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Úvod 

Dnem přistoupení České republiky do Evropské unie, 1. května 2004, se 

naší zemi naskytla příležitost plného využívání finančních prostředků regionální 

politiky v rámci hospodářské a sociální soudržnosti směřující ke snížení rozdílů 

v životní úrovni občanů jednotlivých regionů. Touto politikou chce Evropská unie 

přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, 

kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. 

Jedním z hlavních cílů je též vytváření nových pracovních míst. 

Využít pomoc z rozpočtu EU může široké spektrum žadatelů. Od 

podnikatelů, obcí, měst a krajů až k neziskovým organizacím. Tyto subjekty tak 

mají možnost předkládat žádosti o podporu svého rozvojového projektu, a to 

především v rámci dotačního systému strukturálních fondů EU, Fondu 

soudržnosti, Iniciativ Společenství a dalších programů EU. Finanční prostředky 

jsou České republice přidělovány na jednotlivá sedmiletá programovací období. 

V období 2004 - 2006 proběhlo pro ČR první zkrácené programovací období 

(nezkrácené programovací období je vymezeno roky 2000 - 2006), kdy měla 

Česká republika k dispozici zhruba 80 mld. Kč, jež rozdělila především 

prostřednictvím pěti operačních programů. Nyní nás v letech 2007 - 2013 čeká 

programovací období druhé, co do množství finančních prostředků i operačních 

programů mnohem bohatší. Česká republika přerozděluje přibližné 752,70 mld. 

Kč. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z 

národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje 

maximálně 85 % způsobilých výdajů.1 

Vzhledem k výši přerozdělovaných peněz nezůstalo téma strukturálních 

fondů EU bez povšimnutí českých médií. Novináři velmi rychle pochopili, že se 

jedná o velkou příležitost ke vzniku mnoha rozvojových projektů - a 

samozřejmě i ke vzniku korupčního prostředí. Tomuto tématu tak věnovali 

určitou pozornost. Z důvodu nedostatečného prostudování tohoto složitého 

tématu jsou však v médiích leckdy zveřejňovány nepřesné, neúplné či 

nepravdivé údaje. Často novináři nepřikládají oblasti fondů dostatečnou 

důležitost, která možná pramení právě z jejich neznalosti problematiky. Proto 

1 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy Evropské unie [online], 
[cit. 2007-05-09] , Dostupné z http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-proqramy-2007-2013. 
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jsem se rozhodla věnovat tomuto dosud nezpracovanému tématu zvláštní 

pozornost formou bakalářské práce. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala s ohledem na své zkušenosti 

s problematikou strukturálních fondu Evropské unie. Externě pracuji pro 

poradenskou agenturu G-PROJECT, s.r.o., která zpracovává žádosti o dotace 

z evropských a dalších fondů, stejně jako žádosti o krajské granty, řídí a 

vyúčtovává projekty. Během této externí spolupráce jsem napsala několik 

žádostí o dotace z evropských a norských fondů, řídila schválené projekty a 

vypracovala závěrečné zprávy a žádosti o proplacení výdajů projektu. Zároveň 

jsem během této spolupráce psala tiskové zprávy o novinkách v dotacích a 

projektech financovaných z fondů EU. Vedle praxe v soukromém sektoru jsem 

také pracovala na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Odboru grantů a 

evropské integrace - oddělení řízení grantů a projektů. Vědomosti o této 

problematice mi umožní detailní zkoumání mediálního zpracováni strukturálních 

a dalších fondů. 

Tato bakalářská práce se vedle článků o strukturálních a dalších fondech 

Evropské unie zabývá také články o krajských grantech a Finančním 

mechanismu EHP/Norsko, které vedle evropských peněz také představují 

nezanedbatelný zdroj finančních příspěvků a nebyly sledovanými periodiky 

opomenuty. Články, jež se týkají těchto fondů, jsou sledovány ve 

dvou obdobích. Prvním obdobím je 1. 4. 2004 - 31. 5. 2004, tedy těsně před 

vstupem České republiky do Evropské unie a těsně po tomto vstupu. Druhým 

obdobím je 1. 10 2006 - 31. 12. 2006, tedy konec prvního programovacího 

období. V těchto obdobích jsou sledovány články na dané téma v denících 

Mladá fronta DNES (s regionální přílohou pro jižní Čechy), Hospodářské noviny 

a Českobudějovický deník. Z odborných periodik jsem sledovala a informace 

čerpala z Dotačního věstníku, měsíčníku vydavatele ECONOMIA a.s. 

zaměřeného na přidělování dotací ze zdrojů ČR a EU a jednotlivé fáze 

dotačního procesu. 

Z výběru novin lze vydedukovat, že důraz je kladen na region jižní Čechy. 

Je tak učiněno z toho důvodu, abych mohla využít své zkušenosti z praxe 

v j ihočeské poradenské agentuře a Krajském úřadě Jihočeského kraje. Díky 

této praxi mám k dispozici informace o realizovaných projektech v jižních 
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Čechách, o kterých dané deníky píší, a mohu tak srovnávat realitu 

s informacemi v článcích. 

Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je téma strukturální a další fondy 

EU, Finanční mechanismus EHP/Norsko a krajské granty zpracováno médii. 

Jaké informace média zajímají, jakým způsobem média téma zpracovávají, kde 

uvádějí média nepřesné informace, v jakém množství se média tématu 

věnovala a další. 

Bakalářská práce nejprve co nejstručnějším a nejvýstižnějším způsobem 

představuje problematiku strukturálních a dalších fondů EU v programovacím 

období 2004 - 2006 i programovacím období 2007 - 2013 a popisuje jednotlivé 

operační programy. Dále informuje o předvstupních fondech Evropské unie, 

krajských grantech a Finančním mechanismu EHP/Norsko. Nedílnou součástí 

práce je pojednání o povinné publicitě projektů. Tyto informace jsou nezbytné 

k pochopení stěžejní části práce, kterou je samotné zmapování zpracování 

tématu třemi českými deníky. Vyhledala jsem veškeré články v daném období a 

v daných denících týkající se určeného tématu. Následně jsem v článcích 

sledovala jednotlivé stanovené prvky. Sledování jsem vyhodnotila a vyvodila 

z výsledků určitý závěr. Pro větší přehlednost jsem výsledky zpracovala do 

grafů, které jasně ukazují, jak byl sledovaný prvek médii pojat. Bibliografické 

údaje o analyzovaných článcích jsou uvedeny v Příloze č. 5. Bakalářská práce 

rovněž obsahuje pojednání o odborných periodicích, která se tématem zabývají, 

a kapitolu o nejčastějších chybách novinářů. 

V bakalářské práci provádím analýzu, která v grafech zachycuje 

kvantitativní četnost stanovených prvků. Tyto prvky jsem stanovila na základě 

studia materiálů. Tato metoda umožní názorné pochopení předmětu práce. 
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1. Předvstupní fondy Evropské unie 

Vzhledem k tomu, že projekty financované z tzv. předvstupních fondů 

Evropské unie dobíhaly až do roku 2006, vyskytují se informace o 

předvstupních fondech i ve sledovaných článcích této bakalářské práce. Proto 

považuji za nezbytně nutné uvést na tomto místě základní informace o těchto 

fondech. 

Předvstupní nástroje EU byly určeny pro kandidátské země s cílem 

napomáhat při řešení konkrétních úkolů zavádění evropské legislativy. 

Předvstupní fondy EU byly po vstupu ČR do EU nahrazeny možností využívání 

strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Fondy, jež Česká republika 

využívala před vstupem do EU, byly Phare, ISPA a SAPARD. 

2. Programovací období 2000 - 2006 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), nazývaná též 

regionální a strukturální politikou, zaujímá jedno z dominantních postavení 

v rámci celkové hospodářské politiky EU. Na aktivity v rámci politiky HSS byla 

vyčleněna více než třetina finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie na 

léta 2000 - 2006. Značná část těchto prostředků směřovala do méně 

rozvinutých členských zemí, mezi které se po vstupu do EU zařadila spolu 

s ostatními přistupujícími zeměmi také Česká republika (pro ČR se tedy 

používá termín „zkrácené programovací období 2004 - 2006"). ČR mohla 

v rámci zkráceného programovacího období 2004 - 2006 čerpat ze zdrojů EU 

80 mld. Kč. 

„Strukturální politika EU rozvíjí a sleduje činnosti, které vedou k posilování 

hospodářské a sociální soudržnosti v rámci všech zemí EU včetně 

kandidátských. Úsilí je zaměřeno především na snižování rozdílů mezi 

jednotlivými regiony EU, tzn. že největší podpora směřuje do nejvíce 

strukturálně postižených regionů, ostrovů a venkovských oblastí členských 

zemí."2 

2 M IN ISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce podnikatele 
Operačním programem Průmysl a podnikání. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, 2004. s. 6. (Při každé první citaci z publikace je v práci uveden celý bibliografický 
záznam, při dalších citacích z této publikace bude uveden pouze autor, název a číslo strany, ze 
které je ci továno - pozn. aut.) 
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Evropská unie plánuje svůj rozpočet v sedmiletých periodách. 

Programovacím obdobím, k němuž se Česká republika 1. května 2004 přidala, 

bylo období 2000 - 2006. Pro toto období byly na evropské úrovni vymezeny tři 

strategické cíle. Cílem 1 byla Podpora rozvoje zaostávajících regionů. Tento cíl 

se zaměřoval na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům EU (tj. oblastem, 

které se nacházejí pod hranicí 75 % HDP průměru EU) s cílem dosažení úrovně 

ostatních regionů. Cílem 2 byla Podpora oblastí potýkajících se 

s restrukturalizací. Tento cíl se týkal oblastí, ve kterých dochází 

k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Jedná se 

zejména o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické 

diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do potíží v důsledku 

ztráty ekonomických aktivit, či zaostávající oblasti závislé na rybolovu. Cíl 3 

Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání rozvíjel aktivity týkající se lidských 

zdrojů.3 

Pro účely strukturální politiky se v Evropské unii používá dělení na územní 

statistické jednotky, tzv. NUTS (z francouzského Nomenclature des Unités 

Territoriales Statistiques). Krajská úroveň odpovídá rozdělení České republiky 

na statistické územní jednotky NUTS III. Regiony NUTS II jsou tvořeny jednou 

až třemi jednotkami NUTS III. Jednotka NUTS I je tvořena územím celé České 

republiky. Nárok na podporu ze SF dle Cíle 1 měly všechny regiony NUTS II 

kromě Prahy, na podporu dle Cíle 2 a 3 hlavní město Praha.4 Pro příklad tedy 

jedním z regionů soudržnosti NUTS II je NUTS II Jihozápad, který je tvořen 

dvěma kraji NUTS III - Plzeňským a Jihočeským (toto rozdělení platí i pro 

současné programovací období 2007 - 2013). 

„Programování v EU funguje na principu zpracování víceletých 

rozvojových programů. Strukturální fondy nepřispívají k financování jednotlivých 

akcí, ale k podpoře rozvojových programů, které mají svůj vlastní rozpočet 

členěný podle priorit a jednotlivých opatření. Struktura těchto programů 

zahrnuje analýzu území včetně vymezení slabých a silných stránek a stanovení 

celkové strategie rozvoje území. Na tuto strategii pak navazuje podrobné 

rozpracování jednotlivých opatření (...) včetně vymezení finančního rámce 

3 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNl ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské unie. 
Praha- Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2004. s. 12. 
4 M IN ISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce podnikatele 
Operačním programem Průmysl a podnikání, s. 7 
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(prostředky EU, národní prostředky - státní, regionální, místní a další a rovněž 

prostředky soukromého sektoru), splnění principu doplňkovosti a definování 

podmínek realizace programu. Převažují přitom programy iniciované na národní 

úrovni, na něž připadá zhruba 90 % prostředků strukturálních fondů. Zhruba 9 

% prostředků připadá na Iniciativy Společenství, zbylé 1 % výdajů je využíváno 

na řadu inovačních opatření."5 

Cíle politiky HSS jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů, 

Fondu soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativy Společenství a inovačních 

akcí). 

2.1 Strukturální fondy Evropské unie 

Strukturální politika EU je významnou součástí celkové politiky a je 

výrazem solidarity zemí s vysokým ekonomickým potenciálem vůči těm, které 

za nimi ekonomicky zaostávají. Významným nástrojem pro uskutečňování 

strukturální politiky EU jsou strukturální fondy, které jsou součástí rozpočtu EU. 

Existují čtyři strukturální fondy. 

2.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

ERDF (European Regional Development Fund) byl založen v roce 1975 a 

je co do objemu finančních prostředků největší.6 Jeho cílem je podpora 

odstraňování zásadních regionálních rozdílů v EU, přispění ke snižování rozdílů 

mezi úrovní rozvoje různých regionů a odstraňování zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí.7 Jedná se 

zejména o investice směřující do infrastruktury, výzkumu a vývoje, celoživotního 

vzdělávání, vytváření pracovních míst a podpory malého a středního 

podnikání.8 

5 M INISTERSTVO PRO MÍSTNl ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské unie. 
s 18 
6 M INISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské unie. 
s. 14. 
7 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 
pojmů. Praha: Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj České republ iky, 2005. s. 
14. 
8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské unie. 
s. 14. 

10 



2.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

ESF (European Sociál Fund) založený v roce 19609 je finančním 

nástrojem na podporu opatření pro předcházení nezaměstnanosti a boje proti ní 

a také opatření pro rozvoj lidských zdrojů a sociálního začlenění na trh práce. 

Cílem fondu je napomáhat vysoké úrovni zaměstnanosti, rovnému postavení 

mužů a žen, trvalému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti 10 

2.1.3 Evropský zemědělský a podpůrný záruční fond 

(EAGGF) 

EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) funguje od 

roku 1962 a do systému strukturálních fondů patří jeho podpůrná sekce. Ta 

podporuje rozvoj venkova v souladu s Cílem 1 a 2, což se promítá do 

modernizace a racionalizace zemědělské výroby.11 

2.1.4 Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG) 

FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance) byl založen v roce 

1993 a zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu.12 

Opatření podporovaná z FIFG přispívají k vytvoření trvalé rovnováhy mezi zdroji 

rybářství a jejich využívání, k posílení konkurenceschopnosti podnikových 
o 13 

struktur a rozvoji hospodářsky výnosných podniku v odvětví atd. 

2.2 Operační programy 

Aby mohla Česká republika využívat finanční pomoc z těchto 

strukturálních fondů, nechala česká vláda odpovědné státní instituce zpracovat 

na období 2004 - 2006 Národní rozvojový plán a z něho vycházejících pět 

operačních programů. Jednotlivé operační programy mohly být financovány 

z jednoho nebo více strukturálních fondů. 

9 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské unie. 
s. 14. 
10 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 
pojmů. s. 14. 
11 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 14. 
12 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 15. 
13 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKE REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 

pojmů. s. 15. 
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2.2.1 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 

OPPP byl zaměřen na zachování a další rozvoj konkurenceschopnosti a 

efektivitu ve výrobě průmyslového potenciálu v ČR. Přispíval ke zvyšování 

hospodářské výkonnosti a podporoval potřebné strukturální změny průmyslu. 

Pro zajištění vytyčených cílů se pomoc soustředila na rozvoj malých a středních 

podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní technickou, 

ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví včetně 

odstraňování starých zátěží. Nedílnou součástí pro dosažení vytyčených cílů 

bylo i trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování 

efektivnosti využití energií.14 

V rámci tohoto operačního programu měla Česká republika k dispozici 

755,35 mil. Kč, program byl financován z Evropského fondu regionálního 

rozvoje.15 

2.2.2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) 

Cílem tohoto operačního programu byla vysoká a stabilní úroveň 

zaměstnaností.16 OPRLZ vymezoval 4 priority a 10 opatření, které pokrývaly 

problematiku zaměstnanosti včetně integrace skupin ohrožených sociální 

exkluzí, rovných příležitostí pro muže a ženy, rozvoje celoživotního učení a 

adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a 

technologických podmínek.17 

V rámci tohoto operačního programu měla Česká republika k dispozici 

38,819 mil. EUR, program byl financován z Evropského sociálního fondu.18 

2.2.3 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství (OPRVMZ) 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství usiloval o 

posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství i lesnické výroby. Přispíval 

14 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 46. 
15 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Krok za krokem SROPem. 
Praha- Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2004. s. 8. 
16 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 69. 
17 M IN ISTERSTVO PRAČE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2003. s. 6. 
18 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Krok za krokem SROPem. s. 

8. 
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k zachování životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje venkova 

založeného na kombinaci udržitelného zemědělství s kvalitním zpracováním 

zemědělských produktů a přizpůsobení českého zemědělství evropskému 

modelu.19 

V rámci tohoto operačního programu měla Česká republika k dispozici 

173,90 mil. EUR, program byl financován z Evropského zemědělského a 

podpůrného záručního fondu a Finančního nástroje pro usměrňování 

rybolovu.20 

2.2.4 Operační program Infrastruktura (OPI) 

Operační program Infrastruktura byl programem pro řešení základních 

problémů v sektoru doprava a v sektoru životní prostředí, program přispíval ke 

zlepšení kvality infrastruktury.21 

V rámci tohoto operačního programu měla ČR k dispozici 246,36 mil. EUR, 

program byl financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.22 

2.2.5 Společný regionální operační program (SROP) 

Společný regionální operační program byl souhrnným dokumentem 

zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České 

republiky s výjimkou hl. m. Prahy). SROP byl založen na eliminaci faktorů, které 

překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují 

příležitosti pro ekonomický růst.23 

V rámci tohoto operačního programu měla ČR k dispozici 454,33 mil. EUR, 

program byl financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského 

sociálního fondu.24 

19 M IN ISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2004. s. 5. 
20 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Krok za krokem SROPem. s. 

21 M IN ISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Infrastruktura. Praha: Ministerstvo 
dopravy České republiky - Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. s. 74. 
22 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Krok za krokem SROPem. s 

8. 
23 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Společný regionální operační 
program České republiky na léta 2004 - 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, 2003. s 6 0 - 6 3 . 
24 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Krok za krokem SROPem. s. 

15. 
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2.3 Iniciativy Společenství 

Iniciativy Společenství byly zvláštním nástrojem strukturální politiky 

k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU. Tyto iniciativy 

vyhlašovala a řídila Evropská komise z Bruselu. Pro programovací období 2000 

- 2006, v němž ČR vstoupila do EU, došlo v porovnání s předchozím 

programovacím obdobím ke snížení na pouhé 4 Iniciativy, na které bylo 

vyčleněno 10,44 mld. EUR, což představuje maximálně 5,35 % rozpočtu 

strukturálních fondů.25 

2.3.1 INTERREG III (A, B, C) 

Program INTERREG III, jež měl tři části (A, B, C), byl nástrojem pro 

překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se 

týkala přeshraniční spolupráce, část B byla zaměřena na nadnárodní spolupráci 

a část C podporovala meziregionální spolupráci.26 Finanční prostředky na 

INTERREG byly hrazeny z Evropského fondu regionálního rozvoje.27 

2.3.2 LEADER + 

Iniciativa měla za úkol podporovat spolupráci aktivních činitelů působících 

ve venkovských společenstvích za účelem rozvoje venkova prostřednictvím tzv. 

místních akčních skupin. Tato Iniciativa byla financována z prostředků 

Evropského zemědělského a podpůrného záručního fondu.28 V České republice 

byla tato Iniciativa realizována v rámci OPRVMZ. 

2.3.3 EQUAL 

Iniciativa směřovala k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem podporovat 

nové nástroje v boji proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce. 

EQUAL byl financován z Evropského sociálního fondu.29 

25 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 16. 
26 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online] [cit, 2007-05-09], 
Dostupné z http://www.strukturalni-fondv.cz/iniciativv-spolecenstvi. 
27 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 16. 
28 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 16. 
29 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKE REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 16. 
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2.3.4 URBAN II 

Iniciativa podporovala hospodářskou a sociální obnovu měst a městských 

oblastí postižených krizí s cílem podporovat jejich rozvoj. URBAN II byl 

f inancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.30 V České republice byla 

tato Iniciativa realizována v rámci SROP. 

2.4 Fond soudržnosti 

Vedle strukturálních fondů existoval Fond soudržnosti (FS), který byl 

založen v roce 1993 k poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím 

(např. Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku), aby se připravily na vstup do 

hospodářské a měnové unie. Fond soudržnosti financoval projekty ve sféře 

životního prostředí a transevropských dopravních sítí s rozpočtem minimálně 10 

mil. EUR.31 

2.5 Jednotné programové dokumenty 

V roce 2001 Evropská komise rozhodla o zaměření regionu soudružnosti 

hl. m. Praha na podporu z Cíle 2 a 3 poté, co nebylo možné poskytnout Praze -

na rozdíl od ostatních regionů České republiky - podporu v rámci Cíle 1. 

Speciálně pro hl. m. Praha tak vznikly Jednotné programové dokumenty, 

na základě nichž byla poskytována podpora v rámci Cíle 2 a Cíle 3 (JPD2 a 

JPD3).32 

3. Programovací období 2007 - 2013 

„V období 2007 - 2013 se České republice nabízí až 26,69 mld €, 

přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání 

musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na 

spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % 

způsobilých výdajů."33 

30 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 16. 
31 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 15. 
32 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit. 2007-05-09] 
Dostupné z http7/www.strukturalni-fondv.cz/ iednotne-proqramove-dokumenty. 
^ M I N I S T E R S T V O PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit. 2007-05-09], 
Dostupné z http://www.strukturalni-fondv.cz/oDeracni-proqramv-2007-2013. 
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Vzhledem k tomu, že tato bakalářská práce pojednává o zpracování 

tématu fondů v letech 2004 - 2006, vyskytují se ve sledovaných článcích 

informace o nadcházejícím programovacím období jen zcela sporadicky. Proto 

bude pojednání o programovacím období 2007 - 2013 výrazně stručnější než 

pojednání o programovacím období předchozím. 

V období 2007 - 2013 bude v České republice využíváno 26 operačních 

programů, rozdělených na tematické OP, regionální OP, OP Praha a Evropská 

územní spolupráce. 

3.1 Tematické operační programy 

Pro období 2007 - 2013 je připraveno celkem 8 tematických (sektorových) 

operačních programů. Každý z těchto 8 operačních programů má specifické 

tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. 

Prahy. 

Mezi tematické operační programy patří Integrovaný operační program 

(IOP) zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech 

infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj.34 Dalšími 

tematickými operačními programy jsou OP Podnikání a inovace (OPPI) 

zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí35, OP Životní prostředí 

(OPŽP), jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu udržitelného rozvoje36, OP Doprava (OPD) zaměřený na 

zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční 

dopravy37, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) podporující 

zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího 

vzdělávání38, OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl) zaměřený na 

posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR39, OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) podporující snižování nezaměstnanosti 

34 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Integrovaný operační program 
pro období 2007-2013. Praha: Ministerstvo pro mistni rozvoj České republiky, 2007 s. 5. 
35 M IN ISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program 
Podnikání a inovace. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2006. s. 7. 
36 M IN ISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Životní 
prostředí pro období 2007 - 2013. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. s. 9. 
37 M IN ISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Doprava na léta 2007 
- 2013. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky, 2007. s. 6. 
38 M IN ISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2006. s. 32. 

MIN ISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Operační program Výzkum a 
vývoj pro inovace. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2006. s. 3 0 - 3 1 . 
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a začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti40 a OP 

Technická pomoc (OPTP) určený k zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, 

sledování a vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudržnosti.41 

3.2 Regionální operační programy 

Je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) 

určených pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Regionální 

operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity 

regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou 

příslušného regionu soudržnosti. 

Mezi Regionální operační programy patří ROP NUTS II Severozápad 

(Karlovarský a Ústecký kraj)42, ROP NUTS II Severovýchod (Liberecký, 

Královéhradecký a Pardubický kraj)43, ROP NUTS II Střední Čechy 

(Středočeský kraj)44, ROP NUTS II Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj)45, 

ROP NUTS II Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj)46 ROP NUTS II 

Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)47 a ROP NUTS II Střední Morava 

(Olomoucký a Zlínský kraj).48 

40 M IN ISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 - 2013. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České 
republiky, 2007. s. 75. 
41 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Technická 
pomoc. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2007. s. 13. 
42 KARLOVARSKY KRAJ. Regionální operační program region soudržnosti NUTS 2 
Severozápad pro období 2007-2013. Karlovarský kraj, 2006. s. 8. 
43 L IBERECKÝ KRAJ - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - PARDUBICKÝ KRAJ. Regionální 
operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013. Liberecký kraj -
Královéhradecký kraj, 2006. s. 6. 
44 S T Ř E D O Č E S K Ý KRAJ. Regionální operační program pro NUTS II Střední Cechy. 
Středočeský kraj, 2007. s. 9. 
45 J IHOČESKÝ KRAJ - PLZEŇSKÝ KRAJ. Regionální operační program NUTS II Jihozápad na 
období 2007 - 2013. Jihočeský kraj - Plzeňský kraj, 2006. s. 7. 
46 J IHOMORAVSKÝ KRAJ - KRAJ VYSOČINA. Regionální operační program NUTS 2 
Jihovýchod. J ihomoravský kraj - Kraj Vysočina, 2006. s. 5. 
47 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-
13. Moravskoslezský kraj, 2006. s. 9. 
48 O L O M O U C K Ý KRAJ - ZL lNSKÝ KRAJ. Regionální operační program NUTS II Střední 
Morava. Olomoucký kraj - Zlínský kraj, 2006. s. 12. 
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3.3 Operační programy Praha 

Pro hl. m. Praha jsou pro období 2007 - 2013 připraveny dva operační 

programy - OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.49 

3.4 Evropská územní spolupráce 

Pod Evropskou územní spolupráci patří Operační programy Přeshraniční 

spolupráce, kterých je pět a týkají se vždy hraničních regionů NUTS II 

sousedících s regiony v j iném členském státu. Pro Českou republiku tak 

existuje operační program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, 

Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Dále sem patří Operační program 

Nadnárodní spolupráce, který sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, 

Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí 

Ukrajiny. Další Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro 

všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy 

ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.50 

Pro období 2007 - 2013 existuje i mnoho dalších programů, v rámci nichž 

jsou přerozdělovány dotace. Tyto programy jsou však pouze drobnou finanční 

pomocí, jež není potřeba v této práci blíže rozvádět. 

4. Krajské granty 

Menším, avšak nikoliv bezvýznamným zdrojem příspěvků, o které mohou 

jednotlivé subjekty žádat a které se také objevují v médiích, jsou krajské granty. 

V periodicích sledovaných v rámci této bakalářské práce se jedná pouze o 

granty Jihočeského kraje. Ty jsou rozdělovány na základě každoročního 

Akčního plánu Programu rozvoje kraje (AP PRK), který na celém území 

Jihočeského kraje naplňuje záměry zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje. V rámci AP PRK jsou vypisovány granty, které jsou 

k nahlédnutí v grantovém kalendáři, jež na svých internetových stránkách 

49 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit. 2007-05-09], 
Dostupné z http://www.strukturalni-fondy.cz/praha. 
50 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit. 2007-05-09], 
Dostupné z http://www.strukturalni-fondv.cz/uzemni-spoluprace. 
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zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje.51 Granty podporují různorodé oblasti 

života. Od podpory programů zdravotně postižených, přes podporu výstavby 

autobusových zastávek, až k rozvoji infrastruktury podporující šetrnou 

turistiku.52 Vedle AP PRK existují i další podpůrné programy kraje. 

5. Finanční mechanismus EHP/Norsko 

Ani dotace získané v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko nezůstaly 

bez povšimnutí českých médií. Tato kapitola poskytuje velmi stručnou 

charakteristiku této formy finanční podpory. 

V rámci Dohody o účasti České republiky v Evropském hospodářském 

prostoru (EHP)53 byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož 

prostřednictvím budou státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tj. 

Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království, v letech 

2004 - 2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném 

vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního, tzv. zvláštního 

norského finančního nástroje. Na základě obou uvedených finančních 

mechanismů státy EHP/Norsko poskytují ekonomicky slabším zemím v EHP 

(tedy i České republice) granty na investiční a rozvojové projekty v prioritních 

oblastech jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního 

prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj. Částka alokovaná 

pro Českou republiku je celkem 110,91 mil. EUR pro pětileté období 2004 -

2009 (z toho 48,54 mil. EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 mil. EUR 

podle Dohody o norském finančním mechanismu).54 

51 J IHOČESKÝ KRAJ [online], [cit. 2007-05-09], Dostupné z http://www.krai-
j ihocesky.cz/ index.php7pari id v]=928&par[lanq1=CS. 
52 J IHOČESKÝ KRAJ. Grantový kalendář Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2007. 
České Budějovice: Jihočeský kraj, 2007. s. 1 - 4 . 
53 Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 
Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru byla uzavřena v 
návaznost i na Smlouvu o přistoupení k EU, neboť dohoda o účasti v EHP předpokládá, že vždy 
bude rozšířena o státy, které se stanou členy EU. 
54 M IN ISTERSTVO FINANCI ČESKÉ REPUBLIKY, [online], [cit. 2007-05-09], Dostupné z 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_vo.html. 
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6. Publicita projektu 

V této kapitole se budu věnovat publicitě projektu, která je nezbytnou 

součástí získání dotace ze strukturálních a dalších fondů EU. V rámci výzvy 

každého operačního programu jsou stanovena tzv. pravidla pro publicitu určená 

pro projekty, které byly vybrány jako financovatelné z prostředků Evropské unie. 

Podrobná ustanovení vztahující se k informování a propagaci týkající se pomoci 

ze strukturálních fondů jsou uvedena v příloze Nařízení Komise (ES) č. 

1159/2000.55 Toto Nařízení Komise (ES) vzniklo s ohledem na nařízení Rady 

(ES) č. 1260/1999 se všeobecnými ustanoveními o strukturálních fondech.56 

Každý příjemce podpory je na základě tohoto nařízení v souvislosti s realizací 

projektu povinen informovat veřejnost, že daný projekt byl financován z finanční 

pomoci strukturálních fondů EU. Za tímto účelem příjemce pomoci může dle 

typu projektu využít mnoho forem propagačních prostředků, mezi něž patří i 

tiskové zprávy a informace zaměřené na národní nebo místní média (tisk, 

rozhlas a televizi). 

Propagační materiál, tedy i tiskové zprávy, musí obsahovat informaci, že 

daný projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU - je možné zde zmínit 

konkrétní fond - např. ESF, ERDF atd. Povinností je pak zobrazení 

standardních log operačního programu a Evropské unie. Úspěšný žadatel je 

povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly, 

zda-li dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření 

související s pomocí ze strukturálních fondů. V případě, že požadavky na 

publicitu nejsou ze strany žadatele řádně splněny, může poskytovatel finanční 

podpory nárokovat vrácení části dotace (náklady na publicitu jsou totiž 

financovatelné v rámci uznatelných nákladů projektu, pokud to dané opatření 

umožňuje).57 

Z v ý š e uvedených pravidel, která se vztahují k jednomu z operačních 

programů (SROP), nicméně jsou vesměs totožná s pravidly všech operačních 

55 Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000, o informačních a propagačních 
opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních 
fondů. 
56 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných ustanoveních o 
strukturálních fondech, čl. 53, odst. 2. . 
57 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY, ODBOR ŘÍDICÍHO ORGANU 
SROP A JPD PRAHA. Pravidla pro publicitu v rámci SROP. Praha: Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky, 2004. s. 1. 
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programů pro minulé i současné programovací období, vyplývá, že tiskové 

zprávy, potažmo výstupy v médiích musí nést informaci, že je daný projekt 

(akce) spolufinancován Evropskou unií. Jak však vyplývá ze zkušeností 

žadatelů, dovětek o spolufinancování akce se do médií většinou nedostane. Je 

z tiskové zprávy odstraněn a do mediálního příspěvku nezařazen. Můžeme se 

pouze domnívat, jaké důvody k tomu média vedou - může se jednat o 

nezajímavost informace či neporozumění této informace samotnými žurnalisty. 

Faktem ovšem je, že odstranění této informace znepříjemňuje samotným 

žadatelům okamžik dokládání publicity poskytovateli dotace. 

Mediální odmítání informace o dotování akce Evropskou unií, případně 

jiným orgánem, dokládá i projekt Jižní Čechy golfové. Tento projekt byl 

zaměřen na propagaci golfu v jižních Čechách a byl podpořen ze Společného 

regionálního operačního programu. V rámci tohoto projektu vznikla i tisková 

zpráva, která byla rozeslána do deníku MF DNES a Českobudějovický deník.58 

V obou denících došlo na základě této tiskové zprávy k publikování článku o 

daném projektu. Ani v jednom deníku však nebyla v článku ponechána 

informace o podpoře projektu Jižní Čechy golfové ze zdrojů Evropské unie a 

Jihočeského kraje v rámci SROP.59 Tento fakt nejenom, že může zkomplikovat 

dokládání publicity poskytovateli dotaci, ale může u široké veřejnosti vyvolat 

dojem, že evropské peníze nejsou spojeny se smysluplnými akcemi, nýbrž 

pouze s aférami kolem korupce v dotacích. 

Nezveřejňování informace o spolufinancování akce Evropskou unií 

samotnou redakcí vede žadatele k nutnosti vydávat tiskové zprávy o 

zajímavých projektech formou inzerce. To dokládá například inzerce logistické 

společnosti SCHENKER, jež informuje veřejnost o realizaci projektu 

SCHENKER nezná hranic zaměřeného na vzdělávání manažerů a ostatních 

zaměstnanců, který získal dotaci z OPRLZ.60 Svým tématem se jedná o projekt 

pro média zajímavý, s velikou nadějí zveřejnění, i přesto však žadatel raději 

využil možnosti inzerce. S největší pravděpodobností právě z důvodu obavy 

z nezveřejnění požadované informace o spolufinancování akce Evropskou unií, 

což by žadateli mohlo zkomplikovat jednání s řídícím orgánem při vyúčtování 

projektu. Nutné informování prostřednictvím inzerce dokazuje i inzerát projektu 

58 Viz Pří loha č. 1. 
59 Viz Příloha č. 2. 
60 Viz Příloha č. 3. 
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Městské charity České Budějovice Dům Sv. Pavla, jehož cilem je pomoci 

osobám bez přístřeší.61 Projekt byl podpořen z ESF, žadatel tak při jakékoli 

propagaci projektu musí uvádět fakta o této podpoře. I přes pro média atraktivní 

téma byla veřejnost o projektu informována rovněž formou inzerce, a to 

z důvodu jistoty splnění podmínek publikace projektu. 

Rozdílné zájmy Evropské unie a médií v závěru znamenají, že o 

zajímavých projektech financovaných z grantu se dozví výrazně menší skupina 

čtenářů, jelikož inzerce jsou obecně méně čtené a atraktivní než samotný 

redakční text. 

7. Mediální zpracování tématu grantů 

Pro zkoumání, jakým způsobem zpracovala média téma strukturálních a 

dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko, 

jsem zvolila tři deníky - Mladou frontu DNES, Hospodářské noviny a 

Českobudějovický deník. Tato periodika jsem sledovala v období pěti měsíců 

(duben - květen 2004, říjen - prosinec 2006). 

Mladá fronta DNES, celostátní deník vydavatelství MAFRA, a. s., vychází 

každý den kromě neděle. Jedná se o největší seriozní deník v České republice, 

který přináší zpravodajství z domova a ze zahraničí, komentáře a názory, 

ekonomické zpravodajství, publicistickou rubriku, sportovní zpravodajství a 

rubriku Kultura, TV a počasí. Zároveň nabízí 14 příloh s aktuálním regionálním 

zpravodajstvím - tato bakalářská práce zkoumá Mladou frontu DNES 

s regionální přílohou pro jižní Čechy. Mezi nejčastější čtenáře Mladé fronty 

DNES patří dle národního výzkumu čtenosti tisku Media Projekt62 ekonomicky 

aktivní osoby mezi 40 - 49 lety se středoškolským vzděláním s maturitou. Dle 

výzkumu Kanceláře pro ověřování nákladu tisku ČR (ABC ČR)63 činil v dubnu 

průměrný denní tištěný náklad tohoto deníku 397 874 kusů (průměrný denní 

61 Viz Pří loha č. 3. 
62 Media Projekt je real izovaný na vzorku 30 000 respondentů. Využívá se vícestupňový 
strat i f ikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face" metodou. Tento projekt 
s ledovanost i médi i v ČR je společné zadáván vydavateli deníků a časopisu sdruženými v Unii 
vydavate lů (UVDT) a Asociací komunikačních agentur (AKA). Výzkum provádí nezávislé 
sdružení výzkumných agentur GfK Praha a Medián. 
63 Kance lář ověřování nákladu tisku (ABC ČR) je neziskovým sdružením právnických osob -
UVDT, A K A a Českého sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Náklady periodického tisku se 
řídí podle Metodiky pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR. Dostupné z 
http / /www abccr .cz/metodika/metodika%20platna%20od%201.1 .2006%20mini.htm. 
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prodaný náklad pak 326 790 kusů).64 V květnu 2004 byl průměrný denní tištěný 

náklad tohoto deníku 380 697 kusů (průměrný denní prodaný náklad pak 308 

629 kusů).65 V říjnu 2006 byl průměrný denní tištěný náklad 397 952 kusů 

(průměrný denní prodaný náklad pak 321 563 kusů).66 V listopadu 2006 byl 

průměrný denní tištěný náklad 383 207 kusů (průměrný denní prodaný náklad 

303 299 kusů).6 ' V prosinci 2006 pak průměrný denní tištěný náklad činil 380 

354 kusů (průměrný denní prodaný náklad 297 234).58 

Hospodářské noviny, celostátní deník vydavatelství ECONOMIA a. s., 

vychází každý den kromě soboty a neděle. V souvislosti s touto bakalářskou 

prací a jejími výsledky zkoumání je tedy potřeba brát v potaz, že bylo z důvodu 

sobotní absence čísla zkoumáno méně čísel tohoto periodika oproti ostatním 

zkoumaným deníkům. Jedná se o prestižní deník s nejrozsáhlejším 

ekonomickým i kompletním politickým zpravodajstvím z domova i ze světa. 

Přínosné jsou zejména odborné články a analýzy. Ze všech českých deníků 

věnují Hospodářské noviny největší pozornost informacím z české a světové 

ekonomiky. Ekonomická část listu se věnuje nejen podnikové ekonomice, ale i 

osobním financím. Podle výzkumu LAE69 jsou Hospodářské noviny hlavním 

zdrojem informací pro vrcholné české manažery a tzv. decision makers. Ze tří 

sledovaných deníků mají Hospodářské noviny nejnižší náklad. V dubnu 2004 

byl průměrný denní tištěný náklad 81 798 kusů (průměrný denní prodaný náklad 

67 834 kusů).70 V květnu 2004 činil průměrný denní tištěný náklad 82 367 kusů 

(průměrný denní prodaný náklad pak 67 150 kusů).71 V říjnu 2006 byl průměrný 

denní tištěný náklad 78 553 kusů (průměrný denní prodaný náklad pak 63 846 

64 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/duben-
brezen.xls. 
55 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/kveten-
duben.xls. 
66 A B C ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2006/RIJEN.xls. 
67 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2006/LISTQPAD.xls. 
68 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2006/PRQSINEC.xls. 
69 Výzkum LAE navazuje na standardní evropské výzkumy zaměřené na osoby s rozhodovacími 
p ravomocemi ve firmách. V České republice proběhla v roce 2006 již čtvrtá etapa tohoto 
výzkumu, jehož zadavatelem je UVDT a realizuje jej agentura GfK Praha. Ve výzkumu LAE-ČR-
2006 bylo dotázáno 2 101 respondentů, kteří museli projít přísnými kritérií výběru. 
70 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/duben-
březen xls 
71 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/kveten-

duben.xls. 
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kusů).72 V listopadu 2006 činil průměrný denní tištěný náklad 76 659 kusů 

(průměrný denní prodaný náklad 62 414 kusů).73 V posledním sledovaném 

měsíci, prosinci 2006 byl průměrný denní tištěný náklad Hospodářských novin 

76 667 kusů (průměrný denní prodaný náklad 62 251 kusů).74 

Deník jižní Čechy vychází v sedmi mutacích. Jednou z nich je 

Českobudějovický deník. Tento regionální deník vydavatele VLTAVA-LABE-

PRESS, a. s., vychází každý den kromě neděle. Přináší kompletní zpravodajství 

s důrazem na region. Českobudějovický deník má dominantní postavení v 

regionu, charakteristická je pro něj vysoká čtenost. V průběhu sledovaného 

období této bakalářské práce došlo k přejmenování deníku z názvu 

Českobudějovické listy na Českobudějovický deník, a to 18. září 2006. Pro 

zjednodušení budu v této práci používat již změněný současný název tohoto 

periodika, Českobudějovický deník. Výše nákladů Českobudějovického deníku 

v rámci výzkumu ABC ČR není zveřejňována, v roce 2004 vycházela pouze 

výše nákladů Jihočeského Deníku Bohemia, v roce 2006 pak už pouze výše 

Deníku75 obecně. Průměrný denní tištěný náklad Deníku za duben 2004 byl 540 

381 kusů (průměrný denní prodaný náklad pak 457 232). Z toho průměrný 

denní tištěný náklad Jihočeského Deníku Bohemia je 51 223 kusů (průměrný 

denní prodaný náklad 44 270 kusů).76 Průměrný denní tištěný náklad Deníku za 

květen 2004 byl 521 825 kusů (průměrný denní prodaný náklad pak 441 230 

kusů). Z toho průměrný denní tištěný náklad Jihočeského Deníku Bohemia je 

53 959 (průměrný denní prodaný náklad 46 870 kusů).77 Za říjen 2006 činí 

průměrný denní tištěný náklad Deníku 415 699 kusů (průměrný denní prodaný 

72 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2006/RIJEN.xls. 
73 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2006/LISTQPAD.xls. 
74 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2Q06/PRQSINEC.xls. 
75 Denik je následně organizačně rozdělen do devíti divizí. Český deník: Deník střední Čechy 
(10 deníků pro Středočeský kraj a Prahu), Deník jižní Čechy (7 deníků pro Jihočeský kraj. mezi 
nimiž je i zkoumaný Českobudějovický deník), Deník západní Čechy (8 deníků a 8 týdeníku pro 
Plzeňský a Karlovarský kraj), Deník severní Čechy (11 deníků pro Ústecký a Liberecký kraj), 
Deník východní Čechy (9 deníků pro Královéhradecký a Pardubický kraj). Moravský denik: 
Deník Vysoč ina (5 deníků a 1 vkládaný týdeník pro kraj Vysočina), Deník jižní Morava (6 deníku 
a 5 vk ládaných týdeníků pro Jihomoravský kraj), Deník střední a východní Morava (9 deníků a 5 
vk ládaných týdeníků pro Olomoucký a Zlínský kraj), Deník severní Morava a Slezsko (7 deníku 
a 1 + 7 vk ládaných týdeníků pro Moravskoslezský kraj). 
76 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/duben-

březen xls 
77 A B C ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2004/kveten-
duben.xls. 
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náklad 339 743 kusů).78 V listopadu 2006 je průměrný denní tištěný náklad 408 

863 (průměrný denní prodaný náklad 331 957 kusů).79 V prosinci 2006 

průměrný denní tištěný náklad Deníku činí 401 970 kusů (průměrný denní 

prodaný náklad 327 537 kusů).80 

V rámci této bakalářské práce jsem studovala redakční text týkající se 

přímo i nepřímo strukturálních a dalších fondů EU, krajských grantů a 

Finančního mechanismu EHP/Norsko. Aby byl článek vyhodnocen jako článek 

týkající se přímo či nepřímo sledovaných finančních zdrojů a zařazen mezi 

články, jež byly započítány do výsledků a zobrazeny formou grafu, musel splnit 

podmínku zveřejnění jakékoli informace o strukturálních či dalších fondech EU, 

krajských grantech nebo Finančním mechanismu EHP/Norsko. Informace 

mohla být primární i vedlejší. Samozřejmě existuje i skupina článků 

pojednávajících o projektech, které byly rovněž podpořeny z dotace, avšak tato 

informace v článku není zveřejněna a čtenářům tak zůstala utajena. Takovýto 

článek není nadále zkoumán a do výsledků zkoumání započítán. 

V rámci jedné podkapitoly práce (7.1 Četnost informací o grantech) byly 

zkoumány i inzeráty, jež se týkaly dotací z daných finančních zdrojů. A to z toho 

důvodu, abych zjistila, jakým způsobem dávají žadatelé, poradenské agentury a 

další subjekty přednost splnění pravidel pro publicitu formou inzerce a jaké 

deníky v souvislosti s inzercí upřednostňují. Kromě inzerátů informujících o 

realizovaných projektech se zde vyskytly i inzeráty poradenských agentur na 

zpracování žádostí o grant, inzeráty nabízející školení v souvislosti se 

strukturálními a dalšími fondy EU a výzvy k předkládání žádostí o grant. 

V dalších podkapitolách nebylo studium inzertního textu na základě určených 

prvků již relevantní, a to vzhledem k oboru mého studia, jež se zaměřuje na 

práci redakce, nikoliv marketingových organizací. 

Jednotlivé následující podkapitoly se postupně věnují četnosti prvků, jež 

jsem si v redakčních textech a inzerátech vytyčila sledovat. Každá podkapitola 

je pro přehlednost uvedena specifikací sledovaného prvku. Zároveň je zde 

uveden cíl dané podkapitoly. Následně dojde u každé podkapitoly 

7S ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z http://www.abccr.cz/tabperiod/2006/RIJEN.xls. 
7" ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2006/LISTQPAD.xls. 
80 ABC ČR [online], [cit. 2007-05-10], Dostupné z 
http:/ /www.abccr.cz/tabperiod/2OO6/PROSINECxls. 
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k vyhodnocení sledování (grafem i slovně) a závěru, jež ze získaných informaci 

vyplývá. 

7.1 Četnost informací o grantech 

V této podkapitole se budu věnovat tomu, kolik článků bylo napsáno o 

strukturální a dalších fondech EU, krajských grantech a Finančním mechanismu 

EHP/Norsko ve sledovaném období a ve sledovaných periodicích. Získané 

informace roztřídím dle druhu článku (redakční text / inzerát), období (měsíce, 

v němž byl článek zveřejněn) a periodika (Mladá fronta DNES, Hospodářské 

noviny, Českobudějovický deník). Cílem této podkapitoly je získat přehled o 

tom, pro jaké noviny a v jakém období se stává téma grantů atraktivní, na čem 

je ona atraktivnost závislá. 

Graf č. 1 - Celkový počet článků v závislosti na druhu 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

Z Grafu č. 1 vyplývá, že celkový počet článků zaměřených přímo či 

nepřímo na strukturální a další fondy EU, krajské granty a Finanční 

mechanismus EHP/Norsko se ve sledovaném období (tj. dubnu - květnu 2004 

a říjnu - prosinci 2006) a ve sledovaných denících rovná 215 článkům. Do 

tohoto počtu je započítán redakční text i inzertní text. Nejvíce redakčního textu 

se za sledované období objevilo v Českobudějovickém deníku, a to 65 článků, 

nejméně pak v Hospodářských novinách, a to 35 článků. Tento poměr se zcela 

obrací u inzertního textu - nejvíce se ho objevuje v Hospodářských novinách 

(31 článků), nejméně pak v Českobudějovickém deníku (10 článků). Mladá 

^ 6 5 ' 

m 

redakční text 

-34-

inzerce 
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fronta DNES zveřejnila v rámci redakčního textu 59 článků o daném tématu a 

v rámci inzerce pak 16 článků. 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že deníky přinášející kompletní 

zpravodajství, avšak s důrazem na region (v našem případě Českobudějovický 

deník), zajímají zprávy přímo či nepřímo se týkající grantů nejvíce. Toto vyplývá 

z faktu, že regionální deníky zajímají především informace o realizovaných 

projektech, nikoliv obecné informace o grantech. A zpráv o konkrétních 

projektech je k dispozici nejvíce (především díky tiskovým zprávám, které 

žadatelé médiím o svých projektech zasílají, a to v souvislosti s již zmíněným 

pravidlem publicity projektů). Naopak nejmenší počet vydaných zpráv o 

grantech v Hospodářských novinách lze vyvodit z toho, že tento deník příliš 

nezajímají konkrétní projekty, ale obecná pravidla získání grantů, dopady na 

ekonomiku apod. A těchto informací je k dispozici výrazně méně. Dalším 

důvodem může být fakt, že vydavatelství Economia a.s. vydává vedle 

Hospodářských novin i specializovaný měsíčník Dotační věstník, který se 

věnuje pouze tématu dotací.8 ' 

Co do počtu inzertního textu se výsledky obrací. Nejvíce inzerátů se 

vyskytlo v Hospodářských novinách, a to s největší pravděpodobností proto, že 

oblast grantů zajímá především podnikatele, ekonomy, majitele nemovitostí 

apod. (potenciální žadatele o grant), tedy cílovou skupinu Hospodářských 

novin. Vzhledem k tomu, že inzeráty jsou zaměřeny především na nabídky 

zpracování žádosti o grant, semináře a výzvy k předkládání žádostí, tedy 

nabídky pro vzdělanější a movitější skupinu obyvatel, vyskytují se inzeráty 

především v Hospodářských novinách, pro jejichž čtenáře jsou tyto informace 

atraktivní a inspirativní. 

81 Viz kapitola 8.1. 
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Graf č. 2 - Počet článků v závislosti na měsíci - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

V Grafu č. 2 je patrné, že množství redakčního textu v určeném měsíci 

není v jednotlivých denících vyvážený. Mladá fronta DNES se sledovanému 

tématu věnovala nejvíce v říjnu 2006 (16 článků) a nejméně v prosinci 2006 (6 

článků). Hospodářské noviny měly maximální počet článků v dubnu a květnu 

2004 (11 článků), nejmenší pak v prosinci 2006 (0 článků). V 

Českobudějovickém deníku redakční texty o grantech vyšly nejčastěji 

v l istopadu 2006, a to ve výši 20 článků, což výrazně převládá nad výši článků 

daného deníků v ostatních sledovaných měsících. Nejméně článků pak vyšlo 

v květnu 2004 (6 článků). 

Hospodářské noviny téma grantů nejvíce zajímalo před a těsně po vstupu 

do Evropské unie. V tomto období se spekulovalo o dopadech strukturálních a 

dalších fondů EU na českou ekonomiku, specifikovaly se podmínky získání 

grantu a potenciální žadatelé. To vše jsou témata pro Hospodářské noviny 

velmi atraktivní (ze všech českých deníků věnují Hospodářské noviny největší 

pozornost informacím z české a světové ekonomiky). Nejméně pak 

Hospodářské noviny granty zajímaly v prosinci 2006, tedy na konci prvního 

programovacího období, kdy již nebyly vypisovány výzvy k předkládání žádostí, 

o novém programovacím období se neinformovalo z důvodu vládní krize mající 

za následek zpomalení rozhodovacích procesů. A protože pro Hospodářské 

noviny nejsou tolik atraktivní samotné konkrétní projekty spolufinancované 

z grantu jako obecné informace o grantech, neměl tento deník důvod o 

grantech informovat. 
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Naopak Českobudějovický deník a Mladou frontu DNES zajímají 

především samotné realizované projekty, nikoliv obecné informace o grantech a 

výzvy k předkládání žádostí. Proto informace o daném tématu nejvíce 

zveřejňovaly v říjnu a listopadu 2006, kdy skončila realizace mnoha projektů a 

bylo již vidět konkrétní výstupy projektů, pro tyto deníky tolik zajímavé. 

íci- inzerce 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

Graf č. 3 ukazuje, že v Mladé frontě DNES vyšlo nejvíce článků 

zařazených pod inzerci v dubnu a květnu 2004 (5 článků), nejméně pak 

v listopadu 2006 (0 článků). V Hospodářských novinách se nejvíce inzertního 

textu na stránkách objevilo v květnu 2004 (17 článků), nejméně pak v listopadu 

2006 (0 článků). Českobudějovický deník inzerce týkající se dotací nejvíce 

zaplnila v květnu 2004 (6 článků) a nejméně pak v prosinci 2006 (0 článků). 

Výrazná převaha inzerátů ve všech třech denících v dubnu a květnu 2004, 

tedy těsně před vstupem České republiky do EU a těsně po tomto vstupu, je 

dána tím, že začátek programovacího období 2004 - 2006 chtěly využít 

poradenské agentury nabízející zpracování žádosti o grant a agentury 

nabízející vzdělávání v oblasti strukturálních a dalších fondů EU. Tyto subjekty 

usilovaly o to, získat na svou stranu čtenáře těchto deníků již před samotným 

vypsáním výzev k předkládání žádostí. 

7.2 Umístění informací o grantech 

Umístění článků týkajících se strukturálních a dalších fondů EU, krajských 

grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko v daném období na jednotlivé 

Graf č. 3 - Počet článků v závislosti na 
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stránky sledovaných deníků je obsahem studia této podkapitoly. Budu sledovat, 

jaký typ informací se opětovně objevuje na titulních stranách. Cílem je zjistit, 

jaké informace o grantech jsou pro novináře Mladé fronty DNES, 

Hospodářských novin a Českobudějovického deníku natolik zajímavé, aby je 

umístili na titulní stranu. A zároveň se chci dobrat závěru, který deník umisťuje 

zprávy o grantech na titulní stranu nejčastěji. Dále budu sledovat, objevují-li se 

informace o grantech na celostátních či regionálních stránkách listů. K tomuto 

sledování využiji pouze Českobudějovický deník a Mladou frontu DNES, jelikož 

Hospodářské noviny regionální část nemají. Přesné rubriky, ve kterých byly 

veškeré články (redakční text i inzeráty) Mladé fronty DNES, Hospodářských 

novin i Českobudějovického deníku otištěny, jsou zveřejněny v Příloze č. 5. 

Graf č. 4 - Počet článků na titulní straně - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

Největší množství článků na dané téma na titulní straně za sledované 

období mají Hospodářské noviny (4 články), poté Českobudějovický deník (3 

články) a nejméně Mladá fronta DNES (2 články). 

Z Grafu č. 4 je patrné, že umístění článku o grantech na titulní stranu je 

sledovanými periodiky velmi výjimečné. 

V Mladé frontě DNES se na titulní stranu dostal článek o grantech pouze 

dvakrát v dubnu 2004. A to článek o obavě, že Česká republika nevytvoří 

dostatečné podmínky pro čerpání peněz ze strukturálních a dalších fondů EU, a 

článek o plánech využití prvních dotací. 

V Českobudějovickém deníku se na titulní stranu dostal v dubnu 2004 

článek o plánech Jihočeského kraje rekonstruovat silnice, kde je zmíněna i 
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oprava silnice z předvstupního fondu Phare, tedy zpráva, v níž je fond EU 

pouze okrajově zmíněn. A dále se v Českobudějovickém deníku objevily dvě 

krátké zprávy v prosinci 2006. Jedna o dotaci Jihočeského kraje na výstavbu a 

opravu kanalizací a druhá o obnově koněspřežné dráhy v Českých 

Budějovicích, na niž chce město získat dotaci z Finančního mechanismu 

EHP/Norsko. 

V Hospodářských novinách se na titulní straně objevily články týkající se 

dotací především v říjnu 2006. První velmi krátká zpráva převzata z ČTK se 

týká informace o stavu čerpání unijních peněz. Další dvě se pak týkají kauzy 

Doležel a zpronevěření peněz z evropských fondů. Listopadová krátká zpráva 

se týká získání evropských peněz na výstavbu čističky odpadních vod. 

Pokud shrneme výše uvedené, zjistíme, že delší článek o dotacích se na 

titulní stranu dostane pouze v případě, je-li téma dotací spojeno s velkou 

kauzou - například zpronevěřením evropských peněz (kauza Doležel) či 

s negativní rovinou dotací (např. nepřipraveností na programovací období, 

neschopností vyčerpat přidělené peníze apod.) Výjimku tvoří duben 2004, kdy 

byly dotace velmi aktuálním a atraktivním tématem spojeným se vstupem do 

EU a na titulní stranu se dostaly i články primárně zaměřené na dotace. 

Graf č. 5 - Množství článků v celostátní I regionální části 
redakční text, Mladá fronta DNES 

s L 
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Graf č. 6 - Množství článků v celostátní / regionální části -
redakční text, Českobudějovický deník 

• celostátní část 
• regionální část 

U obou sledovaných deníků (Mladá fronta DNES a Českobudějovický 

deník) je na Grafu č. 5 a Grafu č. 6 patrné, že se umístění zpráv o dotacích 

výrazně změnilo v závislosti na sledovaných rocích. V roce 2004 převládaly u 

Mladé fronty DNES i Českobudějovického deníku zprávy v celostátní části listu. 

Těsně před vstupem a těsně po vstupu České republiky do Evropské unie totiž 

dotace byly důležitým tématem. Byly otiskovány obecné informace o grantech, 

tj. informace o možnostech, výzvách, podmínkách apod. získání grantu ze 

strukturálních a dalších fondů EU. Tyto informace jsou atraktivní pro čtenáře 

z celé republiky, proto byly články v roce 2004 umísťovány do celostátní části. 

Poměr se zcela obrátil v roce 2006, kdy v obou denících převažují články 

v regionální části nad články v části celostátní (jen Mladá fronta DNES měla 

v listopadu 2006 poměr vyvážený). Důvodem může být významnější zaměření 

deníků na samotné realizované projekty, které jsou charakteru lokálního, tedy 

atraktivního pro regionální části deníků. Výjimkou je pouze říjen 2006 u 

Českobudějovického deníku, kdy převažují články v celostátní části. To může 

být způsobeno Kauzou Doležel, která propukla právě v tento měsíc a zaplnila 

celostátní stránky českých deníků. 

7.3 Citace 

V této podkapitole se budu věnovat tomu, koho využívají novináři tří 

sledovaných deníků k získání informací, tj. koho ve sledovaných článcích citují. 
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Cílem je zjistit, koho média považují za důvěryhodný zdroj informací v oblasti 

strukturálních a dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu 

EHP/Norsko. Podmínkou vytvoření kategorie citované osoby byla alespoň jedna 

zveřejněná citace dané osoby v alespoň jednom ze sledovaných deníků. Do 

kategorie „národní politik" patří ministři (včetně jejich mluvčí), náměstci ministrů 

a členové Evropské komise. Do kategorie „žadatel" pak patří žadatelé o finanční 

pomoc ze strukturálních a dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního 

mechanismu EHP/Norsko (jedná se o potenciální i již realizované projekty). 

Kategorie „poradenská agentura" zahrnuje veškeré soukromé poradenské 

agentury nabízející žadatelům vyhledání vhodného dotačního titulu a 

zpracování žádosti o grant. Kategorie „regionální politik" se týká citací starostů, 

primátorů, hejtmanů a zástupců krajských úřadů a místních radnic. Pokud je 

citovaný regionální politik zároveň žadatelem, je započítán do kategorie 

„žadatel". 

Graf č. 7 - Množství citací dle kategorií - redakční text 

fcšU 

jC i o 

národní žadatel poradenská regionální 
polit ik agentura politik 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské 
noviny 

• Českobudějovický 
deník 

Graf č. 7 ukazuje, že Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny mají 

podobné typy osob, jež ve svých článcích používají k citaci. Oba deníky nejvíce 

citují národní politiky (Mladá fronta DNES 31 citací, Hospodářské noviny 28 

citací). Významněji se tyto dva deníky liší pouze u citací regionálních politiků 

(Mladá fronta DNES 30 citací, Hospodářské noviny 6 citací), což je dáno tím, že 

Hospodářské noviny na rozdíl od Mladé fronty DNES postrádají regionální 

přílohu, kde by byly citace regionálních politiků vhodné. Nejméně pak Mladá 

fronta DNES, Hospodářské noviny i Českobudějovický deník citují poradenské 
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agentury (Mladá fronta DNES a Českobudějovický deník 5 citací, Hospodářské 

noviny 3 citace). Citace jsou v Českobudějovickém deníku nejčastější u 

regionálních politiků (zejména starostové a primátoři). 

Z výsledků studia citací v článcích o strukturálních a dalších fondech EU, 

krajských grantech a Finančním mechanismu EHP/Norsko vyplývá, že novináři 

se nejvíce obrací na národní politiky a regionální politiky reprezentující určitou 

skupinu obyvatel. Důvodem může být fakt, že národní i regionální politici 

zdánlivě nemají žádný komerční zájem a žurnalisté tak jejich informace 

považují za objektivní a nestranné - na rozdíl od nejméně citovaných 

soukromých poradenských agentur. 

7.4 Tvrdé - měkké projekty 

V rámci strukturálních a dalších fondů se projekty, jež byly podpořeny 

z f inančních zdrojů Evropské unie, rozdělují na investiční a neinvestiční. Toto 

rozdělení je obvykle ponecháno i u ostatních zdrojů finanční podpory (krajské 

granty, Finanční mechanismus EHP/Norsko a další). 

Investiční projekty jsou zaměřeny na nákup nových strojů a technologií, 

výstavbu a nákup nemovitostí atd. Jedná se tedy o projekty, v nichž jsou 

pořizovány dlouhodobé hmotné a nehmotné projekty.82 Obecně se těmto 

projektům říká tvrdé projekty. Na tvrdé projekty je v programovacím období 

2004 - 2006 v České republice (tedy programovací období, které se této 

bakalářské práce především týká) zaměřen zejména Evropský fond 

regionálního rozvoje (ERDF). 

Proti investičním projektům pak stojí „...neinvestiční projekty, které jsou 

zaměřeny zejména na podporu zaměstnanosti, vzdělávání, sociální integrace 

atp. Jedná se tedy o projekty, které jsou spojeny s osobními výdaji, výdaji na 

cestovné, nákup služeb, pořízení drobného hmotného majetku."83 Neinvestiční 

projekty se obecně nazývají měkké projekty. Měkké projekty jsou 

v programovacím období 2004 - 2006 v České republice cílem zejména 

Evropského sociálního fondu (ESF). 

Tato podkapitola se zabývá četností tvrdých a měkkých projektů ve 

sledovaných médiích. Vychází pouze z článků, které pojednávají o konkrétních 

82 KOLEKTIV AUTORŮ. Kontrolní mechanismy strukturálních fondů. Praha: IREAS, Institut pro 

strukturální politiku, 2005. s. 67. 
83 KOLEKTIV AUTORŮ. Kontrolní mechanismy strukturálních fondu s. 68. 
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real izovaných nebo plánovaných projektech (do statistiky tedy nejsou 

započítány články pojednávající obecně o grantech, o kauzách zpronevěření 

peněz apod.). Cílem této podkapitoly je zjistit, jaké typy projektů (měkké či 

tvrdé) jsou pro média atraktivní a důležité. 

Graf č. 8 - Poměr zveřejněných tvrdých / měkkých projektů -
redakční text 

- 3 4 
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tvrdé projekty měkké projekty 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

V Grafu č. 8 je u jednotlivých periodik uveden počet projektů, které byly 

zmiňovány v článcích ve sledovaném období. Nejedná se tedy o počet článků, 

nýbrž o počet projektů, a to z toho důvodu, že v jednom článku bylo několikrát 

zmíněno i více než jeden projekt, z čehož některé byly tvrdé a některé měkké. 

Celkem se ve třech sledovaných denících objevilo 87 článků zaměřených 

na konkrétní projekty. Z toho 32 článků v Mladé frontě DNES, 13 článků 

v Hospodářských novinách a 42 článků v Českobudějovickém deníku. 

Sledujeme-l i v grafu Mladou frontu DNES, zjistíme, že se tento deník 

výrazně zaměřuje na tvrdé projekty, kterých zde bylo zmíněno 36. Tyto 

zveřejněné tvrdé projekty se týkaly stavby koněspřežky, revitalizace opuštěných 

areálů, rekonstrukce horské chaty, stavby multifunkčního centra pro cestovní 

ruch a lázeňství, opravy nádraží, vybudování infocentra, opravy sídlišť, stavby 

kanal izace a čistírny odpadních vod, obnovy městského centra, rekonstrukce 

hradu, výstavby domu partnerství, obnovy parkánu a promenády, stavby 

relaxačního centra a akvacentra, rozšiřování areálu ZOO, vybudování muzea 

fotografie, přeměny městské sladovny na centrum dětské ilustrace, nákupu 

nízkopodlažních autobusů, stavby a rekonstrukce silnic, opravy majetku 
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poškozeného povodněmi, rekonstrukce policejních stanic, úpravy běžkařských 

stop, rekonstrukce buquoyské rezidence, stavby křižovatky, vybudování 

sportovního areálu, zřízení železniční tratě, vytvoření pivní stezky, nákupu 

termoregulačních ventilů a vybudování atletické dráhy. 

Výrazně méně se Mladá fronta DNES zaměřuje na měkké projekty, celkem 

jich bylo ve sledovaném období v tomto deníku zmíněno osm. Tyto měkké 

projekty se zaměřily na semináře sociálních služeb, vzdělávací a kulturní kurzy 

pro Romy, vzdělávací program pro zaměstnance, propagaci města a sportovně 

turistické programy pro handicapované. 

Zcela ojedinělý výsledek vyšel v Hospodářských novinách. Tento deník se 

totiž ve sledovaném období zaměřil pouze na tvrdé projekty (23 zmíněných 

tvrdých projektů), zcela bez povšimnutí zůstaly měkké projekty (0 zmíněných 

měkkých projektů). Tvrdé projekty se týkaly rekonstrukce panelových domů, 

výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace, modernizace nemocnice, 

vybavení škol informačními technologiemi, opravy kostela, rekonstrukce 

náměstí, opravy následků po povodních, obnovy starých betonových skruží od 

studní, vybudování infocentra, stavby penzionů a restaurací, vytvoření 

cyklostezky, pozemkových úprav, modernizace letišť, stavby univerzitního 

městečka, rekonstrukce protihlukových stěn a zřízení železniční tratě. 

Českobudějovický deník působí ve sledovaném období co do počtu 

měkkých a tvrdých projektů nejvyváženěji. Deník pojednával o 31 tvrdých 

projektech a 15 měkkých projektech. 

Tvrdé projekty se týkaly zajištění protipovodňových zařízení, rekonstrukce 

a plynofikace města, opravy silnic II. a III. třídy, obnovy koněspřežní dráhy, 

výstavby hornického muzea, výstavby a opravy čističek odpadních vod a 

kanalizace, rekonstrukce sladovny, stavby parkovacího domu, nákupu vozů 

městské hromadné dopravy, stavby hotelů, modernizace nemocnice, opravy 

kostela, úpravy parku, stavby cyklostezky, modernizace nádraží, odbahnění 

rybníků, obnovy škod způsobených přívalovými dešti, regenerace panelových 

sídlišť, vybavení knihoven informačními technologiemi, obnovy křížové cesty a 

stavby chodníku. 

Zveřejněné měkké projekty v Českobudějovickém deníku se zaměřují na 

semináře o možnostech využití strukturálních fondů Evropské unie, podporu 

nových technologií a inovací, vzdělávací program v hotelnictví a restauratérství, 
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komunitní plán rozvoje sociálních služeb, konferenci o cestovním ruchu, 

zvýšení pracovní integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením, 

vzdělávací programy pro nezaměstnané, programy na podporu rovných 

příležitostí, rekvalifikaci dospělých, programy podporující zvyšování odborné 

kvalifikace v práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a proškolení 

zaměstnanců. 

Shrneme-li získané poznatky, zjistíme, že se média výrazně více zaměřují 

na tvrdé projekty (Hospodářské noviny dokonce pouze na tvrdé projekty). 

Důvodů může být hned několik. 

Jedním z nich je fakt, že tvrdé projekty jsou pro čtenáře snáze 

vysvětlitelné. Vysvětlit čtenářům, že z evropských peněz byla postavena silnice, 

tedy tvrdý projekt, je velice jednoduché. O poznání těžší je však vysvětlit 

čtenářům, že ze strukturálních fondů je financován komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb, tedy měkký projekt. Žurnalista si nejdříve musí sám 

nastudovat, v čem spočívá komunitní plánování, a následně své poznatky pro 

čtenáře zjednodušit. To dá mnohem více práce, než vysvětlit výstavbu silnice, 

kterou čtenář důvěrně zná. 

Dalším důvodem může být fakt, že tvrdé projekty jsou hmatatelné. Lidé 

obvykle chtějí hmatatelné a jasné výsledky, které se dotýkají přímo jich. Nikoliv 

výsledky na úrovni myšlenek a plánů. Vzdělávání, školení, plánování apod., 

které jsou cílem měkkých projektů, jsou pro mnohé čtenáře nedůležité a plané 

pojmy. 

Ze studie článků jsem zjistila, že z tvrdých projektů se média zaměřují 

především na takové projekty, které se týkají co nejširší skupiny obyvatel České 

republiky. Atraktivní projekty jsou tak pro ně stavby silnic, rekonstrukce 

kanalizace a čistíren odpadních vod, regenerace panelových sídlišť apod. O 

něco méně je pak zajímají projekty zaměřené na užší skupinu obyvatel jako 

například výstavba hotelů. Záměr novin je tedy jednoduchý - zaujmout co 

nejširší skupinu obyvatel. 

Zjednodušeně se tedy dá říci, že média zajímají především hmatatelné 

jasné projekty ve veřejném zájmu. 
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7.5 Pozitivní - neutrální - negativní obsah 

Zjistit, zaměřují-li se sledovaná média především na zprávy negativně 

informující o grantech, tedy skandály, na zprávy o grantech informující 

pozitivně, tedy výrazně pozitivní aspekty evropské (a další) finanční podpory, či 

na zprávy přinášejí informace o grantech v neutrálním duchu, je obsahem této 

podkapitoly. V daných médiích a daném čase budu studovat, na jaký typ 

obsahu se média zaměřují. Články následně rozdělím na pozitivní, neutrální a 

negativní. 

Pozitivní obsah je takový, který informuje o úspěšně realizovaném projektu 

podpořeného ze sledovaných finančních zdrojů, o významných pozitivech 

strukturálních a dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu 

EHP/Norsko, o množství peněz, kterými může Česká republika pomoci určitým 

skupinám žadatelů apod. 

Neutrální obsah nevyjadřuje žádná negativa či pozitiva sledovaných 

f inančních zdrojů. Může se jednat o výzvy k předkládání žádostí, vznik 

regionálních rad rozdělujících evropské peníze, pořádání seminářů o 

problematice strukturálních fondů apod. 

Negativní obsah pak vyzdvihuje negativa, které s sebou nese čerpání 

peněz z evropských a dalších fondů. Může se jednat o články zabývající se 

zpronevěřením peněz, korupcí, špatným vyplácením dotací, nevýhodami fondů, 

pasivitě ministerstev a dalších úřadů apod. 

Graf č. 9 - Počet pozitivních, neutrálních a negativních 
článků - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 
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Z čísel, které vychází z Grafu č. 9, je patrné, že u všech tfí sledovaných 

deníků převládají články, jež jsou neseny v pozitivním duchu. Mladá fronta 

DNES zveřejnila 41 pozitivních a 18 negativních článků. Zcela se zde ve 

sledovaném období neobjevily články neutrální. U Hospodářských novin 

převládají také pozitivní články, celkem 22 článků, následuje 9 negativních 

článků a 4 neutrální. Českobudějovický deník klade největší důraz na články 

s pozitivním obsahem (45 článků), vyskytly se zde i články neutrální (11 článků) 

a také negativní (9 článků). 

Mezi pozitivními články se nejčastěji objevily úspěšně realizované projekty 

či potenciální projekty financované/financovatelné ze strukturálních a dalších 

fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko, 

předvstupní optimistické vyhlídky na čerpání peněz ze strukturálních fondů 

apod. 

Mezi neutrálními články se objevily informace o stavu čerpání peněz ze 

strukturálních fondů, seminářích informujících o možnostech čerpání dotací, 

schválení programových dodatků apod. 

Absolutní většina negativních článků u všech sledovaných deníků se dá 

rozdělit na dvě témata. Tím prvním jsou obavy z nevýhodných podmínek před 

vstupem do Evropské unie (články zveřejněné v dubnu 2004, výjimečně květnu 

2004). Autoři se v těchto článcích strachují, že v případě nesplnění stanovené 

podmínky snížení daní nebude mít Česká republika přístup k dotacím. Dále 

kritizují, že Česká republika bude zpočátku do Evropské unie více peněz dávat, 

než-li formou dotací dostane. Mnoho článků pojednává o nepřipravenosti 

našeho státu na vstup do Evropské unie, přesněji na čerpání peněz ze 

strukturálních a dalších fondů Evropské unie. Druhým nejčastějším tématem je 

pak kauza Doležel (kauza zpronevěření evropských peněz), která roznítila vznik 

mnoha dalších článků sledujících průhlednost rozdělování evropských peněz, 

rozšířenou korupci v přerozdělování peněz (články zveřejněné v říjnu, listopadu 

a prosinci 2006). Dá se předpokládat, že bez popudu kauzy Doležel by se 

novináři negativní rovinou evropských peněz nezabývali. 

Zatímco pozitivní články se zaměřují jak na evropské, tak na krajské a 

další (Finanční mechanismus EHP/Norsko) dotace, negativní články sledují 

pouze dotace evropské. 
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Domnívám se, že média se zaměřují spíše na pozitivní stranu grantů z 

toho důvodu, že by kritice málokdo, včetně novinářů rozuměl. Oblast 

strukturálních a dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu 

EHP/Norsko je velice složitým tématem, k jehož kritice je potřeba důkladné 

prostudování a porozumění. Málokdo ze čtenářů by pochopil, že zpomalením 

vyjednávání v Bruselu došlo ke zdržení vzniku operačního programu a 

následně tvorby příručky pro žadatele, tudíž nemohou být včas vyhlášeny výzvy 

k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku a Česká republika 

nevyčerpá alokaci SF založené na pravidlu n+2... Mnohem jednodušší je napsat 

v pozitivním duchu o vzniku centra, jež pomůže Romům při začleňování do 

majoritní společnosti a bylo financováno z evropských peněz. 

Důvodem, proč jsou více zveřejňovány články s pozitivním obsahem, 

může být i hojné využívání tiskových zpráv, jež zasílají poradenské agentury a 

realizátoři projektu. Tyto tiskové zprávy totiž pozitivně informují o realizovaných 

projektech či jiných pozitivních aspektech sledovaných finančních zdrojů. 

7.6 Fotografie 

Jak často se objevují fotografie v souvislosti s článkem týkajícím se 

sledovaných finančních zdrojů, to jest předmětem této podkapitoly. Cílem je 

zjistit, snaží-li se novináři téma grantů lidem přiblížit tím, že jim „ukáží" jasné 

výsledky, jakých bylo docíleno díky daným dotacím. 

Graf č. 10 - Množství fotografií - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 
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Z celkového počtu 159 článků (jedná se pouze o redakční text) 

zveřejněných ve sledovaných médiích v daném čase bylo pouze 40 doplněno 

fotografií. 

Mladá fronta DNES doplnila fotografií celkem 19 článků. Nejvíce pak 

v květnu 2004 a říjnu 2006 (v obou měsících po 5 fotografiích), nejméně 

v dubnu 2004 (2 fotografie). V dubnu 2004 byly zveřejněny pouze ilustrační 

fotografie (fotografie zemědělce v článku pojednávajícím o možnostech získání 

dotace ze strukturálních fondů, včetně speciálních dotací pro zemědělce, a 

fotografie turistů v článku popisujícím možnosti získání dotace na podporu 

cestovního ruchu). V květnu 2004 pak byly zveřejněny 3 fotografie - portréty 

osob, které v článku hovořily či se jich nějakým způsobem týkaly, a 2 konkrétní 

fotografie realizovaného a plánovaného projektu (fotografie opraveného hřiště a 

fotografie cesty, kudy povede plánovaná koněspřežka). V říjnu 2006 novináři 

v Mladé frontě DNES použili ilustrační fotografii pouze jednou (fotografie 

policisty v článku o financování policejních stanic), v ostatních případech použili 

fotografii konkrétního realizovaného projektu (fotografie buquoyské rezidence, 

lyžařské tratě a parkánu), jednou pak portrét osoby, jež je v článku citována. 

Listopad 2006 se opět vyznačuje fotografiemi konkrétních realizovaných 

projektů (dvakrát fotografie nádraží, fotografie horské chaty) a stejně jako v říjnu 

2006 jednou portrétem osoby, jíž se článek týká. V prosinci 2006 se novináři 

zaměřili na fotografie konkrétních realizovaných projektů (koněspřežky, 

opuštěného areálu a rekonstruované ulice). 

Hospodářské noviny oživily článek fotografií v osmi případech. Nejvíce 

v dubnu 2004 a říjnu 2006 (v obou měsících po 3 fotografiích). Nejméně 

v prosinci 2006 (0 fotografií). V dubnu 2004 byly články v Hospodářských 

novinách doplněny pouze ilustračními fotografiemi (fotografie rybáře v článku o 

Finančním nástroji pro usměrňování rybolovu, vědce v článku o podpoře 

výzkumu a inovace a letiště v článku o rozvoji regionálních letišť díky fondům 

EU). V květnu 2004 byla opět použita pouze ilustrační fotografie čistírny 

odpadních vod v článku o čištění vod v České republice. V říjnu 2006 byly 

poprvé použity fotografie nikoliv ilustrační, ale fotografie konkrétních projektů 

(vodního hradu, zámku) a jednou portrét osob, jichž se článek týkal. V listopadu 

2006 byla použita pouze ilustrační fotografie (opět rybáře v článku o Finančním 

nástroji pro usměrňování rybolovu). 
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Českobudějovický deník stejně jako Mladá fronta DNES použil fotografii ve 

13 článcích. Nejvíce v dubnu 2004 (5 fotografií) a nejméně v květnu 2004 (1 

fotografie). V dubnu 2004 se jednalo pouze o portréty osob v článcích 

zmiňovaných a ilustrační fotografii bankovek (v článku o možnostech, které 

s sebou přináší strukturální fondy). V květnu 2004 se jednalo opět o portrét. 

Říjen 2006 již přináší fotografie konkrétních projektů (hotel a sladovna). 

V listopadu 2006 byly také zveřejněny fotografie konkrétních projektů (autobus 

a nádraží) a jeden portrét. V prosinci 2006 se objevil opět jeden portrét a 

fotografie projektu (knihovna vybavená novými počítači). Portréty, jež byly 

v článcích zveřejněny, se především dotýkaly kauzy Doležel. Portréty v dubnu a 

květnu 2004 pak patřily politikům, kteří vyjednávali předvstupní podmínky 

v Evropské unii. 

Důvodem, proč je pouze každý cca čtvrtý článek doplněn fotografií, je 

hned několik. Jedním z nich je fakt, že zpodobit fotografií lze zajímavě a 

dynamicky pouze tvrdé projekty (měkké projekty jako například programy na 

inovace či vzniklou brožuru lze vyfotografovat jen těžko a nezajímavě). Články, 

ve kterých média nepojednávaly o konkrétních projektech, ale o obecných 

faktech o evropských, krajských a dalších grantech, lze také těžko doplnit 

fotografií - novináři to řešili buď ilustračními fotografiemi, portréty zmíněných 

osob či fotografii nepoužili. 

Jedním z důvodů, proč nejsou příliš často zveřejňovány fotografie jiné než 

ilustrační či portréty, může být také fakt, že novináři velmi často z důvodu 

složitosti oblasti grantů využívají tiskových zpráv realizátorů projektů či 

poradenských agentur, které jsou ne vždy doplněny fotografií. A pokud jsou, 

málokdy tyto fotografie splňují požadované parametry médií (správně rozlišení, 

dynamičnost, kvalita apod.). 

7.7 Přejímání agenturních zpráv 

Média často využívají zpráv tiskových agentur, jakýchsi novin novinářů. 

Použijí-li agenturní zprávu, měla by také uvést zdroj svých informací - v tomto 

případě název či zkratku dané tiskové agentury. V této podkapitole jsem 

studovala články označené zkratkou tiskové agentury (v případě sledovaných 

médií se jednalo pouze o Českou tiskovou kancelář). Mým cílem je zjistit, jak 

často využívají Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Českobudějovický 
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deník agenturních zpráv v souvislosti se strukturálními a dalšími fondy EU, 

krajskými granty a Finančním mechanismem EHP/Norsko. 

Graf č. 11 - Počet agenturních zpráv - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

Nejvíce agenturních zpráv využívají Hospodářské noviny. Za pět 

sledovaných měsíců jich využily celkem čtrnáctkrát (z celkového počtu 35 

zpráv). Nejvíce pak v květnu a dubnu 2004. Agenturní zprávy se týkaly 

obecných informací o grantech (např. o nedostatku informací o možnostech 

žádat z fondů EU ve Slovenské republice, množství peněz, které Česká 

republika získá na jednotlivé oblasti - čistírny odpadních vod, panelová sídliště, 

rozvoj venkova..., bankách, jež budou rozdělovat peníze z fondů EU). Nejméně 

agenturních zpráv bylo v Hospodářských novinách zveřejněno v prosinci 2006, 

což je ovšem dáno celkovým nulovým počtem článků o grantech v tomto 

měsíci. 

Druhým sledovaným deníkem, který zveřejnil nejvíce agenturních zpráv, je 

Mladá fronta DNES - celkem publikovala 4 agenturní zprávy. Nejvíce 

agenturních zpráv vyšlo v listopadu 2006. Jednalo se o zprávy o konkrétním 

projektu (oprava horské chaty na Kleti) i o obecnějších informacích ze světa 

grantů (Česká republika obdrží finance na opravu panelových sídlišť). Nejméně 

agenturních zpráv pak deník přinesl v květnu 2004 a říjnu 2006. Na rozdíl od 

Hospodářských novin tak Mladá fronta DNES využívá i agenturních zpráv 

zabývajících se konkrétními projekty. 

Nejméně agenturních zpráv využívá Českobudějovický deník. Celkem za 

sledované období zveřejnil 3 agenturní zprávy. Nejvíce v říjnu 2006. Dvě 
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použité agenturní zprávy se týkají konkrétních projektů se zaměřením na jižní 

Čechy (opravená čistírna odpadních vod, obnovení křížové cesty) a poslední 

agenturní zpráva se týká obecné informace, opět však se zaměřením na 

regionální dění (větší pravomoc Jihočeského kraje při rozdělování dotací 

z Evropské unie). 

Na základě tohoto sledování lze vyvodit závěr, že české deníky z 

agenturních zpráv v oblasti grantů čerpají, avšak nijak výrazně a s ohledem na 

své obsahové zaměření. Deníky, které píší spíše o obecných jevech v oblasti 

grantů (v našem případě Hospodářské noviny) využívaly agenturních zpráv 

ČTK především před a těsně po vstupu do Evropské unie, kdy se i tiskové 

kanceláře tématu grantů výrazně více věnovaly. Naopak deníky zaměřující se 

na zprávy o konkrétních projektech (v našem případě Českobudějovický deník 

a Mladá fronta DNES) využívaly agenturních zpráv v pokročilém průběhu 

programovacího období 2004 - 2006, kdy už tiskové kanceláře poskytovaly 

zprávy o konkrétních realizovaných či potenciálních projektech. 

Domnívám se, že nepříliš výrazné využívání agenturních zpráv je dáno 

vysokým množstvím tiskových zpráv, které v rámci pravidel publicity musí sami 

realizátoři projektů médiím rozeslat. Těchto tiskových zpráv média v hojném 

počtu využívají, a to na úkor zpráv agenturních. Výjimkou jsou Hospodářské 

noviny, jež příliš nezajímají konkrétní projekty, tedy tiskové zprávy realizátorů 

projektů, ale obecná fakta o dotacích, tj. zprávy ČTK. 

7.8 Interview 

Jak často média využívají interview a jaké osoby považují v daném oboru 

za důvěryhodné a schopné podat formou rozhovoru pravdivé informace, chce 

zjistit tato podkapitola. 
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Graf č. 12 - Množství interview - redakční text 

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

České deníky, kterými se bakalářská práce zaobírá, interview příliš 

neužívají. V Českobudějovickém deníku se za sledované období na téma 

dotací objevily pouhé čtyři rozhovory. Dvakrát, v dubnu a květnu 2004, se 

jednalo o rozhovor s hejtmanem Olomouckého kraje na téma přípravy České 

republiky na vstup do EU v oblasti strukturálních fondů. Dále interview 

v Českobudějovickém deníku proběhlo se dvěma realizátory projektu 

(ekonomem Dopravního podniku, jež za evropské peníze nakoupil 

nízkopodlahové autobusy, a ředitelkou organizace Fórum 50 % za evropské 

peníze realizující projekt na podporu rovných příležitostí). 

Hospodářské noviny publikovaly dva rozhovory, v dubnu 2004 a říjnu 

2006. Jednou byl rozhovor veden s bývalým ministrem pro místní rozvoj, Radko 

Martínkem, v souvislosti s kauzou Doležel (říjen 2006) a podruhé s finančním 

ředitelem stavební společnosti Skanska CZ o přípravě investorů na čerpání 

peněz z evropských fondů (duben 2004). 

Mladá fronta DNES za sledované období nevydala žádné interview. 

Důvodem, proč média vydávají tak málo rozhovorů k danému tématu, 

může být skutečnost, že osob, které tématu strukturálních a dalších fondů EU, 

krajských grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko detailně rozumí a jsou 

schopni ho pro média zjednodušit, je velice málo. Z osob politiků a úředníků se 

jedná o výjimky, zástupce poradenských agentur pak média příliš často 

neoslovují. Zřejmě z důvodu, aby novináři nestranili a nedělali neplacenou 

reklamu jedné z velkého množství soukromých poradenských agentur, jež bojují 
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o klienty. Názory realizátorů projektů pak média nezveřejňují formou interview, 

ale formou citací v článcích. 

7.9 Četnost žadatelů 

Tato podkapitola zjišťuje, jaký typ žadatele se v článcích o plánovaných či 

realizovaných projektech spolufinancovaných ze strukturálních a dalších fondů 

EU, krajských grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko nejčastěji 

objevuje. Kategorie tvoří „samospráva" (územně samosprávné celky, tj. město, 

obec, kraj atd.), „podnikatelé" (právnická osoba založená za účelem podnikání, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení atd.), „NNO", tj. 

nevládní nezisková organizace (organizace zabývající se obecně prospěšnou 

činností, avšak nezřizovaná státem a na státu nezávislá - tj. občanské 

sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba atd.) a 

„státní organizace". Kritériem pro stanovení kategorie bylo minimálně jedenkrát 

objevení typu žadatele ve sledovaných médiích v dané časové periodě. Cílem 

je zjistit, jaké žadatele a jejich projekty média upřednostňují. 

Graf č. 13 - Počet žadatelů - redakční text 
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Nejčastěji zveřejňovaným žadatelem, který realizoval projekt 

spolufinancovaný evropským, krajským či jiným grantem, se v Mladé frontě 

DNES a Českobudějovickém deníku stala samospráva. V Hospodářských 

novinách se pak nejčastěji publikovaným realizátorem projektu stali podnikatelé. 

Druhým nejčastěji zveřejňovaným žadatelem se stali v Mladé frontě DNES 

podnikatelé a zároveň státní organizace. V Českobudějovickém deníku se 

jednalo o podnikatele a v Hospodářských novinách o samosprávu. 

Třetí nejčastěji zmiňovaný realizátor je v Mladé frontě DNES a 

Českobudějovickém deníku nevládní nezisková organizace. V Hospodářských 

novinách státní organizace. 

Čtvrté místo pak v Hospodářských novinách s nulovou četností obsadily 

nevládní neziskové organizace a v Českobudějovickém deníku státní 

organizace. 

Jak je na grafu patrné, zaměření na určité žadatele je u Mladé fronty 

DNES a Českobudějovického deníku velice podobné. Důvodem, proč mezi 

realizátory projektů v těchto periodicích převládá samospráva, může být 

zaměření obou deníků na širší skupinu obyvatel České republiky, než je tomu u 

Hospodářských novin. Projekty, které realizují územně samosprávní celky, tj. 

obce, města a kraje, se týkají široké skupiny obyvatel. Zajímají jak 

vysokoškolsky vzdělaného podnikatele, tak vyučeného dělníka. Tyto projekty se 

obvykle týkají jejich každodenního života (silnici postavenou obcí za evropské 

peníze využívají všichni bez ohledu na vzdělání, věk, společenskou prestiž 

apod.). Domnívám se, že z tohoto důvodu u Mladé fronty DNES a 

Českobudějovického deníku výrazně převládají realizátoři projektů mezi 

obcemi, městy a kraji, realizátoři projektů pro většinu čtenářů těchto deníků 

atraktivní. 

U Hospodářských novin převládají jakožto realizátoři projektů z finančních 

zdrojů Evropské unie, České republiky a dalších států podnikatelé. I tento 

výsledek lze v Hospodářských novinách odůvodnit cílovou skupinou tohoto 

plošného deníku. Tento deník uvádí jednoznačně nejvyšší poměr 

vysokoškolsky vzdělaných čtenářů. Z hlediska příjmů převyšuje znatelně 

čtenářské obce ostatních plošných deníků. Vlivná skupina osob 

s rozhodovacími pravomocemi si zároveň z českých deníků Hospodářské 

noviny vybírá nejčastěji. Jsou to totiž především ředitelé firem a zástupci 
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vrcholového managementu, kteří mají nejsilnější zastoupení mezi čtenáři 

Hospodářských novin ze skupiny decision makers. Rozhodují o investicích, 

mají na starosti výběr f iremních dodavatelů, rozhodují ve firmách o finančních 

produktech a službách. Čtenáři jsou tak mnohdy podnikatelé, kteří se chtějí 

články v Hospodářských novinách inspirovat k rozvoji své firmy. Článek o 

inovačních programech v určité obchodní společnosti financovaných ze 

strukturálních fondů Evropské unie tak pro cílovou skupinu Hospodářských 

novin může být inspirací k získání grantu dané firmy na podobný projekt. 

Článek o obci, jež z evropských peněz zrekonstruovala kanalizaci a čistírnu 

odpadních vod, či o neziskové organizaci podporující z fondů EU romskou 

minoritu, je pro ředitele firem a zástupce vrcholového managementu, tedy pro 

významnou skupinu čtenářů Hospodářských novin, nevýznamný a 

nepodněcující k rozvoji firmy. 

7.10 Krajské - evropské - norské fondy 

Sledovaná média se věnují nejenom finančním prostředkům z Evropské 

unie, ale i z České republiky, případně jiných států (v našem případě se jedná o 

Norsko). V této podkapitole budu zkoumat, na jaké z těchto tří druhů finančních 

prostředků kladou periodika důraz. Zajímá mě, je-li počet článků úměrný počtu 

rozdělovaných peněz z daného f inančního zdroje. 

a ostatních grantů -

• Mladá fronta DNES 

• Hospodářské noviny 

• Českobudějovický 
deník 

krajský grant evropský grant norský grant 

V českých denících výrazně převládají zprávy týkající se přímo či nepřímo 

evropských grantů. Mladá fronta DNES celkem zveřejnila 53 článků, v nichž je 

Graf č. 14 - Poměr krajských, evropských 
redakční text 
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nějakým způsobem zmíněn strukturální či jiný fond EU, Českobudějovický deník 

pak 57 článků a Hospodářské noviny 35 článků. Mladá fronta DNES si 

krajských i norských grantů ve svých článcích všimla třikrát. Českobudějovický 

deník upřednostnil norské granty (pět článků) před krajskými granty (tři články). 

Hospodářské noviny nevěnovaly pozornost ani norským grantům, ani krajským 

grantům, a to s velkou pravděpodobností z toho důvodu, že Hospodářské 

noviny nemají regionální přílohu, kde by umístění o krajských grantech bylo 

patřičné. 

Domnívám se, že výrazná převaha článků o evropských fondech 

koresponduje s významně větší finanční částkou, jež oproti ostatním finančním 

zdrojům v rámci strukturálních fondů Evropská unie vyplácí. Částka alokovaná 

pro Českou republiku v rámci Politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie činila pro programovací období 2004 - 2006 80 mld. Kč, pro 

programovací období 2007 - 2014 se pak jedná o 752,70 mld. Kč.84 Celková 

alokace pro pětileté období 2004 - 2009 v rámci Finančního mechanismu 

EHP/Norsko činí 110, 91 mil. EUR (z toho 48,54 mil. EUR v rámci Dohody o 

účasti v EHP a 62,37 mil. EUR podle Dohody o norském finančním 

mechanismu).85 Krajské granty pak oproti výše uvedeným finančním zdrojům 

představují nepatrnou část finančních prostředků. Například krajské granty 

plánované pro rok 2007 činí dle Grantového kalendáře Akčního plánu programu 

rozvoje kraje (Jihočeského kraje) přes 80 mil. Kč.86 

Je tedy patrné, že počet článků o jednotlivých zdrojích finanční podpory je 

úměrný výši alokace daného finančního zdroje. 

8. Odborná periodika a další zdroje informací 

Odborných periodik, jež by se věnovala primárně dotacím, je v České 

republice velice málo. Důvodem může být fakt, že se jedná o nové, rychle se 

měnící a především složité téma s relativně malou čtenářskou obcí. 

84 M INISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit. 2007-04-02], 
Dostupné z http7/www.strukturalni-fondv.cz/operacni-proqramv-2007-2013. 
85 M IN ISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY [online], [cit, 2007-03-12], Dostupné z 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchq/mfcr/hs.xsl/ f in norska vo.html. 
8G J IHOČESKÝ KRAJ. Grantový kalendář Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2007. 
s. 1 - 4 . 
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8.1 Dotační věstník 

Hlavním periodikem zabývajícím se strukturálními a dalšími fondy 

Evropské unie je Dotační věstník, měsíčník vydavatelství ECONOMIA a.s. 

Nabízí široké spektrum informací a rad pro jednotlivé fáze dotačního procesu. 

Autorské zázemí Dotačního věstníku tvoří odborníci na problematiku dotací ze 

státního, poradenského, podnikatelského, akademického i neziskového 

sektoru. 

Dotační věstník začal vycházet v listopadu 2005, tedy přes rok a půl po 

vstupu do Evropské unie. Každý měsíc přináší aktuální informace ze světa 

grantů, analyzuje nejrůznější otázky fondů EU, přináší rozhovory s osobami 

spojenými s evropskými penězi, přichází s rubrikou Krok za krokem - průvodce 

žadatele od nápadu k podpoře z fondů EU. Nabízí i dotační poradnu, kde 

čtenářům na jejich otázky odpovídá pověřená osoba, představuje úspěšné 

projekty atd. Velkým přínosem je Dotační rozcestník, datová rubrika Dotačního 

věstníku, která každý měsíc přináší ucelené faktografické informace ze všech 

operačních programů, jejichž prostřednictvím jsou v České republice 

distribuovány prostředky ze zdrojů Evropské unie. Rozcestník informuje jednak 

o aktuálních dotačních příležitostech, jednak o schválených projektech, které 

v uplynulém měsíci získaly podporu. Tomu odpovídá i struktura rubriky. 

Informace o aktuálních výzvách jsou dále členěny podle data uzávěrky 

přihlášek do oddílů Last minuté (výzvy končící vdaném měsíci), Nové výzvy 

(vyhlášené v uplynulém měsíci) a Připravované výzvy (avizované na nejbližší 

měsíce). Oddíl Schválené projekty informuje o projektech, které v uplynulém 

měsíci prošly sítem hodnocení a získaly podporu ze zdrojů EU. Unikátní je oddíl 

Změny v dokumentech, který informuje o realizovaných nebo avizovaných 

úpravách základních programových dokumentů napříč všemi operačními 

programy. 

8.2 Další zdroje informací - internet 

Informace o fondech EU lze vedle zmíněného Dotačního věstníku získat 

ve velkém množství i na internetu. Nalézají se zde nejenom obecné informace o 

fondech EU, ale i přehled o tom, jaké projekty v nich dosud uspěly. To pomůže 

žadatelům inspirovat se pro své další aktivity, vyvarovat se duplicitě či si mezi 

realizátory projektů najít možné partnery pro vlastní projekt. 
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8.2.1 Portál www.strukturalni-fondy.cz 

Tento oficiální portál Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nabízí obecné 

informace o strukturálních fondech a operačních programech v období 2004 -

2006 i 2007 - 2013. Výrazně akcentován je Společný regionální operační 

program s ohledem na to, že MMR je Řídícím orgánem Společného 

regionálního operačního programu. 

8.2.2 Portál www.edotace.cz 

Portál, který provozuje poradenská agentura RAVEN Consulting a.s., 

nabízí nekomplexnější informace včetně praktických zkušeností a doporučení 

úspěšných žadatelů o evropských, krajských i dalších dotacích. Jsou zde rady, 

jak získat dotaci, vyřídit si financování atd., portál obsahuje i informace o 

konajících se seminářích a workshopech o dotacích. 

8.2.3 Portál www.euroskop.cz 

Na tomto portálu provozovaném Vládou České republiky se nabízí 

základní informace o strukturálních fondech a na jeho rozcestníku 

(rozcestnik.euroskop.cz) i nejrozsáhlejší databáze případových studií, které 

pokrývají projekty spolufinancované ze SF v OP, v programech přeshraniční a 

mezinárodní spolupráce INTERREG, EQUAL, komunitární programy i programy 

zahraniční pomoci EU. 

8.2.4 Webové stránky zprostředkujících subjektů 

V rámci fondů EU jsou pro přerozdělování evropských peněz stanoveny 

řídící orgány a zprostředkující subjekty. Řídící orgán nese celkovou 

odpovědnost za realizaci konkrétního programu pomoci EU v ČR.8 ' 

„Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v rámci 

odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se 

konečných příjemců."88 

Významným zdrojem informací jsou tak webové stránky zprostředkujících 

subjektů, které přináší informace o operačním programu, jež mají na starosti. 

87 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 

^ M I N I S T E R S T V O PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 

pojmů. s. 58. 
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Agentura Czechlnvest je zprostředkujícím subjektem u většiny programů 

podpory v rámci OP Průmysl a podnikání (OPPP) a na svých stránkách 

(www.czechinvest.cz) tak přináší informace o tomto OP, dává k dispozici i 

online statistiku čerpání dotací OPPP včetně regionálního členění. Dalším 

zdrojem informací jsou webové stránky Státního fondu životního prostředí 

(www.sfzp.cz), jež je zprostředkujícím subjektem jak pro OP Infrastruktura -

část Životní prostředí (OPI-ŽP), tak i pro Fond soudržnosti - životní prostředí. O 

OP Infrastruktura - část Doprava (OPI-D) a Fondu soudržnosti - doprava 

informují webové stránky Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), jež je 

zprostředkujícím subjektem pro tyto finanční zdroje. Státní zemědělský 

intervenční fond (www.szif.cz) přináší na svých internetových stránkách zprávy 

o OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OPRVMZ). Na internetových 

stránkách hl. m. Prahy (www.praha-mesto.cz) jsou pak informace o obou 

programech Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD2) a 

Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD3). 0 Společném 

regionálním operačním programu informují webové stránky jednotlivých 

krajských úřadů České republiky. 

O Evropském sociální fondu informuje portál tohoto fondu EU 

(www.esfcr.cz). Tento portál pokrývá oba dosavadní programy plně 

spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) - OP Rozvoj lidských 

zdrojů (OPRLZ) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD3). Kromě 

toho zastřešuje i Program Iniciativy Společenství EQUAL a Program Phare 

2003. Vyskytují se zde informace o úspěšných projektech a nabízí se zde i 

možnost stažení zábavně naučného filmu o ESF Nová šance pro vás, který 

prezentuje jak úspěšné projekty, tak i praktický návod, jak postupovat při psaní 

a předkládání projektů. 

9. Nejčastější chyby novinářů 

Chyby, jež novináři dělají, jsou dány jak složitostí tématu, tak i minimální 

snahou žurnalistů zjistit si základní pravidla získávání finančních prostředků ze 

zdrojů EU, ČR i jiných států. 

Domnívám se, že jediným možným řešením je profesionalizace, 

specializace novinářů na určitá témata, mezi něž by patřila i možnost získání 
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dotací z f inančních zdrojů Evropské unie, ČR či jiných států. Specializace je 

nutná i z toho důvodu, že nadcházející programovací období 2007 - 2013 je co 

do počtu operačních programů i množství finančních prostředků mnohem 

významnější než programovací období uplynulé. Složitost fondů EU v ČR 

dokazuje i fakt, že Česká republika má nejvíce operačních programů ze všech 

zemí EU. 

9.1 Pravidlo n+2 

Média v mnoha článcích vyjadřují obavu, že Česká republika do konce 

programovacího období 2004 - 2006 nevyčerpá všechny finanční zdroje na toto 

období přiřazené. Tyto články mnohdy vycházejí z neznalosti pravidla n+2. 

„Pravidlo n+2 znamená, že každý finanční závazek členské země přijatý vůči 

Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku (do 

konce druhého roku po roce přijetí závazku). Nárokované prostředky 

strukturálních fondů let 2005 a 2006 tudíž mohou být čerpány i v letech 2007, 

resp. 2008, tj. po skončení programovacího období 2004 - 2006. V praxi to 

znamená, že například roční závazek Operačního programu Průmysl a 

podnikání pro rok 2004 ve výši 60,7 mil. EUR musí být vyčerpán na projekty 

nejpozději do konce roku 2006.1,89 

Média tak ve sledovaných článcích a ve sledovaném období informují o 

možnosti nevyužití všech finančních prostředků určených na programovací 

období 2004 - 2006 zbytečně a nepravdivě, a to z důvodu nedostatečného 

seznámení se s tématem, neznalosti pravidla n+2. 

9.2 Princip adicionality (doplňkovosti) 

„Pomoc EU má doplňovat, respektive posilovat prostředky příjemce 

pomoci. Právě finanční zainteresování příjemce má vést k vyšší efektivitě a 

zodpovědnosti při využívání poskytnutých prostředků. Poměr mezi národními 

veřejnými zdroji a unijními prostředky musí dosáhnout stanovené minimální 

hranice."90 

89 M IN ISTERSTVO PRO MlSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Fondy EU: Glosář základních 

^ M I N I S T E R S T V O PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 

unie. s. 18. 
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Výše uvedená citace popisuje tzv. princip adicionality (doplňkovovsti). 

V praxi tento princip znamená, že každá částka, jež je určena žadatelům České 

republiky o dotaci ze strukturálních fondů EU, je tvořena penězi, jež poskytuje 

Evropská unie, a penězi, jež poskytuje Česká republika a doplňuje tak dotaci 

EU do konečné výše. V praxi to znamená, že pro programovací období 2007 -

2013 poskytne Evropská unie přibližně 752,70 mld. Kč. Pro úspěšné čerpání a 

splnění principu adicionality musí k této částce přidat Česká republika 132,83 

mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie 

financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.91 

Princip adicionality však neberou v potaz česká média, která zapomínají, 

že částku na realizaci určitých projektů neposkytuje pouze EU, ale v menší míře 

i ČR. Ve sledovaných článcích se tak objevují informace, že EU poskytne 

určitou finanční částku na jakýsi projekt (např. opravu panelových sídlišť). V této 

částce však jsou již započteny národní zdroje, což novináři opomíjejí a 

informace se tak stává zkreslená. 

9.3 Gramatické chyby 

Gramatické chyby, které novináři v článcích o dotacích nejčastěji dělají, se 

týkají především velkých počátečních písmen operačních programů. Média 

často píší operační programy či jednotlivé fondy s malým počátečním 

písmenem, ač se jedná o názvy (např. Společný regionální operační program, 

Fond soudržnosti apod.). 

Domnívám se, že gramatické chyby v názvech operačních programů či 

fondů svědčí o nedokonalém orientování se novinářů v tématu grantů. Neznají 

zdroje f inančních prostředků a velká písmena tak píší pouze dle citu, který je 

v oblasti dotací značně zavádějící. 

9.4 Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

„Cíle politiky HSS jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů, 

Fondu soudržnosti a dalších nástrojů (tzv. Iniciativ Společenství a Inovačních 

akcí). Do množiny strukturálních fondů EU patří Evropský fond regionálního 

rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný 

91 M I N I S T E R S T V O P R O MÍSTNÍ R O Z V O J Č E S K É REPUBLIKY. Fondy Evropské ^ [ o n l i n e ] 
[cit. 2007 -05 -01 ] , n n ^ t i i p n é 7 h t t p : / / w w y . s t r u k t u r a l n í - f o n d y . ( ^ o p e r a c n i - B r o g ^ m y ^ M ^ Q 1 3 -
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a záruční fond (EAGGF) - podpůrná část a Finanční nástroj pro podporu 

rybolovu (FIFG)."92 

Z výše uvedeného vyplývá, že Fond soudržnosti, Iniciativy Společenství a 

Inovační akce nepatří mezi strukturální fondy EU. Jsou zvláštní skupinou 

strukturální politiky. 

Média však často Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství (Inovačním 

akcím se sledovaná média ve sledovaném čase nevěnují) zařazují mezi 

strukturální fondy EU. Tímto typem chyb se vyznačuje především 

Českobudějovický deník v dubnu a květnu 2004. Určitá generalizace je však 

odůvodnitelná složitostí tématu. 

9.5 Nezveřejňování operačního programu 

Málokterý článek Mladé fronty DNES, Hospodářských novin a 

Českobudějovického deníku nesl ve sledovaném období vedle informace o 

realizaci či plánování projektu za evropské peníze i informaci, z jakého 

operačního programu je daný projekt financován. Tento jev může být způsoben 

tím, že média se snaží informace o dotacích svým čtenářům co nejvíce 

zjednodušit a název operačního programu uznají za prvek, jež činí článek 

složitější. 

Pokud se však na tento jev podíváme z pohledu potenciálních žadatelů, 

zjistíme, že j im to výrazně znesnadňuje podání žádosti o dotaci na podobný 

projekt tomu, o kterém článek pojednává. Nemají totiž jediné vodítko 

k vyhledání dotačního titulu, z něhož byl publikovaný projekt financovaný a jež 

je inspiroval. 

9.6 Předfinancování akce 

Média často opomíjejí, že když je projekt schválen, peníze na jeho 

realizaci je možné z daného finančního zdroje čerpat teprve po jeho 

uskutečnění a kontrole. Jedná se o princip předfinancování akce. Ve 

sledovaných článcích jsem se několikrát setkala s kritikou novinářů v souvislosti 

s opožděným přidělením dotace realizátorům určitého projektu, tedy s jevem, 

který je však v rámci pravidel přidělování dotací zcela v pořádku. 

92 M IN ISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodce fondy Evropské 
unie. s. 12. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem nastínila zobrazení tématu strukturálních a 

dalších fondů EU, krajských grantů a Finančního mechanismu EHP/Norsko 

třemi českými deníky - Mladou frontou DNES, Českobudějovickým deníkem a 

Hospodářskými novinami. Deníky jsem sledovala v období 5 měsíců, a to 

v průběhu prvního zkráceného programovacího období EU v ČR 2004 - 2006. 

Vzhledem k velikosti sledovaného vzorku (celkem jsem ve všech stanovených 

denících nalezla 159 článků o dotacích v rámci redakčního textu) se nejedná o 

jednoznačné výsledky vypovídající o mediálním zpracování celého prvního 

programovacího období, ovšem výsledky této práce již naznačují určité 

tendence médií. Těmito tendencemi jsou: 

O téma dotací mají větší zájem deníky s regionální přílohou. To je dle 

mého názoru způsobeno hojným využíváním tiskových zpráv, jež v rámci 

pravidel publicity vydávají žadatelé o svých projektech. Tyto projekty jsou 

charakteru lokálního, tedy atraktivního pro regionální přílohy deníků. 

Jen výj imečně jsou články o dotacích umístěny na titulní stranu, což je 

způsobeno charakterem zpráv. Absolutní většina zpráv se totiž týká popisu 

lokálních projektů, což nezajímá čtenáře celorepublikové části, do níž titulní 

strana spadá. 

V citacích jsou upřednostňováni politici. To je dáno jejich zdánlivě nulovým 

komerčním zájmem a nestranností. 

Projekty charakteru investičního (tvrdé projekty) převládají nad projekty 

charakteru neinvestičního (měkké projekty). Důvodem je hmatatelnost, jasnost 

a snadnější zobrazení tvrdých projektů v médiích. 

Převládají zprávy pozitivně informujících o grantech, což je způsobeno 

velkým množstvím pozitivních tiskových zpráv, jež vycházejí v rámci pravidel 

publicity. Nutno však říci, že negativně laděné články mají větší dopad, obvykle 

se i objeví na titulní straně. 

Články nejsou příliš často doplněny fotografií. Domnívám se, že limitujícím 

faktorem je nutnost profesionální fotografie, jež většina tiskových zpráv, kterých 

novináři využívají, postrádá a zároveň obtížné zobrazení neinvestičních 

projektů. 

Deníky přebírají agenturní zprávy jen ojediněle (výjimkou jsou 

Hospodářské noviny). Namísto agenturních zpráv jsou totiž zřejmě využívány 
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tiskové zprávy samotných žadatelů a poradenských agentur o konkrétních 

projektech. 

Interview není frekventovaným novinářským žánrem v oblasti zpráv o 

dotacích. To je pravděpodobně dáno nedostatkem kompetentních osob, 

detailně srozuměných se sledovanými formami finanční pomoci. 

Největší šance dostat se se svým projektem do médií mají územně 

samosprávní celky, ačkoliv i podnikatelé jsou významným příjemcem dotací. 

Důvodem je zřejmě obava novinářů z neplacené reklamy. Výjimkou jsou 

Hospodářské noviny, které na základě svého charakteru preferují podnikatele. 

Množství článků o určitém finančním zdroji odpovídá výši alokace daného 

zdroje. Převládají tedy strukturální fondy EU. 

Vedle celoplošných deníků se tomuto tématu věnují i specializovaná 

periodika jako například měsíčník Dotační věstník. Výrazným zdrojem informací 

jsou i internetové stránky zprostředkujících subjektů a specializované 

internetové stránky. Dá se očekávat, že množství odborných periodik 

v následujících letech poroste. 

Zobrazení tématu českými médii není v žádném případě bezchybné, což je 

dáno jak složitostí tématu, tak i nevelkou snahou žurnalistů zjistit si základní 

pravidla získávání finančních prostředků ze zdrojů EU, ČR i jiných států. Mezi 

nejčastější prohřešky novinářů patří neznalost pravidla n+2, pravidla adicionality 

(doplňkovosti), gramatické chyby, nezveřejňování podstatných informací a 

neorientování se v dotačních programech. 

Z důvodu obtížnosti tématu novináři často využívají tiskových zpráv 

zaslaných samotnými realizátory projektů či poradenskými agenturami (přičemž 

za autora takovéto zprávy označí novináři sami sebe). Tento jev znamená, že 

jsou média závislá na převzatých informacích. Na informacích, které se mohou 

z důvodu zaujatosti věcně odchylovat od pravdy. Na informacích, ve kterých 

nemusí být dbáno na rozlišování faktů od osobních názorů. Časté používání a 

především neprověřování použitých tiskových zpráv tak může být v rozporu 

s Etickým kodexem novináře93, který požaduje včasné, pravdivé, nezkreslené a 

objektivní informace. 

93 Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu novinářů ČR 
dne 18. 6. 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej aktualizovala správní 
rada dne 25. 11. 1999. 
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Tato bakalářská práce dokazuje, že strukturální a další fondy EU, krajské 

granty a Finanční mechanismus EHP/Norsko nejsou opomenutým tématem 

českých deníků, ačkoliv jejich zpracování není vždy kvalitní a nezkreslené. 

Výrazně větší zájem o téma lze očekávat v programovacím období 2007 -

2013, kdy se významně zvýší množství přidělených finančních prostředků 

v rámci strukturálních a dalších fondů EU. Otázkou zůstává, zvýší-li se se 

zájmem i kvalita daných článků. 
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Summary 

The bachelor's thesis is concerned with the presentation of the subject of 

the Structural and other Funds of the European Union, regional grants, and 

EEA/Norway Financial Mechanism in three Czech dailies (Mlada fronta DNES, 

Ceskobudejovicky denik and Hospodarske noviny). I monitored the newspapers 

for a period of 5 months, during the 2004-2006 shortened programming period 

of the EU in the Czech Republic. Due to a considerable extent of the monitored 

sample (a total of 159 articles concerning subsidies were found within the 

editorial staff's texts in the dailies), the results do not provide a definite picture 

of the coverage of the entire first programming period in media however certain 

tendencies are implied, namely: 

Dailies including regional supplements show more interest in subsidies-

related topics. This I believe is attributable to a large-scale utilization of press 

releases published by the applicants about their projects in order to comply with 

the respective publicity requirements. The projects are of local importance and, 

thus, attractive for the regional supplements. 

Only exceptionally are articles concerning subsidies placed on the front 

page, which is due to the nature of the news - an absolute majority of the news 

describe local projects, which are not of interest to the readers of the 

countrywide part of the newspaper including the front page. 

Regarding quotations, politicians are preferred, which is attributable to their 

seemingly zero commercial interests and impartiality. 

Investment projects prevail over non-investment projects. This is due to 

tangibility, clarity and an easier presentation of hard projects in media. 

Reports providing positive information about grants dominate, which is due 

to a large amount of positive press releases published within the publicity 

requirements. However it should be noted that articles with negative 

connotations have a greater impact and, moreover, usually appear on the front 

page. 

Articles are seldom supplemented with photographs. I am of the opinion 

that the limiting factor consists in the necessity to provide a professional 

photograph, which is not available in a majority of press releases used by 

journalists, and in a rather difficult visual representation of non-investment 

projects. 
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The dailies (except Hospodarske noviny) obtain information from news 

agencies only sporadically. Instead they probably use the applicants' and 

consultancy agencies' press releases concerning specific projects. 

Interview is not a frequent journalistic genre in the area of subsidies-

related news, which can be attributed to a lack of competent people who would 

have a good understanding of the respective forms of financial aid. 

Territorial self-governing units are most likely to have their projects 

presented in media even though businesses are significant beneficiaries of 

subsidies as well. Journalists probably fear unpaid advertising. The aforesaid 

does not apply to the Hospodarske noviny daily, which - due to its focus -

prefers businesses. 

The number of articles about a financial source corresponds to the 

source's allocation amount. Thus, EU Structural Funds prevail. 

In addition to countrywide dailies, the topic in question is discussed by 

specialised periodicals such as the Dotacni vestnik (Subsidy Bulletin) monthly. 

Important sources of information also include web sites of the intermediaries 

and specialised web sites. The number of specialised periodicals is likely to 

grow in the following years. 

The presentation of the subject in Czech media is in no case flawless, 

which is attributable to the complexity of the subject as well as to journalists' 

little endeavour to obtain basic information on the provision of finance from 

funds of the EU, Czech Republic and other countries. The most common slips 

of journalists include ignorance of the n+2 rule, additionality rule, grammar 

mistakes, failure to provide all crucial information and little understanding of the 

subsidy programmes. 

As the subject is rather difficult, journalists often use press releases 

provided by the project implementers or consultancy agencies while pretending 

to be the authors. This means that media are dependent on someone else's 

information, on information that might not be accurate due to partiality, on 

information where facts might not be distinguished from personal opinions. 

Thus, a frequent use of and, what is even more serious, failure to check the 
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used press releases may contradict the Journalist's Codex of Ethics94, which 

requires timely, accurate, undistorted and unbiased information. 

The thesis proves that the subject of the Structural and other Funds of the 

EU, regional grants and EEA/Norway Financial Mechanism is not omitted in 

Czech daily newspapers even though the presentation of the information is not 

always accurate and impartial. Much higher interest can be expected in the 

2007-2013 programming period, during which the amount of funds allocated 

within the Structural and other Funds of the EU will substantially increase. A 

question remains whether the higher interest will be accompanied by a better 

quality of the newspaper articles. 

94 The Journal isťs Codex of Ethics was adopted as an open document by the General Meeting 
of the Syndicate of Czech Journalists on 18 June 1998 and updated by the Management Board 
on 25 November 1999 on proposal from the Syndicate of Journalists Ethics Committee. 
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Seznam zkratek 

EU Evropská unie 
ABC CR Kancelář pro ověřování nákladu tisku ČR 
AKA Asociace komunikačních agentur 
AP PRK Akční plán Programu rozvoje kraje 
CR Česká republika 
CSZV České sdružení pro značkové výrobky 
CTK Česká tisková kancelář 
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 
EHP Evropský hospodářský prostor 
ERDF European Regional Development Fund, Evropský fond 

regionálního rozvoje 
ES Evropské společenství 
ESF European Sociál Fund, Evropský sociální fond 
ESPON 2013 Monitorovací síť pro evropské územní plánování 
ESVO Evropské sdružení volného obchodu 
FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance, Finanční 

nástroj pro usměrňování rybolovu 
FS Fond soudržnosti (Kohezní fond) 
HDP Hrubý domácí produkt 
HSS Hospodářská a sociální soudržnost 
IF ABC Mezinárodní federace kanceláří ověřování nákladů tisku 

(International Federation of Audit Bureaux of Circulations) 
INTERACT II Program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spoluprací 
INTERREG Program přeshraniční spolupráce mezi regiony 
IOP Integrovaný operační program 
JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 
JPD3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 
KU Krajský úřad 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
NNO Nevládní nezisková organizace 
NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, územně 

statistická jednotka 
OP Operačn program 
OP VaVpl Operačn program Výzkum a vývoj pro inovace 
OPD Operačn program Doprava 
OPI Operačn program Infrastruktura 
OPI-D Operačn program Infrastruktura - část Doprava 
OPI-ZP Operačn program Infrastruktura - část Životní prostředí 
OPPI Operačn program Podnikání a inovace 
OPPP Operačn program Průmysl a podnikání 
OPRLZ Operačn program Rozvoj lidských zdrojů 
OPRVMZ Operačn 

zeměděl 
program Rozvoj venkova a multifunkční 

3 tví 
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OPTP Operační program Technická pomoc 
OPVK Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
OPZP Operační program Životní prostředí 
ROP Regionální operační program 
SF Strukturální fondy 
SROP Společný regionální operační program 
UVDT Unie vydavatelů 
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Přílohy 

Příloha č. 1: 

Hluboká nad Vltavou 
20. 11. 2 0 0 6 

Publikace představí golfová hřiště 

TZ Ekologos 13/2006 

Právě vychází publikace Přehled golfových hřišť v jižních Čechách, která 
mapuje všech 13 jihočeských golfových areálů a přináší informace o historii a 
etiketě tohoto gentlemanského sportu. 

„Během léta jsme navštívili všechny jihočeské kluby a shromáždili informace, 
které nyní vydáváme v přehledné publikaci. Vedle základních informací o 
golfových klubech spolu s ilustračními fotografiemi zde zájemci najdou i nabídky 
ubytování, výletů do okolí a dalšího sportovního vyžití v popisované oblasti," 
informoval Martin Půlpytel ze společnosti Ekologos, jež publikaci vydává. Vedle 
české verze vzniká i cizojazyčná mutace, která obsahuje anglický, německý, 
francouzský, španělský a nizozemský překlad základních informací o 
j ihočeských hřištích. 

V Jihočeském kraji se nachází tři 18jamková hřiště, šest 9jamkových a další 
nenormovaná hřiště či indoor centra, kde se v zimním období dá trénovat na 
moderních simulátorech. Hlavními středisky jihočeského golfu jsou areály 
v Hluboké nad Vltavou a u Nové Bystřice, velký potenciál ale mají i hřiště 
v Lipně nad Vltavou, Bechyni či v Kestřanech u Písku. K nejhezčím areálům 
pak patří golfové hřiště Čertovo břemeno v Alenině Lhotě na Táborsku, kde je 
patrné úzké sepětí hřiště s přírodou. Na jihu Čech tak zpravidla nevyrůstají 
bezduché areály, které narušují vzhled krajiny. 

Přehled golfových hřišť v jižních Čechách bude oficiálně představen zástupcům 
cestovních kanceláří a odborné veřejnosti v rámci konference Partnerství pro 
rozvoj regionů, jež se uskuteční 29. a 30. listopadu právě v Hluboké nad 
Vltavou. „Golf patří k fenoménům cestovního ruchu, je i doplňkem pro jiné 
turistické "produkty. Jižní Čechy jsou, podobně jako celá Česká republika, zatím 
neobjevenou golfovou destinací. Proto chceme připravit obdobné publikace i 
v dalších regionech, a tím přispět k lepší informovanosti především 
zahraničních návštěvníků," doplnil Martin Půlpytel. 

Přehled golfových hřišť v jižních Čechách je součástí projektu Jižní Čechy 
golfové, který byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a Jihočeského kraje 
v rámci Společného regionálního operačního programu. 

Více informací o konferenci Partnerství pro rozvoj regionů naleznete na 
internetové stránce www.mashl.cz. 
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Příloha č. 2: 

K rozhovoru o uchopení tématu grantů českými médii jsem si 

pozvala JUDr. Jana Šmidmayera, ředitele regionální poradenské agentury 

G-PROJECT, s.r.o., která nejenom, že získává pro své klienty granty na 

realizaci projektů nejrůznějšího druhu, ale významně komunikuje i s médii 

a zajišťuje pro realizátory projektů splnění pravidel publicity. 

Informují podle Vás česká média dostatečně o dotacích? 

V poslední době se zájem médií o problematiku dotací zvýšil a zvyšuje se i 

odbornost novinářů v této problematice. V několika posledních měsících se 

stává, že média vyčlení i celou stranu, již věnují fondům Evropské unie. 

V poslední době se také dostaneme i do společenských týdeníků. Jednou věcí 

je však kvantita, která má vzrůstající tendenci, a jinou pak obsahová kvalita, 

která je závislá na daném deníku. Spíše než-li informace, kde žádat o dotaci, se 

objevují články o konkrétních projektech, které žadatele inspirují. Většina novin 

však vyznává teorii, že článku musí rozumět i „babička z Horní Dolní" a tomu 

odpovídají i články o dotacích. Takže kdo se chce tomuto tématu opravdu 

věnovat, musím mu doporučit odborná periodika jako Dotační věstník nebo 

odborné internetové stránky, které jsou pro tuto oblast klíčové, protože 

informace o fondech se každým dnem mění. S novým programovacím obdobím 

ale roste zájem českých deníků o problematiku strukturálních fondů Evropské 

unie. V současné době například připravujeme pro Českobudějovický deník 

podklady k článkům o „best projektech" podpořených dotacemi, které vychází 

dvakrát týdně. 

Co byste novinářům při publikování informací o dotacích vytknul? 

Těžko vytýkat paušálně, novináři vždy píší pro svého čtenáře. Potěšilo by 

mě však, kdyby novináři více pomáhali žadatelům. To znamená, aby se 

v médiích více objevovalo, do jakých programů mohou jednotliví žadatelé 

podávat žádost a na co. Chyba však není jen na straně žurnalistů, ale i na 

straně institucí, které často informují nesrozumitelnou „bruselštinou" a média 

pak jejich informace nedokáží zpracovat. A je to chyba i nás poradců, kteří jsme 

ve spolupráci s médii patrně málo aktivní. 
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V čem dělají novináři největší chyby? 

Statistiku si nevedu, ale vím, že málokdy novinář napíše správný název 

operačního programu. Z pochopitelných důvodů se snaží zjednodušit 

terminologii, aby bylo téma pro čtenáře více pochopitelné. V konečném 

důsledku to však pochopitelné není pro nikoho, protože zjednodušené termíny, 

které novináři použijí, neexistují. Dále mi vadí, že novináři informují o 

seminářích, konferencích a workshopech o problematice dotací zpravidla až ten 

den, kdy se ona akce koná. Kvůli tomu se nikdo nestihne přihlásit. Zároveň 

média netisknou tiskové zprávy tak, jak jim je podáme. Vynechají podstatné 

informace a zpráva pak ztrácí mnohdy smysl. Často nám například z tiskové 

zprávy o konání semináře vyškrtnou nutnost se předem přihlásit. Důsledkem je 

pak to, že nám přijde mnoho nepřihlášených účastníků, na něž nejsme 

množstvím míst, studijního materiálu ani občerstvením připraveni. Další chybou, 

které jsem si všiml, je neuvádění přesného názvu naší agentury - novináři 

obvykle píší G-PROJEKT, G-projekt, G Projekt apod. Dá se říci, že teprve 

každý desátý novinář napíše náš název správně. 

Co si myslíte, že je řešením k redukci chyb v oblasti zpráv o dotacích? 

Profesionalizace, která je čím dál tím větší nutností dnešní doby ve všech 

oblastech. Vzhledem ktomu, že téma Evropské unie a evropských dotací je 

v současné době natolik důležité, bude potřeba, aby se na toto téma postupně 

specializovali novináři ekonomických sekcí redakce. Takže specializace a 

snaha novinářů se o tomto tématu dozvědět co nejvíce je řešením k redukci 

chyb. 

Využívají média často tiskových zpráv, které jim zasíláte? 

Já si myslím, že je potřeba budovat vztah s médii na základě důvěry. My 

už dnes spolupracujeme s mnoha novináři, kteří ví, že tiskové zprávy, které 

chodí od nás, mají určitou validitu a oni si je zpravidla už jenom ověřují. Média 

tak našich tiskových zpráv využívají často, samozřejmě ale záleží na tom, o 

jaké médium se jedná, jaký mají prostor a je-li téma pro ně atraktivní. 
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Jakým způsobem Vaše tiskové zprávy média obvykle upravují? 

Je to různé. S některými médii máme dohodu, že jim dodáváme hotové 

texty, do kterých už výrazně nezasahují. Například o projektech, které již byly 

podpořeny z finančních zdrojů Evropské unie a kde není důvod, aby do toho 

novinář nějak výrazně zasahoval. Jsou ale i články, kde novinář využije část 

naší tiskové zprávy a vytvoří k tomu celkové téma. 

Někdy je tendence odstraňovat název naší agentury z toho důvodu, že by 

mohlo dojít k neplacené reklamě. Často novináři odstraňují i názvy operačních 

programů. Rádi píší, že daný projekt byl podpořen z Evropské unie, ale už ne 

z jakého operačního programu a z jakého opatření, což je rozpor mezi tím, co si 

představuje úředník, který by chtěl, aby se v článcích objevil přesný název 

opatření, a médii, kteří se snaží psát co nejsrozumitelněji. 

Jaké typy Vašich tiskových zpráv mají největší šanci být publikovány? 

Snáze se do médií dostávají konkrétní věci, zpravidla projekty investičního 

charakteru. Je-li vybudována cyklistická stezka, silnice či postaven dům 

s pečovatelskou službou, má to velikou šanci na otištění. Menší šanci mají pak 

projekty, které jsou koncepční a dlouhodobé a výsledek není tak hmatatelný, 

tedy měkké projekty, například tvorba komunitního plánu. 

Když porovnáte dnešní situaci se situací před dvěma lety - změnil se 

přístup novinářů k informování o dotacích? 

Novináři si postupem času na toto téma zvykli, takže dnes už mají více 

informací o této problematice než na začátku programovacího období a 

informují lépe a častěji. Důležité také je, že v novém programovacím období je 

finančních prostředků mnohem více než v tom minulém, takže téma je 

celospolečensky významnější než bývalo. Dá se očekávat, že zájem médií o 

toto téma jen poroste. 
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