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Úvod 

Dotační politika bývá a priori považována za oblast složitou. K orientaci 

v množství směrnic a norem jak na národní, tak i na evropské rovině je potřeba 

nejen ekonomické a právní vzdělání, nýbrž i rozsáhlý zkušenostní komplex 

s procesuálními postupy, hierarchií jednotlivých kompetentních institucí a často je 

nezbytná i jazyková vybavenost žadatele.  

 

Považovala jsem za zásadní popsat, s využitím deskriptivní metody, vývojové 

etapy unijní regionální politiky. Evropská unie, jako stále se rozrůstající 

společenství regionů různého stupně rozvoje, musela vytyčit společné dlouhodobé 

cíle regionální politiky, které se řídí přesně určenými principy a k jejichž dosažení 

se užívá daných nástrojů. Každý subjekt využívající možnosti čerpání finančních 

prostředků z fondů EU je vázán plněním právem stanovených kondicí.  

 

Cílem této diplomové práce je komplexně představit problematiku strukturálních 

fondů Evropské unie. Důraz je přitom kladen na rozvoj obcí s praktickým 

přesahem využití dotačních prostředků v  obci Hory. Z funkčního hlediska je tato 

práce rozdělena na část teoretickou a na ní navazující část praktickou. Výběrem 

tématu jsem sledovala propojení ekonomické problematiky se zájmem veřejnosti 

o čerpání dotací z fondů Evropské unie.  

 

Programová období jsou členěna horizontálně, přičemž optimálním se ukázala 

sedmiletá etapa. Vertikálně bychom mohli diverzifikovat míru podpory unijních 

prostředků, která může dosahovat až 85 % z přiznatelných nákladů. Můj zájem se 

soustředil na zhodnocení minulého období 2007-2013, kdy bylo vypracováno 26 

operačních programů. Kohezní politika se v tomto období řídila třemi cíli – 

Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní 

spolupráce. Ze sedmi regionálních operačních programů jsem se rozhodla 

podrobit detailnější analýze ROP NUTS II Severozápad vzhledem ke zvolenému 

tématu práce. Další operační programy jsou uvedeny výčtem. 

 

Bibliograficky je daná problematika široce mapována, často však chybí modelové 

příklady z praxe, které by zejména menším obcím a regionům posloužily jako 

inspirační zdroj při uplatnění žádostí na financování vlastního rozvoje. 
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Nedostatečná pozitivní publicita často vede k nepřirozenému snižování zájemců 

o finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Jako cíl jsem si proto vytkla 

seznámení recipientů s konkrétním projektem malé obce Hory, výstavba 

„Dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“, který byl realizován za 

finanční účasti Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  

 

Mým dalším cílem bylo přiblížit fungování Programu pro rozvoj venkova, který 

se dělí do čtyř prioritních os, přičemž důraz byl kladen na Osu IV LEADER, která 

si vytkla za cíl zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech. Principy 

LEADERu vedou ke kooperaci mezi subjekty veřejnými, neziskovými 

a podnikatelskými.  

 

Praktickou část jsem vystavěla na základě metody exemplifikace. Obec Hory jsem 

si zvolila na základě osobních vazeb, rodinných kořenů a facilitace získání 

materiálů ke konkrétní realizaci projektu. Tyto dokumenty tvoří přílohovou část 

této práce.  

 

Po právní stránce je problematika obcí upravena v zákoně o obcích. Pro podání 

žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova existuje specifický postup, kdy si 

zájemce musí stanovit konkrétní záměr, který se nachází v programových 

dokumentech. Jako informační orgán fungují Ministerstvo zemědělství či Státní 

zemědělský intervenční fond, ti jsou také zplnomocněni k vyhlašování výzev 

o příjmu žádostí o dotaci. Dotace z Programu rozvoje venkova jsou poskytovány 

ex post až po úspěšné realizaci projektu. Žadatel tak vždy musí zvážit, zda má 

dostatek volných rozpočtových prostředků. Pojem dotace tak můžeme chápat jako 

specifický druh naplňování principu partnerství, kdy ze strany poskytovatele je 

kladen důraz na participaci na rozvoji území, vzhledem k prioritám rozvoje 

vyššího územně správního celku. Poskytovatel, kterým může být Evropská unie, 

stát či kraj, může zasahovat do rozhodování orgánů nižší správy v rámci 

souhlasně přijatých rozvojových pravidel.  

 

Díky svým studijním a pracovním aktivitám mám možnost komparovat využívání 

dotačních prostředků i na úrovni vyšších samosprávných celků. Domnívám se, že 

díky medializaci některých projektů může být nazírání na funkčnost dotačních 

fondů EU do jisté míry zkreslené. Za východisko jsem si proto zvolila 
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modelového čtenáře, který má zájem se o dané problematice dozvědět relevantní 

informace.  
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Seznam použitých zkratek 

 
CF  Cohesion Fund 

EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EK Evropská komise 

EMFF European Maritime and Fisheries Fund 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ERDF  European Regional Development Fund 

ESF European Social Fund 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FS Fond soudržnosti 

HDP Hrubý domácí produkt 

HNP Hrubý národní produkt 

HSS  Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

KF Kohezní fond 

KFRP Kontrola fyzické realizace projektu 

LAG Local Action Group 

LEADER Liaisons entre actions de developpement de  

 l'économie rurale 

LFA Less Favoured Areas  

MAS Místní akční skupiny 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NSPRV Národní strategický plán rozvoje venkova 

NUTS Nomenclature Unit of Territorial Statistic 

OP Operační program 

PRV Program rozvoje venkov 

RO SZIF Regionální odbor Státního zemědělského  

 intervenčního fondu 
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ROP Regionální operační program 

RPS Rámec podpory Společenství 

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and  

 Rural Development 

SF Fond soudržnosti 

SOZS Strategické obecné zásady Společenství 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

WFD Water Framework Directive 

 

 
  
 
 
 



14 
 

1 Regionální politika EU 

1.1 Příčiny vzniku a vývojové etapy regionální politiky 

EU 

1.1.1 Vznik regionální politiky EU 

Regionální politika Evropské unie patří se svým podílem na celkovém rozpočtu 

EU mezi nevýznamnější výdajové aktivity EU. 

 

Uplatňování regionální politiky EU mají na svědomí značné sociálně-ekonomické 

rozdíly v jednotlivých regionech, které mohou mít za následek celkové ovlivnění 

hospodářského rozvoje daného státu. Proto vlády jednotlivých zemí začaly 

s uplatňováním regionální politiky, která má postupně snižovat a zmírňovat 

rozdíly a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionálních a národních 

ekonomik.1 

 

Základními hodnotami regionální politiky EU jsou solidarita, která se projevuje 

v pomoci občanům a regionům hospodářsky a sociálně slabším, a soudržnost, 

odrážející skutečnost, že snižování rozdílů ekonomických a sociálních představuje 

výhody pro všechny zúčastněné.2 

 

Jak již bylo řečeno, hraje regionální politika významnou roli v celkové politice 

Evropské Unie. Toto dokumentuje především skutečnost, že finanční prostředky, 

které využívá na realizaci svých cílů, jsou v takové výši, že regionální politika 

zaujímá druhou pozici hned za společnou zemědělskou politikou. 3 

 

Regionální politika je v EU prováděna ve třech základních úrovních a to na úrovni 

nadnárodní, národní a regionální. Na úrovni nadnárodní ji provádí relativně 

nezávisle samotná EU prostřednictvím svých orgánu a to Evropské komise 

a dalších evropských institucí. Národní úroveň je ponechána v rukou jednotlivých 

členských států, tj. jejich vlád, ministerstev a ostatních orgánů státní správy. 

Úroveň regionální, která existuje ve většině společenských zemí a její pozice je 
                                                 
1STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 35. 
2tamtéž, s. 35 
3tamtéž, s. 36 
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dlouhodobě posilována, je realizována orgány územní samosprávy, klíčovými 

aktéry, tj. podniky, podnikateli a institucemi. Mezi nástroje regionální politiky 

patří především strukturální fondy, Kohezní fond a iniciativy společenství.4 

 

1.1.2 Vývoj regionální politiky v EU 

Vývoj regionální politiky můžeme časově rozdělit na období dle rozšiřování 

Evropského hospodářského společenství do současných obrysů Evropské unie. 

Důležité je si uvědomit, které země stály na počátku idey společně sdíleného 

evropského prostoru, bylo to: Německo, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemsko 

a Lucembursko. Tyto země podepsaly soubor dohod označovaný jako Římské 

smlouvy, čímž mimo jiné vzniklo 1. ledna 1958 Evropské hospodářské 

společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. 

 

Domnívám se, že rekapitulace vývoje a rozšiřování Evropského hospodářského 

společenství, později Evropské unie, nám také může osvětlit příčiny mnohých 

problémů, se kterými se Evropská unie v současnosti potýká. Klíč k jednotlivým 

hospodářským či sociálním problémům se možná nachází právě v historii tohoto 

společenství.  

 

1.1.2.1 Období 1958-1973 

Toto období je charakteristické individualistickým přístupem, kdy ke koordinaci 

regionální politiky docházelo zejména na úrovní národní. Upřednostněny byly 

otázky makroekonomické, kdy se státy společenství snažily o postupné 

odstraňování obchodních bariér. Problémy byly spojeny zejména se začleněním 

Francie a Itálie, kde převládal silný vliv národností politiky již od 40. let. Situaci 

neusnadnil ani fakt, že neexistovala žádná společná instituce, ani orgány 

ustanovené pro regionální politiku. Zásadním pro evropskou integraci byla 60. 

léta, kdy byl v roce 1962 založen Evropský zemědělský garanční a podpůrný 

fond, o tři roky později Evropská komise představila první zprávu zabývající se 

regionální politikou, tzv. Thomsonovu zprávu a v roce 1968 vzniklo Generální 

ředitelství pro regionální politiku jako koordinační orgán.5 

                                                 
4STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 36. 
5 tamtéž, s. 37 
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Existenci regionální politiky Evropská komise zdůvodnila ekonomicky, morálně 

a environmentálně. 

 

„Žádné společenství nemůže vydržet samo o sobě ani nemůže mít význam pro lidi, 

kteří k němu patří, pokud mají někteří velmi odlišnou životní úroveň a mají tak 

důvod pochybovat, že společná vůle všech pomůže každému členu (členskému 

státu) ke zlepšení podmínek jeho obyvatel.“6 

 

Dále je ve zprávě transparentně pojmenována relace mezi zavedením jednotné 

měny a strukturální politikou v regionech. 

 

„Proto je jasné, že rychlý pokrok směrem k Hospodářské a měnové unii by se 

zastavil, kdyby národní ekonomiky nepodstoupily potřebnou transformaci, aby se 

vyhnuly nadměrným rozdílům mezi ekonomikami členských států.“7 

 

1.1.2.2 Období 1974-1985 

K prvnímu rozšíření Evropského společenství došlo v roce 1973, kdy přístupové 

smlouvy podepsaly Dánsko, Irsko a Velká Británie. Došlo tak k prohloubení 

regionálních rozdílů a na popud Velké Británie se důrazněji začala prosazovat 

společná regionální politika.8 

 

„O prosazení regionální politiky se nejvíce zasadila právě Velká Británie, pro niž 

jsou regionální disparity charakteristické a která si coby čistý plátce do unijního 

rozpočtu chtěla prostřednictvím regionální politiky kompenzovat ztráty 

zapříčiněné společnou zemědělskou politikou.“9 

 

V roce 1975 byl zřízen Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European 

Regional Development Fund) jako nástroj ke snižování regionální rozdílů v celém 

společenství. S nárůstem významu regionální politiky bylo navyšováno 

i procento, které rozvoj regionů zaujímal v celkovém rozpočtu společenství. 

                                                 
6 BOHÁČKOVÁ, Ivana; HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. 1. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN: 978-80-7400-111-6. s. 8 
7 tamtéž, s. 9 
8
STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 37. 
9 BOHÁČKOVÁ, Ivana; HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. 1. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN: 978-80-7400-111-6. s. 21 
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V roce 1986 finanční prostředky určené na regionální rozvoj tvořily 8,6 % 

z celkového rozpočtu společenství, což byl asi nárůst o 50 % oproti roku 1975.   

Fond slouží jako jeden z nástrojů realizace cílů Společenství.10 

 

„ERDF přispívá k financování pomoci zaměřené na posílení hospodářské 

a sociální soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou 

rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik. Včetně přeměny 

upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů, a podporou 

příhraniční nadnárodní a mezinárodní spolupráce.“ 11 

 

1.1.2.3 Období 1986 – 1993 

Pro toto období je charakteristický projekt jednotného vnitřního trhu, kdy došlo ke 

schválení Aktu o jednotné Evropě. Se vstupem Španělska a Portugalska, tzv. 

iberské rozšíření, velkými příjemci pomoci, se regionální programy začaly 

plánovat střednědobě. 12 

 

Kritizována byla nedostatečná spolupráce se zemědělskou a sociální politikou. 

K eliminaci těchto výtek přijaly nejvyšší orgány v roce 1988 rozhodnutí 

o integraci regionální politiky s částí sociální a zemědělské politiky do tzv. 

strukturální politiky. Dále bylo stanoveno pro období 1989-1993 pět, resp. šest 

cílů této politiky.13 

 

1.1.2.4 Období 1994 – 1999 

V roce 1995 podepsaly přistupující smlouvy dvě skandinávské země – Finsko 

a Švédsko, čímž došlo i k proměně cílů strukturální politiky. Zde je nutno 

podotknout, že sousední Norsko si až dodnes zachovalo neutralitu a tímto 

politickým krokem si chrání své nerostné bohatství. 14 

 

                                                 
10 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 37. 
11 HRABÁNKOVÁ, Magdalena; BOHÁČKOVÁ, Ivana. Strukturální podpory v rámci politiky 
soudržnosti na období 2000–2013. 2., přeprac. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských 
informací, 2007. 50 s. ISBN: 978-80-7271-187-1. s. 13. 
12 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 38. 
13 tamtéž, s. 38 
14 tamtéž, s. 38 
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Cíle strukturální politiky: 

I. Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. 

II. Přeměna regionů nebo jejich částí vážně ohrožených hospodářským 

úpadkem. 

III. Boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých a osob 

vyřazených z trhu práce do pracovního procesu, podpora adaptace 

pracovníků na hospodářské změny a změny ve výrobě. 

IV. Podpora rozvoje venkovských regionů. 

V. Urychlení strukturálních změna v zemědělství reformou společné 

zemědělské politiky a podporou modernizace a restrukturalizace rybolovu. 

VI. Umožnění rozvoje a strukturálních změn venkovských regionů. 

VII. Rozvoj a strukturální změny regionů se značně nízkým zalidněním. 15 

 

Podstatným krokem bylo schválení dokumentu Evropa 2000+ a Principy 

rozvojové politiky evropského prostoru. Tyto dokumenty měly napomoci 

dosažení dvou vytyčených dlouhodobých cílů – hospodářské a sociální 

soudržnosti a dobudování vnitřního trhu. 16 

 

Přestože tyto dokumenty nejsou právně závazné, staly se základem regionálního 

rozvoje a předurčují nové trendy v rozvoji evropského prostoru. Jako potvrzení 

narůstajícího významu rozvoje regionů byl ustanoven orgán Výbor regionů.17  

 

1.1.2.5 Období: 2000 - 2006 

Charakteristickým znakem tohoto období je snaha o větší efektivnost využití 

finančních prostředků. Počet vytyčených cílů byl snížen ze sedmi na tři. 

 

I. Podpora rozvoje zaostávajících regionů. 

II. Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací. 

III. Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání. 18 

 

                                                 
15 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 38-39. 
16 tamtéž, s. 39 
17 tamtéž, s. 39 
18 tamtéž, s. 39 
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Ke změnám došlo i na rovině hospodářské politiky, striktně byly separovány 

finanční prostředky pro stávající členské země a země kandidátské. Tato zmínka 

je důležitá zejména proto, že 1. května 2004 došlo k největšímu rozšíření 

Evropské unie, kdy celkový počet členských zemí dosáhl čísla dvacet pět.19 

 

Součástí Společenství se vedle Malty, Kypru, Estonska, Litvy, Lotyšska 

a Slovinska staly i země tzv. Visegrádské čtyřky.  

 

Za zamyšlení zajisté stojí také propojenost rozvojové rurální politiky s vývojem 

na české politické scéně. Problematika zemědělství a venkova se od roku 2000 

znovu dostávala do oblasti střetu politických programů. Levicově orientované 

strany se zasazovaly o dotovanou zemědělskou produkci, která souvisela 

s programovou podporou zemědělské výroby. Oproti tomu postoj pravicové ODS 

byl opoziční, kdy strana usilovala o co největší liberalizaci trhu se zemědělskými 

produkty.20  

 

1.1.2.6 Období 2007 – 2013 

Znakem tohoto období je čerpání strukturálních fondů zejména novými členskými 

zeměmi. „Směr vývoje je ovlivněn tzv. Lisabonskou agendou, resp. Obnovenou 

lisabonskou agendou – viz rozhodnutí Evropské komise č. 0299 ze dne 5. července 

2005.“21  

 

V tomto období se již nenavazuje na již exitující prioritní cíle. Jejich vymezení je 

širší, přičemž reflektována jsou tradiční témata – regionální rozvoj 

a zaměstnanost. Nově se objevuje aspekt konkurenceschopnosti. Prioritou se stává 

rurální rozvojová politika.  

 

Více se o této etapě zmíním v následujících kapitolách.  

 
 
 

                                                 
19 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 39. 
20 ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony jako politický prostor. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 
2008. 165 s. Politologie. ISBN: 978-80-87197-00-4.  s. 151-152. 
21 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 39-40 
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1.1.3 Vývoj regionální politiky v ČR 

Souhlasím s autory publikace Regionální politika a její nástroje, a proto 

přejímám i jimi užívané dělení historického období vývoje na čtyři etapy.22 

Důležitými mezníky pro jednotlivá období byly podstatné historické události, 

které byly podnětem pro změnu řízení jak politického tak i hospodářského 

systému. 

 

1.1.3.1 Období 1945 – 1989 

Ekonomika v poválečném Československu i v pozdější komunistické éře byla 

řízena centrálně, regionální odlišnosti ztratily svůj význam, cílem bylo jejich 

stírání. Důsledky těchto dlouholetých praktik můžeme v některých regionech 

pociťovat dodnes. Tržní ekonomika, kdy trh funguje na základě střetu nabídky 

a poptávky, se začala formovat až po roce 1989. Tento vývoj byl obdobný pro 

všechny členy Visegradské čtyřky.  

 

1.1.3.2 Období 1990 – 1992 

Transformace ve společnosti se odrazila i v právním řádu. Vláda v roce 1992 

přijala usnesení k zásadám regionální hospodářské politiky, bohužel zaměřené jen 

na podporu malého a středního podnikání v problémových regionech.  

Samosprávným orgánům, tj. zásadním koordinátorům rozvoje vlastního území, 

garantům spolupráce mezi jednotlivými subjekty se nedostávalo dostatečné 

pozornosti. S postupnou liberalizací trhu došlo k pomalému proměňování 

svazovaného ekonomického vývoje. Pro nové republikové zřízení byl vybrán 

princip zastupitelské demokracie s přímo volenými zástupci. Trh původně 

orientovaný na Sovětský svaz a další členy sovětského bloku se začal otevírat 

i západním zemím. V rámci plánovaného přílivu zahraničního kapitálu byly 

zakládány zvláštní instituce, na podporu českých vývozců vznikl CzechInvest.23  

 

1.1.3.3 Období 1993 – 1997 

Ani později v 90. letech nebyl na regionální politiku kladen větší důraz. Proces 

privatizace nenaplnil svůj záměr velkého přílivu kapitálu ze zahraničí, ekonomika 

                                                 
22 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 51 
23tamtéž, s. 52 
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byla posilována nízkou inflací a fiskálními intervencemi. Na podporu vývozu byla 

založena Česká exportní banka. V otázce regionální konkurence jsme zaostaly jak 

za Maďarskem, tak i Polskem. „Popisovanou ztrátu konkurenční výhody v přílivu 

zahraničních a tvorbě domácích investic dokázala ČR vyřešit až v období 2004-

2006.“24 

 

1.1.3.4 Období 1997 - dosud 

Větší příliv zahraničních investorů způsobila až privatizace bankovního sektoru. 

V ekonomice regionální byly zavedeny investiční pobídky, což vedlo k přímým 

zahraničním investicím. Vývoji v regionální politice pomohlo zejména její přesné 

definování jako koncepční činnosti státu. Po vzniku Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, tedy v roce 1997, došlo k vytvoření nových zásad regionální politiky 

beroucích ohled na základní principy regionální politiky EU. Krom toho nabyl 

účinnosti i zákon o podpoře regionálního rozvoje. K velkému posunu došlo i díky 

plánovanému vstupu ČR do Evropské unie, kdy byl nutný komplexnější přístup se 

zacílením i na nižší články veřejné samosprávy. Přípravné období mělo také 

sloužit k pozdějšímu plynulému přechodu na společnou regionální politiku. 25  

 

Zajištěním strategického cíle regionálního růstu se vytvořil prostor pro rozvoj 

moderních průmyslových odvětví, která dále podporují dynamický růst 

ekonomiky. Se zacílením na specifika jednotlivých regionů se začaly aplikovat 

inovační strategie, které vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, stabilizují 

ekonomický systém a ve svém důsledku jsou přínosem pro municipální rozpočty  

a další trvalý a udržitelný hospodářský růst.26 

 

1.2 Cíle regionální politiky 

Evropská regionální politika má pro programové období 2007-2013 v evropském 

střednědobém rozpočtovém rámci prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti vyčleněno 347 mld. Eur, které mají sloužit k dosažení těchto tří cílů:27 

 

                                                 
24 STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 53 
25 tamtéž, s. 53 
26 tamtéž, s. 54 
27Strukturální fondy a fond soudržnosti [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: 
< http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU> 
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1.2.1 Cíl Konvergence: 

„podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II28 

s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru 

tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle 

způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 

90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný 

z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony 

soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.“29 

 

1.2.2 Cíl  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:  

se zabývá pomocí regionům na úrovni NUTS II nebo NUTS I, jež převyšují 

stanovené limitní indikátory pro začlenění do cíle Konvergence. Do zmíněného 

cíle Konvergence proudí finance z ERDF a ESF. V České republice do něj řadíme 

Hlavní město Prahu.30 

 

1.2.3 Cíl Evropská územní spolupráce:  

„podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se 

podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů 

úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny 

nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní 

spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj 

spadají všechny regiony.“31 

                                                 
28 Dle Výkladového slovníku regionální a strukturální politiky Evropské unie, WOKOUN, René; 
LUKÁŠ, Zdeněk; KOUŘILOVÁ, Jana.. Praha: IFEC, 2002. 165 s. ISBN: 80-86412-18-0,s. 76, 77, 
se v Evropské unii pro nejrůznější vzájemná porovnání používá tzv. nomenklatura územních 
statistických jednotek – NUTS (z francouzského La nomenclature des unités teritoriales 
sttistiques). Zásadní význam má jejich vymezení jednak pro statistické potřeby EU, jednak pro 
účely zařazení regionů různé úrovně pod jednotlivé cíle strukturální politiky EU. V rámci 
regionální politiky jsou tyto jednotky základním územním rámcem pro posuzování a hodnocení 
podpory ze strukturálních fondů. Mohou zahrnovat jednu nebo více územně správních jednotek 
v rámci státu. Při vymezení NUTS je nutno, vedle existence územně správních úrovní, vycházet 
z jejich komplementarity (tzn. řádově vyšší jednotky jsou tvořeny určitým počtem celých jednotek 
nižších) a sledovat i velikost jednotek ve vztahu k praxi EU. NUTS II je jednotkou řádově nižší, 
obvykle odpovídá úrovni středního článku územně správního členění daného státu. Velikost se 
v případě těchto územních jednotek pohybuje u počtu obyvatel mezi jedním až dvěma miliony 
obyvatel. V ČR nelze v podstatě pro tuto úroveň použít VÚSC, protože některé jsou příliš malé, 
např. Karlovarský a Liberecký kraj.  
 
29Strukturální fondy a fond soudržnosti [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: 
< http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU> 
30 tamtéž 
31tamtéž 
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Vzhledem k tomu, že Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů 

z aktiv uskutečněných v rámci regionální politiky a pro období 2007-2013 nabízí 

z evropských fondů České republice 26,7 miliardy eur, musí náš stát pro úspěšné 

čerpání vynaložit přibližně čtyři miliardy eur ze svého.32 

 

1.3 Principy regionální (strukturální) politiky EU 

Základními stavebními kameny regionální politiky EU je několik hlavních 

principů, které se odrážejí v programové i právní úpravě celého systému a procesu 

poskytování pomoci. V rámci vývoje regionální politiky došlo v daných 

principech k výrazným změnám. Nás bude ale zajímat zejména programovací 

období „nejnovější“ (opomeneme-li nynější přípravu období 2014-2020) a to 

programovací období 2007-2013, kde se jedná především o těchto hlavních pět 

principů: programování, koncentrace (zásada koncentrace úsilí), partnerství 

(komplementarity), adicionality (doplňkovosti), monitorování a vyhodnocování. 

Mimo těchto pěti základních principů se v regionální politice EU uplatňují také 

principy vedlejší, doplňkové, kterými jsou např. princip subsidiarity, integrace, 

kompatibility, proporcionality, koordinace a harmonizace, konvergence 

a solidarity. 33 

 

1.3.1 Programování 

Podstatou principu programování je rozdělování strukturálních fondů na základě 

několikaletých (v současné době sedmiletých) multi-sektorálních plánů 

regionálního rozvoje. Tyto plány vyjednaly členské státy s Evropskou komisí. 

Cílem programovacího principu je efektivní řešení regionálních problémů 

a zamezení bezkoncepčního přidělování prostředků mezi jednotlivé dílčí projekty. 

Výsledkem programovací činnosti by se měl stát integrovaný, ucelený program, 

který bude realizován v dlouhodobějším horizontu.34 

 

 

                                                 
32Strukturální fondy a fond soudržnosti [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné z: 
< http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU> 
33MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 29. 
34tamtéž, s. 29 
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1.3.2 Koncentrace 

Evropská komise a jednotlivé členské státy společně definují prioritní cíle, na 

základě kterých jsou pak vybrány oblasti s největšími strukturálními problémy. 

Do těchto oblastí poté cíleně, na základě principu koncentrace, putují výdaje 

strukturálních fondů. Realizace tohoto principu má za následek větší účelnost 

a efektivitu vynaložených prostředků a také lepší a přehlednější kontrolu 

a monitorování, kam vlastně finanční pomoc putuje a jak se s ní vynaloží.35 

 

1.3.3 Partnerství 

Cílem tohoto principu je aktivní účast a podíl místních a regionálních orgánů 

jednotlivých členských států a kompetentních nevládních aktérů, včetně 

ekonomických a sociálních partnerů, a Evropské komise na veškeré 

administrativní činnosti strukturálních fondů, jako je plánování, monitorování, 

hodnocení, řízení a implementace.36 

 

Mezi partnery patří orgány a subjekty, jako jsou např.: 
 

 příslušné regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné moci; 

 hospodářští a sociální partneři (např. hospodářské komory, 

odborové svazy; 

 veškeré jiné vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, 

partneři z oblasti životního prostředí, nevládní organizace 

a subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a mužů.37 

 

Důležité je také aktivní podílení se samotných příjemců pomoci ze strukturálních 

fondů a to regionů, obcí, krajů, měst a soukromých subjektů na všech úrovních 

projektů. Spolupráce těchto subjektů s Evropskou komisí by měla být co 

nejvyšší.38 

 
 
 

                                                 
35MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 29 
36tamtéž, s. 29 
37tamtéž, s. 29. 
38tamtéž, s. 30 
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1.3.4 Adicionalita 

Tento princip ukládá jednotlivým členským státům povinnost podílet se na daných 

operacích vlastními finančními prostředky. Z toho vyplývá, že finanční pomoc 

poskytovaná z unijních zdrojů má pouze doplňkový charakter a neměla by 

nahrazovat národní zdroje, ale být pouze jejich dodatkem. Jednou z podmínek 

realizace projektů je tedy doplnění zdrojů poskytnutých z EU národním podílem. 

Výše tohoto podílu se odvíjí od povahy a typu daného projektu. Evropská unie 

principem adicionality sleduje větší efektivnost a odpovědnost při poskytování 

pomoci členským státům.39 

 

1.3.5 Monitorování a vyhodnocování 

Tento princip se stává v rámci regionální politiky více a více důležitým a to 

zejména díky své podstatě, kterou je snaha o co největší efektivitu při vynakládání 

finančních prostředků. Ta je průběžně vyhodnocována a sledována třemi způsoby, 

kterými jsou předběžné hodnocení, střednědobé hodnocení a následné 

hodnocení.40 

 

Hodnotí se tedy předpokládaný dopad projektu, než dojde k jeho schválení, dále 

realizace projektu a jeho opravdové přínosy.41 

 

1.4 Nástroje regionální politiky 

Právní základ nástrojů pro splnění výše zmiňovaných cílů pro období 2007-2013 

nalézáme v balíčku pěti nařízení přijatých Radou EU a Evropským parlamentem 

v červenci 2006. Počet nástrojů byl snížen a tím se zjednodušil systém čerpání 

prostředků regionální politiky EU. Ve výše uvedeném období nám slouží tyto tři 

nástroje: Kohezní fond a strukturální fondy - Evropský fond regionálního rozvoje 

a Evropský sociální fond.42 

                                                 
39MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 30. 
40tamtéž, s. 30 
41

STEJSKAL, Jan; KOVÁRNÍK, Jaroslav. Regionální politika a její nástroje. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2009. 212 s. ISBN: 978-80-7367-588-2. s. 41. 
42MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 30. 
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2 Fondy Evropské unie 

2.1 Informace o fondech EU 

Evropské fondy jsou hlavními nástroji uplatňování politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU. Prostřednictvím těchto fondů dochází k rozdělování finančních 

prostředků určených ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

jednotlivými regiony členských států EU.43 

 

Regionální politika EU neboli politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 

či zkráceně kohezní politika, je jakýmsi zrcadlem principu solidarity, které je 

jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie založena. Jde ve své 

podstatě o fakt, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj státům chudším a podílejí se 

tak na snaze dosáhnout rovnováhy mezi členskými státy a na zvyšování kvality 

života obyvatel EU. Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních 

fondů a fondu soudržnosti.44 

 

Strukturální fondy se uplatňují v chudších či nějakým faktorem znevýhodněných 

regionech, jakými jsou např. venkovské, horské či pohraniční oblasti, dále oblasti 

s geografickým či přírodním znevýhodněním, upadající průmyslové oblasti, 

ostrovy apod. Prostředky ze strukturálních fondů jsou čerpány v rámci 

programových období, která mají podobu jakýchsi cyklů a mají předem stanovené 

cíle a priority.45 

 

2.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Evropský fond pro regionální rozvoj se zabývá oblastí rozvoje, modernizace 

a posilování hospodářství a je svým objemem peněz největším strukturálním 

fondem. ERDF zasahuje do mnoha oblastí, jelikož jeho prostředky jsou určeny 

pro všechny cíle strukturální politiky. Mezi oblasti jeho podpory patří např. rozvoj 

infrastruktury (výstavba silnic, železnic…), obnova sportovních areálů, výsadba 

regenerační zeleně, rekonstrukce kulturních památek, oprava infrastruktury pro 

poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy, podpora 

                                                 
43 Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: <.http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU> 
44 tamtéž 
45 tamtéž 
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inovačního potenciálu podnikatelů, odstraňování ekologických zátěží, bodování 

stokových systému apod.46 

 

2.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond se zabývá oblastí rozvoje zaměstnanosti a lidských zdrojů. 

Mezi jeho aktivity patří např. pomoc rizikovým skupinám obyvatel, zlepšování 

mobility pracovních sil v rámci EU, podpora rovných příležitostí na trhu práce, 

posilování sociálních programů členských států apod. Dále tento fond podporuje 

neinvestiční projekty, jakými jsou např. speciální programy pro osoby se 

zdravotním pojištěním, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné 

skupiny obyvatel, dále rekvalifikace nezaměstnaných osob, rozvoj vzdělávacích 

programů, inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí 

služeb zaměstnanosti apod.47 

 

2.1.3 Kohezní fond (KF) 

Neboli také fond soudržnosti (FS) má na rozdíl od strukturálních fondů ve svých 

rukou podporu rozvoje a pomoc chudším státům, nikoli regionům. Tento fond má 

stejně jako Evropský fond pro regionální rozvoj za úkol podporovat investiční 

(infrastrukturní) projekty. Jedná se však pouze o infrastrukturní projekty většího 

rozsahu, jako je např. budování transevropských sítí, a ochranu životního 

prostředí, nově i zaměření na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů 

energie. Možnost čerpat z Kohezního fondu má pouze takový členský stát, jehož 

hrubý národní důchod na obyvatele nepřekročí 90% průměru EU a má sestavený 

tzv. konvergenční program, tj. program vedoucí ke splnění podmínek 

hospodářského sbližování. 48 

 

2.1.4 Podmínky využití prostředků ze strukturálních fondů v ČR 

Pravidla a principy byly stanoveny pro celé společenství, tedy již před vstupem 

České republiky do Evropské unie. Důležitá je z informativního hlediska 

programová dokumentace, která čerpání financí upravuje – Národní rozvojový 

plán (NRP), Rámec podpory Společenství (RPS) a dále pak operační programy 

                                                 
46 Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: <.http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU> 
47 tamtéž 
48 tamtéž 
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regionálního a sektorového charakteru. Čerpání z fondů Evropské unie je také 

podmíněno vytvořením sítě orgánů, které slouží k platbám, monitorování, řízení, 

kontrole či připravování projektů. Často bývá reflektována absorpční kapacita ČR, 

která se zakládá na přijímání a efektivním využití finančních prostředků, přičemž 

hlavním cílem je nivelizovat sociálně-ekonomické diference mezi regiony.  

 

Strukturální fondy primárně slouží k podpoře jednotlivých programů rozvoje, na 

něž navazují projekty dále členěné podle priorit. Finanční rámec tvoří prostředky 

EU, státní zdroje, regionální zdroje, popřípadě zdroje jiné. Je však nutné si 

uvědomit, že v případě financování z prostředků Evropské unie se vždy jedná 

o formu spolufinancování, přičemž tyto prostředky nevedou ke snížení výdajů 

národních rozpočtů.  

 

Pro společné plánování bylo stanoveno několik principů: 

 princip spolufinancování – záměr nesubstituování národních rozpočtů 

 princip programování – důraz na integrovaný a víceletý přístup – pomoc 

zaostávajícím regionům 

 princip adicionality – peníze ze strukturálních fondů slouží jako doplněk 

k rozpočtu státu 

 princip koncentrace – hodnotí se nejvyšší zhodnocený přínos finančních 

prostředků – maximální možná míra efektivity 

 princip solidarity – upřednostňovány regiony s nízkým hospodářským 

potenciálem 

 princip subsidiarity – rozhodování na úrovni věcně způsobilé řešenému 

problému 

 princip partnerství – předpoklad úzké spolupráce mezi Evropskou 

komisí a přijímajícími subjekty 

 

Projektování a programování typu strukturálních fondů se v Evropské unii 

odehrává na více úrovních. V první řadě je vytvářena strategie, jejímž výsledkem 

je určitá politika, která vznikla zejména na základě hodnocení socioekonomických 

podmínek.49 

                                                 
49SVATOŠOVÁ, Libuše;  BOHÁČKOVÁ, Ivana; HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Regionální 
rozvoj u pozice strukturální politiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská 
fakulta, 2005. 156 s., 17 s. ISBN: 80-7040-749-2. s. 27. 
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Prostřednictvím projektů jsou v rámci tzv. operativy vypracována konkrétní 

opatření k plnění priorit. V této sféře jsou realizovány projekty, čerpány finanční 

zdroje a ohodnoceny dopady.50 

 

Přerozdělování finančních unijních prostředků je realizováno pomocí určitého 

klíče. Projekty však musí být monitorovány a hodnoceny, zároveň musí být 

odrazem komplexního řešení regionálních priorit. Zkoumá se také úroveň 

hospodářského potenciálu, kdy se území analyzuje a rozvoj území se zkoumá ze 

strategického hlediska. „Pro každou schválenou prioritu zahrnutou do pomoci 

prostřednictvím sektorového a regionálního operačního programu je stanoven 

maximální příspěvek z fondů.“ 51 

 

2.2 Národní orgán pro koordinaci 

Zastřešujícím orgánem operačních programů v České republice financovaných ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je tzv. Národní orgán pro koordinaci 

(NOK). Tento orgán pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které se 

stalo centrálním koordinačním a metodickým orgánem politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti pro období 2007-2013.52 

 

„Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních 

principů efektivního řízení: 

 

 existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce 

realizace politiky HSS 

 existence jednoho správce monitorovacího systému 

 existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního 

prostředí, finančních toků a kontrol 

 existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční 

kapacity s dobře fungující regionální sítí“53 

                                                 
50SVATOŠOVÁ, Libuše;  BOHÁČKOVÁ, Ivana; HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Regionální 
rozvoj u pozice strukturální politiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská 
fakulta, 2005. 156 s., 17 s. ISBN: 80-7040-749-2. s. 28. 
51 tamtéž, s. 18 
52Národní orgán pro koordinaci [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: <.http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci> 
53tamtéž 
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Vláda ČR usnesením č. 198/2006 z 22. února 2006 schválila roli Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR a Národního orgánu pro koordinaci.54 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj plnilo funkci centrálního oficiálního partnera vůči 

Evropské komisi již v přípravách na nové programové období 2007-2013. 

Zajišťovalo tehdy celou koordinaci přípravy, včetně vypracování Národního 

strategického referenčního rámce (NSRR) a Národního rozvojového plánu (NRP). 

I v nynějším programovém období plní Ministerstvo pro místní rozvoj funkci 

hlavního partnera Evropské komise a to tak, že s ní řeší různé problémy 

a předkládá jí zprávy o realizace politiky HSS v naší republice.55 

 

Prostřednictvím organizačního útvaru MMR provádějícího dílčí činnosti NOK 

zabezpečuje NOK jednotný informační systém politiky HSS pro koordinaci, 

řízení, vyhodnocování a monitorování operačních programů a jejich projektů ve 

všech úrovních finančního a administrativního řízení.56 

 

Národní orgán pro koordinaci má ve svých kompetencích také srozumitelnou 

a jednotnou informační kampaň o čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

a z Fondu soudržnosti v České republice a dohlíží na aktivitu řídících orgánů 

v této oblasti.57 

 

Národní orgán pro koordinaci se zaměřuje především na následující problematiky:  

 

 vymezování metodiky zavazující veškeré řídící orgány operačních 

programů, především v odvětvích řídících činností, které zároveň sleduje 

a hodnotí 

 vypracovává žadatelskou a výdajovou metodiku, tu stanovuje i pro 

indikátory a monitoring jejich plnění  

 podporuje vývoj institucionálních a administrativních kapacit, ustanovuje 

a shromažďuje data důležitá pro zlepšení operačních programů a jejich 

zaměstnanců a zaštiťuje provoz pracovní skupiny pro evaluaci 

                                                 
54Národní orgán pro koordinaci [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: <.http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci> 
55 tamtéž 
56 tamtéž 
57 tamtéž 
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 zajišťuje stanoviska pro výběr projektů pro splnění cílů Národního 

strategického referenčního rámce (NSRR) 

 zajišťuje kompletně celý systém databází poskytujících data potřebná 

k vyhodnocení funkčnosti projektů a programů  

 utváří rámec pro správné vyhodnocení funkčnosti kontrolních mechanismů 

a dohlíží na dodržováním příslušných pravidel pro fungování veřejné 

a regionální podpory a koordinuje monitoring plnění horizontálních témat 

 zaručuje pravidelný přenos informací z Evropské komise všem řídícím 

orgánům a dále předkládá strategické zprávy o pokroku dle čl. 29 

obecného nařízení 

 vymezuje a zajišťuje plnění úkolů týkajících se informovanosti a publicity 

na národní úrovni realizace politiky HSS a koordinuje činnost řídících 

orgánů v této oblasti  

 předkládá návrhy určitých systémových opatření, především v případech 

nízkého výkonu čerpání pomoci, objektivních překážkách její realizace, 

nebo neplnění povinností vyplývajících z nařízení 

 řídí a účastní se vypracování výročních zpráv předkládaných Evropské 

komisi a vypracovává dalších zprávy, včetně části NPR věnované podpoře 

Lisabonské strategie prostřednictvím fondů EU58 

                                                 
58Národní orgán pro koordinaci [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: <.http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci> 
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3 Příprava období 2014-2020 

 
Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem 

Evropské unie na toto sedmileté období. Konečná podoba finančních prostředků 

pro Českou republiku však není ještě definitivně uzavřena. V současné době má 

evropská unie k dispozici cca 20,5 mld. eur, avšak konečná suma bude 

jistě ještě mírně pozměněna.59 

 

Legislativním základem pro podporu ze strukturálních a investičních fondů EU 

pro období 2014-2020 bude balíček šesti nových nařízení, která zveřejnila 

Evropská komise dne 6. října 2011. Ministerstvo pro místní rozvoj, po poradě 

s relevantními partnery v příslušných poradních, pracovních a koordinačních 

skupinách, vypracovalo k daným návrhům nařízení Rámcové pozice. Vláda tento 

soubor celkem šesti Rámcových pozic schválila dne 

18. ledna 2013 usnesením č. 42.60 

 

V prosinci roku 2013 došlo ke chválení konečné podoby balíčku nařízení, jež 

potvrzují finální podobu podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů 

pro období 2014-2012 a podobu reformy Společné zemědělské politiky EU.61 

 

Jedněmi z nejzásadnějších položek rozpočtu Evropské unie pro nadcházející 

období 2014-2020 se stanou mimo jiné ty, jejichž obsahem jsou fondy na podporu 

politiky rozvoje venkova, politiky soudržnosti a Společné námořní a rybářské 

politiky. Tyto fondy se budou nazývat „Evropské strukturální a investiční fondy 

(ESIF). Bude se jednat o dva strukturální fondy, a to Evropský sociální fond 

(ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), dále o Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV), o fond soudržnosti 

(CF/SF) a o Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Co se týče náplně 

těchto fondů, nebude docházet pro nadcházející období k nějaké zásadní změně.62 

 

                                                 
59 Příprava období 2014-2020 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU> 
60 tamtéž 
61 Legislativa EU [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/legislativa/legislativa-eu/> 
62 tamtéž 



33 
 

  EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) se bude zabývat především 

podporou produktivních investic, zejména pro malé a středně velké firmy, 

budování infrastruktur základních služeb nejen občanům států, ale i podnikatelům. 

Dále se zaměří na vklady do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu 

regionů a pro budování sítí kooperace a transfer zkušeností vzájemně provázaných 

institucí.63 

 

  cílem ESF (Evropský sociální fond) je udržovat a podporovat nadstandardní 

úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, fluktuaci pracovníků a pracovních 

sil, motivovat k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat genderovou 

rovnost, zamezit diskriminaci a naopak podporovat rovné příležitosti. Jedním 

z cílů je i sociální začlenění určitých skupin obyvatel do společnosti a zároveň boj 

s chudobou.64
 

 

  FS (Fond soudržnosti) bude zaměřen na investování do infrastruktury nejen 

v oblastech životního prostředí, ale i dopravy do standardu evropského významu 

spolu s efektivním využíváním energie.65 

 

  Hlavním bodem programu EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova) je zajištění udržitelného nakládání s přírodními zdroji stejně tak, jako 

zajištění konkurenceschopnosti v zemědělství.66 

 

  podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond)  se v České republice 

zaměří na všestranný rozvoj území a to především rozvoje akvakultury, která dle 

jeho cíle bude schopná obstát v boji s konkurencí a zároveň po všech stránkách 

udržet standard a environmentální udržitelnost.67 

 

Zmíněné fondy mají maximalizovat vizi Evropské unie, kterou je naplňování 

strategie EU 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění. Aby došlo k lepšímu využití těchto fondů ve prospěch Strategie, 

                                                 
63 Příprava období 2014-2020 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU> 
64 tamtéž 
65 tamtéž 
66 tamtéž 
67 tamtéž 
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dostane každý stát za úkol zpracovat Dohodu o partnerství, kterou poté schválí 

Evropská komise. K naplnění Dohody o partnerství mají přispět jednotlivé 

programy.68 

 

Dohoda o partnerství bude sloužit k vymezení hlavní oblasti podpor a priorit 

členského státu napříč všemi zainteresovanými fondy. Hlavním účelem Dohody je 

garance komplementarity a synergií mezi nástroji jednotlivých fondů.69  

 

Obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014-2020, v souladu se 

strategií Evropa 2020, jsou detailněji specifikovány pomocí šesti priorit platných 

v celé EU. K cílům následujícího výčtu priorit mohou přispívat všechna opatření 

z nabídky nařízení k rozvoji venkova. Jedná se o tyto priority: 

 

 Zachování, zlepšení a obnova ekosystémů, které souvisejí s lesnictvím 

a zemědělstvím 

 Snaha o snížení chudoby, podpora hospodářského rozvoje na venkově 

a sociálního začleňování 

 Předávání znalostí a inovací ve venkovských oblastech, zemědělství 

a lesnictví  

 Podpora inovativnosti zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů, zesílení konkurenceschopnosti a životaschopnosti 

zemědělských podniků a všech druhů zemědělské činnosti v jednotlivých 

regionech 

 Podpora efektivního využití zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v zemědělství, lesnictví a potravinářství, která je odolná vůči 

podnebí 

 Podpora organizace potravinového řetězce, týkající se zpracování 

zemědělských produktů, jejich uvedení na trh, dále řízení rizik 

v zemědělství a vytvoření příznivých životních podmínek pro zvířata70

                                                 
68 Příprava období 2014-2020 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU> 
69Společný strategický rámec [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/spolecny-
strategicky-ramec/> 
70Základní informace [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-
informace/> 
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4 Právní úprava regionálního rozvoje 

 

4.1 Strategické dokumenty regionální politiky EU v ČR 

Se vstupem České republiky do Evropské unie nám vyvstala povinnost 

vypracovat strategické a programové dokumenty. Po právní stránce musí být 

všechny nově vzniklé dokumenty v souladu s již existujícími dokumenty 

a mechanismy EU. Regionální politika je společná všem členským zemím, 

přičemž jednotlivé regiony mohou čerpat podporu i z národních zdrojů pro 

regionální rozvoj. Následující kapitoly proto budou věnovány programovým 

dokumentům, které slouží pro aplikaci politiky Evropské unie v České 

republice.71 

 

4.1.1 Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) 

Jedná se o základní dokument, kterým se řídí regionální politika EU. Jeho 

obsahem jsou stěžejní zásady a priority politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU pro dané období (2004 - 2006; 2007 – 2013; 2014 – 2020). 

Všechny členské státy zhotoví v návaznosti na SOZS tzv. Národní strategický 

referenční rámec. Ten se Evropské komisi vždy předkládá do konce roku 

předcházejícího začátku nového období.72 

 

Evropská komise předloží Evropskému parlamentu a Radě EU návrh Dokumentu. 

Ti pak mají za úkol daný Dokument projednat a rozhodnout o jeho finální podobě. 

Z tohoto důvodu bývá přijetí SOZS časově velmi náročným procesem.73 

 

Strategické obecné zásady Společenství pro období 2007-2013 byly schváleny 

Radou Evropské unie a Evropským parlamentem v říjnu 2006. Dokument je vždy 

představen komisařem pro regionální politiku, v roce 2006 to byla Danuta 

Hübner, nyní tuto funkci zastává Johannes Hahn.74 

 

                                                 
71 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8., s. 35. 
72 tamtéž, s. 35 
73 tamtéž, s. 35 
74 tamtéž, s. 36 
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Na základě doporučení Komise by měly být upřednostňovány programy, které 

jsou zaměřeny na zlepšení atraktivity měst a regionů EU jakožto míst, do kterých 

se vyplatí investovat. Dále by měla finanční pomoc cílit k projektům zaměřeným 

na podporu regionálních inovací a růstu ekonomiky založené na znalostech 

a k projektům, zabývajících se vytvářením většího počtu kvalitnějších pracovních 

míst.75 

 

4.1.2 Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (NRP) 

Tento dokument zaujímá velmi důležité postavení mezi programovými 

dokumenty. Jsou v něm jasně definována konkrétní pravidla a strategie pro 

čerpání finančních prostředků členskými státy, dále je v něm charakterizován 

systém koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Na jeho základě se 

poté vyjednává s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním 

rámci.76 

 

Tvorba Národního rozvojového plánu spadá do kompetencí Ministerstva pro 

místní rozvoj (MMR). Pro programovací období 2007 – 2013 byl na koordinaci 

přípravy ČR ustanoven Řídicí a koordinační výbor, pod nímž pracoval tým 

expertů. 

 

Výše zmíněný Výbor společně utvářejí následující subjekty, a to: orgány státní 

správy, regiony soudržnosti NUTS II, Hospodářská komora, Český statistický 

úřad a další subjekty, jako jsou např. podnikatelé, akademická sféra, odbory 

a neziskový sektor.77 

 

Mezi jednotlivými pracovními skupinami panovala kooperace, přičemž právem 

každého ze zúčastněných subjektů bylo vyjádřit své připomínky.  

 

NRP pro operační období 2007-2013 obsahuje tyto kapitoly: 

 

I. Popis současné situace 

                                                 
75 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 36. 
76 tamtéž, s. 36 
77 tamtéž, s. 37 
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II. Cíle a strategie 

III. Zaměření operačních programů 

IV. Řízení a monitorování 

V. Finanční rámec78 

Abstrahujeme český model konkurenceschopnosti do roviny celého Společenství.  

 

„Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí České republiky 

v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro 

realizaci investic, práci a život obyvatel.“79 

 

K naplnění tohoto globálního cíle mají sloužit čtyři strategické cíle: 

1) konkurenceschopná česká ekonomika 

2) otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

3) atraktivní prostředí 

4) vyvážený rozvoj území80 

 
„Na tyto cíle NRP navazují čtyři prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé 
priority.“81 
 
 

4.1.3 Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

S využitím principu partnerství si každá členská země navrhuje svůj Národní 

strategický referenční rámec. Tento dokument hraje primární úlohu při tvorbě 

jednotlivých operačních programů, o kterých pak stát vyjednává s Evropskou 

komisí. Národní strategický referenční rámec je mediátorem mezi uvedenými 

prioritami evropskými (SOZS) a prioritami národními (NRP). České priority 

sumarizuje Národní strategický referenční rámec, který také popisuje 

implementační strukturu potřebnou pro efektivní využití unijních prostředků.82 

 

                                                 
78  POTLUKA, Oto a kol. Průvodce strukturálními fondy Evropské unie. Praha: IREAS, 2003. 198 
s. ISBN: 80-86684-02-4. s. 77. 
79 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8. s. 38. 
80 tamtéž, s. 38 
81 tamtéž, s. 38 
82 tamtéž, s. 38 
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Svou strukturou tento dokument přímo vychází z legislativy Evropské unie a to 

tak, že obsahuje analýzu, zvolenou národní strategii, seznam programů podpory 

včetně rozdělení finančních prostředků.83 

 

Národní strategický referenční rámec je tvořen dvěma hlavními částmi - 

strategickou, která specifikuje zvolenou strategii pro všechny definované cíle 

politiky soudržnosti EU a operační, jejímž základem je seznam operačních 

programů a rozdělení finančních prostředků mezi tyto programy.84 

 

 

4.1.4 Operační programy (OP) 

V rámci regionální politiky EU tvoří operační programy nástroj k čerpání 

finančních prostředků, jedná se proto z perspektivy žadatelů a příjemců finanční 

pomoci o dokumenty zásadní povahy. „Operační programy jsou popisem 

souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují oblasti intervencí na 

národní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země.“85 

 

Tyto programy musí projít schvalovacím řízení Evropské komise. V současné 

době existují dvě varianty operačních programů – tematické, které řeší 

problematiku daného sektoru či oblasti (např. životní prostředí, doprava, 

podnikání, apod.) a regionální, jež se vztahují pouze na jeden region (NUTS II).86 

 

Z retrospektivního hlediska se přijetí 24 operačních programů pro období 2007-

2013 nejeví jako úplně šťastné. Problematickým se ukázalo financování programů 

z ROP NUTS II Severozápad. 

 

Uvedené programy mají sloužit třem nově vytyčeným cílům kohezní politiky 

Evropské unie – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

Evropská územní spolupráce. Výše finanční podpory ze strukturálních fondů 

                                                 
83 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8., s. 38 
84 tamtéž, s. 39. 
85 tamtéž, s. 39 
86 tamtéž, s. 39 



39 
 

a Fondu soudržnosti byla pro ČR na období 2007-2013 stanovena kolem 750 

miliard korun.87 

 

Více se problematice operačních programů budu věnovat v následující kapitole. 
 

Přehled základních programových dokumentů spojených s regionálním rozvojem 

v ČR a EU najdete dále v příloze č. 1. 

 

4.2 Programové dokumenty regionálního rozvoje v ČR 

Mezi základní programové dokumenty řadíme Národní strategický plán rozvoje 

venkova ČR (NSPRV) a Program rozvoje venkova (PRV). Jedná se o další 

významné základní programové dokumenty související s regionálním rozvojem 

v ČR. 

Tomuto tématu se budu dále věnovat v kapitole 5.2.2. 
 

Přehled základních programových dokumentů spojených s regionálním rozvojem 

v ČR a EU najdete dále v příloze č. 1. 

                                                 
87 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 
unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN: 
978-80-87029-13-8., s. 41 
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5 Operační programy a Program rozvoje venkova 

ČR pro období 2007-2013 

 

5.1 Operační programy 

Pro období 2007-2013 bylo vypracováno 26 operačních programů, které byly 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti.88 

 

5.1.1 Cíl Konvergence 

Jak již bylo řečeno, hlavní náplní cíle Konvergence je podpora hospodářského 

a sociálního rozvoje méně vyspělých členských států a jejich regionů. V České 

republice do něj patří všechny regiony soudržnosti kromě Hl. m. Prahy a realizuje 

se pomocí sedmi regionálních operačních programů a osmi tematických 

operačních programů. Česká republika má pro tento cíl k dispozici 25,89 miliard 

eur.89 

 

Mezi sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti 

(NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur, spadá:90 

 

 ROP NUTS II Severozápad 

 

Cílem tohoto programu je dosáhnout zkvalitnění fyzického prostředí a přeměny 

sociálních a ekonomických struktur regionu soudržnosti Severozápad 

sestávajícího z Karlovarského a Ústeckého kraje. Tento cíl je předpokladem pro 

zvýšení atraktivity pro podnikání a investice a především pro život obyvatel. Mezi 

aktivity tohoto operačního programu spadá zejména zlepšení infrastruktury 

a dopravní dostupnosti, propojení regionů, modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podpora rozvoje služeb cestovního ruchu, příprava ploch určených pro 

podnikání a v neposlední řadě také zlepšení podmínek k životu v obcích 

a venkovských oblastech a to zkvalitněním vzdělávání, zdravotnictví a sociálních 

podmínek pro obyvatele. 

                                                 
88 Programy 2007-2013 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013> 
89 tamtéž 
90 tamtéž 
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Pro operační program NUTS II Severozápad je k dispozici 762,77 mil. Eur 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.91 

 

„ROP Severozápad obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na 

logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, 

které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny. Prioritní osy jsou následující: 

 Regenerace a rozvoj měst 

 Integrovaná podpora místního rozvoje 

 Dostupnost a dopravní obslužnost 

 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 Technická asistence“92 

 

Z ROP NUTS II Severozápad mohou žádat o pomoc kraje, obce, svazky obcí, 

organizace zřízené kraji či obcemi, profesní a zájmová sdružení, školská 

a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, 

podnikatelé, nestátní neziskové organizace a další. 

Operační program ROP NUTS II Severozápad byl Evropskou komisí schválen 

11. prosince 2007.93 

 

Mezi další operační programy čerpající z cíle Konvergence patří: 

 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 

 ROP NUTS II Střední Čechy94 

                                                 
91 Regionální operační program NUTS II Severozápad [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
< http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-
programy/ROP-Severozapad 
92 tamtéž 
93 tamtéž 
94 Programy 2007-2013 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013> 
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Do tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 

miliard eur řadíme tyto:  

 

 OP Doprava 

 OP Životní prostředí 

 OP podnikání a inovace 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

 Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc95 

 

5.1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost čerpají ty regiony, které 

nečerpají z cíle Konvergence. Na tento cíl připadá v České republice 0,42 

miliardy eur. Patří do něj region Hl. město Praha se dvěma operačními programy: 

 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita96 

 

5.1.3 Cíl Evropská územní spolupráce 

Pod tento cíl spadají v České republice všechny regiony a prostředky pomoci 

mohou čerpat z devíti operačních programů. Hlavní náplní tohoto cíle je podpora 

přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce mezi regiony, dále posílení 

vzájemných kulturních, hospodářských a společenských vztahů, společná péče 

o přírodní bohatství, budování flexibilního trhu práce a rozvoj cestovního ruchu. 

Na cíl Evropská územní spolupráce bylo pro Českou republiku vyčleněno 0,39 

miliard eur. Mezi operační programy, spadající pod tento cíl, řadíme: 

 

 „OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

                                                 
95 Programy 2007-2013 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013> 
96 tamtéž 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
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 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, 

Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část 

Ukrajiny) 

 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)“97 

 

5.2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 

 

5.2.1 Základní informace o Programu rozvoje venkova ČR 

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR (PRV) získává Česká republika 

prostředky podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD) poskytované Evropskou unií. Ke schválení tohoto programu došlo 23. 

května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise. Již v květnu roku 

2007 byly přijaty žádosti o dotaci pro některá opatření osy II. Další příliv žádostí 

poté proběhl v červenci téhož roku a to pro vybraná opatření osy I a III. Řídícím 

orgánem PRV je ministerstvo vnitra a zprostředkujícím subjektem PRV pak Státní 

zemědělský intervenční fond. 98 

 

Co se týče základní struktury PRV sestává se ze čtyř os, jejich zaměření je 

následující: 

 Osa I se zabývá zlepšením konkurenceschopnosti potravinářství, 

zemědělství a lesnictví 

 Osa II má za úkol chránit životní prostředí, vodu, půdu, zmírnit klimatické 

změny a zvýšit biologickou rozmanitost 

 Osa III má za cíl diverzifikaci hospodářství venkova a zkvalitnění života 

ve venkovských oblastech  

                                                 
97 Programy 2007-2013 [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013> 
98 Základní informace o programu rozvoje venkova ČR  [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z:  
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-
informace/> 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERREG-IVC
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Central-Europe
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERACT-II
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 „Osa IV napomáhá stálým obyvatelům venkovských mikroregionů 

principem „zdola-nahoru“ vytvořit vlastní plán rozvoje území, ve kterém 

žijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER.99 

 
Program rozvoje venkova na období 2007-2013 je návazným dokumentem, jenž 

dále rozvádí Národní strategický plán do jednotlivých opatření, která vytvářejí 

strategii určenou Národním strategickým plánem v souladu s osami, jež stanovilo 

Nařízení Rady i s konkrétními finančními částkami.100 

 

Mimo jiné má program za úkol podpořit ekonomické aktivity na venkově, které 

budou mít za následek rozvoj podnikání, vytvoření nových pracovních míst 

a snížení míry nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. V neposlední řadě by 

měl PRV posílit sounáležitost místních venkovských obyvatel.101 

 

Pro celé území České republiky, vyjma Hl. města Prahy, je vymezen jeden 

Program rozvoje venkova (PRV), který bude uplatňován na území cíle 

Konvergence. Co se týče Regionu soudržnosti Praha, stává se jediným regionem 

ČR, který nespadá do cíle Konvergence, ale je uplatňován na území cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a zároveň se jedná o převážně 

městský region. Z tohoto vyplývá, že Program rozvoje venkova v ČR nebude na 

území Hl. města Prahy uplatněn. Výjimku tvoří agroenvironmentální opatření, 

která mohou být prováděna na celém území členského státu z důvodu potřeby 

péče o životní prostředí.102 

 
„Národní strategický plán je v České republice prováděn prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, který je platný pro 

venkovské regiony celé ČR.“103 

 

                                                 
99 Základní informace o programu rozvoje venkova ČR  [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z:  
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-
informace/> 
100PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu 
reforem SZP EU. Vyd. 1. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN: 80-86684-42-3. s. 94. 
101 Program rozvoje venkova 2007-2013  [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z:  
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/> 
102

PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu 
reforem SZP EU. Vyd. 1. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN: 80-86684-42-3. s. 94,95. 
103 tamtéž, s. 94,95 
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Program rozvoje venkova má centralistické řízení a administrativu. Pro některá 

opatření je charakteristické geografické omezení, viz osa I (LFA, NATURA 2000, 

oblasti povodí), osa III (venkovské obce a obce venkovského charakteru), osa IV 

(venkovské mikroregiony).104 

 

5.2.2 Programové dokumenty 

Mezi základní programové dokumenty řadíme Národní strategický plán rozvoje 

venkova ČR (NSPRV) a Program rozvoje venkova (PRV). Jedná se o další 

významné základní programové dokumenty související s regionálním rozvojem 

v ČR. 

 

5.2.2.1 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) 

Tento programový dokument se opírá o hlavní strategické priority EU pro období 

2007-2013. Klade důraz na zvýšení ekonomického růstu, udržitelný ekonomický 

rozvoj a zajištění nových pracovních příležitostí. Dalším z úkolů NSPRV je 

vytvoření vazeb mezi obecnými cíli rozvoje venkova ČR a cíli rozvoje venkova 

EU, které odpovídají „evropským strategickým směrům“, třem strategickým 

rozvojovým osám, kterými jsou ochrana krajiny a životního prostředí, 

konkurenceschopnost a diverzifikace venkovského života.105 

 
 

5.2.2.2 Program rozvoje venkova (PRV) 

Na programové dokumenty OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, 

Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004–2006, SAPARD 

a LEADER ČR úspěšně navazuje Program rozvoje venkova. Tento program je 

rozdělen do 4 prioritních os, jejichž úkolem je detailnější vymezení opatření pro 

rozdělení finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (z angl. EAFRD).106 

 

                                                 
104PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu 
reforem SZP EU. Vyd. 1. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN: 80-86684-42-3. s. 94. 
105 Programové dokumenty  [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z:  
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/programove-
dokumenty/> 
106 tamtéž 
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Realizace Národního strategického plánu rozvoje venkova ČR proběhne 

v období 2007-2013 skrze Program rozvoje venkova.107 

 
 

5.2.3 Osa I 

Osa I Programu rozvoje venkova se zabývá podporou konkurenceschopnosti 

v zemědělství a lesnictví, rozvojem podnikání v zemědělské oblasti 

a v potravinářství, dále se snaží o modernizaci zemědělských podniků a 

o zvyšování hodnoty zemědělských produktů. 108 

 

5.2.3.1 Opatření Osy I  

Modernizace zemědělských podniků 

Toto opatření se zabývá podporou investic, které slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti v zemědělství tím, že zvyšují celkovou výkonnost 

zemědělských podniků. V živočišné výrobě jde např. o výstavbu jímek či 

výstavbu a rekonstrukci stájí. V rostlinné výrobě dochází např. k podpoře investic 

do výstavby a rekonstrukce skleníků, závlahových zařízení či skladů ovoce 

a zeleniny. Žadatelem o modernizaci zemědělských podniků je zemědělský 

podnikatel.109 

 

Investice do lesů 

Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje podnikání v lesnické oblasti, zvýšení 

výkonnosti lesnických podniků, zlepšení organizace lesnického sektoru a zvýšení 

ochrany životního prostředí v lesnických oblastech. Podpora se týká např. 

investování do lesní techniky, obnovy lesních porostů či opravy lesních cest apod. 

Žadatelem v této oblasti je fyzická nebo právnická osoba vykonávající 

hospodářskou činnost v lesích.110 

 

 

 

                                                 
107 Programové dokumenty  [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné z:  
< http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/programove-
dokumenty/> 
108 Osa I  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: < 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-i/> 
109 tamtéž 
110 tamtéž 
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Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Toto opatření se týká rozvoje inovací a podpory výkonnosti zpracovatelských 

podniků. Jedná se zejména o podporu hmotných a nehmotných investic týkajících 

se zpracování a vývoje nových produktů, uvádění produktů na trh, procesů 

a technologií výroby.111 

 

Pozemkové úpravy 

„Opatření je zaměřeno na řešení problematiky vlastnických vztahů pozemkové 

držby, nedostatečné zemědělské infrastruktury či absence prvků ekologické 

stability v krajině. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu 

prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním 

území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. 

Žadatelem je Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů.“112 

 

Další odborné vzdělávání a informační činnost 

Cílem tohoto opatření je podpora vzdělávacích projektů, které jsou zaměřeny na 

znalosti jednotlivých opatření osy I a II PRV. Dále se toto opatření týká projektů, 

zabývajících se problematikou zákonných požadavků na hospodaření a znalosti 

v oblastech potravinářství, ochrany přírody, hospodaření v lesích a dalších. 

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která má vzdělání v předmětu 

činnosti.113  

 
Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Toto opatření se zabývá podporou začínajících zemědělců do 40 let v jejich 

podnikatelské činnosti v oblasti zemědělství. Začínající podnikatel předloží svůj 

podnikatelský záměr a na základě jeho posouzení je mu přidělena dotace na 

zahájení činnosti. Žadatelem může být pouze začínající zemědělský podnikatel ve 

věku do 40 let a musí se jednat o podnikatele, který zahajuje svou zemědělskou 

činnost poprvé. 114 

 

 

 

                                                 
111 Osa I  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: < 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-i/> 
112 tamtéž 
113 tamtéž 
114 tamtéž 
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Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

Toto opatření navazuje na opatření podporující zahájení činnosti mladých 

zemědělců a to tak, že motivuje starší zemědělce ve věku nad 55 let, aby ukončily 

svou aktivní zemědělskou činnost a uvolnili tak místo pro mladší generace. 

Opatření má být jakýmsi řešením problému nepříznivé věkové struktury 

zemědělců. Žadatelem tohoto opatření je zemědělský podnikatel, který ještě 

nedosáhl důchodového věku, avšak již překročil věk 55 let. 115 

 
Využívání poradenských služeb 

Toto opatření zabezpečuje tvorbu nových výrob, výrobních metod a technologií, 

které jsou vzájemně kompatibilní se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany 

životního prostředí. Dotace částečně pokrývá náklady při čerpání služeb 

zemědělského poradenského systému, zejména v oblastech dodržování zásad 

společné zemědělské politiky, především cross-compliance, správné zemědělské 

praxe a v neposlední řadě také šetrného způsobu hospodaření v lesích. Žádost 

může podat zemědělský podnikatel a vlastník nebo nájemce lesa.116 

 

5.2.4 Osa II 

Záměrem Osy II je zlepšení životního prostředí a krajiny. Mezi její hlavní cíle 

patří především zvýšení biologické rozmanitosti, zachování tradičních 

zemědělských krajin a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou 

přidanou hodnotou. Dále se Osa II zabývá podporou ochrany vody, půdy 

a snižování emisí skleníkových plynů.117 

 

5.2.4.1 Opatření Osy II  

 
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 

Cílem tohoto opatření je zajistit podporu podnikajících zemědělců v méně 

příznivých oblastech. Smyslem má být především zajištění ochrany životního 

prostředí, aby se v důsledku zemědělské činnosti výrazně nezměnil ráz místní 

                                                 
115 Osa I  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: < 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-i/> 
116 tamtéž 
117 Osa II  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
ii/> 
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venkovské krajiny a bylo zajištěno příznivé prostředí pro život tamních obyvatel. 

Úkolem je tedy podpořit systémy, které budou šetrné k životnímu prostředí a na 

druhou stranu zajistit zemědělcům odpovídající úroveň příjmů.118 

 

Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní 

politiku 2000/60/ES (WFD) 

Obsah tohoto opatření směřuje k podpoře zemědělců při řešení specifického 

znevýhodnění, které vyplývá z implementace evropských směrnic pro soustavu 

Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.119 

 

Agroenvironmentální opatření 

Úkolem tohoto opatření je dohlédnout na zachování obhospodařovaných území 

vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby 

krajiny. Dále se zabývá podporou způsobů využívání zemědělské půdy, které jsou 

v souladu se zlepšením a  ochranou životního prostředí a krajiny.120 

 

Zalesňování zemědělské půdy 

Cílem opatření je zajistit rozšíření zalesněných ploch a tím posílit biodiverzitu 

krajiny. Dalším úkolem je zlepšit ekologickou rovnováhu krajiny, stabilizovat 

hydrologické a klimatické podmínky v krajině tím, že se zvýší schopnost absorpce 

atmosférického CO2. V neposlední řadě má toto opatření za úkol přispět 

k ochraně půdy a vod.121  

 

Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a Opatření Lesnicko-environmentální 

platby 

Úkolem těchto opatření je zvýšit environmentální hodnotu lesů a dosáhnout trvale 

udržitelného využití lesní půdy a zlepšení životního prostředí a krajiny.122  

 

 

                                                 
118 Osa II  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
ii/> 
119 tamtéž 
120 tamtéž 
121 tamtéž 
122 tamtéž 



50 
 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 

lesů 

Náplní tohoto opatření je dosažení obnovy lesního potenciálu po kalamitách 

a zavedení preventivních opatření v lesích. Dále usiluje o trvale udržitelné využití 

lesní půdy a zlepšení životního prostředí a krajiny. 123 

 

5.2.5 Osa III 

Úkolem Osy III je podporování rozvoje životního prostředí a rozrůstání 

ekonomických aktivit ve venkovských oblastech. Mezi hlavní oblasti působnosti 

Osy III řadíme zejména zlepšení podmínek kvality života na venkově, tvorbu 

pracovních příležitostí, podpora vzdělávání a informovanosti hospodářských 

subjektů, ochrana kulturních památek a v neposlední řadě také podpora využití 

obnovitelných zdrojů energie.124 

 

5.2.5.1 Opatření Osy III  

Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

„Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, 

technologie a zařízení sloužící k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů 

směrem k nezemědělským činnostem včetně výstavby decentralizovaných zařízení 

pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny na 

biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv). Žadateli mohou být 

zemědělští podnikatelé.“125 

 
Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 

Toto opatření se zabývá podporou řemesel, drobné výroby a služeb pro 

hospodářství a obyvatelstvo. Do oblasti kompetencí opatření spadá též podpora 

výstavby decentralizovaných zařízení určených pro zpracování a využití 

obnovitelných zdrojů energie. Cílem těchto zařízení má být energetická 

soběstačnost venkova a splnění závazků ČR k dosažení 8% energie 

                                                 
123 Osa II  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
ii/> 
124 Osa III  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iii/> 
125 tamtéž 
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z obnovitelných zdrojů. Žadateli jsou v tomto případě mikropodniky, tedy 

podnikatelské subjekty nejmenší velikosti.126 

 

Podpora cestovního ruchu 

Toto opatření se týká pouze obcí do 2000 obyvatel. Cílem opatření je podpora 

budování ubytovacích zařízení, stravování, turistické infrastruktury, sportovních 

zařízení, půjčoven sportovního náčiní, atd. Žadatelem mohou být zemědělští 

podnikatelé, nezemědělští podnikatelé podnikající v oblasti cestovního ruchu 

a konající podnikatelskou činnost maximálně 2 roky, dále zájmová sdružení 

právnických osob či nestátní neziskové organizace. 127 

 

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

Tímto opatřením dochází k podpoře budování a opravy místních komunikací 

v obcích, investování do základní vodohospodářské infrastruktury obcí a ostatní 

technické infrastruktury, vytváření územních plánů, vylepšení vzhledu obcí, 

budování občanské vybavenosti apod. Využití tohoto opatření je zčásti omezeno 

počtem obyvatel v obcích. Projekty na realizaci výstavby kanalizací a vodovodů 

mohou být prováděny v obcích do 2000 obyvatel, kdežto ostatní projekty pouze 

v obcích do 500 obyvatel. Žadateli v tomto případě mohou být obce či svazky 

obcí, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace a nestátní 

neziskové organizace.128 

 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Cílem opatření je podpora zhodnocování a oprav kulturních památek venkova, či 

památkově významných území, venkovské krajiny, historických parků, zahrad, 

alejí apod. Do kompetencí tohoto opatření spadá také organizace a budování 

stálých výstavních expozic, muzeí zaměřených na místní historii, umělecké 

a kulturní aktivity či tradiční lidovou kulturu. Žadateli mohou být opět obce či 

svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace 

a nestátní neziskové organizace.129 

 

                                                 
126 Osa III  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iii/> 
127 tamtéž 
128 tamtéž 
129 tamtéž 
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Vzdělávání a informace 

Opatření je zaměřeno na podporu informovanosti a vzdělání fyzických či 

právnických osob, které se hodlají věnovat podnikatelské činnosti na venkově 

v rámci aktivit podporovaných v Ose III, tj. např. zakládání a rozvoje 

mikropodniků, v oblasti venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, 

v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, obnovy občanského 

vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Žadateli 

mohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají zájem na zahájení 

podnikatelské činnosti či její rozšíření na venkově v rámci osy III, dále obce, 

svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou.130 

 

Získávání dovedností, animace a provádění 

Pomoc spočívá v podpoře místních partnerství na přípravu Integrované strategie 

území, na pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí.  

Žádost smějí podávat místní partnerství (obecně prospěšné společnosti, občanská 

sdružení či zájmová sdružení právnických osob), která nejsou podpořena v rámci 

opatření Místní akční skupina.131 

 

Součástí informací pro danou výzvu, či u jednotlivých opatření, je seznam 

hodnotících a bodovacích kritérií, který je předem veřejně dostupný. Výběr 

subjektů, kterým bude dotace poskytnuta, záleží na zhodnocení daných kritérií. 

Vyhlašování schválených projektů pro jednotlivá opatření má za úkol Státní 

zemědělský a intervenční fond, který má na starosti administrativu a financování 

z fondů Evropské unie. Pro PRV v období 2007-2013 je to EAFRD.132 

 

5.2.6 Osa IV LEADER 

Osa IV LEADER se uskutečňuje prostřednictvím realizace cílů jednotlivých 

opatření Os I-III. Jedná se o osu metodickou a jejím hlavním přínosem je způsob, 

jakým činnosti rozvoje venkova realizuje a propojuje. Osa IV LEADER má 

především za úkol zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, posoudit 

                                                 
130 Osa III  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iii/> 
131 tamtéž 
132 Schválené projekty  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iii/schvalene-projekty/> 
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kulturní a přírodní dědictví venkova, upevnit ekonomické možnosti a podpořit 

administrativní a řídící schopnosti na venkově. Principy LEADERu jsou pro 

rozvoj venkova obzvláště prospěšné, neboť vedou ke vzájemné spolupráci 

subjektů, působících ve venkovském prostředí. Jde především o Místní akční 

skupiny, které LEADERu využívají a nejsou protikladem místní samosprávě, 

nýbrž stojí vedle ní jako partner a doplňují ji v úsilí o rozvoj obcí, zemědělství, 

péči o krajinu a přírodu.133 

 

5.2.6.1 Historie LEADER 

Již roku 1991 započala Evropská unie iniciativu podílet se na rozvoji 

venkovských oblastí. Na rozvoji venkova se měli podílet sami jeho občané – 

venkované. Tomu dopomohla Evropská komise, která vytvořila metodu, jež 

umožňuje venkovským obyvatelům aktivně formovat vlastní budoucnost. 

Postupně byly tedy v členských zemích EU od roku 1991 aplikovány iniciativy 

metody LEADER.134 

 
V nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, jež byla vydána dne 20. září roku 2005, je 

stanoveno sedm hlavních principů, které jsou směrodatné pro metodu LEADER. 

Podpora rozvoje venkova je zakotvena v „Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova – EZFRV“ (anglické zkratka - EAFRD), článek 61: 

 

 „Strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně 

vymezená subregionální venkovská území, 

 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – tzv. 

místní akční skupiny (MAS) 

 Přístup zdola („BOTTOM UP“) spojený s tím, že rozhodovací pravomoc 

týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží 

místním akčním skupinám, 

 Více odvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti 

mezi subjekty i projekty různých odvětví místního hospodářství,  

 Uplatňování inovačních postupů, 

                                                 
133 Osa IV LEADER  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iv/> 
134 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 6. 
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 Provádění projektů spolupráce 

 Vytváření sítí místních partnerství.135 

 

Všechny Místní akční skupiny EU se danými principy řídí. 

 

V České republice byla metoda LEADER známa již od 90. let minulého století. 

Ke vzniku prvních MAS u nás došlo v roce 2002, což bylo jednoznačné ovlivněno 

Programem obnovy venkova, který u nás fungoval v letech 1991-2006. 

 

Hlavním řídícím orgánem vyvíjejícího se programu bylo ustanoveno dne 

1. listopadu 1996 nově zřízené ministerstvo pro místní rozvoj, jež program z roku 

1991 přetvořilo a roku 1998 vydalo jeho novelizované znění. Nebýt této přípravy, 

která byla zaměřena na rozvoj a obnovu venkova a ČR do ní vložila 6,5 mld. Kč, 

metoda LEADER by pravděpodobně nikdy nedosáhla na území ČR takového 

rozmachu.136 

 
 
Ministerstvo zemědělství ČR se inspirovalo Evropskými aktivitami a poskytlo 

podmínky pro deset vybraných MAS. Poté došlo k vypsání a realizaci LEADER + 

2004-2006, který již byl dotovaný z EU a dále byl vypsán samostatný národní 

program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR, který byl 

vypisován, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství, v letech 2004-

2008. Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR na 

období 2007–2013, konkrétně Osy IV. LEADER.“137 

 

Vypsání LEADER ČR 2007 bylo velmi významným okamžikem pro MAS ČR, 

jelikož došlo k poskytnutí dotací pro 24 místních akčních skupin. Okruh MAS byl 

tímto krokem výrazně rozšířen a následovalo několik výběrových kol, po jejichž 

ukončení se počet MAS působících v letech 2007-2013 na území ČR ustálil na 

počtu 112. 138 

 

                                                 
135 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 6. 
136 tamtéž, s. 6 
137 Místní akční skupiny  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/> 
138 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 6. 
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5.2.6.2 Základní principy metody LEADER 

Základní principy a pravidla jsou odrazem národních podmínek a zvyklostí 

jednotlivých členských zemí EU. Metoda LEADER, jakožto nástroj pro rozvoj 

venkova, je uplatňována v různých prostředích. V ČR byla společnost 

v předchozích letech ovlivňována důsledky spojenými s přechodem od totalitního 

režimu k demokracii. Jednalo se o velmi významné společenské změny. MAS ČR 

působily tedy v jiných podmínkách než MAS EU. Je tedy pochopitelné, že naše 

principy pro aplikaci metody LEADER jsou odlišné.139 

 

Abychom mohli chránit přírodní a kulturní dědictví venkova a podílet se na jeho 

rozvoji, musíme se snažit o zakotvení morálních principů lidské populace, chránit 

je a prosazovat, rozvíjet mezilidské vztahy, zabývat se vzděláním a výchovou. 

Velmi důležitým úkolem je podpora informovanosti venkovských obyvatel, 

vytváření příznivých podmínek pro společenský život v každé, i v té nejmenší 

obci našeho venkova.140 

 

Principy metody LEADER:  
 

 Partnerství veřejných a soukromých subjektů 

 Využití principu „zdola nahoru“ tj. o budoucnosti regionu rozhodují lidé 

znající místní tradice a potřeby, žijící a pracující na území regionu 

 Integrované a vícesektorové aktivity 

 Místní rozvojová strategie 

 Inovativnost – tj. objevování nových řešení problémů venkovských 

regionů 

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

 Síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER141 

 

5.2.6.3 Místní akční skupiny 

Místní akční skupiny (MAS, anglicky „Local Action Group“ – „LAG“) jsou 

společenství občanů, jež je založeno na principu partnerství a spolupráce 

                                                 
139 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 6. 
140 tamtéž, s. 6 
141 Místní akční skupiny  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/> 
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soukromého, veřejného a neziskového sektoru na místní úrovni. Cílem MAS je 

především získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj 

region metodou LEADER, dále snaha o zapojení a vynaložení aktivní účasti 

občanů daného mikroregionu na jeho rozvoji, budování partnerství, sjednocování 

občanů a podpora dobrovolné činnosti.142 

 

Co do složení musí být MAS složena z více než 50% místních obyvatel 

(podnikatelů zaměřených na zemědělské aktivity, podnikatelů nezemědělského 

charakteru, členů nestátních, neziskových organizací a dobrovolníků), kteří mají 

jasně stanovené aktivity své činnosti. Velmi vhodným aspektem je také zapojení 

mladých lidí a žen do struktury místních akčních skupin. Zbylá část organizační 

struktury je sestavena z pracovníků státní a komunální sféry, kterých však musí 

být méně než 50%. Toto složení MAS je opodstatněným požadavkem proto, 

abychom mohli uskutečnit rozvoj venkova přímo na venkově, nikoli pouze 

v kancelářích místních úřadů.143 

 

Z představitelů zemědělců a zemědělských podniků, podnikatelů a soukromých 

podniků nezemědělského charakteru, nestátních, neziskových organizací 

a zástupců z oblasti životního prostředí by se měly skládat i řídící orgány MAS. Je 

také žádoucí, aby byly řídící orgány doplněny o představitele se zájmem o venkov 

z řad zvolených zástupců místních úřadů, starostů, zastupitelů měst, obcí a státní 

správy.144 

 

Realizace rozvoje venkova je řízena zdola, čímž se prohlubuje zapojení občanů 

daného území. Zájem o místní rozvoj se nedá praktikovat principem ze shora, 

neboť místní občané musí být sami přesvědčeni o významu svého snažení a musí 

ho sami chtít dosáhnout.145  

 
Geografické podmínky MAS pro LEADER 2007-2013: 

 Území musí být geograficky homogenní 

 Hustota obyvatel nesmí přesáhnout 150 obyvatel /km2 

                                                 
142 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 7. 
143 tamtéž, s. 7 
144 tamtéž, s. 7 
145 tamtéž, s. 7 
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 Stanovený rozsah 10 - 100 tisíc obyvatel 

 Počet obyvatel měst a obcí nepřesahuje 25 tisíc obyvatel 

 

„Organizačně právní podmínky: 

 Právní subjektivita (o.s., o.p.s., a dříve založené MAS mohou mít také 

právní subjektivitu z.s.p.o.) 

 Statut, stanovy, organizační řád, struktura organizace 

 Vlastní projednaná a schválená strategie pro dané území MAS a její 

následné inovace 

 Členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm 

musí působit“146 

 

Je nezbytně nutné, aby MAS splnily uvedené podmínky. 

 

Místní akční skupina pracuje metodou LEADER pouze tehdy, pokud rozděluje 

finanční prostředky a v celém průběhu realizace projektů je kontroluje následnými 

aktivitami: 

 Vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, kontroluje anebo 

i zpracovává či napomáhá zpracovat projekty MAS a projekty členů MAS, 

školí členy MAS 

 Provádí výběry projektů (s jednoznačnými hodnotícími kritérii 

a jednoznačnými postupy výběrové komise) 

 Ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, finanční zdraví 

apod. 

 Kontroluje průběh realizace před, v průběhu a po skončení projektu 

 Schvaluje projekty na úrovni veřejného projednání nebo řídicími orgány 

MAS a ty předkládá k rozhodnutí výběrové komisi.“147 

 
MAS je při výběru projektů k realizaci oprávněna stanovením jejich pořadí 

a dalšího postupu realizace. Práce, jež je vykonávána metodou LEADER, očekává 

použití kreativních a inovačních postupů, tzn., že není omezena tímto výčtem, 

                                                 
146 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 7. 
147 tamtéž, s.7 
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nýbrž předpokládá využití a hledání nových metod. Je nutné znovu zdůraznit, že 

MAS finanční zdroje jen nečerpá, ale především je získává a rozděluje.148 

 

V současné době funguje na území České republiky přibližně 150 MAS.  

 

5.2.6.4 Opatření Osy IV LEADER  

 
Místní akční skupina 

Toto opatření je realizováno na základě principů LEADER a slouží k realizaci 

Strategického plánu LEADER místních akčních skupin. Místní akční skupiny 

musejí splnit kritéria přijatelnosti, aby jim byla poskytnuta podpora v rámci tohoto 

opatření. Kritéria jsou posuzována SZIF a vybírá je Hodnotitelská komise složená 

ze jmenovaných expertů.149 

 

Realizace místní rozvojové strategie 

Toto opatření poskytuje podporu projektům, které jsou ve shodě s příslušnými 

podmínkami opatření programu rozvoje venkova a se schváleným Strategickým 

plánem LEADER místní akční skupiny. Dané projekty vybírá na základě předem 

určených bodovacích kritérií a pomocí své výběrové komise místní akční skupina. 

Jedním z nepostradatelných kritérií je prosazování inovačních přístupů na 

realizaci projektu. Výběr projektů Místními akčními skupina probíhá minimálně 

jednou ročně.150  

 

Realizace projektů spolupráce 

Toto opatření je zaměřeno na poskytnutí podpory projektů spolupráce mezi 

územími na národní úrovni nebo nadnárodní úrovni, kde má za cíl posílit 

spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na území 

třetích zemí. Opatření má za úkol využít příkladů nejlepší praxe, která posílí 

inovace a předávání znalostí.151 

 

                                                 
148 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, LEADER – budoucnost venkova 2009. 2009. 32 s. ISBN: 
978-80-7084-856-2. s. 7. 
149 Osa IV LEADER  [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-
iv/> 
150 tamtéž 
151 tamtéž 
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6 Dotace pro rozvoj obcí v praxi 

 
Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. má obec právo hospodařit se svým 

majetkem a spravovat ho. Dle § 2 pečuje obec o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů. V § 35 se dočteme, že obec v rámci samostatné 

působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování 

potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, 

výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. Na základě těchto informací jdoucích ze zákona o obcích vyplývá mimo 

jiné možnost obce žádat o dotace.  

 
 

6.1 Jak požádat o dotaci z PRV 

1. Představa 

Na počátku vůbec celého procesu žádosti o dotaci by měla být představa 

potencionálního žadatele o tom, jaký projekt by chtěl realizovat.152 

 

2. Získání základních informací 

Druhým krokem by mělo být pečlivé nastudování dokumentů souvisejících 

s daným Programem. Programový dokument by měl obsahovat jednotlivá 

opatření, okruh možných příjemců dotace, podmínky dotace, územní omezení, 

způsobilé výdaje, atd.153 

 

3. Konkrétní záměr 

V případě, že zájemce o dotaci nalezl v programových dokumentech oblast 

podpory, do které spadá i jeho projekt, měl by si do detailu promyslet, jaký 

konkrétní záměr chce zrealizovat a do kterého opatření zamýšlený zájem 

spadá.154 

 

                                                 
152 Jak požádat o dotaci z PRV [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné 
z: <.http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-
informace/jak-ziskat-dotaci-z-prv/> 
153 tamtéž 
154 tamtéž 
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4. Získání podrobných informací 

V případě, že má žadatel o dotace již ucelenou představu o svém záměru, je 

v jeho zájmu, aby důkladně prostudoval Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova pro konkrétní opatření. Ke každému opatření se vztahují jeho 

vlastní Pravidla, složená z Obecných a Specifických podmínek. Studium 

žadatele by mělo proto zahrnovat také obě tyto části.155 

 

5. Doplnění informací 

V případě, že má zájemce o dotaci i po přečtení veškerých veřejně dostupných 

informací přesto nějaké nesrovnalosti a je mu něco nejasné, má právo obrátit 

se na Ministerstvo zemědělství či SZIF a ti jsou povinni mu danou 

problematiku osvětlit a poskytnout mu doplňující informace.156 

 

6. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu 

Výzvy vyhlašuje ministr zemědělství a jsou zveřejněny buď na internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství, nebo na internetových stránkách Státního 

zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz). Na internetových stránkách 

Ministerstva zemědělství je najdeme v sekci Program rozvoje venkova na 

příslušné období, v Aktualitách či v Kalendáři akcí – typ „Dotační výzva“157 

 

Žadatel by měl být schopen k žádosti o dotaci předložit veškeré povinné 

přílohy, které jsou stanoveny v Pravidlech pro příslušné opatření (např. různá 

potvrzení, stavební povolení, atp.). V případě, že Pravidla pro dané opatření 

ještě nebyla zveřejněna, může se žadatel řídit Pravidly, která již byla 

stanovena pro jiná opatření, neboť základní podmínky bývají vesměs velmi 

podobné.158 

 

7. Vyhlášení výzvy 

Žadatel o dotaci by si měl opět velmi pečlivě prostudovat nejnovější 

uveřejněnou verzi Pravidel, neboť mohla být aktualizována. Dále by si měl 

                                                 
155 Jak požádat o dotaci z PRV [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné 
z: <.http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-
informace/jak-ziskat-dotaci-z-prv/> 
156 tamtéž 
157 tamtéž 
158 tamtéž 
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stáhnout formulář žádosti a další dokumenty související s podáním žádosti, 

které nalezne na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu.159 

 
8. Vyplnění žádosti o dotaci 

Žadatelovým úkolem je vyplnit žádost o dotaci na předepsaném formuláři 

a připravit k ní veškeré povinné přílohy. Žádosti o dotaci se podávají na 

regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu. Pokud má 

žadatel nějaký problém, související s vyplněním žádosti, může se na 

regionální odbory obrátit s žádostí o radu a ty jsou povinny poskytnout mu 

příslušné informace.160 

 

9. Podání žádosti o dotaci 
 
Příjem žádostí o dotaci se uskutečňuje v termínu, který je stanoven ve výzvě. 

V rámci tohoto termínu musí žadatel o dotaci předložit příslušnému 

regionálnímu odboru SZIF svou žádost. Pokud žadatel splnil všechny 

podmínky pro podání žádosti, je jeho žádost úspěšně zaregistrována. Po 

registraci žádosti dojde k její administrativní kontrole. V případě, že má 

žádost nějaké nedostatky, je žadatel vyzván k jejich nápravě. V další fázi je 

žádost podrobena kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů. Pokud je projekt 

schválen ke spolufinancování a nejsou zjištěny nedostatky v předložených 

přílohách při podpisu Dohody, je s žadatelem o dotaci uzavřena Dohoda, která 

stanovuje, že mu bude poskytnuta dotace v případě, že neporuší Pravidla v ní 

obsažená.161 

 
10. Dotace 

V praxi probíhá financování projektu tak, že si žadatel projekt nejprve 

financuje sám a teprve zpětně jsou mu dané finanční prostředky proplaceny na 

základě předložených účtů. Dotace z Programu rozvoje venkova je tedy 

poskytována ve většině případů dodatečně po předložení žádosti o proplacení 

a proplacených faktur.162 

                                                 
159 Jak požádat o dotaci z PRV [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné 
z: <.http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/zakladni-
informace/jak-ziskat-dotaci-z-prv/> 
160 tamtéž 
161 tamtéž 
162 tamtéž 
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„Konečným příjemcem je veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě 

předložené projektové žádosti pro pomoc prostřednictvím operačního 

programu obdrží finanční prostředky ze strukturálních fondů“163 

 

6.2 Žadatel o dotaci – obec Hory 

Financování peněžně náročných projektů je pro malé obce obtížné. Obecní 

rozpočty jsou z pohledu inovací a rozvoje velice omezené. Obce, kterých je 

v České republice asi 6250, spolu s Francií nejvyšší počet na obyvatele, se proto 

sdružují do dobrovolných svazků obcí. Nové vyhlídky s sebou přinesl vstup ČR 

do Evropské unie v roce 2004. Zájmem celého Společenství je neustálý 

a udržitelný rozvoj, který je v posledních plánovacích obdobích soustředěn na 

rozvoj kohezní politiky uvnitř jednotlivých členských zemí. Při čerpání finančních 

prostředků formou dotací z fondů je podstatné si uvědomit, že se nejedná o sanaci 

mandatorních výdajů státu, žadatelé musí projít nesnadným výběrovým procesem 

a finanční prostředky jsou vždy vypláceny až ex post, takzvaně až po schválení 

a realizování projektu.  

 

Od roku 2006 je obec Hory členem Místní akční skupiny Sokolovsko (MAS), 

která se zejména soustředí na rozvoj tohoto regionu. Na základě partnerského 

přístupu byla vypracována integrovaná rozvojová strategie. Došlo ke kooperaci 

mezi sektorem veřejným, neziskovým a podnikatelským. 

 

„Ukazuje se, že místní samospráva, zejména osoba starosty, představuje 

významného aktéra lokálního rozvoje malých obcí.“164 Dle využití Typologie 

starostů dle Getimise a Hlepase165 bychom starostu obce Hory, pana Milana 

Pokorného, mohli označit za představitele kooperativního, spíše vizionáře, než 

facilitátora konsenzu, uplatňujícího strategický přístup. O jeho kooperativních 

schopnostech vypovídá začlenění obce Hory do MAS Sokolovsko, dále uzavírání 

partnerských smluv, příhraniční spolupráce se Spolkovou republikou Německo či 

zapojení do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ.  

                                                 
163 Wokoun R. a kol. Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, 
implementace a monitorování. Praha: Oeconomica, 2004, 77 s. ISBN: 80-245-0734-X. s.54. 
164 BERNARD, Josef a kol. Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. 1. 
vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010. 126 s. ISBN: 978-80-7330-187-3. s. 7. 
165 tamtéž, s. 25 
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6.2.1 Žádost o dotaci 

 
Prostřednictvím MAS Sokolovsko podala obec Hory Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu (SZIF)  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na 

vybudování Dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi. V rámci záměru - 

podaní žádosti o dotaci z programu LEADER 4. Výzva - uzavřela obec Hory 

smlouvu o partnerství se třemi subjekty, a to s obcí Královské Poříčí, firmou 

Loketské městské lesy, s.r.o. a občanským sdružením Jezdecký klub Farma Hory. 

Partner a nositel projektu se budou na projektu podílet společně, avšak 

odpovědnost za realizaci projektu nese výhradně nositel projektu, tedy obec Hory.   

 

Další informace o partnerské spolupráci se nacházejí v příloze č. 3. 

 

Návrh výstavby dětského hřiště vyšel z jedné z hodnotících dimenzí rozvoje obcí. 

Hřiště spolu s klidovou zónou pro matky s dětmi bylo schváleno jako zařízení 

s každodenním využitím, ve kterém se realizoval záměr zvýšit občanskou 

vybavenost obce. Cílem projektu bylo nejen vytvoření dětského hřiště 

a odpočinkové zóny, ale také poskytnutí kvalitního zázemí pro rozvoj tělesných 

a sociálních aktivit dětí a rodičů. V obci Hory do doby realizace projektu žádné 

sociální vyžití pro děti nebylo. Místem setkání se stávalo pouze velké 

neudržované fotbalové hřiště se dvěma bránami bez sítí. Proto byla výstavba 

projektu velmi vítána a myslím si, že rozhodně splnila svůj účel. K 31. 12. 2009 

žilo v obci 224 obyvatel, z toho bylo 35 dětí ve věku 0-14 let. Počet dětí se za 

poslední léta zvýšil na 40. V současné době je v obci Hory očekáván strmý růst 

obyvatel, vzhledem k tomu, že je obec vyhledávaným satelitem Karlových Varů. 

Předpokládá se, že do roku 2025 budou mít Hory okolo 800 obyvatel. Svou 

návštěvností dětské hřiště dalece přesahuje hranice obce Hory, neboť k nám jezdí 

rodiče s dětmi i z vesnic blízkého okolí.  

 

Účelem dotační politiky ze strany Evropské unie je také posílit zájem 

o podporovanou problematiku, zvýšit dynamiku a efektivitu budoucích návrhů, 

které navazují na již úspěšně realizované projekty. Konkrétně na zrealizovanou 

akci - výstavba Dětského hřiště a klidové zóny navazuje další plán – „Zeleň 

u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“. 
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Ve formuláři Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, který naleznete 

v příloze č. 2, se uvádí: Informace o žadateli, Struktura financování a režim 

podpory projektu, Popis projektu.  

 

 

6.2.2 Dohoda o poskytnutí dotace z PRV 

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV vznikla na základě výzvy Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který byl spolu s obcí Hory jejím 

signatářem. 

 

Tento smluvní dokument obsahuje následující body: 

I. Smluvní strany 

II. Žádost 

III. Výše podpory 

IV. Způsobilé výdaje 

V. Termíny 

VI. Platební podmínky o poskytnutí dotace 

VII. Obecné povinnosti příjemce dotace 

VIII. Kontroly 

IX. Změny 

X. Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podmínek pro 

poskytnutí dotace a odstoupení od projektu 

XI. Výpověď Dohody 

XII. Závěrečná ustanovení 

Obsah jednotlivých bodů je detailně popsán v příloze č. 4. 

 

6.2.3 Uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti 

Obec Hory (dále zadavatel) uzavřela smlouvu se společností ABRI, s.r.o. (dále 

dodavatel), která se zavázala poskytnout obci poradenskou činnost, související se 

získáním dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Předmětem smlouvy byl 

závazek dodavatele zpracovat a zkompletovat žádost o dotaci v rámci Programu 

rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 na akci „Dětské hřiště a klidová zóna 
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pro matky s dětmi“. Dále se dodavatel zavázal jednat se zástupci zadavatele při 

upřesňování znění žádosti, jednat s příslušnými orgány státní správy při 

projednávání předmětu smlouvy, apod. 

 

Kopie smlouvy je obsažena v příloze č. 5. 

 

6.2.4 Výběrové řízení na dodavatele 

Obec má za úkol uveřejnit profil zadavatele veřejné zakázky v elektronické 

podobě na internetu. Tento proces nahradil postup, kdy se dodavatel se zájmem 

o realizaci projektu musel osobně dostavit na obecní úřad a zde si převzít tištěné 

materiály týkající se veřejné zakázky.  

 

Avšak řada starostů obcí je s tímto elektronickým postupem nespokojena a volá 

zcela oprávněně po zjednodušení administrativy, která souvisí se zadáváním 

veřejných zakázek. Z důvodu složitosti legislativy žádají o vytvoření 

jednoduchého manuálu, který by pomohl překonat záludnost předpisů a usnadnil 

práci.166 

 

Problematiku zadávání veřejných zakázek v českém právním systému upravuje 

Zákon o veřejných zakázkách. 

 

Proces výběrového řízení na dodavatele byl zahájen dne 27. července 2012, kdy 

obec Hory odeslala výzvu k podání nabídky.  

 

Ve vypracované Zadávací dokumentaci, jež obec Hory uvedla na internetu, byla 

mimo jiné stanovena předpokládaná cena veřejné zakázky na cca 1 milion Kč bez 

DPH. Všichni zúčastnění uchazeči museli předložit položkový rozpočet v tištěné 

verzi. Veškeré došlé nabídky, uzavřené v obálce a označené „Dětské hřiště 

a klidová zóna pro matky s dětmi“ – NEOTVÍRAT, byly podány na obec Hory ve 

dvou vyhotoveních (originál + kopie). Lhůta pro podání nabídky byla stanovena 

na 13. 8.2012 do 10 hodin. 

 

                                                 
166 TICHÁ, Miroslava. Obec & finance: odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. 

Metodika zavádění veřejných zakázek.  Praha: Triada, 2014, roč. 19, č. 1. s. 26. ISSN: 1211-4189. 
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Obec Hory, jakožto zadavatel, oslovila celkem 5 zájemců na dodavatele, z nichž 

jeden na oslovení nijak nereagoval. Výběrového řízení se tedy zúčastnili pouze 4 

dodavatelé. Starosta obce Hory, pan Milan Pokorný, předložil neotevřené obálky 

s nabídkami pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště a klidová 

zóna pro matky s dětmi“ a navrhl členy výběrové komise: Milana Pokorného, 

Lucie Švarcovou a Milana Nezbedu. Všichni členové výběrové komise byli 

poučeni a museli vydat prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k veřejné zakázce. 

Toto stvrdili podepsáním prohlášení o nepodjatosti. Výběrové řízení se konalo 

v zasedací místnosti obecního úřadu Hory v rámci zasedání zastupitelstva dne 13. 

srpna 2012 od 17:00 hod. Výběrová komise předložila zastupitelstvu svůj návrh 

na vítěze výběrového řízení, jímž by se měla stát firma Tomovo parky s.r.o. Spolu 

s návrhem na vítěze byly zastupitelům předloženy i argumenty, proč byla daná 

firmu vybrána. V potaz byla brána výše cenové nabídky na realizaci projektu, dále 

doba, za kterou byla firma schopna danou zakázku zhotovit, atd. Členové 

zastupitelstva rozhodnutí výběrové komise vyslechli a usnesli se k hlasování. Jak 

již bývá zvykem, rozhodnutí výběrové komise bylo shodné s výsledkem hlasování 

zastupitelů a zakázku tedy vyhrála firma Tomovo parky s.r.o. 

 

O zasedání zastupitelstva bylo vydáno Usnesení zastupitelstva obce Hory č. 

57/08/2012, na základě kterého bylo úspěšným a neúspěšným uchazečům 

výběrového řízení zasláno oznámení o výsledku hlasování.  

 

Detailně je proces výběrového řízení na dodavatele popsán v příloze č. 6. 

 

 

6.2.5 Realizace akce 

Na základě vyhlášeného výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána 

firma Tomovo parky s.r.o. Stavební práce, náplň veřejné zakázky, byly 

ohraničeny časovým rámcem, kdy nejpozději 30. září 2012 měla být stavba 

převzata spolu s předávacím protokolem. V tomto případě na realizaci stavby 

inženýrského pozemního charakteru nebylo nutné ohlášení stavby ani stavební 

povolení, jak je blíže specifikováno v Zákonu o územním plánování a stavebním 

řádu.  
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Vybraná dodavatelská firma musela respektovat všechny požadavky ze strany 

zadavatele, který její pohledávky plnil vždy v lhůtě splatnosti. Financování ex 

post ze strany Evropské unie se smluvního vztahu mezi zadavatelem 

a dodavatelem nijak nedotklo.  

 
 

6.2.6 Umístění informační tabule 

Dle přílohy VI. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 o informačních a publikačních 

opatřeních je nutno zajistit informace a publicitu o opatření financovaných podle 

Programu rozvoje venkova. Obligatorně je stanoveno, že každý příjemce 

finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je povinen zveřejnit instituce, 

které se na realizování projektu podílely. V tomto konkrétním případě došlo 

k uveřejnění na oficiálních internetových stránkách obce 14 dní před podáním 

žádosti o dotaci. Po realizaci projektu bylo také na stránkách obce uveřejněno 

pozvání na slavnostní otevření Dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi.  

 

Obrázek 1:  

Otevření dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi - 21. 10. 2012 

 

Pramen: Otevření dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi [online]. [cit. 2014-03-25]. 
Dostupné z: < http://obec-hory.cz/fotogalerie/otevreni-detskeho-hriste> 

 

Dále byla v prostoru hřiště umístěna informační tabule, která návštěvníky 

upozorňuje na zdroje financování. Tabule se instaluje po dokončení realizace 
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projektu, tj. nejpozději v den obdržení finančních prostředků na běžný účet, a je 

na daném místě umístěna po celou dobu fungování propagovaného projektu. 

Informační tabule musí splňovat kritéria jako je např. popis projektu, symbol 

a slogan Společenství, logo Programu rozvoje venkova ČR, apod. Minimální 

formát tabule je A3 a materiál, ze kterého je vyrobena, musí být voděodolný.  

 

Veškeré technické prostředky, jako jsou informační tabule, billboardy, plakáty 

a samolepky, financuje příjemce dotace z vlastních finančních zdrojů. 

 

Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření 

při realizaci projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR jsou popsány 

v příloze č. 7. 

 

Obrázek 2:  Informační tabule 
 

 
Pramen: Otevření dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi  [online]. [cit. 2014-03-25]. 
Dostupné z: < http://obec-hory.cz/fotogalerie/otevreni-detskeho-hriste> 

 
 

6.2.7 Podání žádosti SZIF o proplacení výdajů 

Tuto žádost podala obec Hory Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu dne 

16. 11. 2012. Její součástí bylo přiložení tří účetních dokladů a vyčíslení celkové 

částky výdajů na 910 205 CZK. Dále obec doložila: Doklad o uhrazení závazku 
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dodavateli, Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví příjemci, Čestné 

prohlášení, že o užívání stavby není zapotřebí kolaudačního souhlasu, 

Dokumentaci k zadávacímu řízení, Soupisku účetních dokladů ke způsobilým 

výdajům, Položkový rozpočet projektu.  

 

Viz příloha č. 8. 

 
 

6.2.8 Kontrola pracovníků SZIF 

Dalším důležitým krokem je vlastní kontrola pracovníků Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Sídlo Regionálního odboru SZIF je v Ústí nad Labem, proto 

odsud dne 18. 1. 2013 přijela kontrolní skupina.  

 

Kontrolní skupina RO SZIF vypracovala Protokol o kontrole fyzické realizace 

projektu dle č. 24 kontrolního nařízení (KFRP). Náplní kontroly bylo např. 

zkontrolování dokladů, účetnictví, prohlídka realizovaného dětského hřiště, atp. 

Zjištěním provedené kontroly bylo bezzávadná realizace projektu, na jejímž 

základě obec Hory, příjemce dotace, mohla požádat o proplacení výdajů. 

 

Viz příloha č. 9. 

 
 

6.2.9 Oznámení o schválení platby 

Na základě kontrolní skupinou předložených dokumentů vypracoval Regionální 

odbor SZIF Oznámení o schválení platby, které bylo výsledkem podané Žádosti 

o proplacení výdajů čerpaných v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 

2007-2013. Dokument obsahuje adresné označení příjemce dotace, dále pak 

zvýšenou výši dotace, která je rozdělena do tří bodů – příspěvek společenství – 

EU, příspěvek z národních zdrojů a celková částka. 

 

Konkrétní výši dotací naleznete v příloze č. 10. 
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Závěr 

Čerpání unijních prostředků je v současné době často reflektovaným tématem. 

Oblast venkova zaujímá důležité postavení jak z pohledu jednotlivce, tak 

i Evropské unie. Jako řadový občan mám také zájem na participaci při 

zkvalitňování prostředí, ve kterém žiji. Viděno prizmatem unijního společenství 

tvoří venkovské oblasti 90 % celkové plochy. Pro další inovativní rozvoj celé 

Evropské unie je tak nezbytné, aby tyto oblasti stály v popředí a aby kohezní 

politika byla v centru zájmu i v nadcházejících programových obdobích.  

 

Venkov z pohledu moderních trendů má co nabídnout v mnoha aspektech. 

Tradiční způsob života, folklórní bohatství, bio produkty či agroturistika jsou jen 

malou ukázkou bohaté oferty venkovských oblastí.  

 

Cílem této práce bylo představit regionální politiku a fondy Evropské unie 

v teoretické části.  V praktické části jsem si zvolila rozvoj obce Hory, kde trvale 

žiji a mám tak možnost pozorovat její inovativní vývoj. Tato obec dle mého 

názoru plně naplňuje svůj potenciál malé obce – je členem MAS Sokolovsko, 

uzavřela partnerské smlouvy  - s obcí Královské Poříčí, jezdeckým klubem Farma 

Hory, s Loketskými městskými lesy, s.r.o.; navázala příhraniční spolupráci se 

Spolkovou republikou Německo, dobrovolně se zapojila do svazku obcí 

Mikroregion Sokolov východ. Tezí pro mou práci bylo chápání Evropské unie 

jako přínosného partnera v oblasti rozvoje venkova.  

 

Projekt obce Hory - výstavba „Dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“ 

byl realizován v rámci osy IV. LEADER – Strategický plán LEADER MAS 

Sokolovsko v roce 2012. Celková výše dotace z Programu rozvoje venkova 

dosáhla 80 % z přiznatelných nákladů. V rámci tohoto dotačního titulu byla dále 

podána žádost na projekt „Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky 

s dětmi“. Podpořený záměr pomohl nejen k revitalizaci zeleně v obci, ale také ke 

zkvalitnění podmínek pro tělesný a sociální rozvoj dětí a jejich rodičů. 

 

Domnívám se, že finanční prostředky z Evropské unie mohou i do budoucna 

napomoci dalšímu progresivnímu rozkvětu obcí. Konkrétně v obci Hory je 

v střednědobém horizontu plánováno několik developerských projektů, kdy by 
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mělo dojít k rozšíření obecní zástavby. Zvýšení kupní síly by tak mohlo přispět ke 

zkvalitnění poskytovaných služeb a usnadnit vybudování nového kulturně 

sociálního zázemí.  

 

V současnosti se připravuje programové období 2014-2020, které je v konsenzu 

s nadcházejícím rozpočtovým rámcem Evropské unie. Finanční alokace pro 

Českou republiku nebyla ještě pevně stanovena a struktura jednotlivých programů 

se ještě utváří. Obec Hory, stejně jako Karlovarský kraj, pod který územně spadá, 

se však na toto období již intenzivně připravuje. V krátkém srovnání – v minulém 

programovém období 2007 – 2013 Česká republika získala největší díl dotací 

v Evropě v přepočtu na jednoho obyvatele. Bohužel ve finálním hodnocení 

členských zemí jsme se umístili až na konci tabulky, před Rumunskem, 

Bulharskem, Maltou a Itálií. 

 

Rozšiřování vlastního zkušenostního komplexu je zejména v právní oblasti 

nezbytné. S digitalizací některých dokumentů došlo k určitému usnadnění, avšak 

požadavky na orientaci v právních systémech, zejména po vstupu ČR do EU, se 

naopak vlivem globalizace stupňují.  

 

Pokud tato práce poslouží jako báze dalšímu bádání, došly mé snahy plného 

naplnění.  
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Resume 

Cílem této diplomové práce je představit dotační politiku Evropské unie 

z několika hledisek.  Důraz je přitom kladen na rozvoj obcí s praktickým 

přesahem využití dotačních prostředků v  obci Hory. Z funkčního hlediska je 

práce rozdělena na část teoretickou a na ní navazující část praktickou. 

V teoretické části je vymezena regionální politika EU, fondy EU a operační 

programy; praktickou část tvoří rozbor čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů v malé obci.  

 

Bibliograficky je daná problematika široce zpracovaná. Teorie však často 

substituuje praxi, proto jsem se rozhodla recipientovi metodou deskripce popsat 

modelovou situaci, kdy za přispění z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova bylo v obci Hory vybudováno dětské hřiště, které přineslo prospěch 

celému regionu. Tezí pro mou práci bylo chápání Evropské unie jako přínosného 

partnera v oblasti rozvoje venkova. 

 
Klíčová slova 
 
regionální politika, strukturální fondy EU, operační programy ČR, programové 

období, rozvoj venkova, dotace, program LEADER 
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Resumen 

El objetivo de esta tesis de diploma es presentar la política de subsidios de la 

Unión Europea desde varios aspectos. Enfocado está el desarollo de los pueblos 

con la incursión práctica del aprovechamiento de las subvenciones en la aldea 

Hory. La tesis está dividida en dos partes – primera la parte teórica consta de - la 

política regional, los fondos de la UE, programas operativos; seguida con la parte 

práctica que forma una análisis del cobro de los fondos estructurales europeos en 

una aldea pequeña.  

 

La bibliografía que trata de este tema está muy amplia. La teoría muchas veces 

reemplaza la práctica, por eso decidí a mostrar, con el método descriptivo, al 

lector la situación de modelo cuando gracias a los fondos europeos fue construydo 

el parque infantil en la aldea Hory. Este proyecto ha traído un gran provecho 

a toda región. La tesis de mi trabajo final fue el entendimiento a la Unión 

Europea, como al socio contribuydo al desarollo de la región.  

 
Palabras claves 
 
política regional, fondos estructurales de la UUEE, programas operativos de RCh, 

etapa de programa, desarollo de campo, subsidios, programa LEADER 
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