká kupní síla místních obyvatel a
konkurencelevnĢjšípracovnísílyzPolska.Celkemzde
pƽsobí67podnikatelskýchsubjektƽ,avšakvelkáēástz
nich pravdĢpodobnĢ nejsou aktivními živnostníky 5 .
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Stavpozemníchkomunikací
Kanalizace
ištĢníodpadníchvod
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Církevnírestituce
PracovnípƎíležitosti(možnostizamĢstnání
vobci)
Podmínkypropodnikání
ÚroveŸzákladníhoškolství

VizProgramrozvojeobceBožanov2012Ͳ2022,s.11
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VBožanovĢpƽsobínĢkolikvýznamnĢjšíchzemĢdĢlcƽ(2Ͳ3),vmístnímlomusetĢžípískovcovýkámen.
ObecƎešítakétechnickouinfrastrukturu–nevyhovujícíjestavpozemníchkomunikacíavodohospodáƎskésítĢ.
NedostatekfinancínaúdržbusilnicachodníkƽjevpodstatĢnejzávažnĢjšímproblmem.Limitujícímfaktorem
prorozšíƎeníarozvojobcejsousouēasnĢnedoƎešenécírkevnírestituceaneprovedenépozemkovéúpravy.
Výzvou je turistický ruch. Poēet turistƽ, kteƎí obec každoroēnĢ navštíví, roste. Místní raritou je provozování
dvou kempƽ zamĢƎených na klientelu z Nizozemí. I pƎes vysokou nezamĢstnanost však obec nemá dostatek
ubytovacíchkapacitproturistyvletníchmĢsících.Rozhodlaseprotopodporovatty,kdobychtĢlivybudovat
ubytováníproturistyvesvémdomĢ,pomocísadministracížádostiodotacenavytvoƎeníubytovacíchkapacit.
KturistƽmobecpƎistupujeaktivnĢͲvybudovaladostatekparkovacíchmístainstalovalainformaēníaorientaēní
tabule.VoblasticestovníhoruchubyseasidalonejspíšnajítnejvícepƎíležitostíprodalšíekonomickýrozvoj.

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
BožanovležívturistickypƎitažlivéoblasti,vokolíjecca20kmturistickýchtrasastezekaobecplánujebudovat
další.VpodstatĢnejvĢtšíminvestiēnímprojektem,kterýobecrealizovalavletech2009Ͳ2010,bylopropojení
broumovskéhovýbĢžkuaobceBožanovspolskýmrekreaēnímstƎediskemRadkówͲZalew,kterýjevkatastru
pƎíhraniēní polské obce Zalew. Jednalo se o vybudování komunikace na obou stranách hranice a vytvoƎení
odstavného parkovištĢ pro turisty z eska, kteƎí polské stƎedisko navštĢvují; na polské stranĢ bylo souēástí
projektu vybudování veƎejného osvĢtlení. Druhotným cílem byla oprava místních komunikací vedoucích
smĢrem do Polska. Projekt administrativnĢ vedla obec Božanov. Dotaci jej podpoƎil Operaēní program
PƎeshraniēníspolupráceeskárepublikaͲPolsko2007Ͳ2013.Zcelkovéhorozpoētu19mil.KētvoƎiladotace
85%,5%šlozestátníhorozpoētua10%hradilBožanovzesvýchzdrojƽ.VýdajebylyproplácenyzpĢtnĢ,takže
obec si na financování musela vzít úvĢr, aby byla schopna celý projekt nejprve uhradit. PƎípravu projektu
BožanovzadalagentuƎeRegionalDevelopmentAgencyRychnovnadKnĢžnou,kterásejižvminulostizabývala
pƎeshraniēníspolupracísPolskemvrámciEuroregionuGlacensis.JejípƎidanouhodnotoubylaznalostmístních
pomĢrƽ a povĢdomí o polské samosprávĢ. Jako velmi problémové se pro obec ukázalo zajištĢní
pƎedfinancováníprojektuúvĢrem.JedenfinanēníústavobciúvĢrzamítl,podlouhýchjednáníchnakonecobec
získalaúvĢrueskéspoƎitelny.VrámciprojektubylytakéodƎídicíhoorgánuposkytoványnejasnéinformace
opodmínkáchzadávánínĢkterýchprací.ZadáváníveƎejnýchzakázekobecnepovažujezaefektivníͲdlestarosty
bysemĢlnajítzpƽsob,jakbymohlyveƎejnéprostƎedkypodpoƎitmístnípodnikateleazlepšittakzamĢstnanost
vmístĢ.NamenšíobtížeprojektnarazilnastranĢpolskýchpartnerƽͲstavbaƎƽmsenepodaƎilosprávnĢnavázat
komunikacinaēeskouēást,takžeprácenabralyzpoždĢníaprojektsemuseldleaktuálnísituaceupravit.


Dalšími projekty, které obec realizovala, byla rekonstrukce veƎejného osvĢtlení zamĢƎená na instalaci
úspornýchLEDdiodovýchsvĢtel.TutoakcifinancovalProgramrozvojevenkovapƎesmístníakēnískupinu.Obec
také investovala do výmĢny vodovodního Ǝadu a kanalizace v centru obce (investice ve výši 750 tis. Kē) a


PƎíloha5 12

rekonstrukce pĢší zóny (cca 200 tis. Kē). V neposlední ƎadĢ probĢhly investice do opravy obecního sálu a
místníhosportovištĢ.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
VProgramurozvojeobcesiBožanovdávázacílzejménazajistitaudržetzákladníslužbyobēanskévybavenosti
vobci.Chystáseopravit2kmkomunikaceadokonēitopravuvodovodu(cca4km).Poēításesvybudováním
ēistírny odpadních vod pro stƎed vesnice s nejvyšší hustotou osídlení a se skupinovými ēistiēkami pro ostatní
ēásti.istírnyobecpostavínavlastnínákladynavlastnímpozemkuahodlájeiprovozovat.
Božanov usiluje o to, aby byl pro život obyvatel atraktivní. Plánuje napƎíklad koupit vhodné pozemky pro
výstavbu rodinných domƽ a dĢlá vše pro zajištĢní vybavenosti dostupnými službami a vytvoƎení pƎívĢtivého
prostƎedí napƎíklad organizací kulturních, sportovních a spoleēenských aktivit atp. Tím chce do obce pƎilákat
další obyvatele. Poēítá se také s využitím pƽvodních nĢmeckých domƽ k vybudování živého skanzenu a
vytvoƎenísítĢúēelovýchstezekproturisty.

„Dostupnostzákladníchslužebjeproobec
dƽležitázhlediskaatraktivnostiproobyvatele,
kvƽlispokojenostistávajícíchobēanƽsživotem
vobciipropotenciálnípƎíchodobyvatel
nových.Pokudvobcinejsouškolkaneboškola,
obchod,pohostinství,poštaēizdravotníslužby,
nebopokudjsounadojezddaleko,jekvalita
životaobyvatelvobcinižší.Velmidƽležitéje
takéseopotƎebáchobēanƽspoleēnĢbavit.“
StarostaKarelRejchrt


Kontakty:
ObecníúƎadBožanov,Božanov110,54974Božanov,eͲmail:starosta@obecbozanov.cz,www.obecbozanov.cz.
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BUKOVEC
ZÁKLADNÍINFORMACE
Malebný Bukovec je slezská obec, která leží na úpatí
Beskyd,
v
nadmoƎské
výšce
455
m.n.m.
vMoravskoslezskémkraji.Žijezde1384obyvatel,znichž
se velká ēást hlásí k polské národnosti. Obec vznikla
ve14.stoletípƽvodnĢjakohospodáƎskézázemíprozdejší
strážnici, které mĢlo chránit jihovýchodní hranici
tĢšínskéhoknížectví.
Zhlediska státní správy vesnice spadá pod obec
srozšíƎenou pƽsobností Jablunkov, která je asi 6 km
daleko. Vobci funguje 15 ēlenné zastupitelstvo (4 ženy,
11mužƽ)a5ēlennárada.
Obec je specifická tím, že je nejvýchodnĢji položenou
vesnicí v eské republice. Na hranicích sPolskem je
pamĢtním kamenem oznaēen nejvýchodnĢjší bod, ke kterému vede nauēná stezka. Nedaleko Bukovce se
nachází trojmezí Ͳ hranice tƎí státƽ Ͳ eska, Polska a Slovenska. Mezi další pƎitažlivé atrakce patƎí historické
šance(opevnĢní)vedleanakopciKempaakostelNanebevzetíPannyMarie.VobcijetéžnejstaršíanejvĢtší
jilm horský v eské republice, který má statut pamĢtního stromu a Ǝíká se mu Jilm hraniēáƎ. Obecprovozuje
volnoēasovýareálKempaland,vekterémjeskibar.
VzhledemkvelképolskémenšinĢobecprovozujejakēeskou,taktaképolskoumateƎskouškoluaprvnístupeŸ
základníškoly.Vobcifungujíētverypotraviny,vobecnímdomĢjeknihovnaapošta.VmístĢpƽsobíMyslivecké
sdruženíŠanceaKulturnĢͲosvĢtovýpolskýsvazekBukowiec.HlavnímzamĢstnavatelemnejenproBukovec,ale
i pro široké okolí, jsou TƎinecké železárny (TƎinec je od Bukovce vzdálen 18 km). V místĢ pƽsobí nĢkolik
drobnýchzemĢdĢlcƽ,kteƎívšaknemajízamĢstnance.
Návrhrozpoētuobceprorok2012poēításcca14mil.KēpƎíjmy,zhruba10mil.KētvoƎípƎíjmyzdaní.PƎebytky
obecpoužívánaspolufinancovánídotaēníchprostƎedkƽ,splácíúvĢr1,4mil.Kē.
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HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Obec usiluje o to, aby vytváƎela prostƎedí pƎíjemné k životu. Staví na svých tradicích a hodnotách, které se
vmístĢ stále udržují. Specifický je napƎíklad místní dialekt "po naszymu", který snoubí ēeštinu, polštinu a
nĢmēinusezapomenutýmižidovskýmivýrazy.
Bukovec proto hodnĢ sází na cestovní ruch a snaží se svƽj genius loci prodat. Tuto aktivitu chápe svým
zpƽsobem jako formu soutĢže s okolními, mimo jiné polskými obcemi. Pro turistickou atraktivitu udĢlal Ǝadu
krokƽ, má napƎíklad zpracovánu marketingovou studii. Dominantou v oblasti turismu je volnoēasový areál
KempalandnamístnímkopciKempa(600m.n.m.),kterýprovozujíobecnítechnickéslužby.
VzhledemkzamĢƎeníobcenacestovníruchpostrádáobecvzimĢivlétĢdostatekubytovacíchkapacit.Jako
problematickéobecvnímánedoƎešenépozemkovéúpravy,kterésevroce2014chystáprovést.
ObectakéƎešízákladníenvironmentálníinfrastrukturu.Padlorozhodnutínebudovatēistiēkuodpadníchvoda
kanalizaci.JejichvýstavbabyproobecvelikostiBukovcebylavelminákladná(cca120mil.Kē)abylybystím
spojenéidalšíproblémy.NapƎíkladbybylonutnézajistitnapojenínakanalizaci,obecbysimuselabrátvysoký
úvĢr,výstavbabyznamenalazásahdomístníchkomunikací,kterébysenáslednĢmuselydrazeopravovatatp.
MístotohoobecposkytujedotacivpƎípadĢ,žesejednotlivcirozhodnoutvybudovatsiskupinovéēištĢní.

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
ObecnadotacehodnĢsází.VĢtšinuaktivitpokrýváalespoŸēásteēnĢnĢjakýmpƎíspĢvkem,aƛužzevropských,
národníchnebokrajskýchzdrojƽ.
DƽležitébyloproobecrekonstruovatobecníúƎad.ProstƎedkyobeczískalazRegionálníhooperaēníhoprogramu
Moravskoslezsko.VrámcirekonstrukceprobĢhlavýmĢnaoken,opravilasefasáda,vzniklbezbariérovýpƎístup
k poštĢ a rozšíƎila se knihovna. U obecního domu bylo také vybudováno výletištĢ se zastƎešeným pódiem.
Bukovec pƎi vyƎízení dotace (najal si externí firmu) ani pƎi její realizaci nezaznamenal žádné problémy
skomunikacísRegionálníradou.


HodnĢinvesticvKempalandutaktéžhradilyzvelkéēástidotace.VzimĢfungujeareáljakosjezdovkaavlétĢ
jako sportovní a relaxaēní centrum. Areál se soustƎedí primárnĢ na rodiny s dĢtmi. Sjezdovka se v zimĢ
zasnĢžuje, v zimĢ funguje pohyblivý modulární chodník, dĢtský lyžaƎský kolotoē nebo plachtové iglú, další
služby zahrnují lyžaƎskou školu, možnosti sáŸkování a bobování, snowtubing (jízda naēlunech ve snĢhovém
korytĢ)neboprojížěkynasaníchtaženýchkoŸmi,tzv.kulig.VlétĢsenasvahuprovozujízábavníaktivity,napƎ.
se dá svah sjíždĢt kárami, které nahoru tahá vlek, existuje také summertubing (sjezd v nafukovacím ēlunu).
VsezonĢvKempalanduobeczamĢstnáváaž30zamĢstnancƽ.VybudováníareálupƎišlona28mil.Kē.Náklady
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na provoz technických služeb zhruba pokryjí pƎíjmy, které obec zprovozování areálu získá, projekt je tak
dlouhodobĢudržitelný.


ObectakéfinancovalazajímavýturistickýprojektvrámciOperaēníhoprogramuPƎeshraniēníspolupráceesko
ͲPolsko2007Ͳ2013.VesvémokolívytvoƎilaznaēenétrasypronordicwalking,zdotacepokrylanákuphƽlek,
kterésizájemcimohoupƽjēit,aprotutosportovnídisciplínutakévyškolilainstruktory.Utohotoprojektuobec
považovalazanadbyteēnouadministracispojenousúētovánímprojektuveurechakorunách.Jakobyrokratické
setakéjevípožadavkynaznaēeníprojektu,tj.nutnostdodržovatpƎesnépostupyprooznaēeníprojektƽajeho
propagaci.


Obec realizuje mnoho dalších projektƽ, ztĢch významnĢjších vposlední dobĢ lze uvést, že vybudování nové
tĢlocviēnyuēeskéškolyvroce2006ēiinvesticedorekonstrukcemístníchkomunikací.
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DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
Obec by v budoucnu chtĢla vybudovat inͲline bruslaƎskou dráhu s odpoēívadly, venkovními posilovacími a
streēingovýmistroji,ježmábýtfinancovánazRegionálníhooperaēníhoprogramuMoravskoslezsko(projektbyl
již schválen). Investice se pohybuje ve výši 10 mil. Kē, z níž dotace bude tvoƎit 8,4 mil. Hodlá také na kopci
Kempa postavit salaš se zvonicí a kolem ní spolu s dƎevĢnými sochami vytvoƎit a vyprávĢt místní pohádky,
pƎíbĢhyalegendy.Díkyrƽznýmaktivitám,kterésevobcidĢjí,takrostezájemobydlenívobci.Udrženíživota
vodlehléobciazajištĢníjehokvalityjeostatnĢjejímprimárnímcílem.

„ZajištĢnífinancovánívĢtšinyinfrastruktury
vobciaizábavníchasportovníchzaƎízení,
kteréobecprovozuje,sesnažímezískat
zdotací.VíceménĢsenámtodaƎí.Nejsmepro
velkézadlužováníobce,nechcemesedostatdo
situace,žebychomnezvládalisplácetsvé
závazky.IprotospíšunĢkterýchprojektƽ,které
bybylypƎílišfinanēnĢnároēné,volímecestu
pƎíméfinanēnípodporyjednotlivýchrodinnebo
domƽ.“
StarostkaMonikaCzepczorová


Kontakt:
ObecníúƎadBukovec,Bukovec270,73985Bukovec,eͲmail:bukovec@bukovec.cz;www.bukovec.cz
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DEŠENICE
ZÁKLADNÍINFORMACE
MĢstys Dešenice leží na jihozápadĢ eské
republiky, naŠumavĢ, vnadmoƎské výšce 505
m.n.m. vúdolí Ǝeky Úhlavy, nedaleko hranic
sNĢmeckem. Na rozloze 31,39 km2 zde žije 702
obyvatel. Historicky jde o velmi starou oblast –
první zmínky o osadĢ lze zaznamenat už vroce
1272. Vletech 1938 – 1945 byl mĢstys souēástí
území,kterébylopostoupenoNĢmecku.
Zhlediska statutu jsou Dešenice mĢstysem
sdevíti ēástmi.6Ve ēlenĢní státní správy spadají
podPlzeŸskýkrajaobecsrozšíƎenoupƽsobností
Ͳ mĢsto Klatovy. Nejbližším pƎirozeným
spádovým mĢstem je však Nýrsko. MĢstys vede
uvolnĢnýstarostaapatnáctiēlennézastupitelstvo
(13 mužƽ a 2 ženy; pĢt ēlenƽ rady). Je ēlenem
2dobrovolnýchsvazkƽobcí:ÚdolípodOstrýmaÚhlavaastejnojmennémístníakēnískupiny.
Dešenice leží vturisticky velmi lákavé oblasti národního parku Šumava. VzimĢ jsou dobƎe dostupné
prolyžování a bĢžkování, vlétĢ se dá vokolí jezdit na kole díky široké síti cyklostezek. Nedaleko leží mnoho
turisticky atraktivních míst – namátkou Datelovská strž (v katastru OldƎichovic), novodobý HoƎákƽv rybník,
pƎírodnírezervaceKrálovskýhvozd,vodnínádržNýrsko,zƎíceninahraduPajrek,nejvyššíšumavskývodopádBílá
stržneboernéaertovojezero.




6

ástiobcetvoƎí:Dešenice,Datelov,Divišovice,DĢpoltice,MatĢjovice,MĢstištĢ,Milence,OldƎichoviceaŽížnĢtice.
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Výraznou turistickou dominantou samotného mĢstyse je tvrz, o níž se kroniky zmiŸují od 13. století. KromĢ
tvrze se vmĢstysi nachází kostel svatého Mikuláše, kašna a kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Anny
namístním hƎbitovĢ a bývalá židovská synagoga. VmĢstysi se tradiēnĢ konají masopusty a anenské pouti.
PoƎádá se zde Ǝada výstav adalších kulturních a spoleēenských akcí. Vobci pƽsobí myslivecké sdružení, Klub
žen,mateƎskáazákladníškola,Sbordobrovolnýchhasiēƽ,fotbalovýklubSKNortonMilenceaTJStartDešenice
aochotnickýspolek.
DešenicejsoudobƎedopravnĢdosažitelnéjakvlakem,takautobusem;mĢstaNýrskoaKlatovynejsoudaleko
(4a 20 km). Vobci je rozveden plyn i vodovod (100 let starý). Provozuje se zde mateƎská a základní škola
(cca20plus20dĢtí),knihovna,Dešenicevedoukroniku,starajíseokapliēkyvokolíaprovozujípohostinství.Je
zdepoštaazƎízenépracovištĢCzechPoint.
Vroce2011tvoƎilypƎíjmymĢstyse32,45mil.Kē,daŸovépƎíjmysepohybovalyvevýši6,3mil.Kē.Velkouēást
obecníchpƎíjmƽtvoƎípƎíjmyzhospodaƎenívlese–obecvlastnívícenež1100halesƽ.NasprávulesamĢstys
zamĢstnávádvalidi,navíceprácesinajímáfirmy.Vroce2011pƎineslolesníhospodáƎstvíobcipƎíjem13,3mil.
Kē, na druhé stranĢ však výdaje dosáhly 8 mil. Kē. Celkové rozpoētované výdaje obce se pohybovaly ve výši
42mil.Kē,atokvƽlidotaēnímufinancovánítvrzemĢstyse.SplátkyúvĢruaúrokƽtvoƎilyvroce2011cca0,6mil.
Kē.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Za nejvĢtší problém mĢstys považuje stav pozemních
komunikací. Na správu komunikací, údržbu chodníkƽ a
úpravy veƎejného prostranství by nejradĢji využila
evropskédotace.ProstƎednictvímmístníakēnískupinyby
rád financoval opravu chodníkƽ. Zhlediska další
infrastruktury potƎebují Dešenice dokonēit napojení
naēistiēku odpadních vod a opravu vodovodu. Obojí by
chtĢly financovat zdotaēních prostƎedkƽ. Poptávka
pobydlenízdepƎevyšujenabídkubytƽ,protoseinvestuje
dozasíƛovánípozemkƽ.
ZamĢstnanost obyvatel mĢstys považuje za ēásteēný
problém Ͳ v souēasnosti se nezamĢstnanost pohybuje
kolem 9 %. Samotné Dešenice zamĢstnávají dva lidi
vlesnictví, správce, knihovnici a na ēásteēný úvazek
kronikáƎku. Funguje zde zednictví, kovovýroba a služby,
8lidíjezamĢstnánoveškole.ObyvatelémĢstysepakdále
pracují vNĢmecku a ēásteēnĢ vnovýchpodnicích vokolí
zamĢƎenýchnakovovýrobu.

Problémovéoblasti
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací

Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

KanalizaceaēištĢníodpadníchvod
OhroženípovodnĢmi
ÚroveŸznalostíobyvatelohospodaƎení
šetrnémkživotnímuprostƎedí
Církevnírestituce
VlastnickévztahykpƽdĢ
PracovnípƎíležitosti
Podmínkypropodnikání
Živelnérozrƽstáníobce
Dostupnostzdravotnípéēe
Dostupnostsociálnípéēe
Stavvenkovskýchbudovapamátek
Infrastrukturacestovníhoruchu

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
Hlavnímevropskýmprojektem,dokteréhosemĢstyspustil,jerekonstrukcetvrze,kterouzískalporoce1989
znovu do vlastnictví. Jde orenesanēní tvrz sbarokními prvky, která ztratila svƽj význam jako feudální sídlo
v18.stol.PozdĢjizdefungovalpivovar,kterýbyl1.ēervence1947uzavƎen.Poroce1947bylatvrzvyužívána
jakostátnístatek,kdebylozamĢstnáno680lidí.Odroku1989tentopamátkovĢchránĢnýobjektchátral,proto
se rozhodlo o rekonstrukci. Její náklady však vysoko pƎesahovaly možnosti obce, takže se mĢstys rozhodl
pƎedložitprojektkfinancovánízevropskýchdotacíauspĢl.Rozpoēetbylvyēíslenna32mil.,dotacepokryjí26,5
mil. Hlavní ideou je lépe, více a úēelnĢji využít dominantu obce pro turistické úēely a pro veƎejnou správu.
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Donových prostor se má pƎestĢhovat úƎad mĢstyse, vytvoƎen bude oddací sál a spolková místnost.
Sdokonēenímse poēítá vkvĢtnu roku2012. Vrámci druhé etapy obnovy tvrze, nakterou chce mĢstys získat
prostƎedky investorsky, by mĢl být obnoven pivovar, který zde pƽvodnĢ fungoval. U nĢj rozpoēet dosahuje
8mil.Kē(6mil.dotace,2mil.spolufinancování).DokonēenípivovarusepƎedpokládávzávĢruvolebníhoobdobí
2010Ͳ2014.


Vletech 2007 – 2008 mĢstys revitalizoval autobusové zastávky vēásti obce Milence. Došlo krozšíƎení
komunikace a úpravĢ zastávek. erpal na to dotaci ve výši 3,5 mil. Kē zRegionálního operaēního programu
NUTSIIJihozápad,spoluúēastobcebylavevýši7,5%.Nakonecvšakprojektstálvíce,nežseoēekávalo,kvli
použitížulovédlažbymístozámkové.Díkyrealizaciprojektusevobcizvýšilabezpeēnostaplynulostprƽjezdu
aut.
ZProgramurozvojevenkovaDešeniceēerpaly20mil.Kēnaodkanalizováníobce(celkovénákladyprojektubyly
25 mil. Kē). Na první etapu odkanalizování bude navazovat druhá zamĢƎená na napojení domácností na již
vybudovaný a ukonēený hlavní Ǝad kanalizace, kteoru obec realizuje vrámci Dobrovolného svazku obcí Údolí
podOstrým.ProjektjefinancovánzOperaēníhoprogramuŽivotníprostƎedí.Nákladyjsourozpoētoványna95
mil. Kē. Má však skluz Ͳ vzávĢru mĢsíce bƎezna došlo kpodpisu smlouvy na ministerstvu životníhoprostƎedí,
kde se ale pƎed tím vystƎídaly ētyƎi osoby, které o projektu rozhodovaly. Na dotazy mĢstys od ministerstva
nedostával odpovĢdi. VpƎedchozích letech Dešenice již z Programu rozvoje venkova ēerpaly pƎes Státní
zemĢdĢlskýaintervenēnífond(SZIF)3,5mil.KēnarekonstrukcilesnícestyHraniēní,kterájetakécyklostezkou.
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Dle starosty jsou evropské dotace smysluplné, cena za nĢ je však pƎíliš velká. NadmĢrné náklady spolkne
administrativa.PromĢstysjezatĢžujícípƎípravaprojektƽ,znichžúspĢšnýchjejenpár(mĢstyspodal9žádostí
oevropské dotace, úspĢšné byly 2). Evidentní je politický vliv na výbĢr projektƽ. Dešenice mĢly také smƽlu
vtom,žesvƽjprojektobnovyarevitalizacetvrzepƎedložilyvdobĢ,kdybylypozastavenydvĢvýzvyROPNUTSII
JihozápadkvƽlipodezƎenízezneužitídotací.ProjekttaknabralroēnízpoždĢní.
ZazdbyteēnépovažujemĢstysnĢkteréformálnípodmínkyspojenésrealizacíprojektƽ.NapƎíkladzískánídotace
naprojektnarekonstrukcilesnícestybylovelminároēné–uēíselbankovníchúētƽbylonapƎ.nutnévyplŸovati
úvodnínuly,akvƽlitomusedokladyvracelyzpĢtkdoplnĢní.NaopakēerpánídotacínazemĢdĢlskouēinnostna
hospodaƎenímĢstysuvlesejevelmijednoduché.Jenutnéjenvyplnitžádostaprokázatvlastnictvípozemkƽ.
Výše dotace je 2x roēnĢ 256 tis. Kē. ObecnĢ má mĢstys rezervovaný postoj ke zbyteēnému papírování –
napƎíklad vytváƎení monitorovacích zpráv bĢhem realizace akce. PrƽbĢžná monitorovací zpráva projektu
pƎestavby tvrze mĢla spƎílohami 426 stran, navíc poté, co ji mĢstys pƎedložil, se správce dotace nenamáhal
vēasreagovat.UjednoetapovýchprojektƽbyDešenicepovažovalyzasmysluplnézpracovatpouzejednuzprávu
nakonciprojektu.TransparenstnostvýbĢruahodnoceníprojektƽpovažovalmĢstyszanedostateēnouauvítal
bymožnostvidĢthodnoceníjinýchprojektƽ.Jetojednazmožností,jaksepouēitzchyb.
Zdalší projektƽ Dešenice realizovaly výstavbu 7 bytƽ hrazených znárodní dotace od ministerstva pro místní
rozvoj. MĢstys dostal od ministerstva proplacených 65 % nákladƽ. Investice smĢƎovaly také dozasíƛování
pozemkƽ pro 8 rodinných domƽ, kde dotace tvoƎila 50 tis. Kē na jednu parcelu (taktéž od ministerstva pro
místní rozvoj). Celkové náklady zasíƛování se pohybovaly ve výši 5,5 mil. Kē. Dešenice také zaplatily opravu
stƎechykostelasv.Mikulášeaēerpalynatutoakcidotaci.
Dešenicesetakézapojujídoprojektƽmezinárodníspolupráce;pƎipojilsekupƎíkladukprojektuKámendoteku,
kdy se pĢt bavorských a šest ēeských obcí okolo ēeského hraniēního hƎebenu s horou Ostrým sdružilo
dopƎeshraniēního Akēního sdružení „Královský hvozd“. Díky tomuto projektu byl vkaždé obci instalován
vyhlazenýumĢleckýkámensochaƎeAloiseÖlingera,kterývybízíkdotekuapohlazení.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
DobudoucnasechcemĢstyszamĢƎitzejména
na ta témata, která jej nejvíce trápí.
Rekosntrukcetvrzejenatolikvelkýprojekt,že
prostor pro další velké akce bude na nĢkolik
let pomĢrnĢ omezený. Obec by se nicménĢ
ráda pustila to dalšího zkvalitŸování života.
Chce Ǝešit revitalizaci návsi vēetnĢ kruhového
objezdu, opravit kostel a pƎedevším doƎešit
odkanalizování. Vplánu je také vybudování
víceúēelového
sportovního
hƎištĢ
a
rekonstrukcemístníchkomunikací.

„Mrzí mĢ byrokracie spojená sprojekty a liknavost úƎadƽ.
Mnohdynedostávámedostatekinformacíosituaci,vnížse
nášprojektnachází.NĢkterénašedotazynazprostƎedkující
subjekty jsou bez odpovĢdi. VýraznĢ jednodušší systém,
který je nastaven pro zemĢdĢlce, když žádají o dotace, by
mĢlmotivovatostatnísprávcedotacekomezenípapírování
avĢtšívstƎícnosti.“
StarostamĢstyseDr.JanRejfek

Kontakt:
ObecníúƎadDešenice,Dešenice162,34022Nýrsko,eͲmail:oudesenice@nextra.cz,http://www.desenice.cz
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DOLNÍPOUSTEVNA
ZÁKLADNÍINFORMACE
DolníPoustevn7ležívokreseDĢēínvÚsteckém
krajiveŠluknovskémvýbĢžkunarozloze11,05
km2 vnadmoƎské výšce 298 m.n.m. Obec, ve
které žije 1948 obyvatel, sousedí snĢmeckým
sídlem Sebnitz. PƎi cestĢ zvnitrozemí eska je
Dolní Poustevna dopravnĢ nejlépe dosažitelná
právĢ pƎes nĢmecké území. Jezdí zde vlaky i
autobusy.DonejbližšíchvĢtšíchmĢsteskato
jedaleko–donejbližšíhoRumburkatrvácesta
45min.
První zmínka o obci je z roku 1241. Samotná
obec, ale i její okolí jsou turisticky velmi
pƎitažlivé. PƎímo v obci se nachází barokní
socha Piety zroku 1748 a kostel ArchandĢla
Michaela, vēásti Markéta Kostelík Panny
Marie.Místní,bývalýevangelickýkostelíkbylnedávnorekonstruovánjakoCentrumsetkávání.DolníPoustevna
se nachází vbezprostƎední blízkosti malebného eského Švýcarska, na Šluknovské pahorkatinĢ. Krajina
jezemĢdĢlsky nezniēená, pƎevládají louky, pastviny a lesy. DaƎí se zde turistice i cykloturistice. Nedaleko je
zƎícenina hradu Tolštejn, na nĢmž bylo v roce 2001 za úēasti místních starostƽ vyhlášeno panství Tolštejn a
otevƎenaƎadaloupežnickýchstezekvrámcihryVandrovánípoTolštejnskémpanství.



7

DolníPoustevnamásicestatutmĢsta,avšak1948obyvatelznĢjēinímĢstovenkovskéhocharakteru.Jakotakovétedy
odpovídáprofilupƎípadovýchstudiítétoanalýzy.
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DolníPoustevnamástatutmĢsta.Zastupitelstvojedevítiēlenné(7mužƽ,2ženy),starostaamístostarostajsou
uvolnĢní.SpadápodobecsrozšíƎenoupƽsobnostíRumburkapovĢƎenouobecŠluknov,matriēníúƎadsevšak
nachází ve Velkém ŠenovĢ. lení se na 5 ēástí. Je ēlenem Místní akēní skupiny Šluknovsko a Dobrovolného
svazkuobcíSever.SpolupracujesesousednínĢmeckouobcíSebnitz.
Zhlediskatechnickéinfrastrukturymáobecvodovodazavedenýplyn,ēásteēnĢvybudovanoukanalizaci,kterou
dobudovává, a staví ēistiēku odpadních vod. Ve mĢstĢ jsou domovy s peēovatelskou službou a integrované
centrumproosobysezdravotnímpostižením.Fungujezdeškola,školka,praktickáškola,kino,loutkovédivadlo
aknihovna.ObecmázpracovanýúzemníplánanaúƎadĢjsoudostupnéslužbyCzechPointu.Vezdravotnickém
stƎediskuordinujípraktickýlékaƎ,dĢtskýlékaƎ,zubnílékaƎ,oēnílékaƎarehabilitaēnípracovník.Jezdespousta
pƎíležitostíkesportovnímuvyžitíͲsportovníhalasposilovnou,fotbalovéhƎištĢavíceúēelovéhƎištĢsumĢlým
povrchem,tenisovékurty,zimnístadion,jemožnésizahrátiplážovývolejbal.VzimĢdobƎefungujínedaleké
lyžaƎskéareálySebnitzaRugiswalde.UživísezdenĢkolikubytovacíchzaƎízeníirestaurací.VDolníPoustevnĢje
bohatýspolkovýživot,coždokazuje17místníchspolkovýchaneziskovýchorganizací8.
Rozpoēetobcesepohybujezhrubavevýši20Ͳ22mil.KēroēnĢ,cca3Ͳ5mil.mƽžemĢstovložitdoinvestica
realizacevĢtšíchakcí.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
NezamĢstnanostvemĢstĢje,jakovmnohajinýchmĢstechaobcíchÚsteckéhokraje,nadprƽmĢrnáͲpohybuje
se na úrovni 11,72 %9. Ve srovnání s ostatními obcemi DĢēínska se však jedná o druhou nejnižší míru
nezamĢstnanosti (prƽmĢrná nezamĢstnanost v mikroregionu Rumbursko je 14,8 %). Hlavní zamĢstnavatelé
vobcisezamĢƎujínavýrobupĢnovéhopolystyrenuakovovýchforem.OtevƎeníhranicapracovníhotrhudle
starosty neznamenalo, že by lidé odcházeli doNĢmecka ve vĢtší míƎe pracovat. MĢsto se snaží poskytnout
obēanƽm informace o pracovních pƎíležitostech. Na svých webových stránkách napƎíklad inzeruje nabídky
ÚƎadƽpráceDĢēínaRumburk,kteréorganizujíbezplatnécestyautobusemnapracovníburzyvnĢmeckéPirnĢ.
Velkouvýzvoujeproobecsloženíjehoobyvatel.DolníPoustevnastáletrpídĢdictvímpováleēnýchudálostía
odsunem pƽvodních obyvatel. Dopad na tváƎ a život obce mají dvĢ velké menšiny Ͳ Romƽ a Vietnamcƽ.
Vietnamskákomunitaēítáaž400osob,pƎestožehlášenýchje190.TatokomunitasepƎílišneintegruje,mĢsto
nezaznamenalo ani žádné politické ambice jejích ēlenƽ. Vietnamci udržují své vlastní tradice, napƎíklad si
poēátkem roku pronajímají Národní dƽm, kde slaví vlastní svátky. SložitĢjší je soužití sromskou komunitou.
VposlednímzhrubarocezažívalcelýmikroregionnepokojeastƎety.DolníPoustevnamázato,žeproblémby
mĢlƎešitzejménastátakraj.SamosesituacisnažíƎešitnapƎíkladodkupembudov,kterébypotenciálnĢmohly
sloužit jako ubytovny pro sestĢhovávání chudých obēanƽ (napƎ. budova nádraží) a výstavbou sociálního
bydlení. Dolní Poustevna nepƎímo podporuje sociální pomoc na svých webových stránkách, propaguje
napƎíkladKomunitnícentrumKostkavKrásnéLípĢ,kterésezabývápodporouaporadenstvímvoblastidáveka
služeb, zamĢstnanosti a bydlení, v pracovnĢͲprávních, rodinných a partnerských vztazích. Na webu obce lze
naléztiinformaciobezplatnéslužbĢstátuvoblastiƎešenífinanēníchsporƽufinanēníhoarbitra.
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Sbordobrovolnýchhasiēƽ,\ímskokatolickáfarnostDolníPoustevna,LoutkovýsouborPomnĢnka,Klubēeskýchturistƽ
DolníPoustevna,FKDolníPoustevna,TJDolníPoustevna,TenisovýoddílDolníPoustevna,BabyclubKrteēek,Klub
zahrádkáƎƽadámskýklub,HCKanciDolníPoustevna,MysliveckásdruženíJezevecaSkƎivánēívrch,eskýrybáƎskýsvaz,
eskýsvazvēelaƎƽ,SvaztĢlesnĢpostiženýchadƽchodcƽ,ObēanskésdruženízarozvojDolníPoustevnyaObēanskésdružení
prozachovánítradicvýrobyumĢlýchkvĢtin.
9
Údajek31.12.2011.Zdroj:http://dolnipoustevna.cz/mesto/
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ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
MĢstosesoustƎedínazískávánídotacízevropskýchfondƽ,protožezvlastníhorozpoētunemƽžerealizovatvše,
co by potƎebovalo. Proto má uvolnĢného místostarostu Ͳ jeho úkolem je dĢlat vše pro to, aby mĢsto získalo
dotacenavlastnívĢtšíinvestice.MístostarostajevpodstatĢprojektovýmmanažeremͲprojektypíše,vyƎizuje
potƎebnépapírynaúƎadechamanažerskyjeƎídí.Sexternímiagenturaminapsaníprojektƽnemáobecdobré
zkušenosti.
Z Regionálního operaēního programu Severozápad DolníPoustevna rekonstruovalabývalý evangelickýkostel,
kterýnebylpƎed2.svĢtovouválkounikdydokonēenahrubástavbazhruba70letchátrala.Kostelležínasvahu
kopceŠenkbergcca400modhranicsNĢmeckematvoƎípohledovoudominantumĢsta.Protožeevangelická
komunitazdejižvpodstatĢneexistuje,padlorozhodnutítotomístopƎestavĢtnaCentrumsetkáváníkpoƎádání
koncertƽadivadelníchpƎedstavenísvyhlídkovouvĢží.Konajísezdetakévýstavy,pƎednášky,semináƎe,vítání
obēánkƽ i svatby a mĢsto prostor pronajímá. Na pƎestavbu kostela získalo mĢsto dotaci ve výši 12,7 mil. Kē
(92,5%nákladƽprojektu),zhruba1,5mil.investovalozvlastníchzdrojƽ.Budovabyladokonēenavroce2009,
jižvroce2010sezdeuskuteēnilo51akcí.MáͲliobecprƽbĢhrealizacehodnotit,pakzazbyteēnépovažujepƎíliš
velkémnožstvírƽznýchkontrol,kterýmimuselobĢhemrekonstrukcekostelaapojejímskonēeníprojít.


Velkýmprojektem,kterýobecvsouēasnostiještĢstálerealizuje,jevýstavbanovékanalizace,kterámávyƎešit
odvod splaškových odpadních vod z ēástí mĢsta Dolní a Horní Poustevna do nové ēistiēky odpadních vod
vybudované v Dolní PoustevnĢ. Ve mĢstĢ zatím existovaly pouze dílēí úseky kanalizace, bez napojení
naēistiēku.Vrámciprojektusemávybudovataž7kmkanalizaēníchstok,1,8kmveƎejnýchēástíkanalizaēních
pƎípojeka3ēerpacístanice.istiēkajeprojektovánana2300ekvivalentníchobyvatel.Budeknívybudována
nová komunikace (200 m) s pƎemostĢním Luēního potoka. Pro mĢsto znamená výstavba vyƎešení nakládání
sodpadními vodami. Projekt má být dokonēen v ēervenci roku 2013 a jeho celkové náklady jsou vyēísleny
na114,067mil.Kē.DotaciposkytujeOperaēníprogramŽivotníprostƎedí.
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Ze stejného programu obec v minulosti již realizovala projekt revitalizace vodního díla Karlín. Cílem bylo
obnovit retenēní kapacitu nádrže a zvýšit protipovodŸovou ochranu území. Díky revitalizaci došlo k obnovĢ
tohoto významného krajinného prvku a zvýšila se krajinná hodnota území. Samotná revitalizace spoēívala
vodtĢžení sedimentu, provedení rekonstrukce hráze a jejím zpevnĢní, byl vybudován objekt a provedena
úprava toku pod hrází.  MĢsto na projekt získalo 90 % dotaci Ͳ 85 % tvoƎil pƎíspĢvek z Evropského fondu
proregionální rozvoj (10,35 mil. Kē) a 5 % ze státního rozpoētu (0,6 mil. Kē). Dolní Poustevna zaplatila
zrozpoētu1,2mil.Kē.
Díky Místní akēní skupinĢ Šluknovsko a Programu rozvoje venkova mĢsto v minulosti doplnilo a rozšíƎilo
3dĢtská hƎištĢ (rozpoēet 316 tis. Kē). Využívá taktéž financování na veƎejnĢ prospĢšné práce zúƎadu práce.
ProstƎednictvím Mikroregionu Dolní Poustevna ēerpá mĢsto peníze z fondu malých projektƽ; financovalo tak
napƎ.13. roēník loutkového festivalu. Dolní Poustevnanerealizuje projekty zamĢƎenénasociální zaēleŸování,
protožejetohonázoru,žejdeoúkol,kterýbymĢlyplnitvĢtšímĢsta,krajastát.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
MĢstomápomĢrnĢjasnouvizisvéhorozvojedobudoucna.UsilujeoobnovuželezniēnítratĢ.Taktéžpožádalo
vlastníkaoodprodejbudovyuvelkéhonádražíaprojejívyužitíbudehledatuplatnĢní.DobudoucnabychtĢlo
pƎestavĢt objekt bývalého uēilištĢ na dƽm pro potƎebné (seniory a mladiství opouštĢjící ústavní péēi
podovršení 18 let). MĢlo by tak vzniknout 15 bytových jednotek. Vneposlední ƎadĢ je tƎeba Ǝešit opravu
budovymĢstskéhoúƎaduacelkovĢzkvalitnitstƎedmĢsta,vēetnĢbudovyNárodníhodomu.

„Mámezásadu,žepokudsevDolní
PoustevnĢrozhodujemedĢlatnĢjakou
investiēníakci,vždyckysenejdƎíve
rozhlédneme,zdanejdefinancovatzdotací.
Obectakvminulémvolebnímobdobízískala
nasvƽjrozvoj80milionƽkorun.Spoléháme
nasebe,všesipíšemeadĢlámesami.Máto
tuvýhodu,žesidokážemeakceohlídatod
projektovéhozámĢruažpojejichkoneēnou
kontrolu.
StarostaobceIng.MiroslavJemelka


Kontakt:
MĢstskýúƎadDolníPoustevna,Vilémovská77,40783DolníPoustevna,eͲmail:info@dolnipoustevna.cz,
http://dolnipoustevna.cz
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HOLOUBKOV
ZÁKLADNÍINFORMACE
Obec Holoubkov leží vnadmoƎské výšce 432
m.n.m. mezi Brdy a KƎivoklátskou vrchovinou,
vPlzeŸském kraji, vokrese Rokycany, 9 km
odRokycan, 30 km od PlznĢ a 70 km od Prahy.
Vobcižije1454obyvatelnarozloze4,21km2.
Zhlediska státní správy spadá Holoubkov pod
Rokycany. Má jedenáctiēlenné zastupitelstvo
(5žen a 6 mužƽ); starosta je uvolnĢný. Obec je
ēlenem Dobrovolného svazku obcí Horní
Berounka – Povodí Klabavy, který se soustƎeěuje
hlavnĢnavýstavbucyklostezek.
PoprvéseoobcihovoƎíve14.století.Prƽmyslová
tradicesezdedatujeužod17.století–vtédobĢ
vznikla první vysoká pec spolu snĢkolika hamry,
ve kterých se využívaly místní zdroje surovin –
železná ruda a dƎevo zokolních lesƽ. Od poloviny 19. století se vkraji rozvíjí strojírenství (výroba obrábĢcích
strojƽ), které pƎetrvalo dodnes. Na pƽvodní strojírenskou výrobu firmy Kovosvit, jejíž areál zabírá ētvrtinu
zastavĢnéplochyobce,navázalajednazedvounĢmeckýchfirem,kteréKovosvitv90.letechkoupily.Dálezde
fungují podniky zamĢƎené na elektrotechniku a dƎevaƎství. PƎestože má obec prƽmyslový charakter, tvoƎí
podstatnou ēást plochy obce lesy a lužní louky. Vsí protéká Holoubkovský potok, místní dominantou je
Holoubkovský rybník, nedaleko jsou známé pƎírodní parky TrhoŸ a Radeē vhodné pro procházky a
cykloturistiku.
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DopravnĢ je obec velmi dobƎe dostupná – leží vkoridoru mezi západem a východem republiky. Katastr obce
protíná dálnice E50 a hlavní železniēní traƛ Praha Ͳ PlzeŸ. Holoubkov je zcela odkanalizován a zbývalého
Kovosvitu mu zƽstala kdispozici ēistiēka odpadních vod. PƎestože má ēistiēka kapacitu 2200 obyvatel,
nepodaƎilosedohodnoutnapojenísousedníobceMedovýÚjezd.
DíkynevelkévzdálenostiodPrahyaznámýmrybníkƽmalesƽmbylaobecvyhlášenýmrekreaēnímmístempro
obyvatele PlznĢ i Prahy, a proto zde také byla postavena Ǝada vil. NejznámĢjší – Markovu – projektoval
architektJanKotĢra;vilasedoēkalaopravynapoēátku21.století.Dalšíznámástavba,Hopfengärtnerovavila
(zvaná Zámeēek), byla postavena vroce 1890. Ta byla zrenovována vroce 2002 kvyužití pro dƽm
speēovatelskou službou. Známé jsou také Bartošova vila (postavena 1902) a secesní vila Šƛastný domov
(postavena 1908). V70. a 80. letech zmĢnila obec svou tváƎ kvƽli výstavbĢ množství panelových bytových
domƽ.
Od 19. století funguje vobci škola, dále školka, knihovna, pošta, dƽm speēovatelskou službou a zdravotní
stƎedisko (praktický lékaƎ, pediatr, zubaƎ, gynekolog). Ze spolkƽ a sdružení vmístĢ pƽsobí Sbor dobrovolných
hasiēƽ, Fotbalový klub TJ Holoubkov, Sokol, eský rybáƎský svaz, eský ēervený kƎíž, Myslivecké sdružení
Chejlavysever,SvazdƽchodcƽaLigalesnímoudrosti.
Rozpoētované pƎíjmy obce pro rok 2012 se pohybují ve výši 25,4 mil. Kē, ztoho 10,26 mil. Kē tvoƎí dotace
zRegionálníhooperaēníhoprogramuNUTSIIJihozápadnadostavbudomuspeēovatelskouslužboua10,36mil.
KēpƎíjmydaŸové.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Zinvestiēních aktivit považuje obec za nejvĢtší problém
stav pozemních komunikací a chodníkƽ vēetnĢ
nadbyteēné bariérovosti obce pro ménĢ pohyblivé
obēany adostupnosti parkovacích míst. Holoubkov také
není spokojen sēistotou vobci, kvalitou ovzduší a
hlukem;stĢžujesitakvlastnĢnaproblémysouvisejícími
sblízkostí dálnice a s místníprƽmyslovou výrobou,
pƎestožeobojípƎinášínespornévýhody.Bezpeēnostzde
takéneníideální.ásteēnĢproblematickájedostupnost
bydlení a možnosti kulturního, sportovního a
volnoēasového vyžití. Vminulých letech sice Holoubkov
investoval 40 mil. Kē z dotací na pĢt pƎeēerpávacích
stanic kēistiēce odpadních vod zprogramu Phare a
ministerstva zemĢdĢlství, pƎesto je ještĢ nutná
rekonstrukcestávajícíchkanalizaēníchƎadƽ.

Problémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací
Údržbachodníkƽ
Dostupnostparkovacíchmíst
Kvalitaovzduší
Hluk
istotaobce
ZneēištĢnívod
Kanalizace
ištĢníodpadníchvod
Bezpeēnostvobci
Bariérovostobce(dostupnostprolidi
spostižením)

Za menší problém obec považuje nabídku pracovních míst, stav obecních budov a památek a infrastrukturu
cestovníhoruchu.ásteēnýmproblémemjetakénabídkakvalitníhobydlení.Došlojižkprivatizaci65obecních
bytƽ,kteréobecvlastní,druhávlnaprivatizaceještĢēeká.NĢkolikbytƽsichceHoloubkovponechatprosociální
bydlení.Pozitivnímaspektemprivatizacejezvýšenámobilitaavyššídostupnostbydlení.

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
Holoubkov žádal o dotaci na dostavbu domu speēovatelskou službou umístĢného vZámeēku
(HopfengärtnerovĢ vile). Jde o objekt, který obec získala vroce 1998 bezúplatným pƎevodem od bývalého
okresníhoúƎadu.Základnírekonstrukcirealizovalaužvroce2002(dotace9,1mil.Kēzministerstvapromístní
rozvoj).NebylavšakopravenastƎechaavobjektuchybĢlvýtah.RozhodloseprotoovýstavbĢ4novýchbytƽ
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vpodkroví a provedení chybĢjící rekonstrukce stƎechy a dostavby výtahu. Kapacita domu speēovatelskou
službousetakzvedlana17bytƽ.VĢtšinujehoobyvateltvoƎípƎespolní(obēanéPrahyneboPlznĢ).
PƎi realizaci projektu však Holoubkov doplatil na
neprƽhledné hospodaƎení Regionálního operaēního
programu NUTS II Jihozápad. Vpáté výzvĢ, do které
pƎedložil projekt ke schválení, uspĢl. Poté, co
vlistopadu 2009 dostal oznámení o schválení
projektu, vypsal vprosinci výbĢrové Ǝízení na
dodavatele stavby. To bylo vyhodnoceno vlednu
2010. V únoru zaēala stavba a mĢla se podepsat
sƎídicím orgánem smlouva o dotaci. Vēervnu však
došlo ke zrušení již vyhodnocených a schválených
projektƽzpátévýzvykvƽlipodezƎenímzmanipulace.
Obec musela zastavit stavbu a znovu ēekat na
výsledek, zda uspĢje. Druhou zprávu o pozitivním hodnocení dostala vlistopadu 2010. Vté dobĢ si však už
netroufalazaēítsestavboudƎíve,neždojdekpodpisusmlouvy.TensepodaƎilozískatažvlednu2011,takže
celástavbanabralaroēnízpoždĢní.VzáƎí2011obecstavbudokonēilaapodalazávĢreēnouzprávukprojektu.
Za štĢstí starosta považoval fakt, že obec mĢla vlastní zdroje, ze kterých kryla poēáteēní investice; vpƎípadĢ
využitípƎeklenovacíchúvĢrƽbysemohladostatdofinanēníchproblémƽ.KromĢroēníhozpoždĢníobecšpatnĢ
nesla zbyteēnou administrativu spojenou srealizací projektu (neustálé výzvy Ǝídicího orgánu kdoplnĢní
dokumentacenebovýtkytýkajícíseformalitprojektu)anedodržovánílhƽtzestranyƎídicíhoorgánu.DalšítĢžce
pochopitelné vĢci souvisely se zdƽvodŸováním zmĢny vprojektu, která se týkala využití jiného materiálu pro
stavbuzábradlí–nejenžemuselprojektantnapsat,proēbylazmĢnaprovedena,alemuselbýtdodáninezávislý
posudekpotvrzujícípotƎebnostzmĢny.ZazatĢžujícíobecpovažovalatakésystémopakovanýchkontrolrƽzných
úƎadƽ.
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Mezi dalšími obec ēerpala dotace zIntegrovaného operaēního programu na vybudování CzechPointu
naobecním úƎadĢ a dvakrát 300 tis. Kē na dĢtské hƎištĢ zProgramu obnovy venkova ministerstva pro místní
rozvoj. Holoubkov má také zažádáno o dotaci zOperaēního programu Životní prostƎedí na nákup komunální
technikyproúklidkomunikacíasníženíprašnosti.Jednáseoinvesticivevýši2mil.Kē.
HoloubkovtƎikrátneúspĢšnĢžádalopƎíspĢveknaopravuavýstavbumístníkomunikace.Nezávislenavýsledku
hodnocení však musel už pƎi žádosti pƎedložit celou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Nakonec
investici ve výši 6 mil. Kē zaplatil zvlastních zdrojƽ. StejnĢ neúspĢšná byla obec sžádostí o dotaci
navíceúēelovémístníhƎištĢuSokolovny(tƎikrátzamítnuta).

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
ObecpotƎebujevyƎešitdopravuvcentru.Kvƽlizavedenímýtnéhovelkémnožstvíkamiónƽvyužívámístnísilnici
II. tƎídy, která vede paralelnĢ podél dálnice. Holoubkov by proto rád vyƎešil tento problém komplexnĢ, se
zavedenímbezpeēnostníchprvkƽakruhovéhoobjezdu,kterébydopravuzklidnily.Stáletakédoufá,žesemu
podaƎí realizovat spomocí dotací projekt na výstavbu víceúēelového hƎištĢ tak, aby ho bylo možné provázat
shƎištĢmškolyaškolky.VneposledníƎadĢbyzastupitelstvochtĢlozateplitaopravitobecníbudovy.

„Obcibysevyplatilovícespolupracovat
sokolnímivesnicemi,avšakchybĢjípersonálníi
finanēníkapacity.HodnĢsilspolkneƎešení
nĢkdyažnesmyslnýchpožadavkƽƎídicích
orgánƽ.FormálnínaplnĢnípravidelstojínad
smysluplnostíprojektƽ,jejichpotƎebnostía
pƎínosemprolidi.PokudbysetopodaƎilo
zmĢnit,získajíevropskédotacejinérenomé.“
StarostaIng.LukášFišer


Kontakt:
Obecní úƎad Holoubkov, Holoubkov
http://www.obecholoubkov.cz

48,

338

01

Holoubkov,

eͲmail:

ouholoubkov@netro.cz,
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KAMÝKNADVLTAVOU
ZÁKLADNÍINFORMACE
Kamýk nad Vltavou, obec s909 obyvateli, leží
naobou bƎezích Vltavy ve StƎedoēeském kraji,
20km od PƎíbrami, 12 od Sedlēan a71km jižnĢ
od Prahy, vevýšce 274 m.n.m. naploše 11,84
km2. Obec má dvĢ ēásti Ͳ pƎidružená vesnice se
jmenuje Velká (70 obyvatel). DopravnĢ je obec
relativnĢ dobƎe dostupná po silnici, chybí zde
železnice. Je však možné cestovat po Ǝece –
vletní sezónĢ zde staví parník na lince Slapy
PƎehrada–SoleniceͲOrlíkpƎehrada.
Obec byla založena v10. století, první písemná
zmínka se však objevuje až ve století 13. Jde
oturisticky velmi atraktivní místo – umístĢní
vúdolíkolemƎekyposkytujehodnĢmožnostípro
rekreaci a odpoēinek. NaVltavĢ byla postavena
vodní nádrž Kamýk a stejnojmenná elektrárna;
obojíjesouēástísérievodníchdĢl,tzv.Vltavskékaskády.BlízkosenacházízƎíceninahraduVrškamýk.Vobcije
kostelNarozeníPannyMarieažidovskýhƎbitov.Dominantoujekamýckýmost,kterýspojujeobĢēástiobcena
oboubƎezíchVltavy.
Zastupitelstvo je patnáctiēlenné (5 žen, 10 mužƽ), obec má pĢtiēlennou radu, neuvolnĢného starostu a
uvolnĢného místostarostu. Výkon státní správy pro obec vykonává mĢsto PƎíbram, Kamýk poskytuje služby
matrikyastavebníhoúƎadu.KamýkēlenemSdruženíobcíSedlēanskaamístníakēnískupinysestejnýmnázvem.
Odroku2008máobecuzavƎenoupartnerskousmlouvuspolskýmmĢstemGolancz.




PƎíloha5 30

Vobci je rozvedena kanalizace a vodovod. Kamýk provozuje Technické služby, které zajišƛují tƎídĢní a sbĢr
odpadƽ (existuje zde 20 míst pro tƎídĢní odpadƽ, vēetnĢ tƎídĢní bioodpadu). Obec vlastní 140 bytových
jednotek,kterépronajímá.KamýkprovozujeCzechPointainformaēnícentrum,kdejemožnésezdarmapƎipojit
kinternetu. Své propagaci se intenzivnĢ vĢnuje – napƎíklad pokud má návštĢvník obce na mobilu zapnutý
Bluetooth,dostanepopƎíjezduzprávuozajímavostech,kterésevmístĢnacházejí.
Obec zƎídila školu (1. i 2. stupeŸ) a školku, funguje zde pošta a zdravotnické zaƎízení (zubaƎ, dĢtský lékaƎ,
obvodní lékaƎ, jednou týdnĢ gynekolog). Nakoupit lze vmístní veēerce. Ve spolupráci sfarní charitou je
provozovándomovproseniory(odroku2004);charitatéžvobciprovozujeterénnísociálníslužby.StƎedoēeský
kraj má vobci pƎíspĢvkovou organizaci Ústav sociální péēe pro 15 dĢtí spostižením ve vĢku 3Ͳ 15 let. Kvƽli
ústavu se obec snaží realizovat taková opatƎení, která umožní dĢtem a mládeži žijícím vústavu úēastnit se
životavobci(napƎ.stavíbezbariérovĢ).ProdĢtizústavujsoupƎizákladníškolespeciálnítƎídy.Spolkováēinnost
se soustƎedí kolem TJ Sokol (volejbalový, fotbalový a tenisový klub), Pionýra, Sdružení dobrovolných hasiēƽ
KamýkaSvazudƽchodcƽ.PravidelnĢsevobcikonajíhistorickéslavnostisnázvemKamýcképrášení.
PƎíjmyobcesevroce2011pohybovalyvevýši14,423mil.Kē,ktomujevšaktƎebapƎipoēístúvĢrvevýši21,9
mil. Kē financující opravu hradu Vrškamýk. Celkový rozpoēet byl proto naplánován na 36,4 mil. Kē. DaŸové
pƎíjmysepohybovalyvevýši6,2mil.Kē,výdajenaškolstvíēiní2,5mil.Kē.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Vysoko na seznamu potƎeb, které obec potƎebuje Ǝešit,
je infrastruktura místních silnic, chodníkƽ a veƎejných
prostranství. Vzhledem kexistenci ústavu sociálních
služeb vobci je také tƎeba ve zvýšené míƎe Ǝešit
bariérovost a pƎekážky v pohybu. Ideální nejsou ani
vlastnické vztahy kpƽdĢ. Vltava obci zpƽsobila bĢhem
povodní vroce 2002 velké škody, proto obec usiluje
ozajištĢní bezpeēnosti proti povodním a pƎedcházení
rizikƽm. Dopady zemĢdĢlských ēinností na pƽdní fond
jsouvnímánynegativnĢ.
Za ménĢ problémové, avšak ne ideální, obec považuje
dostupnost rƽzných služeb (sociálních, zdravotních,
pƎedškolních, nabídku sportovního, kulturního a
volnoēasového vyžití a bydlení) a dopravní dostupnost
do okolních center. Infrastruktura spojená sēištĢním
odpadních vod a kanalizací byla také hodnocena jako
dourēité míry problémová a stejnĢ jako na dopravní
komunikace by zde obec uvítala evropské dotace. Ne
zcela pozitivnĢ se hodnotí ēistota vobci a odpadové
hospodáƎství. Infrastruktura cestovního ruchu a stav
venkovských budov a památek jsou dalšími položkami
naseznamustƎednĢproblémovýchzáležitostí.
Samostatnou kapitolu tvoƎí pracovní pƎíležitosti a
možnostipropodnikání.VKamýkutrpínezamĢstnaností
zejména nĢkteré profese. Lidé dojíždĢjí za prací do
PƎíbrami,aleidoPrahy.

Problémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací
OhroženípovodnĢmi
VlastnickévztahykpƽdĢ
ExistencezemĢdĢlskýchnebojiných
upadajícíchploch(brownfields)
Bariérovostobce

Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Údržbachodníkƽ
Dopravnídostupnost
Kvalitaovzduší
istotaobce
Nakládánísodpadyavýskytēernýchskládek
KanalizaceaēištĢníodpadníchvod
PracovnípƎíležitosti
Podmínkypropodnikání
Možnostnakupování
Bezpeēnostvobci
Dostupnostzdravotníasociálnípéēe
Dostupnostsociálnípéēe
Nabídkakvalitníhobydlení
KapacitamateƎskýchškol
Možnostsportovníhoakulturníhovyžití
Stavpamátekainfrastrukturacestovního
ruchu
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ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
Obec realizuje zOperaēního programu VzdĢlávání pro konkurenceschopnost financovaného zEvropského
sociálního fondu projekt Aktivní obēánek jako souēást didaktického programu Místo pro život
(www.mistoprozivot.cz). Vrámci projektu Aktivní obēánek zavádĢjí ētyƎi obce StƎedního Povltaví (Dublovice,
Kamýk,KrásnáHoraaNeēín)komunitníplánování,tvoƎístrategicképlányaupravujíveƎejnéprostoryiokolní
krajinuprolidislidmi.AktivníobēánekjejenjednímzetƎíprojektƽrealizovanýchvrámciprogramuͲdalšími
jsouEnvironmentálníprvekaCestykudržitelnémurozvojivmalýchobcícheska.
ProjektAktivníobēánekmázlepšitvztahdĢtíkobci,kdežijí.Doprojektubylavybránatémata,kterámajídĢtem
pomoci rozvinout jejich obēanské schopnosti a dovednosti – jak se angažovat ve prospĢch dobrých vĢcí, jak
vĢcnĢdiskutovatbezemocíaurážek,jaksrozumitelnĢargumentovatnebovidĢtkolemsebeproblémyauēitse
je efektivnĢ Ǝešit. DĢti se to vše mohou uēit prostƎednictvím seznámení se sprací zastupitelstva (úēast dĢtí
najednáních zastupitelstva), volbami do obecních zastupitelstev, úēasti na životĢ vobci, seznámením se
sproblematickými i významnými místy vobci apod. Protože se u dĢtí vztah formuje pƎes zážitky a místa
(napƎ.stromy,cesty,potokyatp.),majídĢtitakémožnostspoleēnĢspomocízastupitelstvavybratjednomísto
arozhodnout,jakmávypadat(ovýsledkusehlasuje).ObecsepakpokusípƎedstavyzrealizovat.Spodobným
typemrozhodovánímájižKamýkzkušenostiͲvminulostirozhodovalymaminkyopodobĢmístníhodĢtského
hƎištĢ. PƎidanou hodnotou projektu je zamĢƎení na životní prostƎedí a jeho ochranu a spolupráce sokolními
obcemiStƎedníhoPovltaví,vnichžjetakéškola.Rozpoēetprojektujevyēíslenna6mil.Kēaevropskédotacejej
hradí ze 100 %. Financování je zálohové, obec již získala 4 mil. Kē. Zhruba 950 tis. Kē jde na pomƽcky
vzapojených školách, které jsou krealizaci projektu potƎeba. Kamýk hradil náklady spojené spƎípravou
projektuajehopƎedložením.
PƎesOperaēníprogramŽivotníprostƎedíobecrealizovalazateplenífasádyavýmĢnuokenvmístníškole.DĢti
navrhlypodobufasádyškoly,kterouobec,vespoluprácisarchitektem,následnĢrealizovala.Vminulostiobec
také získala majetek bývalých kasáren, které ēásteēnĢ revitalizovala spomocí dotace ministerstva pro místní
rozvoj. Kamýk by zde však ještĢ chtĢl udĢlat sportovnĢͲrekreaēní zónu. Obec byla také úspĢšná pƎi žádání
odotaci prostƎednictvím Místní akēní skupiny Sedlēansko zProgramu rozvoje venkova vgesci ministerstva
zemĢdĢlství na pƎístupový chodník kÚstavu sociálních služeb, na revitalizaci veƎejného osvĢtlení a na jeho
výmĢnu. Pro financování zEvropského sociálního fondu pƎipravuje obec ještĢ jedenprojekt snázvem Inkluze
zamĢƎený na zapojení dĢtí zústavu do života vobci. Rozpoēet je ve výši cca 10 mil. Kē a souēástí má být
napƎ.nákupelektrickýchvozíkƽ,vytvoƎeníprostorproregeneraciaodstranĢnínĢkterýchbariérvobci.
PƎestože je obec relativnĢ úspĢšná vžádostech o dotace, nepovažuje je za transparentní zpƽsob rozdĢlování
penĢz.UvítalabyspíšepƎíméfinancováníobceprostƎednictvímrozpoētovéhourēenídaní.
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DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
KamýkchcepokraēovatvprojektechzamĢƎenýchnavzdĢláváníobēanƽadĢtíobceanazapojenídĢtízÚstavu
sociálních služeb. Evergreenem jako i vjiných obcích eska zƽstávají investice do silnic a komunikací. Dále
Kamýkēekajíinvesticedodobudováníkanalizacevēástiobce.UvažujeseopƎestavbĢstaréfarynageriatrické
centrumschránĢnoudílnou.KamýkspolupracujenapƎípravĢplánusociálníchslužeb,kterýsenynízpracovává
vespoluprácisPƎíbramíaostatnímiokolnímiobcemi.

„Kamýkjeobecshistorií.lovĢksechová
kprostƎedí,vekterémžije,podletoho,jakýmá
knĢmuvztah.ZaurēitýchpƎedpokladƽjsoui
obyēejnámístavnašíobcinatolikzajímavá,
abyprobudilazájemškolákƽaobēanƽoobec.
Chceme,abydĢtiiobēanémĢliknašíobci
vztah,protožepakzdezƽstanoužítabudou
ochotniproobecinĢcoudĢlat.Evropskédotace
zEvropskéhosociálníhofonduktomudávají
pƎíležitost,navícdíkynĢmumƽžemepoƎíditi
vybavenídoškol.ProjektAktivníobēáneknebyl
zdalekajediný,kterýhodlámeztohotofondu
realizovat.“
StarostaPetrHalada


Kontakt:
ObecníúƎadKamýknadVltavou,KamýknadVltavou69,26263KamýknadVltavou,eͲmail:
obeckamyk@obeckamyk.cz,http://www.obeckamyk.cz
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KOŠETICE
ZÁKLADNÍINFORMACE
Košetice leží vnadmoƎské výšce 520 m.n.m.
naúzemí o rozloze 12,92 Km2 vokrese
PelhƎimov, vkraji Vysoēina. Žije zde
725obyvatel. Za poslední roky poēet obyvatel
mírnĢ rostl. Košetice mají dvĢ ēásti, pƎidružená
obecsejmenujeNováVes.
Obec má 9 zastupitelƽ (3 ženy a 6 mužƽ),
starostkajeuvolnĢná.PovĢƎenouobcízhlediska
státní správy je mĢsto PelhƎimov, které je cca
20km daleko;krajské mĢstoJihlava je vzdáleno
37 km. Vobci funguje matrika. Košetice jsou
ēlenem mikroregionu Košeticko (6 sdružených
obcí, rozpoēet cca 32 mil. Kē roēnĢ) a Místní
akēnískupinyViaRustica.
Písemná zmínka o obci se datuje do 14. století.
Turistickyjeoblastvelmiatraktivní.PƎímovobcisenacházístarýanovýzámek,kostelNarozeníSvatéhoJana
KƎtitele, Kaple Bolestí Kristových, židovský hƎbitov a socha Svatého Jana Nepomuckého. Okolí je bohaté na
šlechtickásídla–vdojezdovévzdálenostiležíhradyOrlík,Kámen,Lipnice,Borotín,Kozíhrádek,Choustík,eský
Šternberk, zƎícenina Šelmberk a mnoho dalších. Známé jsou také zámky Vlašim a JemništĢ. Dalšími turisticky
pƎitažlivými místy jsou rozhledna Velký Baník a Pípalka. VPelhƎimovĢ je Muzeum strašidel a vnedaleké
KamenicijemožnésepobavitvrodinnémzábavnímareáluvestyluwesternovéhomĢsteēkaStonetown.VzimĢ
sedávokolílyžovatveskiareálechKƎemešník,eƎice,Šacberkadalších,vlétĢposloužísíƛcyklostezek.
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Obecní úƎad sídlil pƽvodnĢ vzámku, avšak po jeho vrácení pƽvodním majitelƽm po restitucích vroce 1994
postavilyKošeticeobecníúƎadnový.VnovýchprostoráchsekromĢúƎadunacházíknihovna,sbĢrnašatstvaa
prádla a zasedací místnost. Vroce 1996 byl vKošeticích rekonstruován vodovodní Ǝad, vnásledujících letech
probĢhla telefonizace obce. Vybudována byla nová sportovištĢ vēetnĢ tenisového hƎištĢ a realizovaly se
nĢkteréopravykostela(stƎecha,odkrytífresekUmuēenísv.VavƎincezpol.14.století,opravybarokníchsoch,
instalace nového hodinového stroje do vĢžních hodin, klempíƎské práce a oprava vnĢjší omítky). Školu (1. a
2.stupeŸ) a školku má obec od roku 2002. Jeden z obecních objektƽ slouží jako zdravotnické stƎedisko
(ordinace dĢtského lékaƎe a lékaƎe pro dospĢlé). Košetice vlastní 8 nájemních bytƽ. Vobci funguje Sbor
dobrovolných hasiēƽ a fotbalový klub. PoƎádá se zde Ǝada kulturních a spoleēenských akcí, mezi jinými
napƎíkladMasopustníprƽvodnebodĢtskýkarneval.
PƎíjmyobceprorok2012bylyvyēíslenyna7,8mil.Kē,ztoho5,26mil.majítvoƎitdaŸovépƎíjmy.Rozpoēetje
koncipovánjakovyrovnaný.ObecprovozujepƎipojeníkwiͲfiͲzatutoslužburoēnĢzískácca410tis.Kē.Vroce
2012 se poēítá se splátkou úvĢru ve výši 412,9 tis. Kē. NejvĢtší výdaje budou vroce 2012 tvoƎit investice do
opravysilnic(659tis.Kē).Provozzákladníškolystojí1,65mil.Kē.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
JakojinéobceiKošeticepotƎebujíinvestovatdosprávy,
opravy a údržby pozemních komunikací, veƎejných
prostranství, chodníkƽ a památek. Parkovacích míst zde
není dostatek. Na uvedené by obec ráda využila dotace
zEvropské unie, obává se však, zda by vƽbec byla
schopna zajistit spolufinancování, protože vĢtšina
rozpoētusmĢƎujenabĢžnéprovoznívýdaje.
VKošeticíchchybíplochyprobydleníneboprostorypro
spolkovou ēinnost. Ze služeb, které vobci fungují,
postrádajímístnílepšímožnostinakupováníadostupnou
specializovanouzdravotnípéēi.

Problémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací
Údržbachodníkƽ
Dostupnostparkovacíchmíst
Kvalitaovzduší
VlastnickévztahykpƽdĢ
PracovnípƎíležitosti
Podmínkypropodnikání
Možnostinakupování
ExistencezemĢdĢlskýchajinýchupadajících
ploch(brownfields)
Dostupnostkvalitnízdravotnípéēe
Stavvenkovskýchbudovapamátek

Zhlediska pracovních možností a podmínek pro
Ͳ
podnikání není situace ideální. Vsousední obci sice
Ͳ
funguje továrna na zpracování dƎevotƎísky, která nabízí
pracovní pƎíležitosti, avšak vobci zhoršuje kvalitu ovzduší a lidem zdraví. Práce se tedy nabízí
vezmínĢnétovárnĢ nebo vagropodniku, který se transformoval zpƽvodního Jednotného zemĢdĢlského
družstva.FungujezdeimenšízemĢdĢlskýsubjekt.LidézapracídojíždĢjídoPelhƎimova,HumpolceēiVlašimi.

ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
KvƽlitovárnĢjeobecvezvýšenémíƎezasaženáprašnostíaprojevujesetoinamapáchkvalityovzduší(Košetice
majíautomatizovanoustanicinamĢƎeníkvalityovzduší).VĢcineprospíváanirelativnĢhustádopravavobci–
místem hojnĢ projíždĢjí kamiony, které se snaží vyhnout placení mýta na blízké dálnici D1. Pokud na dálnici
dojde knehodĢ, vede objízdná trasa pƎes ves. Obec proto požádala o dotaci na nákup zametacího stroje
zOperaēníhoprogramuŽivotníprostƎedívcelkovévýši2,591mil.Kē.Sprojektemobcipomáhalaexternífirma
zeských BudĢjovic, se kterou už mĢla zkušenosti. Výhodou je, že firma je pojištĢna proti pƎípadné škodĢ.
KošeticepƎedložilyprojektvbƎeznuroku2011,doƎíjna2011všakodƎídicíhoorgánunedostalyodpovĢě.
ObecnabízímožnostpƎipojeníkwiͲfisíti,kterouvybudovalazdotacezeSpoleēnéhoregionálníhooperaēního
programu. Vroce 2006, kdy obec projekt realizovala, nebylo snadné se kInternetu pƎipojit, existovalo jen
vytáēené pƎipojení nabízené jedinou firmou. I ztĢchto dƽvodƽ nebyl projekt výstavby wiͲfi sítĢ vnímán jako
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nĢco,comƽženarušitveƎejnousoutĢž.ObyvatelésemohounapojitprostƎednictvímanténynaobecnímúƎadĢ.
Konektivitu zajišƛují radiokomunikace na základĢ smlouvy uzavƎené sobcí a síƛ pro obec spravuje firma.
Rychlost pƎipojení osciluje mezi 3 a 5 Mb. Dnes je vKošeticích pƎipojeno zhruba 100 domƽ ztƎí set. Cena
zapƎipojeníseodpoēátkuroku2012snížilaze420Kēna390Kē.
ZpƎedstupních fondƽ obec vletech 2004 Ͳ2005 postavila školku. Dalšízprojektƽ umožnil modernizaci školy.
Vroce 2011 byla spƎispĢním kraje rekonstruována ēistiēka odpadních vod. Dotace také pomohly
prostƎednictvímROPNUTSIIJihovýchodzrekonstruovatfotbalovéhƎištĢ.PƎesmístníakēnískupinuobeczískala
prostƎedky zProgramu rozvoje venkova na vybudování bezdrátového rozhlasu, který nahradí souēasný,
nevyhovujícídrátový.DotacizískalizMASimístníhasiēinarekonstrukcihasiēskézbrojnice.


Na evropských dotacích obec ne zcela kladnĢ vnímá zpƽsob hodnocení projektƽ. Dle starostky obce jde
osubjektivníproces,unĢjžjevýsledeknejistý.Tentodojemobeczískalazejménapoté,cosepokusiladvakrát
získat dotaci zRegionálního operaēního programu Jihovýhod na zkvalitnĢní výuky vzákladní škole vēetnĢ
dostavbydružinyavýstavbyjazykovéuēebny.Souēástíprojektubylnákupinteraktivníchtabulí,tovšakbylopƎi
prvním hodnocení projektu vnímáno jako nadbyteēné. I proto projekt neuspĢl. Vdruhé žádosti už Košetice
otabulenežádalyaprojektupravilyvsouladuskomentáƎiƎídicíhoorgánu.PƎestoanipodruhénemĢlyštĢstí.
Interaktivní tabule škola nakonec získala prostƎednictvím dotace zEvropského sociálního fondu pƎes
ministerstvoškolství,mládežeatĢlovýchovydíkyprojektu,kterýsamapƎedložila.
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MƽžeͲli obec srovnávat, pak Spoleēný regionální operaēní program byl pro obec zhlediska realizace projektu
jednodušší,protožeadministrativynebylotolik.DnesexistujepƎílišmnohodotaēníchtitulƽ,vnichžjetĢžkése
vyznat. Problémem je také nutnost zajištĢní vlastních zdrojƽ. Dle slov starostky je tak obec schopná
spolufinancovatmax.1až2projektyroēnĢ.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
Obec plánuje další rozvoj do budoucna. Ne zcela vyhovující je místní náves, kterou projíždĢjí auta a která
fungujetakéjakoparkovištĢ.KošeticeprotopƎipravilyarchitektonickýnávrhnajejípƎestavbu,ježbyrádybrzy
realizovaly. Místní škola, která je kvalitou pƎístupu kžákƽm vyhlášená, se chystá dále investovat a žádat
odotacenazlepšeníprostortĢlocviēnyazpƎístupnĢnítƎídižákƽmspostižením.

„SvépotƎebyvĢtšinamalýchobcízná.Obceby
mĢlymítdostatekvlastníchzdrojƽnajejich
Ǝešení.Bohuželvšakēastonemajíanina
spolufinancovánídotací,takžeprostĢodotace
navíceprojektƽnajednoužádatnemohou.
NemluvĢotom,žeprojektymusíobecnejprve
zaplatitapotéēekatdlouhémĢsícenaúhradu
dotaēníēásti.Avšakproblémnejsoujenfinance
ͲevropsképenízetrpípƎebyrokratizovanostía
nevždyjsouvyužíványúēelnĢ.NadruhéstranĢ
senámdíkynimpodaƎilouskuteēnitnĢkolik
velmipƎínosnýchprojektƽ.“
StarostkaobceIng.BlankaVeletová


Kontakt:ObecníúƎadKošetice,Košetice146,39422Košetice,eͲmail:obec@kosetice.cz;
http://www.kosetice.cz
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MALÉŽERNOSEKY
ZÁKLADNÍINFORMACE
Obec Malé Žernoseky se nachází vÚsteckém
kraji a okrese LitomĢƎice, na levém bƎehu Ǝeky
Labe, vnadmoƎské výšce 159 m.n.m.
DokrajskéhomĢstaÚstínadLabemtojezobce
17 km, do okresního mĢsta 7 km. Rozloha obce
je3,31km2.Vsouēasnostimá740obyvatel.
První písemná zmínka o obci je z11. století.
Název je odvozen od pƽvodního zamĢstnání
místních – žernovy byly mlýnské kameny, které
obyvatelé vysekávali zlomƽ vokolí obce. Území
obce leží na kƎižovatce historických obchodních
tras,naƎeceLabiatzv.SolnéͲSrbskécestĢ.
Fungujezdepatnáctiēlennézastupitelstvo(7žen
a 8 mužƽ) a pĢtiēlenná rada (2 ženy, 3 muži),
starostajeuvolnĢný,stejnĢjakomístostarostka.
MaléŽernosekyjsouēlenemmikroregionuPortaBohemicaaMístníakēnískupinyeskéstƎedohoƎí.
Malé Žernoseky jsou velmi dobƎe dostupné jak po silnici, tak po železnici. Existuje zde školka (dƎívĢjší školu
obec pƎestavĢla na obecní bytový dƽm), kulturní a spoleēenské stƎedisko a dva sportovní areály sumĢlým i
pƎírodnímpovrchem.SpolusesousedníobcíprovozujíMaléŽernosekydƽmspeēovatelskouslužbou–pomĢr
neinvestiēních nákladƽ obec hradí dle obsazenosti. Vobci pƽsobí TJ Sokol. Vybavení infrastrukturou je
vpodstatĢ kompletní, nynĢjší investice se proto soustƎedí na její údržbu a na výstavbu infrastruktury
cestovníhoruchu.
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Malé Žernoseky leží na jednom zhlavních vstupƽ do chránĢné krajinné oblasti eské stƎedohoƎí, vúdolí Ǝeky
Labe. Jsou proto obklopeny nádhernou krajinnou scenérií specifických hor. Vblízkosti se nacházejí turisticky
atraktivníoblastiOparenskéhoúdolí,nejvyššívrcholeskéhostƎedohoƎíMilešovka,Milešovskýpotok,množství
vrcholƽeskéhostƎedohoƎíneboƎadahradƽēijejichzƎícenin(StƎekov,Házmburk,Košƛálov).Blízkojsouizámky
LibochoviceaPloskovice.VeskémstƎedohoƎísenacházíƎadanauēnýchstezek.Obecprotovložiladoturismu
a lákání návštĢvníkƽ své pƎedstavy o dalším rozvoji a realizované akce se tomuto cíli podƎizují. PáteƎní
cyklomagistrála Most – Doksy procházející obcí je prostƎednictvím pƎívozu, který provozuje a udržuje obec,
navázánanacyklomagistráluHamburk–VídeŸvedoucípopravémbƎehuLabe.MístojepƎitažlivéprochataƎea
chalupáƎe–kromĢ250obytnýchdomƽjevobcidalších200turistickýchchatachalup.
Práceschopné obyvatelstvo pracuje buě voblasti služeb a drobné Ǝemeslné výroby nebo za prací dojíždí do
mĢst. VpodstatĢ nejvĢtším zamĢstnavatelem je samotná obec (zamĢstnává až 10 lidí). Obnovují se zde také
pƽvodní vinaƎství, která zde po staletí vedle výroby mlýnských kamenƽ fungovala. NĢkolik lidí pracuje i
vmístnímkamenolomu.
Vroce2011mĢlaobecpƎíjmyvevýši11,32mil.Kē,ztohozhruba6mil.KētvoƎilypƎíjmydaŸové,urēitouēást
pƎineseipronájemzobecníchbytƽ,kterévšakvyžadujíiinvestice.NejvĢtšívýdaješlydosprávyaopravsilnica
komunikacíadosprávypƎívozu(cca1mil.Kē),nemalévýdajespolklytakéinvesticedovzhleduobce(1,14mil.
Kē.)nebosvozatƎídĢníodpadu(2,63mil.Kē).

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Protože obec už má vyƎešeny základní investice
doinfrastruktury, má spíše problémy, které Ǝadí
dokolonky „do urēité míry problémové“. PatƎí zde
napƎíklad potƎeba obnovovat komunikace, silnice a
chodníky ve správĢ obce, vēetnĢ Ǝešení dostupnosti
parkovacích míst. Hlavní tah na Ústí nad Labem leží
nedaleko, je tedy také tƎeba Ǝešit zátĢže spojené
sblízkostí dopravní tepny – hluk a kvalitu ovzduší.
BlízkostvelkéƎekyzvyšujerizikoohroženípovodnĢmi.
Obciležínasrdci,jakseobyvateléchovajíkesvémuokolí
a kpƎírodĢ, protože její ēistota a chování obyvatel je
jedním zpƎedpokladƽ atraktivity místa a pƎíležitostí, jak
obec lépe propagovat. Malé Žernoseky by proto rády
zvýšilypovĢdomílidíotom,jakživotníprostƎedíchránit.
Urēitéproblémyvobcisouvisítakésúdržbouēistotyvod
asnahounepƎispívatkeroziaztrátámpƽdníhofondu.
Další do urēité míry problémovou oblastí je balíēek
služeb vobci – dostupnost kvalitních zdravotních a
sociálníchslužebazajištĢníbezbariérovéhopohybu,klid
a bezpeēnost vobci nebo možnost sportovního a
kulturního vyžití. Pracovní pƎíležitosti a podmínky pro
podnikání nejsou ideální, ale blízkost vĢtších mĢst
zajišƛuje,ženezamĢstnanostzdenenínadprƽmĢrná.


Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikacíaúdržba
chodníkƽ
Dostupnostparkovacíchmíst
Hlukakvalitaovzduší
istotaobce
Kanalizace
ZneēištĢnívod,kanalizace,ēištĢníodpadních
vod
OhroženípovodnĢmi
ÚroveŸznalostíobyvatelohospodaƎení
šetrnémkživotnímuprostƎedí
Rekreaēní(zelené)plochy
Ohroženípƽdyvobcierozínebodegradací
PracovnípƎíležitosti
Podmínkypropodnikání
Existencebrownfieldƽ
Bezpeēnostvobci
Dostupnostzdravotníasociálnípéēe
Volnoēasovéakulturníaktivity
Infrastrukturacestovníhoruchu
Propagaceobce
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ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
Obec prostƎednictvím dotací Ǝešila odpadové
hospodáƎství. Díky Operaēnímu programu Životní
prostƎedí postavila sbĢrný dvƽr, který je umístĢn
zavsí vrokli. Pro napsání projektu využila externího
konzultanta,pƎestožesivĢtšinoustarostapíšežádosti
sám. Výhodou sbĢrového dvora je, že lidé mohou
odevzdávat velkoobjemový a elektronický odpad
každý pracovní den. Nebezpeēné odpady je možné
odevzdávat zdarma, velkoobjemový odpad je
zpoplatnĢn. Jednou za 14 dní se také sbírá bioodpad
do pytlƽ a otýpek (neprovozuje se sbĢr kuchyŸského
odpadu) a obec provozuje kontejnery na tƎídĢný
odpad.SebranýbioodpadsesvážíkmístnímuzemĢdĢlci.MotivacítƎíditodpadjeproobyvatelecenazasvoz
smíšenéhoodpadu,protožedíkytƎídĢnísepoplatkyzaodvozodpadƽnezvyšují(nyníjsou400Kē/osobuarok).
VĢtším projektem obce bylo také vybudování
pƎívozu na Labi, který spojuje dva hlavní cyklotahy.
Projekt obec realizovala sobcí Velké Žernoseky,
která leží za Ǝekou Labe. Jejich zásluhou byl provoz
pƎívozu 24. záƎí 1999 obnoven. Finance poskytlo
ministerstvo dopravy, projekt inicioval ÚƎad práce
jako možnost rozvoje zamĢstnanosti pro
zamĢstnávání lidí jako pƎevozníkƽ vrežimu veƎejnĢ
prospĢšných prací. V souēasné dobĢ je u pƎívozu i
upravené kotvištĢ slaviēkami kposezení, kde
mohoukotvitrƽznéturistickéamotorovélodi.
Vƽbec první projekt, který obec zaplatila zdotaēních
prostƎedkƽ, byl projekt nového zázemí na skladovací
technikuadílnuzprogramuSapard.Zdalšíchinvestic
lze zmínit výstavbu cyklostezek (obec stavĢla jako
jedna zprvních, dokonce ještĢ vdobĢ, kdy na jejich
výstavbunebylydotace).PƎestavĢnabylatakébývalá
hasiēskázbrojnicenakulturnĢͲinformaēnícentrum,ve
kterémfungujeimateƎskécentrum,arealizovalasei
výstavba nĢkolika dĢtských hƎišƛ (vbudoucnosti chce
obec vybudovat hƎištĢ pro seniory). Na podporu
turismu má sloužit také projekt pƎestavby místní
hospodytak,abynabízelaiubytovacíkapacity.
DotacenynítvoƎícca20–30%rozpoētu.MaléŽernosekysivšakuvĢdomují,žezdenemusíbýtnavĢkyaže
tentozdrojjednouskonēí.MĢlͲlibystarostazhodnotitsvézkušenostisdotacemi,vadímuzejménavysokámíra
administrativy spojená svyƎízením dotace. Vypracovávání velkého množství pƎíloh stojí peníze jak obec,
takhodnotitele žádosti, nemluvĢ o ēasových ztrátách a o bĢhání, které je sjejich vyƎízením spojené. Poēet
pƎíloh (vēetnĢ stavební pƎipravenosti) je nesmyslný, za lepší by se dal považovat systém víceúrovŸového
výbĢrovéhoƎízení.ŽernosekybyuvítalymožnostrealizovatprojektyetapovĢ–pƎílišvelkýprojektjeproobec
obrovská zátĢž a ēasto je problém získat spolufinancování. Politický vliv na výbĢr projektƽ vRegionálním
operaēním programu NUTS II Severozápad je patrný, výbĢrová Ǝízení by se mĢla zprƽhlednit a výbĢr více
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otevƎít. Vtomto ohledu obec vnímá jako efektivnĢjší systém místních akēních skupin a financování projektƽ
jejichprostƎednictvím.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
Obec si nechala zpracovat urbanistickou studii o možnostech rozvoje.Rádabyposkytla prostor pro výstavbu
nových domƽ nebo umístĢní podnikatelských subjektƽ. Má však relativnĢ hustĢ zastavĢné území – parcely
protochceudĢlatzezahrádkáƎskékolonie.PotenciálnírozvojjevšakpotƎebavyvážitsnutnostízachovatobec
atraktivníprostávajícíobēany.
Malé Žernoseky by chtĢly zkvalitnit místní inženýrskou infrastrukturu a vybavenost veƎejných prostranství.
ChtĢjí také podporovat tradiēní a nové spoleēenské, kulturní a sportovní aktivity. Za tímto úēelem budou
investovat do vybudování penzionu pro návštĢvníky jako souēást již ēásteēnĢ realizovaného rekreaēnĢͲ
sportovníhoareálu.

„ObecjenadotacíchvpodstatĢzávislá–bez
nichbyzdeneexistovalamožnostsedále
rozvíjet.Rádibychomprotovybudovali
atraktivnímísto,kterébudepƎíjemnéjakpro
obyvatele,takproty,kdozdepracují,resp.pro
našenávštĢvníky.ObecležívkrásnémmístĢ,
kterémáconabídnoutturistƽmvšehodruhu.“
StarostaobceIng.PetrLiška


Kontakt:
Obecní úƎad Malé Žernoseky, Zahradní245,
obec@malezernoseky.cz,www.malezernoseky.cz

Malé

Žernoseky,

41002

Lovosice

2,

eͲmail:
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SENOMATY
ZÁKLADNÍÚDAJE
Senomaty jsou mĢstysem s 973 obyvateli a tƎemi
ēástmi (Senomaty, Hostokryje a Nouzov).
VnadmoƎské výšce 336 m.n.m. pokrývají území
orozloze 14,1 km2. Leží ve StƎedoēeském kraji
vokrese Rakovník na cestĢ mezi Rakovníkem a
Jesenicí vúdolí Rakovnického potoka. DopravnĢ je
mĢstys dobƎe dostupný vlakem i autobusem,
dookresníhomĢstatoje6km,doPrahy64km.
Prvnízmínkaoobcijezroku1233.StatutmĢstysebyl
obci navrácen vroce 2006. Vobci se nachází nĢkolik
zajímavých pamĢtihodností – 3 kostely (Kostel
Sv.ŠtĢpána, Sv. VavƎince a Sv. Judy Tadeáše), socha
Sv. Prokopa, Smírēí kƎíž, Kapliēka eskoslovenské
církve husitské, Roubené stavení ē.p. 66 a Davidƽv
mlýn.Takéokolíjeturistickylákavé.
Obecmá11zastupitelƽ,ztoho2ženy,starostajeuvolnĢný.SenomatyjsouēlenemSvazkuobcímikroregionu
istá – Senomaty, Svazku mĢst a obcí Rakovnicko a Místní akēní skupiny Rakovnicko. Spadají také pod dva
úēelovésvazkyͲVodohospodáƎskésdruženíobcíRakovnickaaSvazekobcíRakovnickaprodopravníobslužnost.
AktivitysvazkƽsedoplŸují.VsystémustátnísprávyspadajípodobecsrozšíƎenoupƽsobnostíRakovník.
ObeczaložilamalotƎídku(29dĢtí)amateƎskouškolkusjídelnou.Jezdedostupnáknihovnaapošta,prodejna
potravin, dvĢpohostinství acukrárna.NaúƎadĢ funguje CzechPoint. Chce zde nalákatdalší obyvatele, dosud
protofinancovalazasíƛování59parcel,kterévšechnyprodala,adalších20kzasíƛovánípƎipravuje.
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ZajímavýjemístníspolkovýživotͲmĢstyspƎipƎíležitostiznovunavrácenítituluzaložilvlastnígardu.Senomaty
mají také vlastní Taneēní školu, která poƎádá plesy a bály v místním kulturním domĢ. Vsenomatské Asociaci
víceúēelovýchzákladníchorganizacítechnickýchsportƽaēinnostíeskérepubliky(bývalémSvazarmu)mohou
zájemci chodit stƎílet zmalorážních, velkorážních abrokových zbraní. lenové stƎeleckého oddílu se
svýbornými výsledky pravidelnĢ umisƛují na krajských a celorepublikových soutĢžích. Mimo Gardy, Taneēní
školy a bývalého Svazarmu v obci ještĢ pƽsobí Klub seniorƽ, Myslivecké sdružení KnĢžská jáma, Obēanské
sdružení Stezka, dvĢ Sdružení dobrovolných hasiēƽ Ͳ Hostokryje a Senomaty a Základní organizace Svazu
zdravotnĢpostižených.ZhlediskasportovníhovyžitíjemožnébýtvobciēlenemSportovníhoklubuSenomaty
(tenis a fotbal). MĢstys pravidelnĢ poƎádá spoleēenské akce typu turistických pochodƽ (Putování za duhou),
rozlouēenísprázdninamiprodĢtiStrašidýlkazeŠibeníkunebotenisovýturnajveētyƎhƎeSenomatyOpen.
PƎíjmyobcejsouprorok2012plánoványvevýši14,67mil.Kē,ztohocca8,8mil.KēmajítvoƎitpƎíjmydaŸovéa
zpoplatkƽ.PƎíjmymimojinétvoƎíi5bytƽ,kterémĢstyspronajímá,amalávýmĢralesƽapolí(pƎíjemdo100
tis.KēroēnĢ).Výdajejsouplánoványna11,39mil.Kē.PƎeklenovacíúvĢrēerpanýnazateplenízákladníškolya
inženýrské sítĢ pro zasíƛování parcel spotƎebuje 3,4 mil. Kē. Dlouhodobou pƽjēkou je pƽjēka na výstavbu
kanalizace, ke které je vobci napojeno 95 domácností. Splátka tohoto úvĢru a úrokƽ se pohybuje ve výši
680tis. Kē roēnĢ. Senomatyuvažují velmiekonomicky asnovými úvĢry nepoēítají. HospodárnostmĢstyse se
projevuje napƎíklad vtom, že u svozu odpadu obec zavedla systém uzavírání smluv jednotlivĢ skaždou
domácností.Každýdƽmpakplatídletoho,kolikrátsesvozrealizuje;navícseplatífixnípaušálzatƎídĢní.Pokud
tedylidétƎídí,dostanouslevu.MĢstystakéšetƎínaosvĢtlení,kterépourēiténoēníhodinĢzhasíná,ēímžušetƎí
až150tisícroēnĢ.ObecsouēasnĢfinanēnĢpodporujespoleēenskýživotsvýchobēanƽ.Každýrokzastupitelstvo
vyhlašuje grantový program na podporu sportu, kultury a využití volného ēasu, který je urēen obēanƽm a
organizacímnaúzemíSenomatkpoƎádáníjednorázovýchakcí,napodporusoustavnésportovnínebokulturní
ēinnostiēikfinancovánízájmovýchēinnostídĢtíamládeže.Maximálnívýšedotaceje60tis.Kē,ufinancování
zájmových aktivit lze získat dotaci do výše 3 tis. Kē na úhradu nákladƽ spojených s návštĢvou zájmových
kroužkƽprodítĢ.

HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Za nejhorší obec považuje stav pozemních komunikací,
vēetnĢ údržby chodníkƽ. Zastupitelƽm vadí, že fondy
tuto infrastrukturu neumožŸují dostateēnĢ hradit.
Dleslov starosty se pak nelogicky pƎednostnĢ Ǝeší to,
cojenaseznamupotƎebnýchinvesticažníže.
Jezdetakésouborproblémƽ,kterésouvisísudržitelností
a kvalitou života vobci. Jsou jimi pƎetížení dopravních
komunikací, zácpy, kvalita ovzduší a hluk, kvalita vod,
ohrožení vyplývající zpovodní, ēerných skládek ēi eroze
pƽdy,resp.problémysouvisejícísdostupnostísociálních
ēizdravotníchslužeb.
Dílēí problém vobci je nezamĢstnanost, i když dobrá
dostupnost okresního a krajského mĢsta ji ēásteēnĢ
smazává. Samotná obec zamĢstnává 2 lidi, na veƎejné
prospĢšné práce využívá další 4. Na ēásteēný úvazek
obeczamĢstnávásprávcekulturníhodomuaknihovnici.
Vokolí funguje místní zemĢdĢlec, který ale spíše stavy
snižuje.Obecpropagujemístnípodnikatele,kterýmdává
prostorkprezentacinasvémwebu.

Problémovéoblasti
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací

Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ÚdržbachodníkƽapƎetíženídopravních
komunikací
Kvalitaovzdušíahluk
Kanalizace,ēistĢníodpadníchvod
Ohroženípƽdyvobcierozínebodegradací
Církevnírestituce,vlastnickévztahykpƽdĢ
PracovnípƎíležitosti
Bezpeēnostvobci
Bariérovost,dostupnostkvalitních
zdravotníchasociálníchslužeb
KapacitamateƎskýchškol
Volnoēasovéaktivity,možnostsportovního
vyžití
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ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY
SenomatyvyužilyevropskédotacenavytvoƎenípƎírodníhobiokoridoru.Jednáseosouvislýlineárnípáskrajiny
tvoƎícísouēástúzemníhosystémuekologickéstabilitykrajiny,kterýmáumožŸovatmigraciživoēichƽ.NanĢm
se vytvoƎí pƎírodní plochy, jako jsou strouhy, meze, pásy kƎoví, aleje nebo lesy. VytvoƎení zeleného pásma
navázalo na dokonēené pozemkové úpravy a vytvoƎený územní plán vroce 2002, vnĢmž byl biokoridor
orozloze 0,5ha zakreslen. Celou plochu biokoridoru, který tvoƎí pás mezi novĢ vytvoƎenými 35 stavebními
pozemkyapƽvodnízástavbou,vlastníobec.NarealizacivýsadbybiokoridorumĢstysēerpaldotacizOperaēního
programu Životní prostƎedí. VmístĢ bylo zasazeno 713 stromƽ a keƎƽ a vēetnĢ travin muselo jít o pƽvodní
rostlinyadƎeviny,kterévoblastirostoupƎirozenĢ.Akceseúēastnilisoukromýmajitelsolárníelektrárny,který
napozemkuobceprovedlvýsadbudƎevinzvlastníchzdrojƽ.
Senomatydálevnedávnéminulostirekonstruovalyroubenku,odroku2001památkovĢchránĢnéobydlí,které
bylo vletech 2008 – 2010 pomocí tƎí rƽzných dotací opraveno. Hlavní dotaci tvoƎil pƎíspĢvek zProgramu
rozvojevenkovaprostƎednictvímMístníakēnískupinyvevýši1,7mil.Kē,dálesepodílelkrajzFonduobnovy
památek dotací 65 tis. Kē a roubenka získala také dotaci zprogramu Podpory obnovy kulturních památek
prostƎednictvímobcísrozšíƎenoupƽsobnostívevýši111mil.Kē.


ProjektbiokoridoruaroubenkyvšakbylyjenjednĢmizceléƎadyprojektƽ,kteréSenomatyvuplynulýchletech
realizovaly.VelkýpodílnaúspĢchuinvesticvobcimádobrovolnýSvazekmikroreigonuistá–Senomaty,jehož
zakládajícím ēlenem mĢstys je; vedle Senomat je zde dalších celkem 12 obcí. Svazek dohromady ēítá 3.982
obyvatel.ProstƎednictvímsvazkuvyužívajíSenomatymaximálnĢmožnostidotaēníhofinancování,atozejména
tzv.„tvrdých“investiēníchakcízjakéhokolidotaēníhozdroje.Vroce2005,poté,coobcezískalyvevĢtšímíƎe
pƎístup kevropským dotacím, vzniklo ve svazku místo projektového manažera. Jeho pracovní náplní bylo
vytvoƎit Strategii obcí mikroregionu istá – Senomaty a následnĢ vyhledávat dotaēní programy a výzvy a
zaobce podávat žádosti. Manažer projekty nejen pƎedkládá ke schválení, ale stará se i o jejich Ǝízení,
komunikuje s úƎady, zpostƎedkujícími subjekty a kontrolními orgány. Od roku 2011 nabízí svazek
prostƎednictvímsvéhomanažeraizajištĢnízadávacíchpodlimitníchvýbĢrovýchƎízení,atonejenudotovaných
projektƽ. Kvƽli narƽstajícímu objemu práce byl vroce 2011 k projektovému manažerovi pƎijat další ēlovĢk
napƽlúvazku.ÚspĢšnostprojektƽpodanýchsvazkemsepohybujekolem60%.Nákladynapodáníprojektupro
ēlenskéobcenejsouvelké–pokudprojektneuspĢje,obecneplatínic,pokudano,pohybujesepƎíspĢvekvevýši
do3%zcelkovécenyprojektu.Roēnípoplatekobcízaēlenstvívesvazkuje35Kēnaobyvatele.ZpƎíspĢvkƽa
odmĢnzaprojektyseplatíchodkanceláƎeaplatyprojektovéhomanažeraajehopomocníka10.Odroku2000


10

VícevizSbírkapƎípadovýchstudií,SMO,2012.
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doroku2011svazekpomohlobcímzrealizovat92projektƽzacelkem89,1mil.Kē,zēehoždotacetvoƎily63,7
mil.Kē.SamotnéSenomatyrealizovalyvletech2002–2010celkem31projektƽzrƽznýchdotaēníchtitulƽ.

DALŠÍPLÁNOVANÉAKTIVITY,ROZVOJOVÉVIZEDOBUDOUCNA
Vnávaznosti na opravu roubenky by Senomaty rády vybudovaly spolkové prostory jako souēást stavení.
Dobudoucna by obec také chtĢla vyƎešit centrální prostor pƎed budovami úƎadu, základní školy a kulturního
domu. Za tímto úēelem si nechala zpracovat architektonickou studii ēeskobudĢjovickým ateliérem, které by
centrum dƽstojnĢ Ǝešilo, na kterou navazuje projekt výstavby centra. Poēítá se sveƎejným projednáním
projektu po jeho dopracování. KromĢ centra by Senomaty rády vyƎešily bydlení pro seniory výstavbou domu
speēovatelskouslužbou.

„MĢstyssesnažíšetƎit,protožepenĢznení
hodnĢ.Vyplatilsenámprojektovýmanažer
svazku,protoževĢtšinĢvesnicvesvazkuušetƎil
penízezaexterníagenturu.Tanejenženení
levná,aleēastoneníschopnáprojektƎídit
bĢhemjehorealizaceaždokonce,vēetnĢ
zajištĢnínáslednýchkontrol.Výhodou
manažerajeischopnostzajistitvýbĢrováƎízení
vsouladusezákonem.Zachovattedysvazek
obcímikroreigonustálozato,ikdyžcílená
podporatohotouskupeníodstátunebokraje
vpodstatĢneexistuje.“
StarostamĢstyseMgr.TomášValer


Kontakt:
NámĢstíKarlaBuriana55,Senomaty,eͲmail:ou.senomaty@tiscali.cz,http://www.senomaty.cz
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ST\ÍBRNÉHORY
ZÁKLADNÍINFORMACE
Mezi pƎípadovými studiemi této analýzy jsou
StƎíbrné Hory ponĢkud výjimeēné. Jedná se
omalou obec s 250 obyvateli (98 popisných
ēísel) ležící na okraji Vysoēiny, 10 km od
Havlíēkova Brodu a 5 km od PƎibyslavi. Obec
leží v nadmoƎské výšce 473 m.n.m. na rozloze
3,73km2.
První písemná zmínka o obci je z roku 1265.
Název se odvozuje od pƽvodních místních
stƎíbrnýchdolƽ.ZdobtĢžbyvmístĢzƽstalydvĢ
pozƽstaléštolyͲPekelnáaRƽženka,kteréjsou
však pro veƎejnost nepƎístupné. Další místní
památkou je Kostel sv. KateƎiny Alexandrijské
ze13.století.NasoutokuBorovskéhopotokaa
Ǝeky Sázavy se dochoval památkovĢ chránĢný
kamennýjednoobloukovýmostz15.století.
StƎíbrnéHorymajísedm zastupitelƽ (1 žena,6 mužƽ), z nichžnenížádnýuvolnĢný.Velkýdílpráce
vobciležínaneuvolnĢnéstarostce,kterájeužvdƽchodu.Zhlediskastátnísprávyspadáobecpod
HavlíēkƽvBrod,kterýjeproStƎíbrnéHoryobcísrozšíƎenoupƽsobností,anedalekouPƎibyslav,která
je povĢƎenou obcí. Obec je souēástí svazku obcí PƎibyslavska a Místní akēní skupiny Havlíēkƽv kraj.
BĢhem roku obec poƎádá Ǝadu kulturních a spoleēenských akcí, které jsou hojnĢ navštĢvovány
(pƎednáškyohistoriiobce,maškarnírej,výstavy,páleníēarodĢjnic,oslavyataneēnízábavy).
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PƎíjmyobcesevroce2011pohybovalyvevýši3,27mil.Kē,ztoho1,85mil.KētvoƎilypƎíjmydaŸovéa
0,748mil.Kēdotace.Zhruba250tis.KētvoƎípƎíjmyzahospodaƎenívlese.Výdajeobcebyly3,99mil.
Kē. Rozdíl tvoƎilo financování úvĢru. Pro rok 2012 obec poēítá s pƎíjmy ve výši 2,36 mil. Kē, z toho
bude456tis.KēvynaloženonasplátkuúvĢru.Vroce2006nechalaobecpostavitzavlastnícca2mil.
KēkabelovérozvodyproteleviziaInternet;vrámcivýstavbybylyrovnoupoloženyrozvodyveƎejného
osvĢtleníaobecníhorozhlasu.Kabelovéslužby(internetaTV)provozujemĢstoPƎibyslav,kteréobci
platí za pronájem 18 tis. Kē roēnĢ. Za provoz kabelové televize se platí mĢsíēnĢ 190.Ͳ Kē a
zprovozování internetu cca 380.Ͳ Kē dle rychlosti pƎipojení. Obec pƎispívá na základní vzdĢlávání
svých dĢtí do pƎibyslavské školy cca140tis. Kē roēnĢ, provoz mateƎské školy stojí 18 tis. mĢsíēnĢ.
NadruhoustranuPƎibyslavpƎispíváStƎíbrnýmHorámnadĢtivmateƎskéškole,kteréjsouzPƎibyslavi.
ZimníúdržbukomunikacíobecƎešíprostƎednictvímnasmlouvanýchslužebpƎesfirmuSativaKeƎkov
a.s.(hodinovásazbaēiní500Kē).
HLAVNÍPROBLÉMYAVÝZVYVOBCI
Za nejvĢtší problém obec považuje ēištĢní
odpadních vod Ͳ v souēasnosti zde ēistírna
odpadních vod ani systém veƎejné kanalizace
nejsou.Využívajísejímky,znichžsekalyvyvážejído
ēistírny odpadních vod, zbylé odpadní vody se po
pƎeēištĢní v septicích vypouštĢjí dodešƛové
kanalizace.Svýstavbouēistírnyanovékanalizacese
však poēítá 11, i když pravdĢpodobnĢ až po roce
2014.
Obec by také uvítala vĢtší možnosti kulturního a
sportovního vyžití. Dílēí starosti obci dĢlá stav
pozemních komunikací (chodníky, pƎetížení
komunikací, hluk), nakládání s odpady a ohrožení
povodĢni z blízkého potoka a Ǝeky Sázavy. Služby
nejsou ideální Ͳ obec by uvítala lepší dostupnost
pošty, možností nakupování nebo zdravotní a
sociální péēe. KromĢ infrastruktury odpadních vod
by též bylo tƎeba Ǝešit stav nĢkterých obecních
budov a památek ēi zlepšit turistickou
infrastrukturu.

Problémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ištĢníodpadníchvod
Možnostsportovníhovyžití
Možnostkulturníhovyžití,existencespolkƽa
dodržovánítradic

Dourēitémíryproblémovéoblasti
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Stavpozemníchkomunikací
Údržbachodníkƽ
PƎetíženídopravníchkomunikací
Hluk
istotaobce
ZneēištĢnívodakanalizace
Podmínkypropodnikání
Možnostinakupování
Dostupnostpoštovníchslužeb
DostupnostIKT
Dostupnostkvalitnísociálníazdravotnípéēe
VolnoēasovéaktivityprodĢtiamládež
Stavvenkovskýchbudovapamátek
Infrastrukturacestovníhoruchu
Propagaceobce

Z hlediska zamĢstnanosti považují StƎíbrné Hory
zanedostateēné zejména možnosti pro podnikání. Funguje zde pouze kravín, který vlastní majitel z
nedalekéKrátkévsi.DƎívezdepƽsobilašlechtitelskástanicesbramborárnou;tavšakužneexistuje.
LidézapracídojíždĢjídoHavlíēkovaBrodu,PƎibyslaviaŽěárunadSázavou.
ZKUŠENOSTISEVROPSKÝMIFONDY

11

DlePlánurozvojevodovodƽakanalizacíkrajeVysoēina,vizhttp://prvk.krͲvysocina.cz/prvk/PDF/KARTY/B_02_091.pdf.
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DíkysvévelikostijeproobecnejlépedostupnýProgramrozvojevenkova.StƎíbrnéHoryznĢjēerpaly
napƎíklad na opravukulturníhodomu; úspĢšnévšakbylyaž napotƎetí.Obec kulturnídƽm zateplila,
vymĢnila okna a vybudovala pƎíjezdovou rampu se schody a novým vchodem. Oprava kulturního
domubezvstupustálacca636tis.Kē,zevropskýchprostƎedkƽobdrželi478tis.Kē,takžezvlastních
zdrojƽmuselizaplatit158tis.Kēaktomuobecstálvstup,pƎíjezdovárampaaschodycelkem339tis.
Kē–takézvlastníchzdrojƽ.
V loŸském roce StƎíbrné Hory z Programu realizovaly výstavbu víceúēelového hƎištĢ (rozpoēet byl
vevýši 1,5 mil. Kē) a vybudovaly pƎíjezdovou rampu pro tĢlesnĢ postižené a schody. Nechala také
zpracovat projekt na výstavbu chodníku podél komunikace I/19 (rozpoēet 4,1 mil. Kē); budovat se
vzhledem k výši oēekávané výši rozpoētu zaēne po obdržení dotace. Z dotací dále obec již dƎíve
postavilavlastnívodovodaplynovodaopravilakomunikacikSamotínu.Opravakomunikacestálacca
808 tis. Kē, zprostƎedkƽ EU a národních zdrojƽ obdrželi necelých 693 tis. Kē. Díky Fondu dopravní
infrastrukturyvzniklynovéautobusovézastávkyanasilnicibylyvybudoványautobusovézálivy,které
zvýšilybezpeēnostdopravy.
Dalšídotaceobecēerpáznárodníchtitulƽ–zprogramƽministerstvapromístnírozvojaministerstva
kultury na opravu dvou zdí uhƎbitova a na opravu márnice. Díky podpoƎe ze státního rozpoētu
naveƎejnĢ prospĢšné projekty konkrétních žadatelƽ obec získala možnost opravit obecní úƎad a
sousedícímateƎskouškolu.
Dle slov starostky je dotaēních titulƽ hodnĢ, ale ne na vĢci, které potƎebují financovat obce. Obec
napƎíklad není ochotná investovat do "nadstavbových" aktivit typu cyklostezka, když není hotová
kanalizace. Zastupitelé nevyužívají externích služeb pro zpracování žádosti a projektové
dokumentace,protožesexternímislužbamimajínedobrézkušenosti.Ovše,vēetnĢnapsáníaƎízení
projektu a jeho dokonēení, se stará sama paní starostka. Neuznatelnost danĢ z pƎidané hodnoty
uprojektƽvProgramurozvojevenkovajevelkýproblémͲvpodstatĢtoznamená,žedotacenetvoƎí
slibovaných90%,alejen70%nákladƽ.
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Obec by do budoucna ráda vyƎešila ēištĢní odpadních vod a kanalizaci. PƎestože se jedná o malou
obec, StƎíbrné Hory si chtĢjí zachovat svou tváƎ a nabídnout obēanƽm základní služby pro kvalitní
životnavenkovĢ.

„ObecšetƎí,kdemƽže.Zastupitelési

nenechávajíproplácetcestovnínáklady,
nenakupujemenic,conenínejnutnĢjší.
SnažímeseprolididĢlatmaximum,alestát
námtomocneulehēuje.ÚƎady
zpracovávajícíevropskédotaceēasto
nedodržujílhƽty,neuznatelnostDPH
projektyprodražujeamalýmobcímchybí
propƎípravuapsaníprojektƽpodpora.“
StarostkaobceJUDr.MarieKoláriková


Kontakt:
ObecníúƎadStƎíbrnéHory,58222PƎibyslav,eͲmail:obec.shory@tiscali.cz;

http://mesta.obce.cz/stribrneͲhory/index.asp





PƎíloha5 49

