
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

Katedra západoevropských studií 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leona Pejcharová  
 
 
 
 
 
 

Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k 
politice rozvoje venkova a její přínos pro 
vytváření spolupráce mezi aktéry rozvoje 

venkova na místní úrovni  
 

 
Diplomová práce  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2011 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Leona Pejcharová 

Vedoucí práce: Doc. Michel Perottino, Ph.D. 

Oponent práce: Ing. Tereza Svačinová 

Datum obhajoby: 2011  
 
Hodnocení:  
 



  

 
 

Bibliografický záznam 

PEJCHAROVÁ, Leona. Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k politice rozvoje 

venkova a její přínos pro vytváření spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova na místní 

úrovni. Praha, 2011. 127 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, 

Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra západoevropských studií. 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Michel Perottino, Ph.D. 

 

 

Anotace (abstrakt) 
Diplomová práce „Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k politice rozvoje venkova 

a její přínos pro vytváření spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova na místní úrovni“ 

pojednává o novém přístupu k politice rozvoje venkova, jehož podstatou je zapojení 

místních aktérů do rozvoje oblasti. Úvodní část práce vysvětluje důvody a průběh 

postupného vyčleňování politiky rozvoje venkova ze Společné zemědělské politiky EU. 

V kapitole týkající se iniciativy LEADER jsou představeny principy fungování této 

iniciativy, národní alternativní programy a fáze vývoje směřující k jejímu zapojení do 

hlavního proudu politik pro rozvoj venkova. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na 

dvě rozdílné členské země Evropské unie, a to na Českou republiku a Francii. Rozebírá 

jejich administrativní systémy a specifické přístupy k implementaci iniciativy 

LEADER+ (podopatření typu LEADER+) se zaměřením na míru uplatnění principu 

bottom-up. Poslední kapitola představí výsledky terénního výzkumu ve dvou 

konkrétních místních akčních skupinách Pays d'Albret (Francie, region Aquitaine) 

a Posázaví, o.p.s. (Česká republika, Středočeský kraj). Cílem komparativní případové 

studie je odpověď na otázku, zda iniciativa LEADER upevňuje vazby spolupráce mezi 

soukromým a veřejným sektorem společnosti. 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
Diploma thesis „Initiative EU LEADER as a new approach to the rural development 

policy and it's contribution to creation of cooperation between different actors of rural 

development at local level“ describes a new approach to the policy of rural 

development, which is based on involvement of local actors to development of their 

area. Opening part of this thesis explains reasons and process of gradual separation of 

Rural Development policy of the EU Common Agricultural Policy. In a chapter relating 

to the LEADER initiative principles of functioning of this iniciative, national alternative 

programs and phases of development heading to it's incorporation to the main stream of 

Rural Development policy are described. Second part of the diploma thesis analyzes 

two member states of the European Union, Czech Republic and France. It describes it's 

administrative systems and specific approaches to the implementation of the LEADER+ 

initiative (sub-measure of LEADER+ type) with special interest in a degree of exercise 

of the bottom-up principle. Final chapter presents outcomes of field surveys of two 

concrete local action group Pays d'Albret (France, Aquitaine region) and Posázaví, 

o.p.s. (Czech Republic, Středočeský kraj). The target of the comparative case study is to 

answer to if LEADER initiative tightens cooperation between private and public sector 

of the society. 
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1. Úvod 

Evropské společenství prošlo od dob svého vzniku řadou proměn. Stejně tak se 

mění tvář Společné zemědělské politiky (SZP), která byla původně vytvořena pro 

zajištění potravinové soběstačnosti členských států Evropského společenství, ale 

postupně musela být reformována, aby odpovídala novým výzvám, mezi které patří 

ochrana životního prostředí, změna klimatu, rozvoj hospodářských a sociálních sítí na 

venkově atd. Společná zemědělská politika se proměňuje ve smyslu zvyšování důrazu 

na rozvoj venkova a snižování množství financí plynoucích pouze do zemědělství. 

Tento proces vyvrcholil rozdělením SZP do dvou pilířů (Agenda 2000) a zavedením 

principu modulace (o SZP a politice rozvoje venkova viz níže). 

Mezi nástroje pro rozvoj venkova využívané EU patří také iniciativa LEADER 

(Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale). Z původně 

zkušebního projektu, první fáze iniciativy zvané LEADER I, se postupem času vyvinul 

jeden z hlavních pilířů politiky rozvoje venkova pro programové období 2007–2013 

a do budoucna.  

Iniciativa LEADER vyniká mezi ostatními nástroji EU mimo jiné zapojením 

místních aktérů z řad soukromého i veřejného sektoru do rozvoje venkova, 

vypracováním pilotních strategií rozvoje venkova, rozvojem spolupráce mezi místními 

akčními skupinami či uplatněním principu bottom-up. Díky tomuto principu Unie 

nechává místním aktérům více svobody v rozhodování o projektech, které budou 

v jejich oblasti (v oblasti působnosti příslušné MAS) uskutečněny. Míra této svobody 

ovšem závisí na jednotlivých členských státech. Podíváme se, jakým způsobem 

k iniciativě přistupuje Francie, jakožto zakládající členský stát a Česká republika, 

jakožto nový členský stát EU z roku 2004. 

V rámci iniciativy LEADER vznikají ve venkovských oblastech místní akční 

skupiny, které jsou založeny na spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. 

Probíhá tato spolupráce bez problémů? Mají oba dva sektory skutečně rovnocenné 

podmínky dostupnosti finančních prostředků z iniciativy LEADER? Podporuje 

iniciativa LEADER vznik a utužení těchto partnerství? Pokračovala by tato spolupráce i 

v případě ukončení iniciativy LEADER? To jsou některé otázky, na které mi během 

strukturovaných rozhovorů odpovídali představitelé dvou konkrétních místních akčních 

skupin v České republice a ve Francii a na jaké odpovím i já v této diplomové práci. 
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1.1 Hypotéza a cíle práce 

Tuto práci lze rozdělit do dvou celků. První část je věnována úvodu do 

problematiky. Věnuji se zde studiu teoretických východisek, souvisejících politik EU, 

státních administrativních struktur zemí, na které se v práci soustředím (Francie, Česká 

republika) a dalších východisek práce. Mým zájmem je zjištění rozdílných přístupů 

k iniciativě LEADER ve dvou odlišných členských státech se zvláštním důrazem na 

uplatnění principu bottom-up. Přístup k iniciativě LEADER se liší, v některých státech 

je práce místních akčních skupin více kontrolovaná centrálními institucemi (Maďarsko), 

v jiných státech je ponecháno lokálním aktérům více svobody k rozhodování 

(Rakousko). 

 

V druhé části práce se věnuji analýze dvou konkrétních místních akčních skupin 

(MAS), kterými je česká Posázaví, o.p.s. (Středočeský kraj) a francouzská Pays d'Albret 

(region Aquitaine). Hlavním cílem práce bude studium přístupu jejich členů ke 

spolupráci na daném území. Kvalitní spolupráce místních aktérů z veřejného 

a soukromého sektoru je základním předpokladem fungování iniciativy LEADER. Při 

vytváření své hypotézy jsem vycházela z předpokladu, že francouzská Pays d'Albret, 

která měla v době mého výzkumu již více než desetileté zkušenosti s iniciativou 

LEADER, se za dobu svého fungování již dostatečně utužila. Na druhou stranu členové 

MAS Posázaví, jež měla s podobným způsobem spolupráce čtyřletou zkušenost, se 

teprve učili jejím zásadám. Přispěla iniciativa LEADER k rozvoji spolupráce mezi 

místními aktéry, nebo je míra této spolupráce závislá spíše na celkovém společenském 

„klima“ dané oblasti?  

 

H: Ve francouzské MAS byly díky dlouhodobým zkušenostem s iniciativou 

LEADER vytvořeny pevnější vazby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, 

než jak je tomu v případě české MAS. 

 

1.2 Teorie učících se regionů 

K regionálnímu rozvoji a k rozvoji venkova se váže mnoho různých teoretických 

přístupů, z nichž první byly zveřejněny již v 17. a 18. století. Současná regionální 

politika využívá myšlenek řady rozdílných teorií. Mezi nimi neokonzervativní teorie, 

jako například path dependence či nová teorie růstu (Krugman, Romer, Barro), jejichž 
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počátek sahá do poloviny 70. let 20. století. Tyto teorie staví na podpoře lokální 

iniciativy, podpoře malých a středních firem, decentralizaci kompetencí atd. Další 

velkou skupinou jsou teorie neoinstitucionální z počátku osmdesátých let. Mezi ně patří 

například teorie průmyslového okrsku (italských autorů Bagnasca, Becattinoho či 

Bruska) či teorie učících se regionů (Lundvall, Johnson). Teorie této skupiny kladou 

důraz na spolupráci a inovaci, podporu malých a středních firem, šíření inovací, 

vytváření sítí spolupráce atd.1 

Nový teoretický rámec pro kriticko-realistický přístup k problematice oblasti 

regionálního rozvoje narýsovaly tři zásadní knihy2 autorů Masseye, Sayera a Giddense 

vydané současně roku 1984. Tyto knihy byly zdrojem akademických sporů o základních 

teoretických, epistemologických a metodologických otázkách regionálního výzkumu.3 

Jedna z takových debat pod názvem „locality debate“4 vznikla v návaznosti na projekt 

profesora Philipa Cooka5 „Changing urban and Regional System“. Akademický spor se 

týkal otázky, do jaké míry mohou místní aktéři rozvoje venkova ovlivnit vývoj své 

lokality.6 Spor se vedl například o to, zda je možné srovnávat oblasti, kde byli místní 

aktéři rozvoje venkova úspěšní, s neúspěšnými lokalitami. Kritici tomuto přístupu 

vytýkali především nezohlednění některých základních strukturálních charakteristik 

současné společnosti.7 

Institucionální směry v teoriích rozvoje venkova jsou dnes nejdynamičtěji se 

rozvíjejícím sektorem tohoto oboru. Pro vysvětlení některých dějů a procesů v této 

diplomové práci využiji teorii učících se regionů, jejímiž hlavními protagonisty byli 

autorové B. A. Lundvall a B. Johnson. Tito teoretikové vycházeli z úvahy, že zdrojem 

konkurenceschopnosti na konci 20. století jsou vědomosti, schopnost učit se a vytvářet 

kulturní klima, které napomáhá inovacím.8 Zastánci této teorie nechápou pojem 

konkurence ve smyslu ekonomickém, ale ve smyslu neustálých inovací. Znalosti jsou 

pokládány za nejstrategičtější surovinu současnosti. Když ekonom Max Weber 

                                                            
1 Zdroj: Blažek, Jiří. Teorie regionálního vývoje: je na obzoru nové paradigma či jde pohyb v kruhu? In: 
Geografie – Sborník ČGS, č. 3/1999, str. 141‐159. 
2 Např.: Massey, Doreen. Územní dělby práce, 1984, Sayer, Andrew. Metoda ve společenských vědách, 
1984, Giddens, Anthony. Konstituce společnosti: obrys teorie strukturace, 1984. 
3 Zdroj: Idem. 
4 Diskuse o lokalitách. 
5 University of Cardiff, Centre of Advanced Studies in Social Science. 
6 Zdroj: Blažek, Jiří. Teorie regionálního vývoje: je na obzoru nové paradigma či jde pohyb v kruhu? In: 
Geografie – Sborník ČGS, č.3/1999, str. 141‐159. 
7 Zdroj: Idem. 
8 Zdroj: Blažek, Jiří; Uhlíř, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha 
2002. str. 158–163. ISBN: 80‐246‐0384‐5. 
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rozděloval výrobní faktory na všudypřítomné a místně specifické, nebyla ještě dopravní 

infrastruktura na takové úrovni, jako je tomu nyní. V dnešní době je možné dopravit 

téměř cokoliv kamkoliv na světě. Bariéry téměř zmizely a úroveň komunikace, jakou 

dnešní svět prožívá, tady nebyla nikdy dřív. Faktory, které ovšem nejsou přenositelné, 

jsou podle výše zmíněných autorů znalosti a schopnost učit se.9  

B. A. Lundvall a B. Johnson upozorňují na nutnost rozlišovat mezi 

kodifikovanými vědomostmi, které je možné naučit se pomocí návodu a schopnostmi 

nevyslovitelnými, nekodifikovatelnými. Tyto je možné získat pouze z vlastní zkušenosti 

a spolupráci na dané činnosti.10 Schopnost k učení a inovacím vzniká díky vazbám a 

vztahům mezi firmami v dané oblasti. Vhodné prostředí je přitom definováno jako síť 

vztahů s dalšími firmami a institucemi, ale také jako obecný rámec pro činnost firmy, 

kterým je chápána institucionální struktura, sociální hodnoty a politická kultura dané 

země nebo regionu.  

Pokud si za firmy a instituce dosadíme jednotlivé aktéry rozvoje venkova, 

kterými jsou zástupci soukromého a veřejného sektoru, můžeme si oblast, ve které se 

odehrávají výše zmíněné pochody, představit jako území MAS. Znamenalo by to tedy, 

že přístupy k iniciativě jsou diametrálně rozdílné pro MAS v jednotlivých zemích 

(vycházejí z jiných sociálních hodnot, politické kultury, historických východisek), ale 

také v rámci jedné určité země. Charakter vztahů, spolupráce a vzájemné vlivy mezi 

jednotlivými subjekty v MAS nelze přenést do jiného, podobně organizovaného území.  

Přesto jsou některé základní principy práce přenositelné. Tou možností je výše 

zmíněná účast na činnosti v oblasti. Z tohoto hlediska je samotná spolupráce mezi 

konkrétními MAS přínosnější, než daný projekt spolupráce, nebo například seznam 

dobrých zkušeností a metodických východisek, které vyvinuly MAS po celé Evropě. 

Spolupráci mezi MAS chápu především jako příležitost k přenosu zkušeností, 

detailnímu poznání způsobu řízení MAS na „druhé straně“, komunikace s partnery, 

struktury organizační složky MAS, ale také sociální interakce mezi jednotlivými aktéry. 

Čím déle pobývají zástupci určité MAS u jejich „kolegů“, tím lepší je výsledné 

pochopení a schopnost použití těchto principů spolupráce v domovské MAS.  

Je samozřejmé, že nikdy nemůže být výsledný efekt dokonale přesný. Existují 

faktory, které jsou zcela nepřenositelné, a to je celkové sociální „klima“ v oblasti, ale 

                                                            
9 Zdroj: Idem. 
10 Zdroj: Idem. 
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také celá řada zásadních faktorů geografických, demografických, historických, 

sociálních či politických. 

 

1.3 Metodologie 

Metodologie srovnání MAS 

Zvolila jsem metodu hojně využívanou v oboru mezinárodních vztahů, 

politologie a sociálních věd.11 Je to komparativní případová studie, typ kontrast 

kontextů. Tuto metodu využiji k porovnání přístupu místních aktérů k jednomu ze 

základních principů iniciativy LEADER, k principu spolupráce mezi soukromým 

a veřejným sektorem.  

Východiskem a nezávislou proměnnou budou v tomto případě dvě zmíněné 

skupiny, tedy veřejný a soukromý sektor (Tab 1). Zprostředkující proměnnou bude 

iniciativa LEADER+ a řada dalších proměnných, jako je motivace ke spolupráci, 

přítomnost silného vůdce či mezilidské vztahy mezi jednotlivými aktéry. Jsou to 

proměnné, které determinují vývoj spolupráce, její charakter a průběh na daném území. 

Tyto proměnné určují celkové prostředí, ve kterém se MAS nachází tak, jak je 

vysvětleno v teorii učících se regionů. 

Motivace ke spolupráci je zásadním východiskem pro aktivní kooperaci mezi 

veřejným a soukromým sektorem. Abych poznala úroveň motivace členů MAS, 

zjišťovala jsem, zda vstoupili do MAS dobrovolně, nebo byli přinuceni. Také jsem se 

ptala, vydržela-li by spolupráce, i kdyby byla iniciativa LEADER ukončena. Dalším 

předpokladem motivace je práce na společném cíli (zvolená strategie rozvoje MAS).  

Mezilidské vztahy mezi aktéry jsou postaveny na rovném postavení zástupců 

obou sektorů v rámci MAS, shodném přístupu k oběma skupinám ze strany organizační 

složky MAS (poskytování informací), ale také případnými spory mezi členy místní 

akční skupiny. 

Elementem spolupráce je přítomnost silného vůdce, který motivuje oba sektory 

k činnosti. 

Míru zapojení členů skupiny do aktivity MAS jsem posuzovala také 

prostřednictvím páté zvolené proměnné „informovanost o iniciativě.“ Zajímalo mě, jaké 

                                                            
11 Zdroj: Drulák, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 
vztazích. Portál, Praha 2008. ISBN:978‐80‐7367‐385‐7. 
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má respondent obecné vědomosti o iniciativě LEADER a jaké projekty probíhají na 

území jeho konkrétní MAS. 

Vliv těchto proměnných zhodnotím díky poznatkům získaným ze 

strukturovaných rozhovorů se členy MAS. 

 

Tab 1: Metodologie srovnání MAS. 

 

 Nezávislé proměnné   Zprostředkující 
proměnné  Závislá 

proměnná 

1. Soukromý sektor 
 

1. iniciativa LEADER+   

 spolupráce 

2. motivace ke spolupráci 
3. mezilidské vztahy mezi 

aktéry 

2. Veřejný sektor 4. přítomnost silného vůdce 
5. informovanost o iniciativě 

Metodologie výběru členských států a konkrétních MAS 

Pro analýzu byly vybrány dva odlišné členské státy: Česká republika (nový 

členský stát, v rámci EU země střední velikosti, 8,6 % převážně venkovské území12) 

a Francie (zakládající členský stát, stát s největší rozlohou v EU, 48,3 % převážně 

venkovské území13). Z rozdílnosti zemí lze usuzovat i rozdílný přístup k implementaci 

iniciativy LEADER, což je pro práci přínosné. Bude možné sledovat různé přístupy 

k využití stejného nástroje politiky rozvoje venkova EU a také proces evropeizace 

orgánů státní správy a dalších organizačních struktur na různých úrovních.  

Pro účel případových studií zaměřených přímo na jednotlivé MAS byla 

v případě České republiky vybrána MAS Posázaví, o.p.s. (Středočeský kraj), na 

francouzské straně potom MAS Pays d’Albret (region Aquitaine). Při jejich výběru 

jsem se řídila podobnými rysy, které tyto MAS spojují. Stanovila jsem si tato kritéria: 

• Stejné prioritní téma v rámci iniciativy LEADER+ 

• Ve francouzské MAS participace na iniciativě LEADER II 

• Shodná problematika turistického ruchu 

• Přítomnost řeky a množství historických památek jakožto východisko 

dalšího rozvoje oblasti 
                                                            
12 Přejato ze Statistické zprávy EK za rok 2009. Zdroj: Rural development in the European union ‐ 
Statistical and Economic Information – Report 2009, Section 3.1: Importance of Rural Areas. Podle 
rozdělení OECD NUTS3. 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009_Chapter3‐1.pdf, staženo 
3. března 2010. 
13 Zdroj: Idem.  
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Jako prioritní téma jsem si zvolila „zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech“. Obě MAS byly zaměřené jak na zlepšení 

životních podmínek místního obyvatelstva, tak na podporu turistického ruchu v oblasti. 

Pro studium vazeb spolupráce bylo kritériem výběru francouzské MAS její účast 

v iniciativě LEADER II. Geograficky se obě tyto MAS nacházejí v zázemí městského 

sídla, které nabízí řadu pracovních příležitostí a je střediskem obchodu a služeb. Proto 

se tyto oblasti stávají do jisté míry pouze místem, kde lidé přespávají, ale jejich 

ekonomická aktivita probíhá jinde. S tím souvisí i shoda v problematice turistického 

ruchu. Obě MAS se snažily najít východisko ze situace, kdy návštěvníci přijížděli jen na 

krátkou dobu (1 – 2 dny). Pro rozvoj ekonomické prosperity oblasti by bylo výhodnější, 

kdyby turisté pobývali v místě déle (potřeba ubytování, stravování). Proto MAS hledaly 

způsob, jakým by si návštěvníky udržely (rozšíření ubytovacích kapacit, nabídky 

volnočasových aktivit atd.). Dalším shodným rysem je přítomnost řeky a množství 

historických památek, které představují potenciál dalšího rozvoje oblasti a které tyto 

MAS využívají především pro turistický ruch. Shodné rysy MAS doplňoval výskyt 

oblasti NATURA 2000 na jejich území (řeky Sázava a Gélise). 

 

Metodologie přípravy strukturovaných rozhovorů 

V druhé části čerpám hlavně z vlastních primárních zdrojů, a to především ze 

strukturovaných rozhovorů s aktéry místního rozvoje a z dokumentů, které jsem získala 

při terénním výzkumu.  

Metoda strukturovaného rozhovoru je vhodná, pokud je jeho cílem získání 

porovnatelných dat pro další analýzu. Současně omezuje případné odchylky tazatele od 

daného tématu. Při sestavení dotazníku jsem se řídila metodologickými pokyny 

uvedenými v knize Metodologický výzkum14 autora Jana Hendla, odborníka v oblasti 

metodologie vědy a zpracování dat, působícího na FTVS v Praze a FTK University 

Palackého v Olomouci. Dále jsem se řídila pokyny Pascala Chevalliera, odborníka na 

problematiku rozvoje venkova působícího na francouzské Université Montpellier III - 

Paul Valéry, konkrétně v Laboratoire mutations des territoires en Europe.15 

                                                            
14 Zdroj: Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005. str. 173–175 
ISBN: 80‐7367‐040‐2.  
15 Překlad: Laboratoř evropských prostorových proměn. 
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Místní akční skupiny se skládají ze dvou základních částí – soukromé a veřejné 

sféry. Soukromá sféra zahrnuje například spolky, asociace, sdružení, podnikatele, 

občany či zemědělce. Veřejnou sféru zastupují obce či sdružení obcí, mikroregiony atd. 

(viz. podkapitola 3.2.). Mezi členy MAS jsem vybrala zástupce z obou sfér a požádala 

jsem osoby odpovědné za chod MAS o označení těch, kteří jsou aktivní a těch, kdo jsou 

spíše pasivní16 (což bylo na české straně problematické, neboť v MAS Posázaví, o.p.s. 

je hlavním kritériem pro přijetí nového člena jeho aktivita a nápady, kterými může 

obohatit činnost MAS). Mým záměrem bylo získat reprezentativní výběr členů MAS. 

 

První návštěva (Posázaví, o.p.s. jaro 2007, Pays d'Albret podzim 2007) 

První návštěva místních akčních skupin byla v obou případech kratší, než druhá 

návštěva. Šlo o seznámení s řediteli a pracovníky organizační složky MAS. Uskutečnila 

jsem s nimi strukturované rozhovory, které se dotýkaly okruhů: 

1. problematika oblasti (sociální, hospodářská atd.) 

2. historie MAS  

3. důvody jejího vzniku 

4. charakteristika členů MAS 

5. základní informace o stěžejních projektech v oblasti (jejich určení a charakteristika 

na základě subjektivního hodnocení narátora) 

 

Druhá návštěva (Posázaví, o.p.s. jaro 2008, Pays d'Albret podzim 2008) 

Při mé druhé návštěvě proběhla předem připravená série strukturovaných 

rozhovorů (Příloha č. 8) se členy MAS. Rozhovory byly v některých pasážích 

přizpůsobeny tomu, zda jsem hovořila se zástupcem veřejné či soukromé sféry, ale 

jejich základní struktura byla totožná:17 

1. základní informace o obci (administrativní zařazení, zdroje financí, problémy), 

podnikateli či občanském sdružení, asociaci atd. (obor, ve kterém podniká, jak 

dlouho svou činnost provozuje, jaké překážky musí řešit)  

2. problematika oblasti Pays d’Albret / Posázaví, o.p.s.  

3. historie MAS a určení vůdčí osobnosti/osobností této aktivity 

4. důvody jeho přistoupení k MAS 
                                                            
16 S tímto rozdělením mi pomohla v případě MAS Posázaví, o.p.s. její zakladatelka a současná ředitelka, 
na francouzské straně doplnila seznam na základě mých požadavků tamní administrativní pracovnice, 
která organizuje chod tamní MAS Pays d’Albret po technické stránce a denně se členy MAS komunikuje. 
17 Přesná osnova strukturovaných rozhovorů je uvedena v příloze č. 8. 
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5. shoda strategie MAS s jeho konkrétními potřebami  

6. hodnocení aktivity veřejného / soukromého sektoru v rámci MAS 

7. hodnocení probíhajících projektů 

8. hodnocení iniciativy LEADER (po technické stránce, finanční přínos pro obec, 

podnikatele, sdružení, asociaci atd., přínos k utváření uvědomělé a spolupracující 

místní společnosti atd.) 

9. Spolupráce mezi členy MAS, případné neshody 

10. hodnocení komunikace s organizační složkou MAS 

11. celková spokojenost/nespokojenost s průběhem spolupráce partnerů v MAS 

 

Na české straně jsem učinila dvanáct rozhovorů, na francouzské straně mi na 

můj dotazník odpovědělo třináct členů MAS. 

 

1.4 Rozbor literatury a pramenů 

V první části, věnované obecnému pohledu na politiku rozvoje venkova, jsem 

vycházela především z publikace Rozpočet a politiky Evropské Unie: Příležitost pro 

změnu, konkrétně z kapitoly Terezy Svačinové nazvané Ochrana přírodních zdrojů 

a hospodaření s nimi. Autorka zde popisuje jednotlivé politiky EU týkající se přírodních 

zdrojů. Kapitola začíná popisem vývoje Společné zemědělské politiky (SZP) od jejích 

počátků v roce 1957 až do současnosti. Přehledným způsobem zde autorka zmiňuje 

průběh postupných reforem SZP a vydělení politiky pro rozvoj venkova, stejně jako 

finanční rámec SZP. V závěru této části dává čtenáři možnost srovnat fungování SZP se 

zemědělstvím některých významných zemí, jako je USA, Nový Zéland a Japonsko. 

V následující podkapitole práce přibližuje politiku rozvoje venkova, její financování 

a kontrolu. Stejným způsobem se věnuje politice rybolovu a námořních záležitostí 

a politice životního prostředí EU. Tato kapitola je detailním pohledem do politik 

Evropské unie spojených s problematikou rozvoje venkova a mohla by být 

východiskem pro studium politik EU spojených s využitím přírodních zdrojů. Její 

autorka působí na Katedře západoevropských studií FSV UK. 

Ústřední téma této diplomové práce je natolik aktuální, že k němu ještě nebylo 

vydáno dostatečně rozsáhlé množství autorských publikací. Nejvíce informací k tématu 

lze naleznout na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství 

Evropské komise. Jedná se o hodnotící zprávy, střednědobé či ex post evaluace 
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programu, publikace přibližující iniciativu široké veřejnosti, informace o naplňování 

iniciativy v jednotlivých státech, primární dokumenty (směrnice, nařízení) atd. Bohatým 

zdrojem informací o příkladech různých přístupů k iniciativě LEADER jsou také 

magazíny a časopisy vydávané jednak Evropskou komisí (Leader+ Magazine), ale také 

jednotlivými národními sítěmi MAS (PILOTE, Francie). 

Z autorských publikací je přínosná především práce Oldřicha Čepelky nazvaná 

Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova, vydaná Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR v roce 2001. Čepelka v první části zvané „Charakteristiky iniciativy 

LEADER“ přibližuje podstatu, historii, obsahové zaměření a základní pravidla 

programu. V druhé části rozebítá některé principy fungování iniciativy a věnuje se zde 

základním právním východiskům a finančním nástrojům iniciativy. Ve třetí kapitole 

zasadil Čepelka iniciativu LEADER mezi ostatní programy a instituce EU (Výbor 

regionů), které se svou činností dotýkají politiky rozvoje venkova. Zvláštní důraz zde 

klade na princip partnerství. Poslední kapitola se věnuje přínosům iniciativy ve 

členských zemích EU. Největším přínosem publikace je řada příkladů z praxe, které 

autor uvádí na konci každé z kapitol. Tato publikace vznikla před vstupem České 

republiky do EU jako základní informace o iniciativě pro všechny, kdo budou 

s iniciativou v následujících letech pracovat. Jedná se o ucelený pohled na iniciativu 

LEADER, který ovšem rychle ztrácí na své aktuálnosti. Autor publikace Oldřich 

Čepelka je uznávaným odborníkem na problematiku rozvoje venkova, konkrétně na 

programy LEADER a na využití fondů ESF a EAGGF. Je jedním ze zakladatelů 

Národní observatoře venkova, o které tato práce pojednává v kapitole 4.2.2.1. 

Z aktuálních publikací jmenuji titul Les acteurs locaux à l‘epreuve du modèle 

européen LEADER, France-Hongrie-Pologne18, který vznikl pod vedením autorek 

Maurel a Halamské a byl vydán roku 2010. Čerpala jsem především z kapitoly 

věnované francouzským zkušenostem s iniciativou LEADER L‘approche LEADER et 

le développement local en France19 autora jménem Pascal Chevallier. Chevallier, 

odborník na rozvoj venkova působící na francouzské Université Montpellier III – Paul 

Valéry v této kapitole popisuje postupný vývoj politiky rozvoje venkova ve Francii, 

dotýká se zde problematiky decentralizace a sleduje různé formy sdružování 

francouzských obcí do větších administrativních celků. V závěrečné části potom 

                                                            
18 Překlad: Místní aktéři testují evropský model LEADER: Francie‐Maďarsko‐Polsko.  
19 Překlad: Přístup LEADER a místní rozvoj ve Francii. 
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rozebírá zkušenosti Francie s iniciativou LEADER. Kapitola je psaná čtivou a velmi 

srozumitelnou formou.   

Problematika spolupráce je rozebrána v diplomové práci Možnosti a limity 

spolupráce venkovských obcí, případová studie obcí v oblasti Českého ráje, kterou 

autorka je Eva Fučíková obhájila v roce 2010. Fučíková v práci věnuje hodně prostoru 

teoretickým východiskům práce týkajícím se principů a předpokladů spolupráce mezi 

obcemi. V druhé části práce se potom zaměřuje na vlastní terénní výzkum vedený mezi 

dvaceti starosty obcí na území Českého ráje. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou možnosti 

spolupráce obcí při řešení společných problémů a nedostatků. Předností této práce je 

pečlivý výběr teoretických východisek a následně provedená jedinečná případová 

studie. 

Kromě výše zmíněných pramenů ve své práci vycházím také z vlastních 

strukturovaných rozhovorů vedených s představiteli zvolených MAS a z primárních 

pramenů, které mi členové MAS laskavě poskytli (letáky, brožury, evaluace programu, 

strategie rozvoje atd.). 

 

1.5 Struktura práce 

První kapitola pojednává o cílech práce, struktuře, metodice, teoriích 

a pramenech, ze kterých čerpám. 

Druhá kapitola práce je úvodem do problematiky zemědělské politiky a rozvoje 

venkova v rámci ES/EU. Nastíním zde okolnosti vzniku politiky rozvoje venkova 

a způsoby jejího financování. V první části se zaměřím na některé základní výrazy, 

které se budou v práci objevovat, a které je třeba vysvětlit. Především se jedná 

o problematické vymezení pojmu „venkov“, jehož přesná charakteristika nebyla do 

současnosti stanovena. Dále stručně shrnu hlavní cíle politik ES/EU, které souvisejí 

s tématem této diplomové práce. Jedná se o Společnou zemědělskou politiku, politiku 

hospodářské a sociální soudržnosti a politiku rozvoje venkova. Poslední jmenovaná 

politika si vzhledem k tématu diplomové práce zaslouží více pozornosti, proto jí věnuji 

více prostoru. 

Třetí kapitola bude pojednávat o iniciativě LEADER. Představí některé základní 

principy evropské legislativy, které se týkají této iniciativy. Podíváme se na krátkou, ale 

bohatou historii LEADERu, vysvětlíme si co je to MAS a jaké další specifické 
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alternativy iniciativy existují v členských zemích. Nakonec se podrobněji zastavíme 

u iniciativy LEADER+. 

Čtvrtá kapitola se zaměří na každou zkoumanou zemi zvlášť. Pro pochopení 

způsobu implementace iniciativy LEADER v jednotlivých členských státech je důležité 

znát jejich administrativní strukturu. Obě sledované země prošly v nedávné době řadou 

změn administrativního rámce směrem k decentralizaci. V druhé části této kapitoly se 

budu věnovat iniciativě LEADER. Zaměřím se na způsoby implementace a přístupy 

k iniciativě/podopatření typu LEADER+ ve Francii a v České republice.  

Pátá kapitola bude věnována terénnímu výzkumu, který jsem uskutečnila v MAS 

Pays d’Albret a MAS Posázaví, o.p.s. S hlavními představiteli těchto místních akčních 

skupin jsem vedla strukturované rozhovory, které se týkaly důvodů jejich zájmu 

o iniciativu LEADER, hlavním přínosům iniciativy, odhalily nejaktivnější členy MAS, 

problémy, se kterými se oblast potýká a tak dále. Zvláštní důraz byl kladen na způsob 

přijímání projektů a podíl soukromého a veřejného sektoru na rozhodování.  

Závěrečná kapitola přehledně shrnuje učiněné poznatky. 
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2. Obecný úvod do problematiky rozvoje venkova 

2.1 Definice pojmů užitých v diplomové práci 

2.1.1 Problematika vymezení pojmu venkovská oblast či venkov 

Obecně by se dalo říct, že se tato práce zabývá aspekty rozvoje venkova. 

Venkov je sice zdánlivě nevýrazný, ale přece silný politický hráč. Přes polovinu 

obyvatel Evropské unie žije ve venkovských oblastech, které představují naprostou 

většinu jejího území (91 %20). Tyto oblasti mají v různých členských státech mnoho 

shodných rysů, jako například vyšší podíl zaměstnanosti v zemědělství, nižší příjem 

obyvatel, nižší migrace obyvatelstva, vyšší nezaměstnanost či nižší hustota obyvatelstva 

než ve městských oblastech.  

Zásadní otázka ale zní: „Jak definovat pojem venkov či venkovská oblast?“ 

a vyhranit ho tak oproti městu a městským oblastem? Jednotná definice tohoto pojmu 

neexistuje, přístupy se různí často podle toho, jakou zkušenost mají jejich tvůrci v té 

které zemi, ale také podle toho, k jakému účelu má typologie sloužit (sociologický, 

urbanistický, statistický atd.). Venkovské oblasti se mohou v některých aspektech lišit 

jak mezi jednotlivými státy, tak i v rámci jedné určité země například s ohledem na to, 

zda se jedná o horskou či nížinnou oblast.  

 

Typologie podle OECD 

V EU je nyní nejrozšířenější typologie podle OECD, která rozlišuje dvě úrovně 

venkovských oblastí, a to: 

• Úroveň lokální (obce – NUTS 5 / LAU 2), kde „venkov“ jsou sídla 

s hustotou zalidnění menší než 150 obyvatel na kilometr čtverečný 

• Úroveň regionální (NUTS 2, NUTS 3) (viz Příloha č. 1) 

o převážně venkovská oblast, kde více než 50 % obyvatel regionu 

žije ve venkovských obcích 

o významně venkovská oblast, kde 15 – 50 % obyvatel žije ve 

venkovských obcích 

                                                            
20 Tento údaj je obecně uváděn na oficiálních internetových stránkách EU. Byl stanoven pomocí 
typologie převzaté z OECD. 

15 
 



o výrazně městská oblast, kde méně než 15 % obyvatel žije ve 

venkovských obcích21 

Jednotky NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) zahrnují škálu 

0 (1) - 5 rozdělenou podle počtu obyvatel a rozlohy. Tato klasifikace vznikla 

v Eurostatu již před téměř třiceti lety, ale oficiálně je pro celou EU využívána až od 

roku 2003. Nová klasifikace platná od ledna 2008 rozděluje EU do 97 regionů velikosti 

NUTS 1, 271 regionů NUTS 2, 1303 regionů NUTS 3. Pro regiony NUTS 4 a NUTS 5 

je nyní využívána nová klasifikace LAU (Local Administrative Units). LAU 1 bylo 

klasifikováno pouze pro 17 zemí EU. Regionů LAU 2, které odpovídají dřívějšímu 

NUTS 5, lze v EU 27 napočítat 120 000 jednotek. Jednotlivé regiony v rámci EU se ale 

velice liší (rozloha, počet obyvatel), ačkoliv nesou stejné označení podle klasifikace 

Eurostatu.22 U některých států ale jednotky určité úrovně neodpovídají velikostnímu 

vymezení. Například oblast klasifikovaná jako NUTS 1 má minimální počet obyvatel tři 

miliony a maximální sedm milionů, což je více jak jednou tolik.  

Rozdělení zkoumaných zemí podle tohoto rozdělení představí Tab 2: 

 

Tab 2: Rozdělení ČR a Francie dle typologie OECD. 

územní jednotky ČR Francie 
NUTS 1 území ČR  území Z.E.A.T. a DOM23

NUTS 2 regiony soudržnosti regiony a DOM 
NUTS 3 kraje départementy 
LAU 1 okresy kantony 
LAU 2 obce obce 

 

Typologie podle Eurostatu 

Eurostat definuje venkov podle hustoty osídlení, dělí regiony podle stupně 

urbanizace do tří kategorií:  

• Hustě zalidněné oblasti, kde je hustota obyvatel vyšší než 500 obyvatel 

na kilometr čtverečný. Celkový počet obyvatel pak přesahuje 50 000. 

• Prostřední oblasti, kde je hustota obyvatel vyšší než 100 ob./km2. Tato 

oblast musí dále splňovat podmínky: buďto mít minimálně 50 000 

obyvatel, nebo sousedit s hustě zalidněnou oblastí 
                                                            
21 Zdroj: Rozvoj venkova ve Středočeském kraji v letech 2000 až 2006. Praha: Český statistický úřad, 
2007. 101 str. (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; kód 13‐2110‐07). ISBN 
978‐80‐250‐1576‐6.  
22Zdroj: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/mainchar_regions_en.html, staženo 
23. února 2010. 
23 Z.E.A.T: Zones d̕études et d̕aménagement du territoire, DOM: Département d̕outre mer. 

16 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/mainchar_regions_en.html


• Řídce osídlené oblasti, kam spadají všechny ostatní obce24 

 

Typologie podle Rady Evropy 

Třetí typologií, jež se v této souvislosti zmiňuje v řadě publikací zaměřených na 

rozvoj venkova, je typologie vytvořená Radou Evropy, kterou doplnila Evropská 

komise. Rada Evropy dělí venkovské oblasti podle jejich zapojení do národního 

hospodářství (zaměstnanost v primárním, sekundárním, terciárním sektoru versus 

vzdálenost od městských oblastí) na: 

• Integrované venkovské oblasti 

• Pokročilé venkovské oblasti 

• Odlehlé venkovské oblasti25 

 

Rozbor rozličných definic pojmu venkov provedl ve své práci Rozvoj venkova 

v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU Ing. Martin Pělucha, 

Ph.D.26 Tento odborník působící na Katedře regionálních studií VŠE do rozboru zahrnul 

přístup, který používá OECD, přístup podle stupně urbanizace, který zvolil Eurostat 

a naposledy zmíněný přístup Rady Evropy. Všechny typologie mají své pro a proti, 

různé přístupy přináší různé výsledky a záleží, k jakému účelu má výsledek sloužit. 

Autor píše: „Výše uvedené definice venkovských oblastí nezachycují žádné strukturální 

aspekty, kromě doplňkové definice Rady Evropy. (…) Přesnější definice venkovských 

oblastí by měly brát v úvahu blízkost měst, zdroje příjmů a infrastrukturu.“27 Autor se 

domnívá, že pokud by byl stanoven jednotný přístup k posuzování podílu venkovských 

oblastí pro celou EU, byla by data srovnatelnější. Správný přístup k typologizaci 

venkovských oblastí je zásadní jak pro jednotlivé státy, tak také pro EU a její politiku 

rozvoje venkova – pro správnou alokaci finančních prostředků. Zajímavé je, že 

například v Programu rozvoje venkova ČR na roky 2004-2006 a na roky 2007–2013, 

                                                            
24 Zdroj: Viktorová, Dana, Pělucha, Martin. Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci EU ve venkovských 
oblastech České republiky v kontextu vývoje zemědělské a venkovské politiky v Evropě. Praha: 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005. 113 str. (Studie Národohospodářského ústavu Josefa 
Hlávky; 6/2005). ISBN 80‐86729‐21‐4. 
25 Zdroj: Idem. 
26 Zdroj: Pělucha, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007‐2013 v kontextu reforem 
SZP EU, ISBN 80‐86684‐42‐3. 
27 Zdroj: Idem, str. 17. 
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není jasná definice venkovských oblastí, na které se vztahují politická doporučení, 

vůbec uvedena.28 

 

Typologie ZAU, ZAUR a ZAUER 

Francouzský INSEE (Institut national de la statistique et des etudes 

economiques29) spolu s institutem INRA (Institut national de la recherche 

agronomique30) publikovaly roku 1998 ve sbírce „Contours et caractères“ číslo 

s názvem „Les campagnes et leurs villes“ (Venkov a jeho města), ve kterém INRA 

navrhla rozšířit typologii venkovského prostoru známou pod zkratkou ZAU (Zonage en 

aires urbaines31). Tato typologie je založena především na analýze množství 

pracovních míst v obci vztaženém k počtu aktivního obyvatelstva, dojíždění místních 

obyvatel za prací do okolních měst a obcí atd. INRA rozšířila typologii ZAU o další 

čtyři podoblasti: Pôles ruraux (jádro venkovského prostoru), Le rural sous faible 

influence urbaine (venkovská oblast pod slabým vlivem města), La périphérie des pôles 

ruraux (periferie jádra venkovského prostoru) a Le rural isolé (isolovaná venkovská 

oblast). Tento typ zónování prostoru nese název ZAUR (Zonage en aires urbaines et de 

son complément rural32). Podle autora studie, ze které vycházím33, ovšem nelze tento 

systém použít, neboť nebyl od doby svého vzniku (1998) aktualizován. Dalším 

způsobem rozšíření typologie ZAU je ZAUER (Zonage en aires urbaines et aires 

d'emploi de l'espace rural34), který s venkovským prostorem pracuje tak, že jej dělí na 

tři podkategorie: Pôles d'emploi de l'espaces rural („jádra venkovského prostoru“ 

nabízející pracovní místa), Couronne des pôles de l'espace rural (prstenec jader 

venkovského prostoru) a Autres communes de l'espace à dominante rurale (další obce 

venkovského prostoru). Při této typologizaci prostoru jsou brány v úvahu aspekty 

sociální, hospodářské atd., což zaručuje vysokou míru spolehlivosti výsledného 

rozdělení. 

                                                            
28 Zdroj: Vobecká, Jana. Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského 
obyvatelstva v České republice, in: Demografie, 2009, roč. 51, č. 1, str. 14–22. 
29 Překlad: Národní statistický úřad. 
30 Překlad:Národní institut pro zemědělský výzkum. 
31 Překlad: Zónování městského prostoru. Typologie ZAU z poloviny devadesátých let doplnila původní 
charakteristiky „venkovský“ (pod 2000 ob.) a „městský“ (nad 2000 ob.) o „oblast převážně venkovskou“ 
a „oblast převážně městskou“. 
32 Překlad: Zónování městského prostoru a venkova. 
33Pro více a podrobnější informace o typologiích ZAU, ZAUR a ZAUER viz: Nicot, B. H. Urbain‐rural: De 
quoi parle‐t‐on ? http://www.sirius‐upvm.net/doc/geo/urbain‐rural.pdf, staženo 23. února 2010. 
34 Překlad: Zónování městského prostoru a prostoru nabízejícího pracovní místa ve venkovských 
oblastech. 
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Dojížďkový přístup 

OECD v současné době zkoumá využitelnost tzv. dojížďkového přístupu 

k vymezení venkovských oblastí. Této tématice se věnuje také vědecká pracovnice SOÚ 

AV ČR Jana Vobecká. Ve svém článku pro časopis Demografie35, který nazvala: 

„Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva 

v České republice“, přibližuje vlastní metodu diferenciace prostoru. „Obecně se jedná 

o vztahově funkční koncept, který míru svázanosti s městy operacionalizuje jako 

intenzitu vyjížďky za prací zaměstnaných obyvatel do měst.“36 Základní typy 

prostorového uspořádání (centra, jejich zázemí a odlehlé venkovské oblasti) za pomoci 

dojížďkového přístupu přerozdělila do sedmi kategorií: Primární centra, vnitřní pás 

zázemí, vnější pás zázemí, polycentrické zázemí, sekundární centra, zázemí 

sekundárních center a venkovské obce.  

Výše zmíněné typologie venkovských oblastí nejsou ještě dokonale 

propracované, tyto metody se stále vyvíjejí. Přesto například dojížďkový přístup 

pokládám za dobrou cestu ke správné definici pojmu venkov a skutečně spolehlivým 

výsledkům rozdělení oblastí město – venkov na mapě EU, ale i jinde. Je možné, že 

podobný přístup jen obohatí současnou typologizaci venkovského prostoru používanou 

OECD. Tato organizace v současné době pracuje na vytvoření nové metody vycházející 

z původní typologie OECD a z dojížďkového přístupu. 

 

2.1.2 Definice pojmu udržitelný rozvoj 

V červnu 2001 se konal summit ve švédském Göteborgu. Rada EU zde přijala 

tzv. „Strategii udržitelného rozvoje“, kterou definovala následovně: „To meet the needs 

of the present generation without compromising those of future generations.“37 

Strategie udržitelného rozvoje se svým zaměřením samozřejmě týká i rozvoje venkova. 

Pojem udržitelný rozvoj je ovšem velice vágní a jeho přesná definice vlastně neexistuje.  

Summit OSN v Johannesburgu o rok později stanovil tři hlavní oblasti akce pro 

udržitelný rozvoj: Ekonomický růst a spravedlnost (v celosvětovém měřítku – žádné 
                                                            
35 Demografie, 2009, roč. 51, č. 1, str. 14–22. 
36 Zdroj: Vobecká, Jana. Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského 
obyvatelstva v České republice, in: Demografie, 2009, roč. 51, č. 1, str. 14–22. 
37 Zdroj: Presidency Conclusions: Göteborg European Council 15 and 16 june 2001, str 4, 
http://ec.europa.eu/governance/impact/background/docs/goteborg_concl_en.pdf, staženo 22. února. 
2010. Rada tuto definici převzala ze závěrečného dokumentu OSN „Naše společná budoucnost“, který 
vypracovala Světová komise o životním prostředí a rozvoji, v čele s předsedkyní H. Bruntland roku 1987.  
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národy nebo společnosti by neměly být znevýhodňovány), zachování přírodních zdrojů 

(omezit jejich využívání) a životního prostředí (zastavit znečišťování a zachovat 

přírodní stanoviště) a nakonec vývoj v sociální oblasti (je třeba zajistit, aby měli všichni 

stejná práva).38  

Každá strategie udržitelného rozvoje, musí obsahovat dané indikátory, které 

specifikují samotný pojem udržitelný rozvoj. Indikátory udržitelného rozvoje umožňují 

měřit a vyhodnocovat jednotlivé základní složky udržitelnosti: nosnou kapacitu přírody, 

vliv lidských aktivit na životní prostředí a kvalitu života a lidského společenství. Tyto 

indikátory lze nazvat environmentální, ekonomický a sociální pilíř udržitelnosti.39 

Koncept trvale udržitelného rozvoje vyžaduje integrovat ekologické 

a ekonomické principy do osobního a společenského chování.40 

Je třeba podotknout, že idea udržitelného rozvoje nebyla na začátku druhého 

tisíciletí ničím novým. Tento termín zazněl už roku 1991 na světovém summitu OSN 

v brazilském Rio de Janeiru. Summit tehdy přijal globální plán akce pro udržitelný 

rozvoj, zvaný Agenda 21. Tento dokument sloučil hospodářské, environmentální 

a sociální zájmy do jednoho akčního rámce. Mimo jiné zde nalezneme „detailní návrhy 

o tom, jak omezit ničivý charakter spotřeby, čelit chudobě, chránit atmosféru, oceány 

a biodiverzitu a podpořit udržitelné zemědělství“.41  

Agenda 21 je dnes využívána také jako jakýsi plán akce na místní úrovni. Česká 

informační agentura životního prostředí vysvětluje program Místní Agenda 21 

následovně: Je to „nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní 

a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo 

regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených 

poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech 

jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních 

bytostí v prostoru a čase“.42 

 

                                                            
38 Zdroj: OSN: Johannesburg summit 2002, http://www.un.org/jsummit/html/brochure/brochure12.pdf, 
str. 4, staženo 23. února 2010. 
39 Zdroj: Mezřický, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, Praha 2005. str. 79, 
ISBN: 80‐7367‐003‐8. 
40 Zdroj: Ritschelová, Iva a kol.: Politika životního prostředí: Vybrané kapitoly, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. str.: 10, ISBN: 80‐7044‐799‐6. 
41 Zdroj: Idem, str. 6. 
42 Zdroj: Česká informační agentura životního prostředí, http://www.ma21.cz/, staženo 23. února 2010. 
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2.1.3 Co je to kvalita života 

V této práci se zajímám o prioritní téma iniciativy LEADER+: Zlepšování 

kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Pojem kvalita života je 

zdánlivě jednoznačný, ale přitom pro každého jednotlivce znamená něco jiného. Má 

mnoho různých vysvětlení také podle toho, pohlížíme-li na něj z oboru medicíny, 

ekologie, sociologie, ekonomie, nebo architektury, stavebnictví či dopravy.  

Tento vágní pojem se poprvé objevil ve formě líbivého politického hesla 

v padesátých letech. V té době se ho ujala média a stal se z něj velice moderní výraz.43 

Později tento pojem převzaly různé vědecké obory.  

Přístupů k definici pojmu kvalita života je celá řada, variací na indikátory, které 

kvalitu života ovlivňují, je ještě více. Byly vytvořeny různé modely kvality života, jako 

například obecný hierarchický model kvality života, teoretický model kvality života, 

životních sfér a jejich dimenzí, strukturně-dynamické modely atd. 

Z různých definic kvality života vybírám definici stanovenou WHO:  

Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho 

systému hodnot, v nichž jedinec žije; vyjadřuje jedincův vztah k vlastním cílům 

očekáváním, hodnotám a zájmům. (...) Zahrnuje komplexním způsobem jedincovo 

somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, 

jedincovo přesvědčení a víru – a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. 

(...) Kvalita života vyjadřuje subjektivní hodnocení, které se odehrává v určitém 

kulturním, sociálním a environmentálním kontextu (...) kvalita života není totožná 

s termíny „stav zdraví“, „životní spokojenost“, „psychický stav“ a nebo „pohoda“. Jde 

spíše o multidimenzionální pojem.44 

 

2.2 Politiky ES/EU související s tématem diplomové práce 

Úkolem této podkapitoly je čtenáře seznámit se vznikem, obsahem, cíli, nástroji 

a financováním politiky rozvoje venkova a dále stručně nastínit historii, obsah, cíle, 

nástroje a financování společné zemědělské politiky a politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Historie vzniku politiky rozvoje venkova je vlastně historií postupného 

reformování společné zemědělské politiky.  

                                                            
43 Zdroj: Mareš, Jiří a kol. Kvalita života u dětí a dospívajících I., MSD, Brno 2006. str.:11‐25. 
44 WHO Quality of Life Group, 1993. Zdroj: Idem. 
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Kromě výše jmenovaných by bylo jistě možné zmínit další oblasti působnosti 

ES/EU, jako je politika ochrany životního prostředí či sociální politika a další, neboť 

i ty souvisí s tématem této diplomové práce. Oblasti jednotlivých politik Společenství 

spolu v mnohém souvisejí a navzájem se doplňují, například ochrana životního 

prostředí je úzce propojená s mírou rozvinutosti regionu, vzděláním obyvatelstva či 

energetikou a tím výčet zdaleka nekončí. Není však možné věnovat se všem politikám, 

proto zde kromě politiky rozvoje venkova vzpomenu jen tyto dvě nejzásadnější politiky. 

 

2.2.1 Od Společné zemědělské politiky k politice rozvoje venkova   

Po druhé světové válce byl starý kontinent v troskách a stejně na tom bylo 

i hospodářství evropských zemí. Potravinová soběstačnost byla pro evropské země 

klíčová a proto Společná zemědělská politika (SZP) figuruje již v Římských smlouvách 

z roku 1957. Kromě potravinové soběstačnosti lze zmínit také další cíle SZP, jako je 

zvýšení produktivity práce v zemědělství, zajištění dobré životní úrovně osob 

pracujících v zemědělství atd.  

Potravinové soběstačnosti bylo dosaženo již v šedesátých letech a přímé platby 

zemědělcům (jejichž výše závisela na objemu výroby) později zapříčinily nadprodukci. 

Produkce potravin a náklady na SZP stále stoupaly, zatímco konkurenceschopnost 

Evropského hospodářského společenství (EHS) klesala (EHS dokonce začalo dotovat 

své exporty, což způsobilo rozhořčení na světových trzích). Do Společné zemědělské 

politiky postupně plynula většina financí, kterým EHS disponovalo. Bylo jasné, že je 

třeba SZP reformovat.  

První pokus o reformu menšího rozsahu zaznamenalo Evropské společenství už 

v roce 1968 pod názvem „Mansholtův plán“. Jeho ideje se ale setkaly (především 

v SRN a ve Francii) s rozhořčením a proto nemohl být uskutečněn. Tato problematika 

byla znovu otevřena až v osmdesátých letech, kdy to vypadalo, že SZP přivede 

Evropské společenství k bankrotu.45 Avšak reforma z roku 1988 ani reforma z roku 

1992 nepřinesly žádné větší úspěchy.  

V devadesátých letech byla potřeba reforem více než zřetelná, nejen pro 

vysokou nákladnost zemědělského sektoru a nadprodukci, ale také díky tlaku WTO na 

zrušení vývozních subvencí a dovozních cel na zemědělské produkty (Uruguayské kolo 

                                                            
45 Zdroj: Euractiv. www.euractiv.cz, Link dossier: Reformy společné zemědělské politiky, staženo 
21. února 2010. 
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GATT). Kromě toho si Unie začala lépe uvědomovat důležitost politiky rozvoje 

venkova, o čemž svědčí odstartování prvního období iniciativy LEADER roku 1991. 

Dalším důkazem je konání konference s názvem „Venkovská Evropa – perspektivy do 

budoucnosti“, která proběhla roku 1996 v irském Corku. Impulzem k jejímu uspořádání 

byla jednak stárnoucí populace zemědělců a fakt, že nemají žádné přímé následovníky, 

ale také chystané rozšíření EU o nové členské státy střední a východní Evropy.46 

Skutečně přelomový je plán změn nesoucí název Agenda 2000, který byl 

vytvořen pro období 1999-2006. Kromě reforem SZP se zabývá také budoucím 

rozšířením Unie o deset nových členů a přípravou EU na tuto událost. Jednou z idejí 

Agendy 2000 byl částečný obrat od původního účelu SZP o zajištění potravinové 

soběstačnosti k ochraně životního prostředí, krajinotvorbě, udržitelnému rozvoji a jiné 

nezemědělské činnosti. Agenda 2000 poprvé zmiňuje politiku rozvoje venkova a dává 

zemědělcům možnost rozšířit okruh svých aktivit. Dokument Evropské komise 

o Agendě 2000 říká: „Reformovaná SZP je krokem vpřed, podporuje širší politiku 

rozvoje venkova spíše, než jen zemědělskou produkci a zaručuje zemědělcům, že budou 

odměněni ne jen za to, co vyprodukují, ale také za jejich obecný přínos společnosti.“47 

Z tohoto důvodu Agenda 2000 dělí SZP na dva pilíře. První pilíř zahrnuje především 

přímé platby zemědělcům, druhý pilíř se kromě rozvoje venkova věnuje oblasti 

životního prostředí a bezpečnosti potravin. Není nástrojem podpory určeným výhradně 

zemědělcům, ale pokrývá také další aktéry rozvoje venkova, jako jsou místní 

podnikatelé, obce, různé spolky a sdružení nestátního charakteru.  

Změny, které Agenda 2000 přinesla, nebyly ve skutečnosti tak výrazné, jak 

tvůrci dokumentu zamýšleli. Při hodnocení jejích výsledků byly nastartovány další 

reformy (např. Fischlerova reforma z roku 2003 či Agenda 2006), z nichž je pro tuto 

diplomovou práci důležité především vytvoření principu modulace, tedy přechod části 

finančních prostředků z prvního pilíře SZP do druhého pilíře SZP, nebo také princip 

cross compliance, který podmínil přímé platby zemědělcům jejich účastí na ochraně 

životního prostředí. 

Z hlediska rozvoje venkova je důležité zmínit také některá zasedání Evropské 

rady, především zasedání z jara roku 2000 v portugalském Lisabonu. Rada se zde 

dohodla na tzv. Lisabonské strategii, jejímž cílem byla Unie jakožto 
                                                            
46 Zdroj: Svačinová, Tereza. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, In: Rozpočet a politiky 
Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. aktual. vyd. Praha: Beck, C. H., 2009, str. 197‐319. ISBN 978‐80‐
7400‐011‐9, str. 222. 
47 Zdroj: Draft of Commission information brochure for the general public on Agenda 2000, str. 5. 
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„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomika, schopná udržitelného 

hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“.48 

I přes delší období rozvržení strategie (2000–2010) bylo již tehdy více než jasné, že jsou 

tyto cíle přehnané. Nicméně byl nastartován proces, mezi jehož základní prvky patří 

například informační společnost pro všechny, odstranění překážek podnikání (zejména 

pro malé podniky), aktivní politika zaměstnanosti a udržitelný rozvoj a kvalita života. 

Právě tyto prvky později nalezneme také mezi cíli politiky pro rozvoj venkova.  

 

2.2.2 Politika rozvoje venkova 

Politika rozvoje venkova se tedy postupem času vydělila z hlavního proudu 

společné zemědělské politiky a stala se tak jednou z mladých politik EU (ačkoliv stále 

spadá pod SZP). Tento fakt jí ale neubírá na důležitosti. Venkovské oblasti představují 

devadesát procent rozlohy EU a žije v nich téměř šedesát procent obyvatel Unie. Tato 

čísla jsou také zajímavá, pokud je obrátíme. Čtyřicet procent obyvatel EU žije 

v městských oblastech, které pokrývají pouze deset procent území Unie. 

Problematika vylidňování venkova, jehož počátek lze vysledovat již v době 

industrializace během 19. století, stála společně s dalšími potřebami venkovských 

oblastí - jako je např. vzdělávání obyvatel na venkově, podpora investic zemědělských 

i nezemědělských subjektů, podpora zpracování zemědělských výrobků či zachování 

životního prostředí - u zrodu prvních programů určených na rozvoj venkova.  

Prvním vyjádřením potřeby politiky rozvoje venkova bylo sdělení Evropské 

komise49 z roku 1988 „The future of the rural world“. Kromě rozdělení venkovských 

oblastí na tři skupiny stanovením okruhů jejich největších potřeb, předestřel tento 

dokument myšlenku zapojení místních aktérů do rozvoje jejich oblasti a hledání 

vhodného nástroje k jejímu uskutečnění. Tím nástrojem se na počátku devadesátých let 

stala iniciativa LEADER (Liason Entre Actions de Developpement de lE̕conomie 

Rurale). 

Politika rozvoje venkova později během postupující reformy SZP získávala stále 

konkrétnější kontury. Přispěly k tomu výše zmíněné summity a dokumenty (Agenda 

2000, Agenda 2006, Lisabonská strategie atd.).  

                                                            
48 Zdroj: Evropská unie v České republice: Lisabonská strategie, 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm , staženo 22. února 2010. 
49 COM(88) 501 final. 
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Druhá evropská konference o rozvoji venkova v rakouském Salcburku roku 

2003 vytyčila hlavní témata budoucí rurální politiky: Stále má být zachován důraz na 

zemědělství a lesnictví jako základní faktor utváření venkovské krajiny. Zemědělství má 

být však diverzifikováno s důrazem na rozvoj venkova. Welfare50 zvířat, stejně jako 

kvalita potravin musí stát v popředí zájmu. Je myšleno i na obyvatele venkovských 

oblastí, kteří často nemají snadný přístup k veřejným službám. Především zemědělci 

z nových členských zemí čelí nyní problémům plynoucím z procesu restrukturalizace – 

ani na ně nesmí být v novém programovém období zapomenuto. Sociální soudržnost má 

být posílena, politika rozvoje venkova zjednodušena. Do hlavního proudu politik 

rozvoje venkova by měly proniknout charakteristické rysy iniciativy LEADER, 

především rozvoj partnerství místních aktérů a rozvoj jejich spolupráce.51 

V tomto duchu proběhla reforma politiky rozvoje venkova a vytvoření čtyř 

základních cílů neboli os této politiky pro programové období 2007-2013 (Obr 1). Z 

nich byla vytvořena struktura připomínající jakýsi chrám tvořený třemi vertikálními 

osami (sloupy) a horizontální osou LEADER:  

• Osa 1: Zlepšování konkurenceschopnosti v lesnictví a zemědělství 

• Osa 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny 

• Osa 3: Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech 

a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti  

 

Chrám stojí na podstavci tvořeném pravidly programování, monitorování 

a vyhodnocení a fondem pro rozvoj venkova. Finance přidělené členským státům na 

rozvoj venkova mají být rovnoměrně rozděleny mezi všechny tři osy a menší část má 

být vyčleněna pro čtvrtou osu LEADER. 

                                                            
50 Slovo welfare se již dnes běžně objevuje také v česky psaných textech. Pokud bychom chtěli tento 
výraz přeložit, zněl by nejspíš „životní pohoda zvířat“ či „dobré životní podmínky zvířat“. 
51 Zdroj: Politika rozvoje venkova EU na období 2007–2013, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006. ISBN: 92‐79‐03686‐6, str.: 5‐6. 
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Obr 1: Osy politiky rozvoje venkova pro programové období 2007-2013.  

Zdroj: ES 2006.52 

 

Oproti předcházejícímu období jsou v období 2007–2013 od členských států 

(případně jejich regionů) vyžadovány komplexní strategie rozvoje venkova vycházející 

ze strategie EU. Inspirace iniciativou LEADER je zde velmi zřetelná.  

Nyní se zaměřme na financování politiky rozvoje venkova. Období před 

Agendou 2000 je z tohoto hlediska velice nepřehledné, finance putovaly z různých 

strukturálních fondů a jednotlivá opatření byla prováděna pod hlavičkami různých 

politik, především politiky hospodářské a sociální soudržnosti a Společné zemědělské 

politiky. SZP disponuje od roku 1962 fondem EAGGF, jehož plný název zní European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund, v překladu Evropský zemědělský záruční 

a orientační fond (EZZOF). Rozvoj venkova byl financován z jeho „záruční sekce“. Ve 

sledovaném období mezi lety 2000-2006 byl rozvoj venkova EU-15 financován 

částečně ze záruční a částečně z orientační sekce fondu, celkový objem dotací dosáhl 

52,5 mld. eur.53 

Nové členské státy, které vstoupily do Unie v letech 2004 a 2007, nejprve 

čerpaly finance z nástroje předvstupní pomoci SAPARD54, zaměřeného na rozvoj 

venkova. SAPARD bylo možné využít mezi lety 2000-2006, nejdéle však do data 

vstupu té které země do EU. Mezi lety 2000-2005 přerozdělil tento fond mezi osm zemí 
                                                            
52 Zdroj: Idem. str.: 7 
53 Zdroj: Svačinová, Tereza. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, In: Rozpočet a politiky 
Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. aktual. vyd. Praha: Beck, C. H., 2009, str. 197‐319. ISBN 978‐80‐
7400‐011‐9, str. 228. 
54 SAPARD: Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development. 
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(Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko) 

celkem 1334,2 miliónů eur.55 Po vstupu do EU již deset nových členských zemí z roku 

2004 čerpalo finance z EAGGF. Program SAPARD nebyl pouhým finančním 

nástrojem, ale představoval také jakési „hřiště“, na kterém se měly kandidátské země 

naučit postupy a aquis communautaire užívané v Unii. V období 2000-2006 ještě patřila 

politika rozvoje venkova částečně pod kohezní politiku, proto část financí čerpala ještě 

ze strukturálních fondů. 

V současné době je politika rozvoje venkova financována z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který spadá pod Společnou 

zemědělskou politiku. Jsou z něj hrazeny například projekty v rámci Programu rozvoje 

venkova ČR, který spadá pod Ministerstvo zemědělství ČR.56 

 

2.2.3 Společná zemědělská politika 

Důvody vzniku společné zemědělské politiky, její prvotní cíle, pozdější reformy 

důležité pro politiku rozvoje venkova jsou popsány výše. Proto tomuto tématu již 

nebudu věnovat pozornost, stranou ponechám i reformy trhu s vínem, cukrem, ovocem 

a zeleninou atd. Rozvoj venkova jistě tyto události v některých oblastech ovlivnil, ale 

pro MAS, které sleduji, nejsou důležité. Roku 2008 proběhlo zhodnocení dopadů 

reforem SZP a rozšíření EU o nové členy známé pod názvem „Health check“, neboli 

kontrola zdravotního stavu. Po šesti měsících diskuze dospěla Komise k závěrům, které 

předložila v květnu roku 2008. Její návrhy Rada EU pro zemědělství a rybolov 

schválila. Bylo tak odsouhlaseno například zvýšení modulace, díky čemuž bude možné 

převést více finančních prostředků na rozvoj venkova. Také byla navýšena investiční 

podpora pro mladé zemědělce. Pravidla podmíněnosti podpory zemědělcům byla 

upravena, nerelevantní požadavky byly zrušeny.  

  V současné době se SZP EU zaměřila především na tyto cíle: 

• zvyšování kvality potravin a zajištění jejich bezpečnosti 

• zachování postupů výroby tradičních produktů, označení místa původu 

produktu 

• inovace v zemědělství a potravinářství 
                                                            
55 Zdroj: Svačinová, Tereza. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, In: Rozpočet a politiky 
Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. aktual. vyd. Praha: Beck, C. H., 2009, str. 197‐319. ISBN 978‐80‐
7400‐011‐9. 
56 Zdroj: Fondy Evropské unie, slovník pojmů, http://www.strukturalni‐fondy.cz/Glosar/E/Evropsky‐
zemedelsky‐fond‐pro‐rozvoj‐venkova‐%28EAFRD, staženo 20. dubna 2010. 
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• welfare neboli dobré životní podmínky pro užitková zvířata 

• zachování dobrého životního prostředí pro budoucí generace 

• zajištění životního standardu pro obyvatele venkovských oblastí 

• snížení nákladů na SZP, efektivita výdajů 

• eliminace vývozních subvencí a snížení dovozních cel na produkty ze třetích 

zemí 

 

Nástrojem Společné zemědělské politiky byl Evropský zemědělský orientační 

a záruční fond (EAGGF), který vznikl roku 1962. Do roku 2006 byla jedna jeho část – 

orientační sekce součástí strukturálních fondů, neboť z ní šly finance na rozvoj venkova. 

Po roce 2007 došlo k zásadním změnám – fond EAGGF zanikl a místo něho vznikly 

fondy EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a fond EAGF neboli 

Evropský zemědělský záruční fond. Oba tyto fondy již spadají výhradně pod Společnou 

zemědělskou politiku a neřadí se proto ani částečně mezi strukturální fondy. Z fondu 

EAGF jsou hrazena tržní opatření SZP jako jsou přímé a nepřímé podpory, intervence 

na zemědělských trzích a správní výdaje.  

Dalšími nástroji SZP jsou různá legislativní opatření, kvóty či společné tržní 

organizace pro jednotlivé zemědělské komodity založené na systému garantovaných 

cen. 

 

2.2.4 Regionální politika (kohezní politika) 

S politikou rozvoje venkova souvisí také politika sociální a hospodářské 

soudržnosti a regionální politika.57 René Wokoun, vedoucí katedry veřejné správy 

a regionálního rozvoje VŠE, obecně definuje regionální politiku jako soubor cílů, 

opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické 

úrovni jednotlivých regionů.58 Politika se zaměřuje na každý zaostalý, ale také na 

rozvinutý region (hledání nových výzev), s cílem posílit jeho vlastní potenciál 

a konkurenceschopnost.  

                                                            
57 Kohezní politika se zaobírá soudržností regionů EU globálně. V současné době se soustřeďuje na velké 
projekty v oblasti životního prostředí a infrastruktury. Jejím cílem jsou regiony stejné úrovně 
rozvinutosti. Naproti tomu regionální politika – pokud bychom chtěli nalézt rozdíl mezi těmito téměř 
synonymy ‐ se zaměřuje na každý region zvlášť, na rozvoj jeho konkrétního potenciálu. 
58 Zdroj: Wokoun, René a kol. Regionální rozvoj východiska regionálního rozvoje, regionální politika, 
teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. 475 str. ISBN 978‐80‐7201‐699‐0. str. 29. 
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Regionální politika (RP) v době počátků EHS neexistovala. Byl upřednostňován 

liberální přístup, který předpokládal, že se rozdíly mezi regiony časem samy upraví 

vlivem volné soutěže. V preambuli Římské smlouvy ale už najdeme větu, že je třeba 

„posílit jednotu svých ekonomik a zajistit harmonický rozvoj snižováním rozdílů mezi 

různými regiony a zmírňováním zaostalosti méně rozvinutých oblastí“.59 V roce 1968 

bylo vytvořeno Generální ředitelství pro regionální politiku. Evropští politikové 

docházeli k závěru, že rozdílné stupně rozvinutosti jeho regionů brání dosažení 

harmonického a vyváženého rozvoje EHS. Na summitu v Paříži roku 1972 byla 

regionální politika označena „základním faktorem posilujícím Společenství“60 a již o tři 

roky později byl založen Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European 

Regional Development Fund). Jeho počátky byly zatím nejisté a většinu probíhajících 

projektů financoval Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund) a EAGGF.  

Přelomovým momentem pro RP je přijetí Jednotného evropského aktu, jehož 

hlavní myšlenky pocházejí od tehdejšího předsedy EK Jacquesa Delorse. Takovému 

vývoji napovídalo již předchozí jižní rozšíření, kdy se členy EHS stalo Portugalsko, 

Španělsko a Řecko (1981). Evropské společenství se tak rozrostlo o země s regiony, 

jejichž zaostalost - v porovnání s některými regiony „severu“ - byla skutečně 

nepřehlédnutelná. Jednotný evropský akt rozvrhl plán akce pro vytvoření jednotného 

trhu do roku 1992. Jednotný trh ale představuje silnou konkurenci, ve které mohou 

uspět jen opravdu silní hráči. To si Delors a další evropští politikové uvědomovali 

a proto podpořili politiku hospodářské a sociální soudržnosti a přiznali jí dvojnásobné 

množství peněz (pro období 1989-1992). Roku 1988 bylo pozměněno fungování fondů 

solidarity, byly přejmenovány na známé strukturální fondy a staly se nástrojem kohezní 

politiky. Evropské společenství si v té době stanovilo pět (potažmo šest) prioritních 

cílů61 a přiřadilo jim finanční podporu z odpovídajících fondů62:  

Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj 

zaostává; 

Cíl 2: změny v regionech vážně ovlivněných průmyslovým poklesem; 

Cíl 3: boj s dlouhodobou nezaměstnaností; 

                                                            
59 Zdroj: Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004, 
ISBN: 92‐894‐7338‐X. 
60 Zdroj: Evropská komise, Inforegio, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_cs.htm , 
staženo 21. dubna 2010. 
61 Zdroj: Businessinfo.cz: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky‐eu/regionalni‐a‐strukturalni‐
politika/1000521/4283/?page=2, staženo 12. prosince 2010. 
62 Jedná se o fondy EAGGF, ERDF a ESF. 
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Cíl 4: usnadnění pracovní integrace mladých lidí; 

Cíl 5a: urychlení změn zemědělských struktur; 

Cíl 5b: podpora rozvoje venkovských oblastí. 

 

Na počátku devadesátých let došlo k další významné události, a tou byl podpis 

Maastrichtské smlouvy (nebo také Smlouvy o EU) v roce 1992. Kromě jiných zcela 

zásadních změn, například vytvoření pilířové struktury, tzv.: Maastrichtského chrámu, 

díky ní vznikly nové instituce. Mimo Evropské centrální banky to byl Výbor regionů, 

kde zasedají představitelé evropských regionů a nižších samospráv (např. volení 

politikové z regionálních správ a obecních samospráv) a mají tak možnost zasáhnout do 

vývoje z pozice nižších správních celků, které mají k některým projednávaným 

problémům blíže. Počet zástupců z členských zemí je rozpočítán na základě počtu jeho 

obyvatel. Výbor regionů musí být při projednávání některých otázek týkajících se 

regionální politiky, životního prostředí, dopravy či vzdělávání konzultován63. 

Maastrichtskou smlouvou byl zřízen také Kohezní fond (nazývaný také Fond 

soudržnosti).  

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti na minimálně dalších deset let 

narýsoval Lisabonský summit z března roku 2000. Jeho hlavní myšlenky byly již 

popsány výše, stejně tak jako závěry summitu v Göteborgu (2001). 

Dalším velkým mezníkem bylo přistoupení deseti nových členských států v roce 

2004. Michel Barnier, komisař pro regionální politiku 1999–2004, vyzdvihl nutnost 

sdílení pokroku EU a rozšíření zóny stability a demokracie za hranice současné Unie. 

To vše v rámci principu solidarity, jednoho z hlavních principů regionální politiky. 

Evropská komise v únoru 2004 předložila návrh reformy kohezní politiky nazvaný 

„Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost a spolupráci.“64 

Nové členské státy zvýšily počet obyvatel EU o 21 %, ale jejich příspěvek 

k unijnímu HDP představoval pouze 7 %.65 HDP nových členských států se pohybovalo 

pod hranicí 70 % unijního průměru (Pouze Slovinsko, Kypr a Česká republika se dostali 

nad 70 %). Také zaměstnanost v nových členských zemích, která dosahovala pouze 

                                                            
63 Zdroj: Oficiální internetové stránky EU: http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm, 
staženo 21. dubna 2010. 
64 Zdroj: Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004, 
ISBN: 92‐894‐7338‐X. 
65 Zdroj: Businessinfo.cz: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky‐eu/cr‐stredni‐vychodni‐evropa‐
5‐let‐v‐eu/1000521/53103/, staženo 21. dubna 2010. 
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56 % aktivního obyvatelstva, se pohybovala pod unijním průměrem (64 %). Již tak dost 

pestrá paleta rozdílností mezi regiony EU se ještě více rozšířila a rozdíly se prohloubily. 

Většina území EU-10 byla silně zaostalá a téměř celé se zařadilo pod Cíl 1 

strukturálních fondů, pod který spadají zaostávající regiony (kromě Prahy, Bratislavy 

a Kypru). Nové členské státy se tak staly čistými příjemci financí z EU.  

Je nutné v tomto okamžiku vzpomenout důležité nástroje předvstupní pomoci, 

kterými byly programy PHARE66 a Nástroj předvstupních strukturálních politik 

ISPA.67 Program SAPARD byl zmíněn v podkapitole 2.2.2.  

Program PHARE byl původně zřízen nařízením Rady 3906/1989 pouze pro 

Polsko a Maďarsko, ale později byl rozšířen i o další země střední a východní Evropy. 

Pro každou zemi byl vypracován speciální národní program, a ten byl každý rok 

obnovován a přizpůsobován nové situaci. Byly z něj financovány například programy 

přeshraniční regionální spolupráce, investiční projekty do infrastruktury či projekty 

týkající se životního prostředí.68 

Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl vytvořen roku 1999 a byl 

vlastně obdobou Kohezního fondu, neboť financoval stejné projekty. Stejně jako nástroj 

SAPARD měl také za cíl připravit budoucí členské země na systém čerpání ze 

strukturálních fondů a dát jim tak čas na přizpůsobení své legislativy a administrativy. 

 

Nyní se zmíním o nástrojích kohezní politiky. Jejími hlavními nástroji a pilíři 

strukturálních fondů jsou: 

• Evropský sociální fond (ESF, European Social Fund), který vznikl roku 

1960 a je nástrojem pro evropskou politiku zaměstnanosti a lidských 

zdrojů. Zaměřuje se především na sociálně znevýhodněné skupiny, 

nezaměstnanou mládež atd. 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF, European European 

Regional Development Fund), založen roku 1975. Je nevětším ze 

strukturálních fondů, zaměřuje se na tvorbu nových pracovních míst 

a investice do místního potenciálu, životního prostředí a na tvorbu 

infrastruktury (dopravní, vzdělávací, sociální, zdravotní) 

                                                            
66 PHARE: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies.  
67 ISPA: Instrument for Structural Policies Pre‐Accession. 
68 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR: http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_Unie/Fondy_EU/PHARE.htm, 
staženo 21. dubna 2010. 
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Kromě strukturálních fondů disponuje politika hospodářské a sociální 

soudržnosti i dalšími nástroji, jako je Fond soudržnosti (Kohezní fond). Byl zřízen 

proto, aby pomohl slabším členům Společenství splnit tzv. maastrichtská kritéria pro 

vstup do Hospodářské a měnové unie, jsou z něj financovány především projekty 

týkající se budování dopravní infrastruktury (transevropské dopravní sítě, např. Via 

Baltica) a životního prostředí. Kohezní fond pomáhá financovat přímo konkrétní 

projekty.  

Dalším nástrojem kohezní politiky je Evropská investiční banka (založena 

Římskou smlouvou). Tato banka poskytuje peníze na projekty zaměřené na zlepšení 

dopravní infrastruktury, na projekty týkající se vědy, výzkumu, rozvoj lidských zdrojů 

či také životního prostředí.  

 
2.2.5 Iniciativy Společenství 

Iniciativa LEADER nebyla v programovém období 2000–2006 jedinou 

iniciativou Společenství. Kromě ní existovaly další tři iniciativy: URBAN II, EQUAL 

a INTERREG III. Všechny tyto iniciativy včetně iniciativy LEADER mají obecně za cíl 

vytvářet sítě spolupráce, pomocí kterých si aktéři místního rozvoje předávají znalosti 

a zkušenosti.  

 

Iniciativa URBAN 

Iniciativa URBAN byla odstartována roku 1994. Jak už její název napovídá, její 

hlavní oblastí působnosti byla města a především problematické části velkých 

aglomerací. Iniciativa URBAN měla za cíl potírat problémy týkající se sociální sféry, 

životního prostředí a hospodářské problémy. Základní myšlenka byla následující: 

Špatné životní podmínky a chudoba zhoršují individuální problémy a tíseň. Sociální 

neklid a chybějící ekonomické příležitosti současně utvářejí jedince nepřátelského 

k jeho okolí.69 Iniciativa URBAN si dala za cíl rozplést tento bludný kruh tím, že se 

zaměří na zlepšování fyzického i sociálního prostředí nejvíce deprimovaných oblastí. 

Projekty byly kofinancovány z fondů ESF a ERDF. V letech 2000–2006 tato aktivita 

                                                            
69 Zdroj: European Commision, Introduction to the URBAN Community Iniciative: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm, staženo 22. dubna 2010. 
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pokračovala pod názvem URBAN II a byla financována pouze z fondu ERDF.70 

URBAN II měla za cíl „propagovat inovativní modely rozvoje pro ekonomickou 

a sociální regeneraci postižených městských oblastí a současně posílit informovanost 

o sdílení zkušeností o udržitelném rozvoji v EU“.71 

 

Iniciativa EQUAL 

Iniciativa EQUAL, jeden z nástrojů Evropské strategie zaměstnanosti, proběhla 

v programovém období 2000–2006 a byla pokračovatelem předchozích iniciativ 

ADAPT a EMPLOYMENT. Jejím hlavním cílem bylo vytvořit rovné podmínky na 

trzích práce zúčastněných zemí a potlačovat diskriminaci skrze nově vyvinuté nástroje, 

spolupráci a sdílení zkušeností. Mezi znevýhodněné skupiny zařazené do programu 

patřili absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, starší občané, občané zdravotně 

postižení, příslušníci menšin, ženy atd. Kromě toho iniciativa pomáhala se sociálním 

začleněním žadatelů o azyl. Zúčastněné členské státy si mohly na základě svých potřeb 

a problémů, kterým čelily, vybrat své priority mezi devíti tematickými oblastmi. 

Členské státy tak mohly snadněji rozpoznat, který další stát čelí podobným problémům 

a navázat spolupráci. Kromě tohoto přístupu iniciativu charakterizoval také princip 

společného rozhodování, díky kterému měly mít svůj hlas také zástupci menšin 

a diskriminovaných skupin obyvatelstva. Mezi lety 2000 a 2006 proběhly dvě kola 

iniciativy EQUAL. Projekty byly přímo financovány z ESF.72  

 

Iniciativa INTERREG 

Na počátku, v roce 1990, byly dvě iniciativy – INTERREG a REGEN. První 

jmenovaná měla připravit půdu pro budoucí „odstranění“ hranic mezi členskými státy 

a druhá se zaměřila na regiony zahrnuté do Cíle 1, aby zde pomohla se stavbou 

energetické i dopravní infrastruktury. Od roku 1994 se obě tyto iniciativy sloučily do 

jedné s názvem INTERREG II. Tato iniciativa se však dělila podle zaměření na 

INTERREG A, B či C. Stejně tak byla tato iniciativa rozdělena i v následujícím 
                                                            
70 V rámci EU‐15 na ni bylo v programovém období 2000–2006 vyčleněno 756,7 milionů eur. Zdroj: 
Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004, ISBN: 92‐894‐
7338‐X. 
71 Zdroj: European Commision, Boosting depressed urban areas: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_en.htm, staženo 22. dubna 2010. 
72 V rámci EU‐15 na ni bylo v programovém období 2000–2006 vyčleněno 3 143,3 milionů eur (ceny 
z roku 2004). V nových členských státech iniciativa operovala s rozpočtem 220 milionů eur (ceny z roku 
1999). Zdroj: Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004, 
ISBN: 92‐894‐7338‐X. 
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programovém období mezi lety 1999–2006. Část označená písmenem A se zaměřila na 

přeshraniční spolupráci, B na nadnárodní spolupráci a C na meziregionální spolupráci. 

Obecně řečeno tato iniciativa bojuje proti znevýhodnění regionů v příhraničních 

oblastech. Spolufinancování projektů z fondu ERDF dosahovalo 75 % u regionů 

zařazených do Cíle 1, u ostatních byla kofinancována polovina z celkových nákladů na 

projekt.73 Dalším programem je INTERACT74 který byl podpůrným programem pro 

orgány členských zemí odpovědné za správu operačních programů Evropská územní 

spolupráce. Program se zaměřoval na zkvalitnění územní spolupráce a sloužil jako 

servisní program odpovědným orgánům členských zemí během implementace všech 

stupňů územní spolupráce. Posledním programem, který bych chtěla zmínit, je 

výzkumný program ESPON75, kde jsou vytvářeny studie, analýzy, databáze atd. týkající 

se rozvoje regionů a jiných územních celků. 

 

2.3 Několik teoretických pohledů na rozvoj venkova a 
regionální politiku 

Pokud hovoříme o kohezní politice či také o politice rozvoje venkova v rámci 

EU, nabízí se otázka, proč některé bohaté státy dotují chudé regiony v jiných státech.76 

Jejich hlavním cílem by přece měla být (podle některých teorií, např. liberální 

mezivládní přístup) maximalizace vlastního užitku (moc, hospodářské cíle). Toto 

jednání může vysvětlit teorie sociální konstruktivismus77 (Konvenční pojetí 

konstruktivismu autora Emmanuela Adlera. Teorie patří k teoriím oboru mezinárodní 

vztahy.), která vidí stát jako lidský výtvor měnící se v čase tak, jak se mění jeho vnitřní 

aktéři, ale také jeho okolí. Společnost utvářejí ideje, normy a vzorce chování, které 

právě v tu kterou určitou dobu převládají. Proto je-li právě v „kurzu“ princip solidarity, 

budou bohaté státy financovat rozvoj zaostalých regionů ve svých sousedských státech. 

Z toho ale také vyplývá, že pokud se převládající ideje ve společnosti změní 

                                                            
73 V rámci EU‐15 na ni bylo v programovém období 2000–2006 vyčleněno 5 382,4 milionů eur (ceny 
z roku 2004). V nových členských státech iniciativa operovala s rozpočtem 420 milionů eur (ceny z roku 
1999). Zdroj: Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004, 
ISBN: 92‐894‐7338‐X. 
74 Zdroj: INTERACT, Sharing Expertise: http://www.interact‐eu.net/, staženo 17. prosince 2010. 
75 Zdroj: ESPON: http://www.espon.eu/, staženo 17. prosince 2010. 
76 Zdroj: Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace, Praha: Portál 2008. 224 str. ISBN: 978‐80‐7367‐467‐
0 str. 179‐193. 
77 Zdroj: Idem. 

34 
 

http://www.interact-eu.net/
http://www.espon.eu/


v neprospěch podpory chudých regionů okolních států, bude politika rozvoje venkova 

minulostí.  

Z tohoto teoretického pohledu by se mohlo zdát, že jde o nezištné dobrodiní 

bohatých států Evropské unie. Regionální politika ale dostává realističtější kontury ve 

chvíli, kdy se na celou věc podíváme z ekonomického hlediska. Investice do rozvoje 

zaostalých regionů se mohou vrátit v podobě jejich větší kupní síly. Jednoduše řečeno – 

obyvatelé prosperujícího regionu budou odebírat více produktů, než obyvatelé 

zaostalých regionů potýkající se s finančními těžkostmi. Je tedy zřejmé, že má odlišná 

úroveň rozvinutosti jednotlivých regionů negativní dopad na prosperitu a výkonnost 

celého Společenství a proto je v zájmu celku, aby všechny regiony prosperovaly. 

 

2.4 Dílčí závěry 

Tato kapitola pojednává o postupném vyčlenění politiky rozvoje venkova, 

původně rozdrobené mezi vícero politik Evropského společenství. Tento proces 

odpovídá postupné změně přístupů k venkovským oblastem, od jejich vnímání jako 

výrobní zóny zemědělských produktů po místo, kde lidé žijí, kde se rekreují a kde se 

nachází skryta zásobárna původních tradic a kultury jednotlivých národů. Toto poslední 

jmenované bohatství venkovských oblastí se kvůli narůstající globalizaci světa stává 

stále více oceňovaným přínosem pro vědomí kulturní přináležitosti jednotlivců, ale také 

představuje důležitý zdroj příjmů. Je to potenciál, který dává vzniknout jedinečným 

produktům a službám, které přispívají k hospodářskému rozvoji venkovských oblastí.  

Představitelé Evropského společenství, vyčerpaného desetiletími obrovských 

investic do Společné zemědělské politiky, si tento aspekt venkovských oblastí 

uvědomili a rozhodli se pro postupnou diverzifikaci hospodářské činnosti na venkově. 

Ustoupili od plošných plateb závislých na produkci a přiměli zemědělce k zamyšlení 

nad jiným využitím jejich půdy.  

Od osmdesátých let se také postupně měnil přístup ke způsobům vládnutí od 

centralizovaného způsobu k decentralizovanému. Sílilo přesvědčení, že kapacity 

venkovských oblastí nejlépe využijí místní aktéři. Tak se zrodila myšlenka zavedení 

iniciativy pro rozvoj venkova, stavící na přístupu bottom-up.  

V žádném případě ale nelze tento proces vytrhnout z kontextu dalších aspektů 

ovlivňujících vývoj politik Společenství. Těchto aspektů je celá řada. Jedním 

z nejzásadnějších je postupné rozšiřování Společenství mezi lety 1981 až 2007, kterými 

35 
 



se počet států zvýšil na současných 27. Dále mohu připomenout sílící potřebu ochrany 

životního prostředí, která se akcentovala na světových konferencích, či tlak WTO na 

zrušení dovozních cel u zemědělských produktů ze třetích zemí.    

 

3. Iniciativa LEADER  

Iniciativa LEADER je v podstatě jakousi laboratoří Evropského společenství, ve 

které vznikají a ověřují se nové přístupy k rozvoji venkova. Mobilizuje místní aktéry, 

aby se sami zamýšleli nad potenciálem území, ve kterém žijí a vymýšleli inovativní 

projekty, které – budou-li úspěšné – budou přenositelné také na jiná venkovská území.  

Pojmenování iniciativy „LEADER“ je zkrácenou verzí celého francouzského 

názvu „Liaisons entre actions de développement rural“ neboli „Propojování akcí 

hospodářského rozvoje venkova“. Tato podkapitola se zaměří na iniciativu LEADER 

obecně. Odpovím na otázku co je to iniciativa LEADER, proč došlo k jejímu vzniku, na 

jakých principech funguje, a jaký byl její historický vývoj. Zaměřím se také na to, kdo 

může být příjemcem dotací.  

 

3.1 Základní principy iniciativy LEADER 

Nejprve je vhodné seznámit se s některými významnými principy. Jedná se 

o obecné principy, na kterých je zakotveno fungování Evropské unie a využívání 

pomoci ze strukturálních fondů, ale považuji za důležité je na tomto místě 

připomenout.78 Tyto principy podtrhují základy fungování iniciativy LEADER. 

 

Princip subsidiarity 

Tento princip je zakotven v Maastrichtské smlouvě a v Evropské chartě místní 

samosprávy. V zásadě jde o to, aby byla všechna rozhodnutí, která nepatří výlučně do 

pravomoci orgánů EU, přijímaná na co nejnižší úrovni, tedy blíže občanům Unie. 

Tvůrci principu věří, že tak budou rozhodnutí provedena mnohem efektivněji, 

s přihlédnutím k situaci v místě. 

 

                                                            
78 Při jejich výběru vycházím z publikace: Wokoun, René, Malinovský, Jan a kol. Regionální rozvoj 
(Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování), Praha: Linde 
Praha, a.s., 2008. 475 str. ISBN: 978‐80‐7201‐699‐0, str. 331–333.  
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Princip partnerství 

Pojmenování principu partnerství vychází z předpokladu, že by při přípravě 

nového programu (ale také na jeho realizaci, hodnocení atd.) mělo s Komisí 

spolupracovat co nejvíce zainteresovaných partnerů. Zapojit by se měli především 

samotní příjemci dotací, aby mohli přizpůsobit pravidla svým potřebám a program jim 

tak lépe vyhovoval, ale také široká veřejnost, regiony, města aj. 

 

Princip adicionality 

Místo pojmenování princip adicionality je asi více výstižný český překlad 

princip doplňkovosti. Příjemce dotace by měl získat pouze část celkové sumy na 

realizaci svého projektu, aby tak byl více zainteresovaný v jeho naplnění a veden 

k efektivnímu zacházení se získanými prostředky. Příjemce dotace by měl „doplnit“ 

získanou sumu ze svých prostředků. 

 

Princip monitorování a vyhodnocování 

Princip monitorování a vyhodnocování je zcela pochopitelný již ze svého názvu. 

V průběhu jednotlivých projektů je třeba monitorovat efektivitu vynaložených 

prostředků, plnění daných cílů a nakonec vyhodnotit dopad projektu na problém, který 

jím byl řešen. 

Iniciativa LEADER je více než pouhý zdroj pro financování rozvoje venkova. 

Finanční prostředky, se kterými místní akční skupiny disponují, nejsou v porovnání 

s ostatními zdroji dotací nijak zásadní. Hlavním posláním iniciativy je spíše motivace 

místních aktérů, aby se sami snažili pracovat na rozvoji oblasti, kde žijí a vzájemně 

spolupracovali. Slovo spolupráce je pro tuto iniciativu zcela zásadní, stejně tak jako 

motivace místních aktérů. Těm je dána příležitost využít znalosti o „své“ oblasti 

a vytěžit maximum z jejího potenciálu, jakým může být přírodní bohatství, specifická 

místní kultura, či produkty atd. Tím, že dává místním aktérům možnost rozhodnout 

o alokaci peněz z rozpočtu EU, stává se z iniciativy efektivní nástroj pro financování 

rozvoje venkova ve všech státech Unie bez ohledu na místní specifika. 

Pro iniciativu LEADER je charakteristický přístup bottom-up, který ale nelze 

chápat jako opak up-bottom. Na principu up-bottom fungují všechny ostatní programy 

rozvoje venkova EU, SZP aj. Unie se například rozhodne, že je třeba podporovat 

zemědělce, konkrétně pěstitele červené řepy. Vypracuje pro ně speciální program, 

kterému přiřkne určitou částku a stanoví pravidla rozdělování financí ke konečným 
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příjemcům dotace. Členské státy se tedy „nahoře“ rozhodnou podpořit pěstitele červené 

řepy a pěstitelé „dole“ čerpají dotace. Tento systém je efektivní, ale má mezery. 

Nezohledňuje všechna problematická místa venkovských oblastí, zemědělské produkce 

členských zemí atd. Na „horní“ pozici, na které jedná 27 členských států, jejichž území 

se v mnoha směrech liší, není možné dojít shody a najít takový způsob financování 

rozvoje venkova, který by všechny uspokojoval. Proto jsou přijímána plošná opatření, 

na kterých se shodne většina zemí. To bylo zřejmé již na konci osmdesátých let, po 

druhém a třetím „jižním“ rozšíření, kdy se Společenství rozrostlo o Řecko, Portugalsko 

a Španělsko. A to mělo „teprve“ dvanáct členů. Přístup bottom-up dává finance na 

rozvoj daného celistvého území přímo lokálním aktérům, kteří sami rozhodují o jejich 

nejlepším umístění. Pracují podle pravidel stanovených členským státem a EU. Proto 

nemůžeme mluvit o přímém opaku up-bottom. 

 

3.2 Co je to MAS 

V následujícím textu o iniciativě LEADER se bude neustále opakovat zkratka 

MAS neboli místní akční skupina. Pojďme se nejprve seznámit s tím, co to vlastně 

MAS je. 

MAS je základní jednotkou iniciativy LEADER. Jejím úkolem je vyhodnocení 

hlavních potřeb a výzev oblasti a následné vypracování odpovídající strategie rozvoje. 

Po přidělení financí z iniciativy LEADER členové MAS na programových výborech 

přidělují dotace schváleným projektům. Balíček financí, svěřený konkrétní MAS na celé 

programové období, ovšem spravuje některá nadřízená státní instituce, která finance 

vyplácí přímo předkladateli projektu.  

Členy MAS mohou být občané, zemědělci, podnikatelé, místní asociace 

(například kluby žen, mateřská centra, asociace různých poskytovatelů služeb atd.), 

kulturní spolky, občanská sdružení, ekologická hnutí a jakýkoliv jiný subjekt 

soukromého sektoru působící v oblasti. Veřejný sektor zastupují obce, svazky obcí, 

mikroregiony atp. Soukromý a veřejný sektor musí být při veškerých rozhodovacích 

procesech zastoupen minimálně v poměru 50:50. Veřejný sektor nesmí mít převahu 

nikdy, na rozdíl od soukromého sektoru. Tím je podnícen rozvoj spolupráce mezi 

subjekty, které mezi sebou do té doby často nekomunikovaly.  

Místní akční skupina je ve většině států institucionálně zakotvenou jednotkou, 

jejíž konkrétní podobu si volí jednotlivé členské státy. Její jádro může tvořit například 
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asociace, obecně prospěšná společnost, ve Francii je to často tzv. pays, či společenství 

aglomerace atd. Organizační strukturu vyžaduje fakt, že skupina ke svému chodu 

využívá finance z prostředků EU i ze státního rozpočtu. Je ale také možné, aby si MAS 

vybrala ze svého středu zodpovědnou soukromou osobu, která bude finanční prostředky 

spravovat svým jménem.  

Jádrem místní akční skupiny je tým lidí, kteří organizují pravidelné schůzky 

členů na programových výborech, starají se o správný chod MAS, provádějí 

vyhodnocení činnosti MAS, navazují spolupráci s jinými MAS (v rámci jednoho státu, 

nebo nadnárodně), komunikují s orgánem vybraným konkrétním členským státem pro 

účely správy iniciativy na jeho území a propagují činnost MAS.  

Charakter oblasti eligibilní79 pro iniciativu LEADER se v jednotlivých fázích 

iniciativy liší. Oblasti eligibilní pro LEADER I byly stanoveny Cíly 1 a 5b, záběr 

iniciativy LEADER II byl rozšířen o Cíl 6. Pro období 2000-2006 upustila Evropská 

komise od omezení tohoto typu, rozšířila záběr iniciativy na celé území EU a stanovila 

základní kritéria charakteru eligibilní oblasti. 

Oblast, kterou MAS pokrývá, má mít rurální charakter, být homogenní 

z hlediska geografického, hospodářského a sociálního. Za tím účelem může MAS 

přesahovat i státem vytyčené administrativní celky (i když je poté její fungování 

komplikovanější). Oblast musí disponovat také určitým minimálním finančním 

a lidským kapitálem, aby bylo možné uvést projekty v chod. Místní aktéři by měli být 

dostatečně motivovaní pracovat na rozvoji oblasti, být kreativní, komunikativní, 

otevření novým nápadům a schopní riskovat. 

MAS by neměla být příliš velká, aby byla homogenní, ale ani příliš malá, aby 

disponovala dostatečným kapitálem. Proto bylo stanoveno pravidlo, že počet obyvatel 

MAS nesmí přesahovat 100 000 (v nejhustěji zalidněných oblastech: 120 ob./km2) a být 

nižší než 10 000. Výjimky jsou možné.80 

 

3.3 Krátká, ale bohatá historie iniciativy 

Hlavní myšlenka iniciativy EU LEADER, se během jednotlivých fází stále 

vyvíjí a zdokonaluje podle toho, na jaké výzvy odpovídá. Její počátky mají původ 

                                                            
79 Eligibilní oblastí je zde myšleno takové území, které je oprávněno žádat o uznání statutu oficiální 
místní akční skupiny v rámci iniciativy LEADER. 
80 Například v hustě osídlených státech jako je Belgie či Nizozemí by podmínku max. 120 ob./km2 téměř 
nebylo možné splnit. 
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v osmdesátých letech, kdy došlo k posunu v chápání zemědělského rozvoje od 

intenzifikace a specializace produkce k udržitelnému rozvoji. Od centralizovaného 

plánování k decentralizaci a důrazu na místní iniciativy a tím pádem ke vzniku nových 

způsobů vládnutí.81 Díky impulsu, který dala Evropská komise zveřejněním sdělení 

„The future of the rural world“ roku 1988, se zrodila myšlenka nástroje pro rozvoj 

venkova, kde by místní aktéři sami určovali strategii rozvoje své oblasti a přidělovali 

evropské dotace konkrétním projektům. Přístup bottom-up byl experimentem, který se 

hned v první fázi iniciativy LEADER vyplatil. 

 

LEADER I 

Pilotní LEADER I probíhal mezi lety 1991–1993. Zaměřil se na venkovské 

oblasti bojující se strukturálními, demografickými a hospodářskými problémy (Cíl 1, 

Cíl 5b82). Vzhledem k tomu, že podobný přístup nebyl nikdy předtím ve Společenství 

uskutečněn, bylo jeho hlavním cílem vyzkoušet, zda se podaří navázat spolupráci mezi 

lokálními aktéry ze soukromého a veřejného sektoru, vytvořit síť místních akčních 

skupin a probudit k životu inovativní rozvojové projekty. Pod iniciativou LEADER I 

vzniklo 217 MAS83, které pokrývaly 367 000 km2. Byly financovány projekty 

v přepočtu za celkem 442 milionů eur. Ukázalo se, že lokální aktéři přijali iniciativu 

velmi pozitivně. Fakty podložené hodnocení iniciativy LEADER I neexistuje, protože 

jak se ukázalo, nebyly pro něj předem stanoveny žádné metodologické postupy. Některé 

země a některé MAS samy od sebe dobrovolně nějaká hodnocení vypracovaly.84 

 

LEADER II 

Díky obecně kladnému hodnocení iniciativy, navázal na LEADER I v letech 

1994-1999 LEADER II. Navíc se k původním cílům iniciativy přidal důraz na 

mezinárodní spolupráci místních akčních skupin a na inovativní a přenositelný 

charakter projektu. Iniciativa fungovala na základě 4 opatření: Osvojování schopností, 

inovativní programy pro rozvoj venkova, nadnárodní spolupráce a evropská síť rozvoje 
                                                            
81 Zdroj: Chevallier, Pascal. L'approche LEADER en France. In: Halamska, Maria, Maurel, Marie‐Claude: 
Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen LEADER, France – Hongrie – Pologne, CEFRES/IRWiR 
PAN 2010, ISBN: 978‐80‐86311‐22‐7. str.: 53.   
82 Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj zaostává; Cíl 5b: podpora 
rozvoje venkovských oblastí. 
83 Zdroj: European Commision: The LEADER approach: A basic guide, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2006. ISBN: 92‐79‐02044‐7. 
84 Zdroj: Evropská komise: Ex post Evaluation of the Leader I Community initiative 1989–1993, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm , staženo 14. prosince 2010. 
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venkova.85 LEADER mohly získat oblasti zahrnuté v rámci Cíle 1, Cíle 5b a Cíle 6 

(oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva). Mnoho MAS pokračovalo ve své činnosti 

a vznikly další. Během tohoto období bylo činných 906 MAS po celé EU a zahrnovaly 

oblast o rozloze 1 375 144 000 km2. Unie iniciativě přidělila finanční balíček o hodnotě 

1 755 milionů eur. V průběhu fungování iniciativy LEADER II nastaly některé 

komplikace, jako například příliš široký výběr MAS a z toho vyplývající rozdrobenost 

přiřčených financí, prodlevy při výběru MAS, vytvoření málo pevných partnerství, 

atd.86 Přesto byla iniciativa velmi úspěšná. 

 

LEADER+ 

Třetí v pořadí následoval na období mezi lety 2000–2006 LEADER+, v nových 

členských státech pod názvem Podopatření typu LEADER+. Iniciativa se skládala ze tří 

hlavních aktivit:  

 

• Podpora integrovaným teritoriální strategiím rozvoje venkova pilotního 

charakteru, založeným na přístupu bottom-up a horizontálním 

partnerství;  

• podpora mezinárodní spolupráci a spolupráci MAS v rámci jednoho 

státu;  

• vytváření sítí mezi venkovskými oblastmi v EU bez ohledu na to, zda 

jsou zapojeny do iniciativy LEADER.  

 

První aktivita zahrnuje podporu vzniku partnerství na venkovském území 

a vypracování integrované strategie rozvoje pilotního charakteru, včetně dalšího 

fungování MAS. Tím je mimo základní, řekněme životní, funkce MAS myšlena veškerá 

práce při kontrole a vyhodnocování předložených projektů a využívání svěřených 

financí.  

Druhá aktivita se týká podpory mezinárodní a meziregionální spolupráce mezi 

jednotlivými MAS. Tato aktivita je velice důležitá pro předávání informací a know-how 

o projektech, které se v praxi osvědčily. Kromě toho se mohou MAS, které mezi sebou 

navážou spolupráci, dozvědět více o základech fungování stejné iniciativy na „druhé 
                                                            
85 Zdroj: Oficiální internetové stránky Iniciativy LEADER II: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/LEADER2/rural‐en/euro/p1‐1.htm, staženo 12. prosince 2010. 
86 Směrnice Evropské komise ze dne 14. dubna 2000, která stanoví Zásady pro iniciativu Společenství pro 
rozvoj venkova (LEADER+), str.: 2. 
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straně“ a inspirovat se při organizaci své činnosti. Oba dva typy spolupráce, ať už 

mezinárodní nebo meziregionální, jsou velmi přínosné.  

Třetí aktivitou iniciativy LEADER+ bylo vytváření sítí. Jedná se o sítě 

venkovských oblastí, ať už jsou vybrány do iniciativy LEADER nebo nikoliv. Sítě jsou 

vytvářeny na regionálních úrovních, státních úrovních a na celoevropské úrovni, kde je 

zastřešuje Evropská síť rozvoje venkova. Cílem této aktivity je vytvořit široké diskuzní 

fórum schopné identifikovat hlavní výzvy, příležitosti a problémy venkovských oblastí 

EU, uchovávat informace a metodické postupy projektů nejlepší praxe a šířit efektivní 

nástroje rozvoje venkova. Je to platforma pro dialog venkovských oblastí a institucí EU, 

na nižší úrovni se státními či regionálními institucemi. Členy sítě jsou dále odborníci 

a organizace zaměřené na rozvoj venkova. Všichni tito aktéři mají podpořit správný 

přístup EU k politice rozvoje venkova. 

Počet vybraných MAS pro toto programové období byl omezen, aby mohly 

získat dostatečné množství financí a nebyla ohrožena jejich efektivita. MAS mohly 

podávat strategie zaměřené na jedno ze čtyř prioritních témat:  

 

• Využití know-how a nových technologií ke zvýšení 

konkurenceschopnosti místních produktů a služeb;  

• zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských 

oblastech;  

• zvyšování přidané hodnoty místních produktů, lepší přístup na trh a lepší 

marketing pro místní produkty malých výrobců;  

• efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví.  

 

Během období LEADER+ bylo vybráno 893 MAS ve starých členských státech 

(1 577 386 km2) EU 15. Na rozdíl od předešlých variant iniciativy nebyl výběr 

vhodných venkovských oblastí nijak omezen. Z orientační sekce EAGGF putovalo na 

financování iniciativy LEADER+ ve starých členských státech 2 105,1 milionů eur. 

V 6 z 10 nových členských států87 bylo pro přechodné opatření typu LEADER+ 

                                                            
87 Ne všechny nové členské státy se rozhodly účastnit se iniciativy LEADER ihned po jejich vstupu do EU 
pouze pro období 2004‐2006. Nezúčastnilo se Slovinsko, Malta, Kypr a Slovensko. 
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vybráno 259 MAS (z toho 10 v ČR). Celkový příspěvek EU na projekty typu 

LEADER+ v nových členských státech činil přes 53 milionů eur.88 

 

Horizontální osa LEADER 

V programovém období 2007–2013 již neexistuje samostatná iniciativa 

LEADER, jako tomu bylo v předešlých obdobích. Do té doby se evropský venkov učil 

tuto iniciativu používat a Evropská unie ji zdokonalovala a testovala její kvality. Nyní 

dospěla do bodu, kdy hodlá tento koncept využít jako integrální součást politiky rozvoje 

venkova. K venkovské oblasti se již nemá přistupovat se zaměřením na jednotlivé 

problematiky zvlášť (zemědělství, krajinotvorba, sociální problematika), má se řešit 

jako celek pomocí ucelené strategie. Součástí operačních programů jednotlivých 

členských států bude horizontální osa IV LEADER. Poputují do ní finance ze zbylých 

tří os v minimálním rozsahu 5 % jejich budgetu, nové členské státy mají dolní hranici 

příspěvku z každé osy do LEADERa stanovenu 2,5 %. Finance proudí z nově zřízeného 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD.). Díky tomuto 

významnému zdroji financí bude moci být vytvořeno víc místních akčních skupin. 

V období 2007–2013 vznikne přibližně 2120 MAS, konečné údaje (rozloha, finance) 

ještě nejsou k dispozici. Rozvojové strategie jednotlivých MAS budou vypracovávány 

v rozsahu jedné či více ze tří os OP89. Začleněním iniciativy LEADER do „hlavního 

proudu“ politik na rozvoj venkova EU riskuje, že přibyde byrokracie a iniciativa již 

nebude tak „svěží“ a dynamická. Na reálné hodnocení je však ještě brzy. 

 

3.4 Národní verze iniciativy LEADER  

Iniciativa LEADER některé členské státy Unie zaujala natolik, že se rozhodly 

pro vytvoření její obdoby. Ve státech EU, ale i mimo ni nalezneme celou řadu programů 

na podobných principech. Podívejme se na některé z nich. 

 

                                                            
88 Přesně 53 115 647 eur, z toho 24 milionů eur získalo Polsko a 18,7 milionů eur Maďarsko. Na třetím 
místě je potom Česká republika s 4,5 miliony eur.  
Zdroj: Evropská komise: Leader+: Informace o členských státech. 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_cs.htm, staženo 12. prosince 
2010. 
89 Zdroj: Politika rozvoje venkova EU na období 2007–2013, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006. ISBN: 92‐79‐03686‐6, str.: 15. 
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PRODER 

Ve Španělsku vznikl v roce 1996 program PRODER.90 Španělská vláda došla 

k rozhodnutí, že by bylo dobré nabídnout příležitost také lokálním aktérům v oblastech, 

které nebyly eligibilní pro LEADER. Hlavní rozdíly mezi LEADERem a PRODERem 

jsou, že PRODER byl více zaměřen na zemědělský sektor, neupřednostňoval inovativní 

a přenositelné projekty a nekladl důraz na nadnárodní spolupráci. Celkem bylo v období 

1996–1999 činných 101 MAS a využívaly finance v celkové výši 619,1 milionů eur 

(spolufinancováno EU). V druhé fázi, v letech 2000–2006, byl program 

spolufinancován EU z 63 %, celkové výdaje na 162 MAS činily 827,7 milionů eur. 

V období 2007–2013 již není PRODER činný, ale MAS, které pod ním vznikly, byly 

zahrnuty do výběru oblastí čerpajících z Osy 4. V sousedním Portugalsku ovšem 

i v tomto období funguje stejnojmenný národní program, jehož podprogram 3, 

zaměřený na sociální a hospodářskou revitalizaci, přebírá některé prvky iniciativy 

LEADER. 

 

POMO 

V členské zemi, která leží na opačné straně EU, ve Finsku, byl roku 1997 

odstartován program POMO. Finsko vstoupilo do EU v roce 1995, proto jeho první 

zkušenost s iniciativou LEADER byl LEADER II. Jeho principy natolik vyhovovaly 

charakteru finského venkova a občanské společnosti, že se vláda rozhodla vytvořit 

podobnou iniciativu na národní bázi. Základní principy byly stejné jako u LEADERu, 

program se zaměřoval především na odlehlé venkovské oblasti, podporoval místní 

iniciativy, ale byl hrazen ze státní kasy (se spoluúčastí samospráv a soukromých 

přispěvatelů). I přesto, že byl program připravován narychlo (během roku vytvořen, 

v březnu 1997 vyhlášen a projekty měly být podávány do konce července téhož roku), 

proběhlo přes 1500 projektů91 ve 26 MAS, celkové výdaje činily přes 31 milionů eur 

(z toho stát dotoval 17,7 milionů eur). V dalším programovém období doprovázel 

iniciativu LEADER+ ve Finsku ekvivalent POMO+, pod kterým vzniklo jen 7 MAS 

a celkové výdaje činily 25,9 milionů eur (stát přispěl 15 miliony eur). 92 

                                                            
90 Programas de Desarrollo Rural. Zdroj: OECD Rural Policy Reviews: Spain. OECD, červen 2009, 280 str. 
ISBN: 978‐92‐64‐06006‐7, str.: 119–120. 
91 Zdroj: Čepelka, Oldřich. Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy – svazek 14/2001, Praha 2001. str.: 80. 
92 Zdroj: Hyyryläinen, Torsti; Pylkkänen, Päivi: Monograph FI: POMO and POMO+. Evropská komise: 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/ann1fi.pdf, staženo 17. prosince 2010. 
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„Celé Švédsko bude žít“ 

V sousedním Švédsku vznikly podmínky pro činnost iniciativy LEADER dávno 

před jejím příchodem.93 Pro tuto zemi je příznačná angažovanost místní občanské 

společnosti, solidarita a tolerance. Švédsko je nazýváno ideálním příkladem tzv. 

„welfare state“. V roce 1989 zde byla po desetiletí předchozího vývoje založena Rada 

lidových hnutí pro rozvoj venkova s heslem „Celé Švédsko bude žít“94 (podporováno 

státními institucemi, ale přesto v rámci principu bottom-up.). Jejich cílem byla podpora 

demokracie, iniciativ pro rozvoj venkova přímo v obcích, spolupráce mezi místními 

skupinami (nezaměňovat s MAS, jedná se o dobrovolná sdružení) atd. V roce 2001 

fungovalo ve Švédsku 3850 skupin, které se nacházely nejčastěji v severní části země, 

kde je osídlení řidší. I přes velký náskok, který měl švédský venkov před podobnými 

oblastmi z ostatních členských zemí, se zde v prvních letech iniciativa LEADER 

potýkala s řadou problémů způsobených nepochopením jejího fungování. Zpočátku 

bylo také mnoho projektů zamítnuto, neboť nebyly dostatečně inovativní. Byl problém 

vymyslet inovativní projekt, když místní společnost již určitou dobu o možnostech 

inovace přemýšlela a své nápady aplikovala.  

 

LEADER ČR 

V České republice vznikla alternativa iniciativy LEADER+ zvaná LEADER ČR. 

Měla za cíl pokrýt období mezi vstupem do EU a začátkem dalšího programového 

období, do kterého už se bude stát moci plnohodnotně zapojit. Během dvou let se měl 

český venkov a jeho lokální aktéři naučit pracovat s programem podobným iniciativě 

LEADER, aby na něj byl v roce 2007 již připraven. Žadatelé o dotaci si mohli vybrat 

jedno ze tří daných témat: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech; posílení 

místního ekonomického prostředí a zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů. 

Program LEADER ČR byl spravován Ministerstvem zemědělství a byl vyhlašován 

každý rok. V Tab 3 vidíme, kolik MAS bylo v jednotlivé roky vybráno, množství 

realizovaných projektů a finanční náklady.95 

                                                            
93 Zdroj: Čepelka, Oldřich: Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy – svazek 14/2001, Praha 2001. str.: 77.  
94 Zdroj: Idem str.: 75. 
95Zdroj:  Pavlíková,  Gabriela.  Program  LEADER  ČR  –  nástroj  pro  rozvoj  venkova.  Zdroj:  www.mmr‐
vyzkum.cz/infobanka/DownloadFile/134949.aspx, staženo dne 11. listopadu 2010.  
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Tab 3: Počet vybraných MAS a objem vynaložených finančních prostředků v letech 
2004-2008.  

Roky  
Počet 
přijatých 
žádostí  

Počet vybraných MAS 
Vynaložené 
finanční prostředky 
v mil Kč.  

Realizované 
projekty  

2004  31  16  77  71  
2005  41  21  70  94  
2006  64  23  70  123  
2007  57  24  59*)  143  
2008  8  7  15,4 25 
∗) Z důvodu nárůstu zájmu žadatelů – MAS byla původní alokovaná částka ve 
výši 50 mil. Kč navýšena v září r. 2007 o cca 10 mil. Kč. 
 

 

 

Z programu LEADER ČR bylo možné hradit projekty investičního charakteru, 

pouze 10 % z hodnoty projektu bylo možné věnovat na neinvestiční část akce. 

V posledním roce fungování programu LEADER ČR, v roce 2008, mohly o dotace 

žádat pouze MAS, které současně nežádaly o příspěvek z Programu rozvoje venkova na 

období 2007–2013.96 

 

3.5 Iniciativa LEADER+ 

3.5.1 Postupný průběh iniciativy LEADER+ 

Nyní si popíšeme celý proces iniciativy LEADER+ od úplného počátku, dne 

21. června 1999, kdy Evropská rada vydala příslušné nařízení97, kterým vytvořila 

iniciativu LEADER+ do dalšího programového období, po závěrečné hodnocení. 

Na nařízení Rady reagovala Evropská komise vydáním směrnice98, která 

stanovila veškerá pravidla a zásady pro tuto iniciativu. Tento počin odstartoval vlnu 

projednávání jak na národních úrovních, tak na úrovních regionálních a v samotných 

MAS (vznikají nové MAS, navazují se partnerství, diskutuje se nad budoucí rozvojovou 

strategií atd.). Členské země poté předložily Komisi svůj návrh na variantu jejich 

                                                            
96 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR: Výroční zpráva o programu LEADER ČR 2008. 
http://eagri.cz/public/web/file/41179/Vyrocni_zprava_2008_LEADER_CR.pdf, staženo 17. prosince 
2010.  
97 Council regulation (EC) No 1260/1999 of 21. June 1999 laying down general provisions on the 
Structural Funds, article 20 (c), str.: 20.  
98 Commision notice to the member states of 14 April 2000, laying down guidelines for the Community 
initiative for rural development (Leader+), (2000/C 139/05), http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0518%2801%29:EN:NOT.  
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národního programu99, který Komise zkoumala a pokud neshledala žádné 

problematické body, schválila jej. Směrnice Evropské komise členský stát v podstatě 

jen „nasměruje“ k hlavním cílům a nástrojům, které chce, aby byly během daného 

programového období splněny. Jak toho ta která země dosáhne je do jisté míry 

individuální.100  

Poté, co je národní program schválen, je v každém členském státě vytvořen tzv. 

Monitorovací výbor EAGGF, který sleduje, zda je s evropskými dotacemi nakládáno 

v souladu s danými pravidly a kontroluje jejich vhodnou alokaci. Místní akční skupiny 

mezitím připravují strategie rozvoje na svém území. Jejich strategie musí splňovat 

podmínky vycházející z uvedené směrnice EK a z národních programů.  

Strategie musí stavět na partnerství místních subjektů a měla by být založena na 

tématu, které je pro danou oblast charakteristické (tradiční produkty, kultura, přírodní 

bohatství atd.). Během období LEADER+ byla stanovena čtyři prioritní témata 

rozvojových strategií, MAS si měly vybrat jedno z nich a na tom poté postavit svou 

strategii. Pokud si některá z nich vybrala více témat, musela dokázat, že je její strategie 

i přesto konzistentní. Témata jsou již uvedena v podkapitole 3.3., proto jen ve zkratce 

a s doplněním jejich procentuálního zastoupení mezi MAS po celé EU v průběhu 

iniciativy LEADER+: Využití know-how 11 %; zlepšování kvality života 24 %; 

zvyšování přidané hodnoty místních produktů 20 %; efektivní využívání přírodního 

a kulturního dědictví 34 %.  

Evropská komise ve směrnici 2000/C 139/05101 stanoví své požadavky na výběr 

vhodných rozvojových strategií. Mimo jiné žádá, aby strategie odpovídaly 

charakteristikám udržitelného rozvoje, odpovídaly na socio-ekonomické výzvy oblasti, 

stavěly na přístupu bottom-up, podporovaly zaměstnanost mladých lidí a žen v oblasti, 

zdůrazňovaly přenesitelnost předkládaných projektů a doplňovaly další akce rozvoje 

venkova pořádané na území MAS. 

                                                            
99 Tento návrh musí obsahovat celou řadu povinných bodů včetně definice eligibilní oblasti pro LEADER+, 
cíle iniciativy na svém území, finančního rámce, stanovení odpovědného orgánu na úrovni členského 
státu, předběžné výsledky analýzy dopadů programu, přibližný počet MAS, které budou v daném 
programovém období vybrány atd. Členské země se při jejich vypracování mohou rozhodnout, zda si 
zvolí jako formu operační program nebo globální grant. 
100 EU například stanoví základní kriteria výběru MAS. Odborníci v určité členské zemi jsou si ale vědomi 
toho,  že  jejich  venkovské  oblasti  mají  některé  specifické  zásadní  rysy,  které  nejsou  v původních 
propozicích zohledněny, ale bez kterých by nebyl výběr MAS efektivní. Proto je mohou doplnit o vlastní 
kritéria.  
101 Zdroj: Commision notice to the member states of 14 April 2000, laying down guidelines for the 
Community initiative for rural development (Leader+), (2000/C 139/05), http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0518%2801%29:EN:NOT   
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Proces výběru MAS a další postupy na národních úrovních nelze jednoduše 

popsat, neboť si každá země spravuje iniciativu trochu jinak. Tento proces popíši na 

příkladu Francie a České republiky (kde zatím šlo pouze o podopatření typu 

LEADER+) v podkapitole 4.2. Zde pouze předestřu základní požadavky Evropské 

komise.  

Odpovědný orgán členské země vyzve MAS žádající o uznání do iniciativy 

LEADER+, aby mu předložily své žádosti a rozvojové strategie. Členská země může 

uskutečnit i více výběrových kol (to se může stát například v oblastech, kde v minulém 

programovém období nefungovala žádná MAS a lokální partneři nemají dostatek 

zkušeností – byli by znevýhodněni).  

MAS jsou zvoleny a je jim přidělen určitý objem dotací na následující roky. Po 

celou dobu programového období probíhá monitoring fungování iniciativy. Kontrolují 

se především kalkulace nákladů, nakládání s financemi, povaha projektů (musí 

odpovídat zvolené strategii, nedoporučují se projekty investic do infrastruktury 

a projekty investic do velkoobjemové výroby atd.), tvorba sítí atd. 

Střednědobá evaluace přínosů i problematických míst iniciativy probíhá 

především na úrovni EU, ale zapojuje se i členský stát. Hodnocení by mělo začínat již 

na lokální úrovni, neboť právě tam mají hodnotitelé nejlepší předpoklady (dostatek 

informací) k získání skutečně spolehlivých výsledků. Současně proces hodnocení 

vlastní činnosti vede skupinu k sebereflexi a většímu úsilí o dobré výsledky.102 Místní 

akční skupiny se mohly rozhodnout pro tuto evaluaci dobrovolně.  

Na státní úrovni odpovídá pověřený orgán na otázky připravené z Evropské 

komise. Tak má Unie zajištěno, že dostane ze všech členských států srovnatelné 

informace. Pro představu vybírám namátkou pár otázek: 3.1. Do jaké míry podpořil 

LEADER+ přenos informací, zkušeností a know-how z oblasti rozvoje venkova skrze 

vytváření sítí? 5.1. Jaká opatření byla učiněna, aby vznikly nové MAS? Co se týče 

MAS, které již participovaly na iniciativách LEADER I a LEADER II, jakým 

způsobem profitovaly z jejich zkušeností, především proto, aby dosáhly maximální 

přidané hodnoty specifičností?  

Hodnocení probíhá ex ante (před započetím programového období), ad hoc 

(střednědobá evaluace v polovině programového období) a ex post (po skončení 

programového období). Evropská komise má po konci programového období a přijetí 

                                                            
102 Zdroj: European Commision: Guidelines for the evaluation of LEADER+ programmes, January 2002, 
Document VI/43503/02‐REV.1, http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/guidelines/eval1_en.pdf.  
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všech hodnocení od členských států na vypracování závěrečné souhrnné zprávy tři roky. 

Systém tabulky, kde se k otázkám vepisují odpovědi, však také není dokonalý, 

vypracovatelé z jednotlivých států EU se pletou, vepisují špatné údaje atd.   

 

3.5.2 Střednědobé hodnocení iniciativy LEADER+ 

Není možné se v této podkapitole věnovat hodnocení všech aspektů a otázek 

týkajících se iniciativy LEADER+103, proto vyberu jen ta témata, která považuji za 

zásadní pro samotnou iniciativu a témata, která nějakým způsobem souvisí s MAS, 

které jsem si zvolila k porovnání v 5. kapitole.  

Jeden ze zásadních principů iniciativy, princip bottom-up je v některých 

členských státech narušován přílišným zasahováním centrálních orgánů do fungování 

MAS. Nejlépe si v tomto směru vede Velká Británie, kde centrální orgány spolupracují 

s MAS už při vytváření národního programu, což mezi nimi vytváří dobře fungující 

vztah. Naproti tomu stojí případy Španělska či Německa, kde mají MAS mnohem více 

„svázané ruce“. Mezi administrativními problémy byla nejčastěji zmiňována přehnaná 

byrokracie (MAS se musely potýkat s administrativou a nezbýval čas na tvůrčí činnost), 

výše zmíněná problematická komunikace mezi MAS a odpovědným orgánem na 

státní/regionální úrovni, zpoždění ve financování projektů atd. S tím souvisí i jev, který 

se objevil v případech některých členských zemí, kde zdlouhavý proces implementace 

strategie a výběru MAS významně zkrátil dobu fungování iniciativy.  

Co se týká administrativních úskalí, ukázalo se, že požadavek zastoupení 

soukromého a veřejného sektoru v poměru 50:50 nemá až tak pozitivní účinek, jak se 

očekávalo. Každý region je specifický a podíl veřejného a soukromého sektoru by měl 

spíše odrážet jeho charakteristické vlastnosti. Požadavek na maximální počet obyvatel 

v jedné MAS (100 000 ob.) v některých případech znemožňoval vytvoření celistvého 

a koherentního území (geograficky, historicky atd.), a to zvláště v oblastech s vysokou 

hustotou obyvatelstva. 

Dalším problematickým bodem byla spolupráce. Ukázalo se, že mnohem lépe 

probíhá mezi MAS, které mají k sobě blízko nejen místně, ale také kulturou, zvyklostmi 

či jazykem. Mezi probíhajícími aktivitami měly převahu projekty spolupráce mezi MAS 

na území jednoho státu, to je ovšem pravděpodobně dáno také tím, že vycházím se 

                                                            
103 Zdroj: European Commision: Synthesis of mid‐term evaluations of LEADER+ programmes, Final 
Report. Vienna, November 2006, Anr. A 2936.10 (100026).  
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střednědobé evaluace iniciativy. Ke konci programového období žádostí přibylo. Zdá 

se, že výrazný přínos ve smyslu sdílení zkušeností či know-how měly výměny 

pracovníků a kontakty mezi jednotlivými MAS, které nebyly nijak zakotveny 

v pravidlech iniciativy a neměly nárok na financování. Výhodu měly MAS, které již 

pokračovaly v činnosti po předchozí zkušenosti s LEADER II (tyto MAS měly 

samozřejmě výhodu také v mnoha dalších oblastech, například při samotném vzniku 

partnerství na úrovni místní akční skupiny, tvorbě strategie rozvoje atd.).  

Iniciativa LEADER staví na vytváření pilotních projektů, které bude možné 

přenést a použít i v jiných oblastech. Tvůrci střednědobé evaluace, ze které vycházím, 

však upozorňují na špatný způsob uchopení těchto projektů centrálními databázemi, 

které jsou často spíše „informační bankou“ obsahující základní data, ale postrádající 

stručnou a snadno uchopitelnou metodologickou část. 

Nyní se zaměřím na několik „měkkých“ aspektů iniciativy LEADER. Jejím 

posláním je, mimo jiné, zaměřit se na ženy (znevýhodněny při hledání zaměstnání) 

a mladé lidi (snaha udržet je v místě, aby neodešli do měst). Zkušenost ukázala, že 

zaměření na tyto dvě skupiny nestačí. Mnoho MAS (například ve Francii, Rakousku či 

Itálii) se zaměřilo i na další ohrožené skupiny obyvatelstva, jako jsou postižení lidé 

a senioři. Jiným tématem iniciativy je důraz na udržitelný rozvoj a ochranu životního 

prostředí. Ze studie vyplývá, že dopad iniciativy je více nehmatný než viditelný. 

Iniciativa financováním různých naučných akcí pro veřejnost ovlivňuje její smýšlení 

a povědomí o této problematice. A do třetice poznámka týkající se dopadů na rozvoj 

venkova. Výsledky iniciativy jsou znatelné spíše v obecném zlepšení kvality života 

místních lidí, než konkrétním způsobem, který lze kvantitativně vykázat (zvýšení HDP, 

více pracovních míst atd.). Samotný princip fungování iniciativy LEADER, který je 

založený na partnerství a spolupráci mezi lokálními aktéry, byl tvůrci střednědobé 

evaluace označen za LEADER „spirit“. Výraz „duch“ či „duše“ dobře vystihuje dojem, 

který kolem sebe LEADER šíří. Vhodným výrazem by byl také výraz „svěží impulz pro 

rozvoj venkova“. 

 

3.6 Dílčí závěry 

V kapitole věnované iniciativě LEADER jsme měli možnost sledovat postupný 

vývoj myšlenky zapojení místních aktérů do rozvoje oblasti, ve které žijí. Seznámili 

jsme se s principy fungování této iniciativy, oblastí, kterou pokrývá, s průběhem fáze 
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iniciativy LEADER+, o které pojednává tato práce, a zjistili jsme, že existují i podobné 

alternativní programy ve členských státech.  

Jak je možné, že je tato iniciativa natolik úspěšná, že si jednotlivé státy vytvářejí 

podobné programy, aby ještě více podpořily zapojení místních aktérů? Domnívám se, že 

hlavním přínosem iniciativy je rozvoj komunikace na mnoha úrovních. Dialog mezi 

veřejným a soukromým sektorem, ale také v rámci těchto sektorů, pomůže odhalit 

skrytý potenciál oblasti a dát vzniknout novým nápadům. MAS je platformou setkávání 

a diskuzním kroužkem místních aktérů. Aby příklady dobré praxe nezanikly, podporuje 

Evropská unie spolupráci mezi MAS na vnitrostátní, ale také mezinárodní úrovni. 

Jednotlivé „laboratoře“ rozvoje venkova, neboli místní akční skupiny tak mají možnost 

sdílet své metody a učit se od ostatních MAS.  

Iniciativa LEADER se v programovém období 2007-2013 začlenila do hlavního 

proudu politik rozvoje venkova, což jistě prospělo celku, ale samotné iniciativě to spíše 

uškodilo. Mezi výhody nového programového období bezpochyby patří nárůst objemu 

financí proudících do MAS a zvýšení počtu těchto MAS. Iniciativa ale ztratila část ze 

svého LEADER „spirit“. V novém programovém období už se totiž nezaměřuje na 

měkké projekty, jakými jsou kulturní akce, akce pro děti, seniory a podobné nehmatné 

cíle. Členové MAS, jako jsou například mateřská centra, tak přicházejí o důležitý zdroj 

financí pro svou aktivitu. 

 

4. Specifika zkoumaných zemí 

4.1 Administrativní členění zkoumaných zemí  

Chceme-li se zabývat iniciativou LEADER a jejími specifickými způsoby 

implementace na národních úrovních, musíme se nejprve zaměřit na administrativní 

členění zkoumaných zemí. Česká republika i Francie v uplynulých letech zaznamenaly 

reorganizaci státní správy a samosprávy směrem k decentralizaci moci. Česká republika 

zvolila jednokolejný model, kdy stát deleguje některé pravomoci samosprávným 

orgánům místo toho, aby vytvářel vlastní decentralizovanou síť správních orgánů. 

Francie v návaznosti na historický vývoj zvolila dvojkolejné uspořádání, ve kterém na 

několika úrovních fungují současně jak orgány státní správy, tak orgány samosprávné.  

Obě země již přijaly Evropskou chartu místní samosprávy, dokument Rady 

Evropy z roku 1985. Tento dokument vyzývá k decentralizaci moci ve státě a k posunutí 
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rozhodovacích pravomocí blíže k občanům (princip subsidiarity). Není ovšem nikterak 

závazný a země, které ho přijaly, mají často řadu výhrad k jednotlivým článkům. 

V zásadě se charta odvolává k evropským tradicím a demokracii. 

 

4.1.1 Administrativní systém Francie 

Ve Francii probíhá decentralizace mnohem déle než ve druhé zkoumané zemi, 

v České republice, a je zde závažnějším politickým tématem. Její počátky zde sahají do 

poloviny dvacátého století. Za vlády prezidenta Charlese de Gaulla se sice vůle po 

decentralizaci objevila, ale nedošlo k výrazným pokrokům. Započatý proces ovšem 

došel až k zákonům o decentralizaci z roku 1982, k reformám z roku 2002 a ke změně 

Ústavy.  

Území kontinentální Francie (zámořská území nejsou pro tuto diplomovou práci 

důležitá) bylo rozděleno na departementy během Velké francouzské revoluce. 

Departementy se dále dělily na kantony a ty na obce. Již v té době prosazovali 

girondisté spíše decentralizovaný stát, zatímco jakobíni chtěli stát centralizovaný, 

unitární. Instituce prefekta, tedy zprostředkovatele zájmů státu na místní úrovni104, byla 

vytvořena na začátku devatenáctého století (r. 1800). Zpočátku působili prefekti 

v departementech a disponovali exekutivní pravomocí.105  

Dekretem z 30. června 1955 bylo vytvořeno dvacet jedna regionů. Prefekti 

departementů, které spadaly pod jeden region, vytvořili radu, které předsedal jeden 

z nich. Regiony byly zaměřené na rovnoměrný hospodářský rozvoj území Francie. 

Zákony o dalším posílení jejich pravomocí dlouhou dobu blokovalo Národní 

shromáždění, které bylo z velké většiny tvořeno poslanci zastávajícími současně také 

volenou funkci v některé z místních samospráv.106 Posílení regionů pro ně znamenalo 

hrozbu spočívající v komplikaci vztahu obce – departementy – stát. 

Velké změny neprosadil ani prezident de Gaulle, jehož návrh na oslabení Senátu 

a posílení pravomocí regionů byl ve všelidovém hlasování roku 1969 zamítnut. Nutno 

ovšem poznamenat, že negativní výsledek pramenil spíše z pojetí referenda veřejností 

jako prostředku pro vyjádření důvěry či nedůvěry prezidentovi. Tvrdý odpor částečně 

                                                            
104 Zdroj: Pecka, Aleš. Francie: decentralizace jako politické téma, 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=639 , staženo 9. dubna 2010.  
105 Zdroj: Internetový portál francouzského parlamentu: http://www.assemblee‐
nationale.fr/histoire/decentralisation.asp , staženo 9. dubna 2010. 
106 Zdroj: Pecka, Aleš. Francie: decentralizace jako politické téma, 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=639 , staženo 9. dubna 2010. 
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prorazil roku 1972 prezident G. Pompidou, kdy parlamentem prošly zákony 

o přetvoření současných regionů v jakési veřejnoprávní regionální instituce.107 Regiony 

tak získaly pravomoci k řízení svých zaměstnanců a správě rozpočtu a hospodářského 

a sociálního rozvoje na svém území.  

Další posun přinesl nástup socialistů k moci v roce 1981. Decentralizace byla 

jedním z hlavních témat jejich volebního programu. Regiony získaly reformou z roku 

1982 statut plnoprávných správních jednotek. Vznikly volené Regionální rady. 

Současně ale přijaté zákony vyloučily princip nadřazenosti a podřazenosti mezi 

jednotlivými samosprávnými celky.108 Departementy, regiony a obce mají pravomoci 

rozdělené do různých oblastí působnosti. Departementy získaly některé nové 

pravomoci, byla především posílena jejich finanční a politická svébytnost. I přes tento 

posun stále ještě nedošlo k původně zamýšlené úrovni autonomie samospráv 

a decentralizaci. Důvodem byl nárůst finanční zátěže správy území pro státní kasu 

řešený formou sdruženého financování.  

Zákony z roku 1982 byly poslední zásadnější změnou na poli decentralizace po 

dobu dvaceti let. Roku 2002 byla ve volbách zvolena strana UMP Jean-Pierre Raffarina, 

která měla – stejně jako socialisté v roce 1982 – požadavek další decentralizace již ve 

svém volebním programu. Toto tvrzení je ale nutné zasadit do širšího kontextu. Jean-

Pierre Raffarin měl z pozice senátora za departement Vienne, dlouholetého předsedy 

rady Poitou-Charentes a dalších funkcí v rámci místní politiky k tématice decentralizace 

blízko. Předpokládal, že mu takový slib zajistí vyšší počet hlasů ve volbách. Během 

svého působení v úřadu premiéra došlo ke změně Ústavy, konkrétně článku jedna, který 

zní: „Francie je nedílná, laická, demokratická a sociální republika. Zajišťuje rovnost 

před zákonem pro všechny občany bez rozdílu původu, rasy či náboženství. Respektuje 

všechny víry. Zákon podporuje rovný přístup žen a mužů k volebním mandátům 

a k volebním funkcím, stejně tak i stejnou profesionální i sociální odpovědnost.“109 

K tomuto odstavci byl ústavním zákonem z 28. března 2003 připojen dovětek: „Její 

organizace je decentralizovaná.“ Kromě ústavního zakotvení tohoto „nového“ principu 

(v porovnání s dvěma sty lety předchozího vývoje ve Francii) se strana UMP zasadila 

také o prohloubení stupně decentralizace směrem ke snižování odpovědnosti státu za 

                                                            
107 Zdroj: Idem. 
108 Zdroj: Idem 
109 Zdroj: Conseil Constitutionnel de la République Française, La Constitution du 4. octobre 1958, 
http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/la‐constitution/la‐constitution‐
du‐4‐octobre‐1958/la‐constitution‐du‐4‐octobre‐1958.5071.html , staženo 12. dubna 2010. 
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určité oblasti a zvyšování autonomie samosprávných celků. K tomu došlo zákonem ze 

13. srpna 2004, tento zákon vypočítává všechny oblasti pravomocí, které přešly ze státu 

na samosprávné celky (regiony, departementy a obce a jejich společenství). V roce 2008 

byla sestavena komise, která měla za úkol zhodnotit nové rozvržení pravomocí, jeho 

efektivitu, transparentnost atd. Komise došla k názoru, že nový systém nefunguje tak, 

jak se od něj původně očekávalo, stupeň decentralizace je nižší, kompetence 

jednotlivých správních úrovní se kříží a občan je zmaten. Bylo tedy rozhodnuto 

o nutnosti navržení nové struktury rozdělení pravomocí, čímž byl pověřen Édouard 

Balladur, bývalý premiér Francie a jeho komise. Komise předložila své závěry v březnu 

loňského roku – celkem dvacet doporučení. Rok 2010 byl prohlášen „rokem přechodu“ 

k novému uspořádání kompetencí.110  

Francie dnes tedy zná čtyři hlavní úrovně státní správy a samosprávy – obce, 

departmenty, regiony a stát. Na území metropolitní Francie se nachází 22 regionů, 

96 departmentů a 36 569 obcí. Obce dále tvoří communauté des communes, svazky či 

společenství obcí, které jsou výhodné především z ekonomického hlediska a získávání 

financí. Toto uspořádání také zjednodušuje komunikaci obcí s departementem či 

s regionem. Obce se mohou mezi sebou dohodnout a delegovat některé své pravomoci 

na společenství obcí, které je pak spravuje pro všechny členy dohromady (ne všechny 

pravomoci lze ovšem přenést na společenství obcí bez souhlasu departementu). Ve 

chvíli, kdy se určitá pravomoc přenese na společenství, není již možné, aby ji 

vykonávala některá obec samostatně. Kromě výše zmíněných společenství obcí se dělí 

francouzské departementy na cantons (kantony). Jejich úloha je ale pouze v tom, že 

vytvářejí cosi jako volební obvod pro volbu jednotlivých zastupitelé departementu. Tito 

politikové se tímto stávají členy Conseil Général (Obecní rady) každého 

z departementů. Departementální rada vznikla roku 1800 a má administrativní 

pravomoci. První zákon o decentralizaci z 2. března 1982 odebírá prefektovi jeho 

exekutivní pravomoci a předává je do rukou prezidenta Departementální radyy. Větší 

města se často dělí na vícero kantonů (kromě Paříže, kde ale úlohu kantonů přebírají 

obvody), ve venkovských oblastech je do kantonu sdruženo více obcí. Většinou 

nejlidnatější z nich je pak zvolena tzv. chef lieu, hlavním městem kantonu a jsou do ní 

soustředěny některé základní instituce, jako je soud, policie atd. 

                                                            
110 Zdroj: Internetový portál francouzského parlamentu: http://www.assemblee‐
nationale.fr/histoire/decentralisation.asp , staženo 9. dubna 2010 
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Z důvodu zaměření této diplomové práce je třeba zmínit další struktury, do 

kterých se mohou obce ve Francii sdružovat. Především se jedná o syndikáty, které jsou 

ve Francii tří druhů:111 

• SIVU: Syndicat intercommunal à vocation unique112 - cílem je zajištění 

jedné určité služby 

• SIVOM: Syndicat intercommunal à vocation multiple113 - sdružení obcí 

navíc akceptuje určitý transfer kompetencí 

• Syndicat mixte114 - ve smíšeném syndikátu jsou sdruženy nejen obce, ale 

také například departementální rada 

Syndikát je tvořen členy pouze z veřejného sektoru. Takto organizovaná 

společenství obcí nemají vlastní daňové příjmy.   

Před uvedením iniciativy LEADER+ došlo ve Francii k přijetí zákona 

LOADDT115, který specifikoval organizaci území do struktur zvaných pays 

a agglomération. Struktury zvané pays ovšem nebyly ve Francii novinkou. První pays 

se objevily již v roce 1975.116 Francouzská administrativa v této struktuře objevila 

možnost přizpůsobení organizace jejího území iniciativám EU (proces evropeizace117) 

a současně zjednodušení mobilizace soukromých subjektů při financování rozvoje 

venkova.118 Pays je geograficky, sociálně, kulturně a hospodářsky koherentní území. Je 

vytvořeno místními aktéry za účelem mobilizace prostředků a schopností místních 

subjektů. Základem pays je charta území, která obsahuje strategii rozvoje oblasti 

v dlouhodobé perspektivě.119 Chartu podepisují místní aktéři s administrativou 

départementu, regionu či se státem. Organizace pays přivádí místní aktéry ze soukromé 

i veřejné sféry k dialogu o možnostech rozvoje oblasti a to především na zasedáních 

Rady pro rozvoj. K prvnímu lednu 2008 fungovalo, nebo bylo ve stádiu zrodu přibližně 

                                                            
111 Zdroj: Verner, Pavel. Decentralizace ve Francii. 2008. Magisterská práce. Katedra mezinárodních 
vztahů a evropských studií FSS MU, Brno, 65 str. 
112 Překlad: Jedno‐účelový syndikát obcí.  
113 Překlad: Více‐účelový syndikát obcí. 
114 Překlad: Smíšený syndikát.  
115 LOADDT: La Loi d'Aménagement et de Développement Durable des Territoires, nahrazuje roku 1999 
zákon LOADT (La Loi d'Aménagement et de Développement des territoires) z roku 1995.  
116 Zdroj: Chevalier, Pascal. L'approche LEADER et le développement local en France, str. 53‐69. In: 
Halamska, Maria; Maurel, Marie‐Claude: Les acteurs locaux à l'epreuve du modèle européen LEADER, 
France‐Hongrie‐Pologne, CEFRES/IRWiR PAN, 2010. ISBN: 978‐80‐86311‐22‐7. 
117 Více informací například Fiala, Pitrová: Evropská unie, CDK,Brno 2006. ISBN: 80‐7325‐015‐2. 
118 Zdroj: LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001. 
119 Zdroj: Chevalier, Pascal. L'approche LEADER et le développement local en France, str. 53‐69. In: 
Halamska, Maria; Maurel, Marie‐Claude: Les acteurs locaux à l'epreuve du modèle européen LEADER, 
France‐Hongrie‐Pologne, CEFRES/IRWiR PAN, 2010. ISBN: 978‐80‐86311‐22‐7. 
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350 pays.120 Proces organizace území do pays, agglomérations nebo PNR121 je 

povzbuzován shora.  

Společenství aglomerace a PNR jsou další typy organizace území, které se 

objevují na mapě Francie. Pro mou diplomovou práci je však důležitá pouze struktura 

pays, proto se těmto typům nebudu konkrétněji věnovat.  

Hugues Portelli v kapitole „Les élus locaux: l’image dans l’opinion et attentes 

des acteurs“122 analyzuje výsledky průzkumů veřejného mínění a výzkumu mezi 

politiky na místní úrovni. Kapitola operuje s daty z let 1994–1996. Zajímavé jsou 

některé jeho závěry. Například říká, že důvěra obyvatel v aplikaci politik z oblastí jako 

je životní prostředí, správa území, či správa obce přibývá s přibližující se úrovní správy. 

Důvěra v centrální vládu tedy není příliš vysoká, na úrovni regionů a departementů je 

vyšší a největší důvěru pobírá starosta obce.123 Starosta je tedy silná osobnost, kterou 

ovšem občané zahrnují velkou důvěrou a tím i odpovědností. Tento názor odpovídá 

výsledkům mé studie fungování metody LEADER ve zvolené francouzské místní akční 

skupině. 

 

4.1.2 Administrativní systém České republiky 

Systém osídlení České republiky je díky svému historickému vývoji velmi 

rozdrobený. Na malém území nalezneme relativně velké množství menších obcí.124 Její 

uspořádání prošlo jen od druhé světové války řadou změn. Roku 1949 vzniklo zákonem 

č.280/1948 o krajském zřízení na území dnešní ČR 13 krajů.125 V některých případech 

ale nové administrativní rozdělení bývalého Československa kolidovalo se starší 

organizací území.126 Nové hranice krajů zasahovaly do území okresů, takže poté muselo 

dojít k jejich přizpůsobení a majetkovému vyrovnání. Další zásadní reorganizací prošly 

kraje roku 1960 zákonem č.36/1960 Sb., kdy bylo tehdejší Československo 

                                                            
120 Idem. 
121 PNR: Parc naturel régional. 
122 In: Hœffel, Daniel a kol. La décentralisation ed France: L’état des politiques publiques; La dynamique 
des réformes locales; La dimension européenne, Paris: La Découverte, 1996. ISBN: 2‐7071‐2604‐7. str. 
177‐183. 
123 Idem 
124 Zdroj: Publikace ČSÚ, Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České 
republiky v letech 2000–2005, kód 1379‐07. 

125 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka‐ 
zakonu/SearchResult.aspx?q=1948&typeLaw=zakon&what=Rok , staženo 5. března 2010. 
126 Zdroj: Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích: Od počátků státu po současnost, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 str. ISBN 80‐7106‐709‐1. 
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přerozděleno do deseti krajů, z toho sedm se nacházelo na území dnešní ČR. Kraje se 

dále dělily na okresy, ty na obce a vojenské újezdy.127  

Změna politické situace po roce 1989 přinesla také změnu v administrativním 

uspořádání ČR. Pro reformu byla zvolena tři základní hesla: decentralizace, 

dekoncentrace a subsidiarita. Decentralizace znamená přenesení vybraných pravomocí 

na nižší samosprávné orgány. Dekoncentrace může probíhat horizontálně i vertikálně, 

jde zde o rozdělení pravomocí mezi několik orgánů za účelem snadnějšího průběhu 

státní správy. Pojem subsidiarita je vysvětlen ve 3. kapitole. V zásadě jde o předání 

pravomocí k rozhodování na tu úroveň veřejné správy, která je nejblíže k občanům, ale 

zároveň je k rozhodnutí způsobilá a rozhodování je na té určité úrovni efektivní. 

Jak se uvádí v publikaci ČSÚ věnované regionálním rozdílům v ČR v letech 

2000–2005128, můžeme faktory, které vedou ke snaze o nové uspořádání republiky, 

rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory souvisejí s procesem transformace129 

Československa po roce 1989 a zahrnují například přeměnu institucí socialistické 

ekonomiky na instituce kapitalistické tržní ekonomiky (například přeměna Krajských 

národních výborů na Krajské úřady), vznik nových institucí regulujících tržní 

ekonomiku, posun od centrální státní správy k decentralizaci. Vnější faktory potom 

reflektují mezinárodní situaci. Zde došlo k procesu evropeizace v rámci přípravy ČR na 

vstup do EU a přizpůsobení velikosti krajů regionům NUTS.  

V první fázi reformy byly pouze zrušeny krajské národní výbory, ostatní 

(geografické vymezení krajů, oblast působnosti řady orgánů a institucí atd.) bylo 

ponecháno.130 Námitky proti krajskému zřízení spočívaly zejména v tom, že taková 

struktura odporuje přirozenému a historickému dělení českého státu na země a dále 

v neshodách o účelu budoucích krajů, jejich počtu a působnosti.(…) Diskuze se 

postupně koncentrovala na otázku kolik krajů a s jakou působností má být zřízeno a zda 

                                                            
127 Zdroj: Portál veřejné správy České republiky: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=36/1960 , staženo 5. března 2010.  
128 Podle publikace ČSÚ: Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České 
republiky v letech 2000–2005, kód 1379‐07, str. 9.  
129 Jenž v případě České republiky označuje Lubomír Mlčoch za šokovou terapii (odkazujíce se na pokus o 
překotnou změnu vzorců chování ve společnosti). Přitom samotná změna institucionálního rámce 
k efektivní transformaci nestačí. Změny by měly nastat postupně, aby jim společnost snáze přivykla. 
130 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání: Územně správní dělení České republiky. 
http://www.nuov.cz/informace‐o‐uzemne‐spravnim‐cleneni‐ceske‐republiky, staženo 5. března 2010. 
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má být na krajské úrovni oddělena státní správa od samosprávy, či nikoli. Kompromis 

byl nalezen teprve v roce 1997 zřízením 14 krajů.131  

Roku 1997 byl podepsán ústavní zákon České republiky č. 347/1997 Sb., 

účinnosti však nabyl až k 1. lednu 2000, čímž byla první fáze reformy územní veřejné 

správy završena. Zajímavé je, že ačkoliv vznikly nové kraje, zůstaly oblasti působnosti 

některých institucí stejné, jak byly zřízeny po roce 1960. Takže například okresní soud 

Jeseník spadá pod krajský soud v Ostravě, ačkoliv město Jeseník již spadá pod krajské 

město Olomouc. Nové krajské úřady zahájily svou činnost od 1. ledna 2001. 

Druhá fáze reformy veřejné správy následovala. Jednalo se o zrušení okresních 

úřadů a jejich nahrazení novými správními obvody obcí s rozšířenou působností (někdy 

nazývané jako malé okresy; těch je celkem 206, vč. Prahy), to vše s účinností od 

1. ledna 2003.132 Tento krok měl za cíl přiblížit veřejnou správu občanům a pokročit 

v úsilí o decentralizaci státní správy.  

Obce ČR byly hierarchicky rozděleny do tří skupin podle pravomocí: 

• Obce I. stupně – základní rozsah přenesené působnosti 

o Všechny obce na území ČR disponují přinejmenším základním 

rozsahem přenesené působnosti (tedy vykonávají některé 

základní funkce státní správy). „Státní orgány a orgány krajů 

mohou do samostatné působnosti zasáhnout pouze tehdy, 

vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon 

stanoví.“133  

o V případě, že se sousedící obce I. stupně dohodnou, může jedna 

z nich vykonávat přenesenou působnost i na území ostatních 

zúčastněných obcí.  

• Obce II. stupně – obce s pověřeným obecním úřadem 

o Obec II. stupně má pravomoc na území obcí I. stupně ve svém 

správním obvodě vykonávat přenesenou působnost, jejíž rozsah 

stanoví zákon.134 

                                                            
131 Zdroj: Hendrych, Dušan: Krajské zřízení jako výsledek územní reformy, 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=329, staženo 5. března 2010. 
132 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání: Územně správní dělení České republiky. 
http://www.nuov.cz/informace‐o‐uzemne‐spravnim‐cleneni‐ceske‐republiky, staženo 5. března 2010. 
133 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj: Portál územního plánování. http://portal.uur.cz/organy‐
uzemniho‐planovani/obce.asp, staženo 6. března 2010. 
134 Zdroj: Portál veřejné správy České republiky. 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=128/2000, staženo 6. března 2010. 
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o Mezi jiné pravomoci patří například odbor matriční a stavební 

úřad. 

• Obce III. stupně – obce s rozšířenou působností 

o Taková obec stojí hierarchicky nejvýše, kromě pravomocí I. a II. 

stupně disponuje rozšířenou působností pro obce I. i II. stupně ve 

své správní oblasti (nejčastěji v hranicích zaniklých okresů). 

o Mezi jiné pravomoci patří například vydávání cestovních 

a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenského 

oprávnění atd. 

K prvnímu lednu roku 2010 tedy existuje na území ČR 6245 obcí, všechny 

disponují základním rozsahem přenesené působnosti (obce I. stupně). Z toho je 388 obcí 

II. stupně, 205 obcí III. stupně a hlavní město Praha. 

Obce mohou vstupovat do takzvaných svazků obcí za účelem ochrany 

a prosazování svých společných zájmů.135 Mezi tyto společné zájmy patří například 

oblasti školství, zdravotnictví, kultury a tak dále. Svazky jsou výhodné především 

z ekonomického hlediska – svazek má vlastní rozpočet, obce sdílejí zázemí, personál 

i know-how pro výkon svých pravomocí, návrhy projektů rozvoje atd.  

Nové administrativní členění se v ČR uskutečnilo především v rámci příprav 

vstupu země do Evropské unie a lepší přizpůsobení územních jednotek pro 

zjednodušení čerpání ze strukturálních fondů. Kraje byly navrženy tak, aby svou 

velikostí odpovídaly jednotkám NUTS 3, okresy odpovídají LAU 1 a obce LAU 2. 

Agentura STEM provedla několik průzkumů veřejného mínění zaměřených na 

nové správní členění ČR.136 Průzkumy proběhly před zavedením nových krajů do praxe 

a potom v letech 2003 a 2008. Respondenti měli vyjádřit svůj názor na vznik krajů, 

přesun pravomocí na nižší správní úroveň atd.  

Nový, decentralizovaný správní rámec podle výsledku studie více vyhovuje 

potřebám občanů. Tento závěr lze podložit například odpověďmi narátorů na následující 

otázku (2008): „Je podle Vás potřebné, aby se postupem doby stále víc pravomocí 

přenášelo z pravomoci centrální vlády do pravomoci krajského zastupitelstva?“ 

odpovědělo kladně 85 % dotázaných (z toho 35 % určitě ano a 50 % spíše ano). Jedna 

z otázek se týkala posílení pozice místních obyvatel při rozhodování o místních 

                                                            
135 Zdroj: Server www.municipal.cz, Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., staženo 12. dubna 2010. 
136 Zdroj: Středisko empirických výzkumů STEM. http://www.stem.cz/clanek/1605, staženo 7. března 
2010.  
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záležitostech. Otázka zněla: „Jaký je Váš osobní názor: zvětšila se vznikem krajských 

zastupitelstev možnost občanů rozhodovat o důležitých záležitostech v kraji?“. V tomto 

případě byli tázaní občané zpočátku skeptičtější. V roce 2003 kladně odpovědělo jen 

36 % (určitě ano 5 %, spíše ano 31 %), o pět let později došlo k posunu k lepšímu 

vnímání situace o 14 %. Polovina dotázaných souhlasila, z toho 9 % zaškrtlo odpověď 

„určitě ano“. 

 

4.2 Přístupy k iniciativě LEADER+ ve zkoumaných zemích 

V této podkapitole se budu věnovat specifikům přístupu k iniciativě LEADER+ 

na národní úrovni v zemích, které jsou předmětem mého zkoumání. Na jedné straně 

stojí Česká republika, která vstoupila do EU během programového období 2000–2006 

a vlastně neimplementovala iniciativu LEADER+ jako takovou, ale jen podopatření 

typu LEADER+. Na druhé straně je Francie jako zakládající člen EU, jedna ze zemí 

s největší váhou v rozhodování Rady EU a země, ve které probíhá iniciativa LEADER 

od počátků v roce 1991. Přes pilotní povahu programu v ČR – anebo možná právě proto 

- je možné srovnávat přístupy k iniciativě v těchto dvou zemích. V obou případech budu 

vycházet z programových dokumentů, kterým je v případě Francie LEADER+ 

Programme national franҫais z června roku 2001 a v případě České republiky Operační 

program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004–2006 z března roku 2004.  

Zaměřím se nejprve na Francii, neboť má s iniciativou LEADER dlouhodobější 

zkušenosti.  

 

4.2.1 Přístup k iniciativě LEADER+ ve Francii  

4.2.1.1 Specifika implementace iniciativy LEADER+ ve Francii 

Styčným orgánem pro EU, odpovědným za fungování iniciativy LEADER+ ve 

Francii, byla meziresortní delegace zvaná DATAR.137  

DATAR je delegace odpovědná premiérovi a jejím posláním je „připravovat 

pokyny a uplatňovat národní politiku pro správu a rozvoj území. (…) Delegace dále 

spolupracuje na vytváření národních strategií pro konkurenceschopnost, sociální kohezi 

                                                            
137 DATAR: Déléga on interministérielle à l̕aménagement du territoire et à l̕a rac vité régionale  
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a udržitelný rozvoj“.138 Meziresortní delegace DATAR funguje k dispozici ministru 

odpovědnému za správu území. Mezi lety 2005–2009 byla DATAR přetvořena do nové 

struktury, tzv.: DIACT.139 Po čtyřech letech se francouzská vláda vrátila ke starému 

uspořádání.  

Dne 22. června 2001 zveřejnila delegace DATAR národní program LEADER+, 

který byl přijat Evropskou komisí 7. srpna téhož roku. Program je obsáhlým popisem 

přístupu k iniciativě LEADER ve Francii. První část se věnuje charakteristice oblastí 

eligibilních pro LEADER, druhá část shrnuje analýzu rurálních oblastí ve Francii, 

nástroje k jejich rozvoji a vrací se k silným a slabým stránkám proběhlých LEADERů I 

a II. Třetí část obsahuje způsob implementace iniciativy LEADER+, který je tematicky 

rozdělen do čtyř aktivit. Tyto aktivity nejprve stručně popíšu a pak se zaměřím na 

některá francouzská specifika, která jsou důležitá pro tuto diplomovou práci.140 

1. Integrované oblastní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru. Tato 

část se věnuje především místním strategiím rozvoje předkládaným 

jednotlivými MAS. Strategie mají být inovativní, zaměřené na udržitelný 

integrovaný rozvoj a rozvoj partnerství. Jejich hlavním východiskem má 

být téma sjednocující oblast MAS.  

2. Podpora vnitrostátní a mezinárodní spolupráci mezi MAS. Podpora 

vzniku a realizaci společných projektů. 

3. Vytváření sítí s pomocí L̕ UNA141, která umožní výměnu zkušeností 

a dobrých praktik, vznik partnerství a dialogu mezi aktéry MAS. 

4. Technická podpora ze strany centra CNASEA142, která vyplácí peníze na 

projekty MAS a přiděluje finance na další aktivity potřebné pro chod 

iniciativy LEADER+. 

 

Integrované oblastní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru 

První aktivita se mimo jiné odkazuje na čtyři prioritní témata iniciativy 

stanovená Evropskou komisí pro iniciativu LEADER+. Tato témata jsou uvedena 
                                                            
138 Zdroj: DATAR: Missions, 
http://www.datar.gouv.fr/fr_1/datar_partenaires_44/datar_241/missions_2789.html, staženo 4. ledna 
2011. 
139 Déléga on interministérielle à l̕aménagement et à la compe vité des territoires. 
140 Zdroj: LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001;  
Guide de gestion: Procedures aplicables au programme LEADER+. DATAR, CNASEA, srpen 2002.  
141 L'UNA: Unité na onale d̕anima on. L'UNA vznikla až roku 2003. V národním programu se píše o 
„nějaké národní komisi“. O její podobě se v té době ještě jednalo. 
142 CNASEA: Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. 
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v kapitole 2.2. Delegace DATAR obohatila výběr zaměření pro integrované strategie 

rozvoje o dvě další prioritní témata: 

• Přijetí nových místních aktérů a firem 

• Ohrožené skupiny: Mladí a/nebo ženy 

 

V této akci jsou také stanoveny cíle francouzské vlády, jako je dosažení 20% 

objemu nových MAS, které nebyly činné v předchozích obdobích LEADER I 

a LEADER II, či 60% objemu MAS s více jak 50% účastí ze soukromé sféry.143 Tohoto 

bodu se týká také požadavek na větší důraz při výběru MAS, aby byly preferovány ty 

místní akční skupiny, které přivedou k činnosti dosud spíše pasivní aktéry ze soukromé 

sféry (ředitelé místních firem, ekologické asociace, asociace z oblasti vzdělávání).  

 

Podpora vnitrostátní a mezinárodní spolupráci mezi MAS 

Na projekty spolupráce, kterým se věnuje druhá aktivita národního programu, 

vyčlenila DATAR 15 %144 celkové sumy přidělené Francii na financování iniciativy 

LEADER+. Projekty mezinárodní spolupráce byly vybírány na národní úrovni a důraz 

byl kladen především na nadnárodní spolupráci. Pro účely výběru projektů nadnárodní 

spolupráce vznikala ad hoc komise složená ze zástupců DATAR a dotyčných ministrů, 

dotyčný regionální prefekt a Regionální rady, zástupce MAS, zástupce ze správy nebo 

administrativy iniciativy INTERREG (pokud je MAS v její oblasti působnosti) 

a zástupce národní buňky animace.145 Tato komise se mohla vyjadřovat pouze 

k francouzské části projektu. K jeho realizaci mohla MAS přistoupit až po jeho přijetí 

v druhé zemi (dalších zemích).   

Vnitrostátní projekty spolupráce byly vybírány jinou ad hoc komisí, složenou ze 

zástupců DATAR a dotčených ministrů, zástupce dotyčného regionálního prefekta 

a Regionální rady, zástupce národní buňky animace nebo buňky technické podpory 

a zástupce řídícího orgánu. Pro spolupráci mohlo být vybráno také území mimo MAS, 

pokud to bylo vhodné pro projekt spolupráce. Finance na realizaci projektu byly ovšem 

vyplaceny pouze na akci v rámci MAS.  

Francouzská vláda považovala projekty spolupráce a výměnu zkušeností mezi 

místními aktéry za velmi důležitou. Proto přispívala z vlastních zdrojů také na projekty 

                                                            
143 Tedy vyšší účast soukromé sféry, než jakou požaduje EK. 
144 Jedná se o sumu 40 milionů eur. 
145 Přesný název: Ceclule nationale d'animation. 
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spolupráce mezi některou francouzskou MAS vybranou v rámci aktivity 1 a územím 

organizovaným podle pravidel iniciativy LEADER v kandidující členské zemi, v zemi 

přijaté do programu MEDA146, PHARE nebo TACIS.147  

 

Vytváření sítí 

Třetí aktivita národního programu LEADER+ se týká vytváření sítí. Pro účely 

této aktivity byl vytvořen think-tank L̕ UNA. Tento think-tank vznikl roku 2003 pouze 

pro účely iniciativy LEADER+ a tvořil ho tým specialistů především z oboru rozvoje 

venkova. L̕ UNA měla tři základní cíle:148  

1. Animace: Valorizace programu, animace a koordinace budoucích 

meziregionálních sítí. Vytváření informačních kanálů pro MAS (časopis, 

internet atd.), organizace setkávání aktérů MAS, školení atd. 

2. Shromažďování informací za účelem tvorby:  

i. Seznamů MAS včetně informací o jejich zkušenostech, 

projektech atd. 

ii. Analýz, studií atd. 

3. Podpora projektům spolupráce: 

i. Podpora MAS formou školení, tvorba metodologických brožur 

atd. 

ii. Hledání nových cest pro spolupráci 

iii. technická pomoc při tvorbě projektů spolupráce 

 

Technická podpora 

Čtvrtá aktivita je věnována technické podpoře funkce iniciativy LEADER+, 

kterou zajišťovalo centrum CNASEA. Osvětlím nyní, co to CNASEA je a jakou měla 

funkci v období 2000–2006.   

CNASEA měla na starosti finanční záležitosti týkající se iniciativy LEADER+. 

Sídlila v Paříži, ale v regionech působila skrze své odnože zvané DR CNASEA.149 

                                                            
146 Nástroj EU pro ekonomickou spolupráci mezi EU a středomořskými zeměmi, jako je Maroko, Alžír, 
Egypt, Izrael atd.  
147 Projekt EU pro posílení informovanosti o ochraně životního prostředí a provádění pozorování v nově 
nezávislých státech. 
148 Zdroj: L'UNA: Présentation de l'Unité nationale d'animation de réseau Leader+ franҫais,  
http://www.una‐leader.org/leader/article.php3?id_article=125, staženo 4. ledna 2011. 
149 DR CNASEA: Délegation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des 
exploitations agricoles.  
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Jejími dvěma hlavními poli působnosti bylo zemědělství, rozvoj venkova a ochrana 

životního prostředí na jedné straně a školení a zaměstnanost na straně druhé. Tato 

instituce byla vytvořena v šedesátých letech jako místo, kde byly zvažovány další kroky 

v procesu reforem SZP. Postupem času se její okruh působnosti stále rozšiřoval: stala se 

správcem evropských, státních i regionálních fondů ve Francii; její zkušenosti se situací 

„v terénu“ z ní udělaly konzultanta různých evropských, státních i substátních 

institucí.150 Díky jejímu statutu veřejné instituce151 byla správa iniciativy LEADER+ 

oddělena od přímé správy státními orgány. Ačkoliv byla pod státní kontrolou, 

disponovala určitou mírou autonomie (administrativní i finanční).  

Její poslání v rámci iniciativy LEADER+ bylo rozděleno mezi tři jednotky152 

(Obr 2):  

• Jednotka správy – Tato jednotka Odboru místního rozvoje v sídle 

CNASEA koordinovala celkový průběh iniciativy LEADER+ ve Francii, 

komunikovala s delegací DATAR a regionálními odnožemi. Regionální 

odnože byly styčným orgánem pro komunikaci s jednotlivými MAS. 

Zástupce DR CNASEA byl jako přísedící bez práva hlasovat přítomný 

na všech programových výborech příslušných MAS. 

• Jednotka plateb – celková finanční správa iniciativy LEADER+ ve 

Francii. Tato jednotka nejprve ověřovala výzvy k vyplacení financí 

podané na DR CNASEA, jednotlivými MAS, a dále kontrolovala 

probíhající platby skrze speciální software PRESAGE.153 Za tímto 

účelem spolupracovala také s Kontrolní jednotkou. Teprve poté 

přistoupila k platbě. MAS nedisponovaly pravomocí nekontrolovaně 

nakládat s přidělenými financemi. 

• Kontrolní jednotka – tato jednotka byla spravována referentem z Odboru 

místního rozvoje CNASEA, který rozhodoval o prováděných kontrolách 

a shromažďoval jejich výsledky. Disponoval dvěma kontrolními orgány 

                                                            
150 Zdroj: L'UNA: L'Autorité de gestion nationale: le Cnasea, http://www.una‐
leader.org/leader/article.php3?id_article=173, staženo 4. ledna 2011. 
151 Établissement public Administratif.  
Zdroj: Guide de gestion: Procedures aplicables au programme LEADER+. DATAR, CNASEA, srpen 2002. 
152 Zdroj: Idem. 
153 Vytvořen pro francouzskou administrativu za účelem monitoringu iniciativ jako je v prvé řadě 
URBACT, ale postupem času také INTERREG či LEADER. Tento software je stále ve vývoji. Jedná se o 
dotazník, který vyplňuje žadatel o dotaci a později příjemce dotace. Je zde možné konzultovat také fázi, 
ve které se projekt nachází. Odpovědná instituce takto získává kvantitativní i kvalitativní data, která 
využívá pro monitoring výdajů z fondů EU, statistické účely, vyhodnocení atd.  
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– generálními kontrolory CNASEA, kteří dohlíželi nad aktivitami 3 a 4 

národního programu LEADER+ a regionálními kontrolory DR 

CNASEA, jejichž sféra působnosti byla kontrola provádění akcí 1 a 2. 

K celkovému monitoringu iniciativy sloužil software PRESAGE. 

 

Následující schéma přibližuje strukturu centra CNASEA s ohledem na správu 

iniciativy LEADER+: 

 

 
 

Obr 2: Struktura centra CNASEA. Zdroj: Guide de gestion: Procedures aplicables au 

programme LEADER+. DATAR, CNASEA, srpen 2002. 

 

Roku 2009 vznikla sloučením centra CNASEA a L'AUP154 agentura ASP.155 

Tato agentura nadále vykonává funkci centra CNASEA týkající se naplněn role platební 

agentury. Správu iniciativy převzalo ministerstvo zemědělství. 

 

                                                            
154 L'AUP: Agence unique de paiement. 
155 L'ASP: Agence de Services et de Paiement. Více informací viz: http://www.asp‐public.fr/.  
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4.2.1.2 Nutné náležitosti MAS ve Francii během iniciativy LEADER+ 

Ve Francii nebyla, na rozdíl od předchozích iniciativ LEADER I a II, takováto 

oblast pro období 2000–2006 příliš konkrétně charakterizována. Charakter eligibilní 

oblasti, jak jej stanovila Evropská komise, je uveden v podkapitole 2.3.  

MAS ležící na zámořských územích Francie mohly mít mnohem větší rozlohu, 

než MAS v metropolitní Francii a zahrnovat řídce osídlené oblasti městského typu. 

Měla být zahrnuta území bojující s nezaměstnaností a slabým zemědělstvím.156  

Struktura MAS mohla být zakotvena jako pays či společenství aglomeraces 

d'aglomération. Organizace území do některé z výše uvedených forem ale nebyla 

podmínkou pro jeho eligibilitu v rámci iniciativy LEADER+. Také neorganizovaná 

území mohla získat dotace z iniciativy LEADER, pokud byla prokázána existence 

partnerství místních aktérů a vytvořen pilotní projekt místního rozvoje.157   

Z celku 140 místních akčních skupin vybraných v rámci iniciativy LEADER+ 

představovala organizovaná území 48 %. Z toho 32 % byla PNR a 68 % pays či 

společenství aglomerace.158  

 

4.2.1.3 Postupný průběh iniciativy LEADER+ ve Francii 

Poté, co Evropská komise vydala dne 14. dubna 2000 směrnici pro členské státy 

týkající se pravidel iniciativy LEADER+, začala meziresortní delegace DATAR 

pracovat na národním operačním programu. Po jeho schválení Evropskou komisí 

7. srpna 2001 bylo přistoupeno k výběru vhodných MAS. DATAR rozhodla, že bude 

v rámci celé Francie vybráno 140 MAS na základě jejich strategií a bez ohledu na jejich 

geografické rozmístění. Proběhla pouze jedna výzva, ovšem ve dvou fázích. Žádosti 

byly přijímány 3 a 12 měsíců po výzvě, aby měli všichni žadatelé dostatečný čas na 

propracování svých strategií a upevnění partnerství v oblasti. Na rozdíl od předchozího 

výběru MAS během iniciativy LEADER II, kdy byly vypracovávány rozdílné přístupy 

k výběru MAS na regionálních úrovních, čímž se celý proces zbrzdil, proběhl na 

počátku iniciativy LEADER+ jednotný výběr MAS. Aby nebyl počet žadatelů při 

centrálním výběru příliš vysoký, proběhla nejprve preselekce na regionální úrovni, 

kterou prováděla speciálně sestavená komise. Jejími členy byli: Prefekt regionu 

                                                            
156 Zdroj: LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001. 
157 Zdroj: LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001. 
158 Zdroj: Chevalier, Pascal. Les experiences francaises dans le fonctionement du programme LEADER, 
ppt dokument, 2007. 
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a předseda Regionální rady, kteří přizvali dotčené prezidenty Ústředních rad 

a prezidenty CESR.159 Mezi parametry výběru patřilo například zhodnocení vhodnosti 

zvolené strategie pro dané území, ověření skutečné existence partnerství v oblasti či 

ověření kapacit MAS. Takto předvybrané MAS předal poté prefekt regionu delegaci 

DATAR.160  

DATAR vytvořila komisi C.N.S.161 pro výběr MAS složenou ze zástupců 

dotčených ministerstev (zemědělství, zaměstnanost, vnitro atd.), zástupců regionů 

(SGAR162, Regionální rada), asociací místních politiků, zahraničních i francouzských 

expertů na místní rozvoj, hlavních asociací slučujících instituce pro místní rozvoj, 

poradních orgánů a řídícího orgánu. Tato komise vyhodnocovala vhodné kandidáty 

pomocí vytvořených přehledných tabulek, rozhovorů se žadateli, analýzy strategií atd. 

Mezi kritéria výběru patřila: 

• Kritéria vázaná na plán rozvoje (jasné označení cílů a očekávání, vliv na 

místní rozvoj, kvalita strategie, její přenositelnost, sjednocující téma 

rozvoje oblasti zapadající například do historického či geografického 

kontextu atd.) 

• Kritéria vázaná na pilotní charakter projektu (nové produkty a služby, 

nové metody, propojení tradičně rozdělených oblastí hospodářství, 

originální forma zapojení místního obyvatelstva do rozvoje oblasti) 

• Kritéria vázaná na dané území (území eligibilní v rámci LEADER+163, 

oblast se specifickým hendikepem, celkový počet obyvatel, 

zaměstnanost, organizace území do Pays, fiskální potenciál oblasti atd.) 

• Kritéria vázaná na zohlednění dalších politik rozvoje oblasti (slučitelnost 

s dalšími státními či regionálními politikami rozvoje, slučitelnost 

s komunitárními politikami rozvoje) 

• Kritéria vázaná na organizaci MAS (předchozí zkušenost se správou 

programu pro rozvoj venkova, kvalita vnitřní organizace MAS, schopné 

                                                            
159 CESR: Conseils économiques, sociaux et environnementaux de France. 
160 Zdroj: LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001  
161 C.N.S.: Comité nationale de selection. 
162 SGAR: Secrétariat général pour les affaires régionales. 
163 Je to celé území Francie kromě městských oblastí (konkrétní charakteristika viz: LEADER+ Programme 
national franҫais, str 8) s více než 50 000 obyvateli a bez regionu Ile‐de‐France. 
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administrativní zázemí MAS164, procedura výběru projektů atd.), kritéria 

partnerství uvnitř MAS 

• Kritéria vázaná na způsob uvedení v chod spolupráce podle aktivity 2 

(kvalita navržených postupů, definice jasných cílů shodných se strategií 

rozvoje oblasti atd.) 

• Kritéria vázaná na způsob financování projektů (mobilizace subjektů 

schopných kofinancování projektů na místní, departementální 

a regionální úrovni, kvalita finančního plánu, typ a cena administrace 

MAS) 

• Kritéria vázaná na vytváření sítí (zahrnutí místních aktérů, kontrola 

prostředků vyhrazených pro aktivní účast v sítích atd.) 

• Kritéria vázaná na evaluaci (existence předem připraveného přístupu 

k hodnocení, definice indikátorů, finanční prostředky vyhrazené pro tuto 

akci atd.) 

 

V rámci celé Francie bylo tedy vybráno 140 MAS (viz Příloha č. 3), z toho 4 na 

zámořských územích. Rozdělení prioritních témat mezi vybranými MAS bylo 

následující: 

• Využití know-how a nových technologií: 15 MAS 

• Zlepšování kvality života a živ. prostředí ve venkovských oblastech: 17 

MAS  

• Zvyšování přidané hodnoty místních produktů: 21 MAS 

• Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví: 57 MAS 

• Přijetí nových místních aktérů a firem: 18 MAS 

• Ohrožené skupiny: Mladí a/nebo ženy 12 MAS 

 

V některých regionech fungovala jen jedna MAS (Nord-pas-de-Calais, Picardie), 

jiné byly téměř pokryté místními akčními skupinami (Basse-Normandie, Bretagne, 

Provence-Alpes-Cote d'Azur). V regionu Aquitaine, ve kterém leží MAS Pays d’Albret, 

fungovalo 7 MAS, jedna MAS přesahovala ze sousedního regionu (Euradour). Nepoměr 

v rozmístění MAS na mapě Francie byl způsoben téměř neexistujícími pravidly 

                                                            
164 Équipe technique ve francouzštině označuje skupinu lidí, kteří zajišťují administrativní chod celku. 
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eligibility oblastí. MAS se vzájemně velice lišily také svou velikostí a zvolenými 

strategiemi. 

Místní akční skupiny, které prošly výběrem C.N.S., poté v průběhu fungování 

iniciativy LEADER+ komunikovaly s regionálními zastoupeními DR CNASEA. Ty 

měly tři hlavní funkce165: Komunikaci přímo s jednotlivými MAS za účelem správy 

iniciativy, dále kontrolovaly naplňování pravidel LEADER+ a vyplácely finance 

konečným příjemcům dotace.  

Na každém programovém výboru jednotlivých MAS byl přítomen jeden 

zástupce DR CNASEA bez práva hlasovat. Kontroloval dodržování pravidel programu 

a v případě potřeby mohl být členům MAS nápomocný radou týkající se 

administrativních mechanismů a pravidel programu. 

Členové MAS na programových výborech vybírali projekty vhodné 

k financování. Formální stránka žádosti byla již předem zkontrolována příslušným 

zaměstnancem MAS. Pokud byl projekt přijat programovým výborem, vypracovala 

MAS smlouvu mezi konečným příjemcem dotace a DR CNASEA. Žadatel se zde 

zavázal splnit všechny podmínky uvedené v projektové dokumentaci a DR CNASEA se 

zavázala následně vyplatit danou sumu financí. Ve chvíli, kdy byl projekt ukončen, 

žádala MAS na DR CNASEA vyplacení dohodnuté finanční sumy konečnému příjemci. 

 

4.2.1.4 Finanční rámec iniciativy LEADER+ ve Francii 

Na celkovém objemu financí vyhrazeného na iniciativu LEADER+ ve Francii, 

který činil 545 668 888 eur se EU podílela 50 %. Z veřejného rozpočtu sem putovalo 

44 % a ze soukromých zdrojů 6 % prostředků.166 

Finance mezi jednotlivé aktivity byly rozděleny následovně (Tab 4):167 

 

Tab 4: Rozdělení financí mezi jednotlivé aktivity iniciativy LEADER+ ve Francii. 

Aktivity národního 
programu LEADER+

Procentuální podíl  
na celkovém rozpočtu

Aktivita 1  79 % 
Aktivita 2  15 % 
Aktivita 3  4 % 
Aktivita 4  2 % 

                                                            
165 Zdroj: Guide de gestion: Procedures aplicables au programme LEADER+. DATAR, CNASEA, srpen 2002. 
166 Zdroj: Evropská komise: LEADER+ Observatory Contact Point: Country Sheets: France, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/france.htm, staženo 2. prosince 2010. 
167 Idem. 
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Každá MAS disponovala přibližně částkou 3,4 milionů eur, z čehož z orientační 

sekce fondu EAGGF putovalo 1,5 milionů eur.168 

 

4.2.2 První zkušenosti s iniciativou LEADER+ v České republice 

První zkušenosti s iniciativou LEADER v ČR nabyli místní aktéři až po vstupu 

země do EU. Podobné způsoby spolupráce ve venkovských územích se ale objevily už 

dříve. Od roku 1991 fungoval na území ČR Program obnovy venkova, který měl mimo 

jiné za cíl rozvoj spolupráce mezi obcemi. K navázání spolupráce mezi aktéry rozvoje 

venkova měl pomoci také program SAPARD, účinný v ČR mezi lety 2000-2003. V té 

době bylo vytvořeno 210 místních rozvojových strategií. Bez těchto impulzů by byl 

zrod MAS v ČR mnohem pomalejší. 

Česká republika jakožto jeden z deseti nových členských států EU z roku 2004, 

neměla možnost participovat na iniciativě LEADER+ od jejího počátku. Její 

administrativa se však rozhodla na základě Smlouvy o přistoupení k EU využít tzv. 

podopatření typu LEADER+. Tento program byl implementován jakožto podopatření 

2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu 

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v gesci odboru Řídící orgán OP 

Zemědělství a OP Rybářství Ministersterstva zemědělství ČR. Projekty přijímané 

v rámci podopatření 2.1.4. měly neinvestiční charakter. Projekty investičního charakteru 

byly přijímány v rámci programu LEADER ČR dotovaného pouze ze státního rozpočtu. 

 

4.2.2.1 Strohý charakter podopatření typu LEADER+ v ČR 

V rámci obsáhlého 160stránkového Operačního programu OP Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství 2004–2006, vytvořeného Ministerstvem Zemědělství, zabírá 

část věnovaná podopatření typu Leader+ jen čtyři stránky. Fungování iniciativy bylo 

velice jednoduché. Jednalo se spíše o tréninkový program, ve kterém by si mohla 

jednotlivá venkovská společenství otestovat principy fungování iniciativy LEADER. 

V Operačním programu nenalezneme rozdělení podopatření do tří hlavních akcí 

iniciativy LEADER, tak, jako tomu bylo v případě národního programu LEADER+ ve 

                                                            
168 Zdroj: L'UNA: Les Groupes d'Action Locale franҫais (GAL), http://www.una‐
leader.org/leader/rubrique.php3?id_rubrique=31, staženo 5. ledna 2011. 
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Francii. Aktivita 1 věnovaná místním strategiím rozvoje byla převzata z Oznámení 

Evropské komise ze dne 14. dubna 2000 a nebyla nijak doplněna.  

Aktivita 2 týkající se navazování spolupráce nebyla v Operačním programu 

zmíněna, ačkoliv k navazování vnitrostátní i mezinárodní spolupráce později docházelo. 

Jednalo se však o nadstandardní aktivitu některých MAS. Například MAS Podlipansko, 

o.p.s. uskutečnilo cestu (2007) do MAS Pays d'Albret za účelem rozvahy nad tématem 

možného projektu spolupráce. Tato cesta byla financována z programu SROP.169 

Představitelka MAS Podlipansko, o.p.s. na mé dotazy týkající se financování 

případného projektu spolupráce odpověděla, že očekávali pokrytí této aktivity v rámci 

iniciativy LEADER z prostředků z nového programového období 2007-2013. MAS 

Posázaví, o.p.s., které se týká tato diplomová práce, uskutečnila studijní pobyt u MAS 

ležící ve francouzském départementu Bourgogne. Tato cesta byla financována 

z vlastních zdrojů MAS. Další spolupráci, ať už s burgundskou MAS, či s MAS Pays 

d'Albret, plánovali financovat z jiných zdrojů, například z programu EU Twinning. 

Aktivita 3 (vytváření sítí mezi venkovskými oblastmi), nebyla v operačním 

programu taktéž vůbec zmíněna, ale během roku 2005 se z vlastní iniciativy procesem 

zdola-nahoru ustavila Národní observatoř venkova o.p.s.  

Národní observatoř venkova vznikla během několika málo měsíců roku 2005. 

Její zakladatelé se inspirovali podobnými organizacemi ve starých členských státech. 

Důležitým impulzem byla myšlenka iniciativy LEADER, která odpovídala představám 

zakladatelů observatoře: Venkov nikoliv jako „zemědělský produkční prostor“170, ale 

jako „místo pro život a práci lidí“.171 Hlavním impulzem byl proces výběru MAS pro 

podopatření typu LEADER+ a později pro národní program LEADER ČR ze strany 

MZe. Zakladatelé nesouhlasili s jeho výsledky. Domnívali se, že byl vyřazen příliš 

velký počet kvalitních strategií. Neexistoval však vhodný prostor172 pro diskuzi 

a setkávání zástupců jednotlivých MAS. K tomu se mezi MAS vyskytovaly obavy 

o ukradení jejich know-how ostatními, což je v přesném protikladu k myšlence 

iniciativy.173  

                                                            
169 Zdroj: Podle výpovědi ředitelky MAS Podlipansko, o.p.s. 
170 Zdroj: Leader+: Stránky o iniciativě Leader+ v České republice: Národní observatoř venkova je 
budována zdola, 28. listopadu 2005. http://www.leaderplus.cz/cz/article.asp?article_id=119&lang_id=1, 
staženo 6. ledna 2011. 
171 Zdroj: Idem. 
172Nutno poznamenat, že od roku 1993 byl v ČR činný Spolek pro obnovu venkova s podobnými cíly, ale 
samozřejmě bez návaznosti na iniciativu LEADER.  
173 Zdroj: Idem. 
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Bylo tedy nutné vytvořit prostor pro vzdělávání místních aktérů. Proto vznikl 

nejprve kurz Hlas venkova, poté z potřeby diskuze o společných problémech českého 

venkova vznikla výzva Duha pro venkov a na ni navázal vznik volné občanské 

iniciativy Otevřená platforma Duha pro venkov, která organizovala setkání a diskuze 

mezi místními aktéry po celé ČR. Závěry těchto setkání byly rozesílány také mezi 

orgány státní správy. V srpnu roku 2005 byla založena Národní observatoř venkova 

o.p.s. (NOV) jako síť MAS v ČR, platforma pro navázání spolupráce s mezinárodními 

sítěmi, organizace poskytující MAS technickou pomoc a organizující vzdělávací 

systémy zaměřené na rozvoj venkova.174 Mezi zakladatele této organizace patří také 

MAS Posázaví, o.p.s., které se věnuji v této práci.  

O několik let později, roku 2007 založila NOV Národní síť místních akčních 

skupin České republiky, o.s. Tím se z NOV stal think-tank zaměřený na poskytování 

poradenských služeb a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova, zatímco úlohu platformy 

pro usnadnění komunikace mezi MAS a institucemi v národním i mezinárodním 

měřítku, propagaci reprezentaci MAS převzala Národní síť MAS.175 

Od roku 2008 již působí na území ČR Celostátní síť pro venkov, která byla 

vytvořena Ministerstvem zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) č.1698/2005 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Tato síť je součástí Evropské sítě pro rozvoj venkova.   

Z hlediska aktivity 4: Technická podpora sice není samostatně popsána, ale 

vyplývá z textu Pravidel LEADER+.176 Podobnou funkci, jakou měla francouzská 

CNASEA, zastával v případě ČR Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Tato 

akreditovaná platební agentura byla zřízena pro zprostředkování finanční podpory 

z Evropské unie a národních zdrojů177 a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství 

ČR. SZIF je orgánem, který implementoval podopatření typu LEADER+ v ČR. Jeho 

zásadní funkcí je rozhodování o přijetí či zamítnutí žádosti, dále je přímým plátcem 

dotací konečnému žadateli a poskytuje informace a podklady týkající se provádění SZP 

v ČR Ministerstvu zemědělství či přímo EU. SZIF disponuje sedmi Regionálními 

                                                            
174 Zdroj: Idem. 
175 Národní síť místních akčních skupin ČR: Stanovy. http://www.nsmascr.cz/index.php?id=uvod.php, 
staženo 6. ledna 2011. 
176 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 
2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství na období 2004‐2006 (Pravidla LEADER+).  
177 Zdroj: SZIF: Co je SZIF. http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o‐nas/co‐je‐szif, staženo 6. ledna 
2011. 
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odbory (RO SZIF), které komunikují s příjemci dotace přímo v příslušném regionu 

NUTS 2. 

 

4.2.2.2 Specifika implementace podopatření typu LEADER+ v ČR 

V podkapitole 4.2.2.1. jsme se seznámili s tím, co v Operačním programu OP 

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004–2006 nenajdeme. Podívejme se nyní, 

co tam najdeme. 

Seznámíme se zde s rozdělením podopatření do dvou investičních záměrů: 

Investiční záměr b) 1. skupina – realizace strategie a investiční záměr c) 2. skupina - 

osvojování schopností. Nalezneme zde také očekávané přínosy podopatření. Dalším 

tématem jsou kritéria a systém výběru MAS a kritéria přijatelnosti projektů pro 

osvojování schopností. Je zde načrtnut časový plán a dále je zde část věnovaná způsobu 

financování tohoto podopatření.  

Zaměřme se blíže na dva výše zmíněné investiční záměry. Vzhledem k tomu, že 

místní aktéři v České republice nemohli mít nikdy předtím zkušenost s iniciativou EU 

LEADER, bylo třeba je s podstatou jejího fungování nejprve seznámit. Aby nebyly 

ochuzeny ty oblasti, které se už začaly nějakým způsobem organizovat před příchodem 

iniciativy LEADER, bylo rozhodnuto vybrat omezené množství MAS, které by 

fungovaly v zásadě podobně, jako jejich protějšky ve starých členských zemích EU 

(investiční záměr b)). Pro ostatní venkovská území, kde spolupráce mezi místními 

aktéry ještě nebyla navázána, tu byla druhá část podopatření typu LEADER+: 

Osvojování schopností (investiční záměr c)). Finance zde proudily na projekty rozvoje 

spolupráce mezi místními aktéry a vytváření místních akčních skupin. Konkrétně byly 

dotovány například takovéto akce:178 

• technická pomoc při vypracování analýzy území, ze které později 

vychází strategie rozvoje 

• informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu 

rozvoje 

• vypracování integrovaných rozvojových strategií 

 

MZe ve výše zmíněném programovém dokumentu dále zdůraznilo očekávané 

účinky podopatření. Mezi nimi byly zmíněny čtyři prioritní témata LEADER+. Dále 

                                                            
178 Zdroj: MZe: OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004–2006, červen 2004. 
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také současné cíle EU, jako je podpora vzdělávání (především žen a mladých lidí) za 

účelem zvýšení konkurenceschopnosti subjektů působících ve venkovských oblastech, 

nebo obecné cíle iniciativy LEADER, kterými je podpora partnerství mezi místními 

aktéry, jejich motivace k aktivní účasti na rozvoji oblasti atd. 

 

4.2.2.3 Nutné náležitosti MAS v ČR během podopatření typu LEADER+  

Stejně jako ve starých členských státech i v České republice byla platná základní 

kritéria pro rozlohu a počet obyvatel oblastí eligibilních pod iniciativou LEADER+ 

stanovená Evropskou komisí. Pro podopatření typu LEADER+ bylo přijatelné celé 

území ČR kromě Hl. města Prahy (Cíl 1).  

Místní akční skupiny musely mít právní subjektivitu (o.s., o.p.s, z.s.p.o.), statut, 

stanovy, IČO a vlastní strategii rozvoje. Žadatelem nemohla být příspěvková 

organizace, ani sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. Taková sdružení nemají způsobilost k právům 

a povinnostem. Projekt nebo žádost nesměla podat ani zahraniční právnická osoba, která 

neměla na území České republiky své sídlo anebo zahraniční soukromá osoba, která 

neměla na území ČR trvalý pobyt. Kromě těchto omezení uvádí Pravidla pro žadatele179 

také překážky související s finanční situací právnické osoby. Veškerá tato omezení však 

nebudu vypisovat, je možné se s nimi seznámit v obecných podmínkách výše 

zmíněného dokumentu.  

Členové MAS museli mít s dané oblasti své sídlo (právnické osoby), nebo trvalé 

bydliště (soukromé osoby). Každá MAS měla ze svých řad zvolit manažera 

projektu/strategie, který byl poté styčnou osobou pro státní instituce odpovědné za 

provádění podopatření typu LEADER+. Personálním základem MAS měla být skupina 

administrativních pracovníků. 

Co se týče investičního záměru c) osvojování schopností, byla oblast MAS 

klasifikována po všech stránkách zcela totožně, jako v případě investičního záměru b). 

Zásadní rozdíl byl ovšem ve způsobu financování projektu, kdy žadatelem a konečným 

příjemcem byla samotná vznikající MAS zastoupená osobou s právní subjektivitou 

a přiděleným IČO.  

 

                                                            
179 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR: Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu 
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Pravidla LEADER+, září 2004. ISBN: 80‐7084‐363‐2. 

74 
 



4.2.2.4 Proces průběhu podopatření typu LEADER+ v ČR 

Ještě před vstupem České republiky do EU se začalo Ministerstvo zemědělství 

připravovat na přípravu pilotní implementace iniciativy LEADER v ČR. Za tímto 

účelem shánělo partnery z řad místních aktérů, se kterými by bylo možné konzultovat 

základní mechanismy podopatření v letech 2004–2006.180 

Dostáváme se k procesu, jakým se do ČR dostalo podopatření typu LEADER+. 

Na počátku byla Smlouva o přistoupení České republiky k EU z 16. dubna 2003, 

konkrétně její Příloha II. V části zvané Technická adaptace zemědělství nalezneme pod 

označením 33f článek Opatření typu LEADER+, který stručně popisuje podobu 

podopatření tak, jak mezi lety 2004-2006 probíhalo. Po přistoupení k EU vypracovalo 

Ministerstvo zemědělství dokument zvaný: Operační program Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství na období 2000-2006. Komise jeho znění schválila dne 

2. července 2004. Ministerstvo zemědělství poté vypracovalo tzv.: Pravidla MAS181 

a tzv.: Pravidla LEADER+ a o několik dní později vyhlásilo výzvu k předkládání 

žádostí o realizaci strategie. Popíšu nyní proces průběhu investičního záměru b) 

1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu. K investičnímu záměru c) se 

vrátím později. 

V rámci ČR bylo mezi 30 žadateli vybráno 10 MAS pilotního charakteru pro 

realizace strategie rozvoje oblasti (Tab 5, Příloha č. 6). Výběr MAS provedl Řídící 

orgán OP Zemědělství na základě bodovacího hodnocení (viz Příloha č. 2), proběhl 

v jednom kole na přelomu let 2004–2005. Dokončen byl 12. ledna 2005. Kritéria 

výběru byla následující:182  

1. Vhodnost území 

2. kvalita plánu rozvoje 

3. vztah mezi strategií a SWOT183 analýzou 

4. shoda mezi strategií a plánovanými projekty 

5. pilotní charakter projektu 

                                                            
180 Zdroj: Varvažovská, Pavla. Přínos dobrovolného sdružení obcí pro rozvoj daného regionu. Podklady 
pro konferenci Veřejná správa 2010, 2010. http://hdl.handle.net/10195/38027, staženo 9. ledna 2011.  
181 Zdroj: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci 
integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 
(podopatření typu LEADER+) Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na 
období 2004‐2006 („Pravidla MAS“). 
182 Zdroj: Programový dokument OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, MZe 2004.  
183 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis (Analýza silných a slabých stránek, 
příležitostí a rizik). 
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6. organizace MAS (schopnosti, řízení) 

7. realizace partnerství 

8. objektivita finančního plánu 

9. schopnost monitoringu a hodnocení u MAS 

 

Strategie byly zaměřeny na jedno ze čtyř prioritních témat doporučených 

Evropskou komisí (Tab 6). Jak dokládá Tab 5, nejvíce bylo využito téma „Zlepšování 

kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech“. Toto téma si zvolila 

také MAS Posázaví, o.p.s., které se budu věnovat v 5. kapitole. 

 

Tab 5: Místní akční skupiny vybrané pro realizaci strategie rozvoje oblasti a jejich zvolené 

strategie. Zdroj: SZIF. 

č.  MAS  Sídlo MAS – NUTS 2  Strategie 

1.  Rýmařovsko o.p.s.  Moravskoslezsko  2 

2.  MAS Sdružení Růže  Jihozápad  2 

3.  Posázaví, o.p.s.  Střední Čechy  2 

4.  MAS Pobeskydí – z.s.p.o.  Moravskoslezsko  2 

5.  Český západ – místní partnerství  Jihozápad  4 

6.  Občanské  sdružení  –  CHANCE  IN 

NATURE – LAG 

Jihozápad  1 

7.  MAS Hornolidečska  Střední Morava  2 

8.  MAS Podralsko  Severovýchod  4 

9.  Region Haná  Střední Morava  4 

10.  Kyjovské Slovácko v pohybu  Jihovýchod  2 

 

Tab 6: Seznam prioritních témat. Zdoj: SZIF. 

Téma 1  Využití  know‐how  a nových  technologií  ke  zvýšení  konkurenceschopnosti místních 

produktů a služeb 

Téma 2  zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech 

Téma 3  zvyšování přidané hodnoty místních produktů, lepší přístup na trh a lepší marketing 

pro místní produkty malých výrobců 

Téma 4  efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví 
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Zvolené MAS získaly na roky 2005 až 2006 finanční obnos, jehož objem byl 

určen podle rozlohy oblasti a počtu obyvatel MAS. Tyto finance spravoval SZIF 

a vyplácel je přímo konečnému příjemci dotace na základě žádosti o proplacení 

předložené příjemcem. Než se tak stalo, proběhla dlouhá řada administrativních kroků. 

Místní akční skupina vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatelé se 

při vypracování projektů museli řídit zněním strategie rozvoje oblasti a splňovat další 

podmínky dané Pravidly LEADER+. Předložený projekt nejprve zkoumal příslušný 

zaměstnanec MAS a příslušný RO SZIF. Jednalo se spíše o kontrolu, zda je složka 

úplná, zda nechybí některá z povinných příloh. Poté byl návrh projektu předložen před 

programový výbor (Výběrovou komisi) MAS.  

Programových výborů se účastnili členové MAS, ale také zástupce RO SZIF, 

jakožto přísedící bez práva hlasovat. Jeho úloha byla jednak kontrolní, ale také poradní 

v případě, že se členové MAS dostali při jednání do úzkých v otázkách pravidel 

podopatření typu LEADER+. Zástupce RO SZIF vypracoval z každého programového 

výboru zprávu.  

Pokud byl projekt doporučen členy MAS ke spolufinancování z OP Zemědělství 

a Řídící orgán OP Zemědělství spolufinancování schválil, byl žadatel písemně vyzván 

k podpisu Podmínek už přímo příslušným RO SZIF.184  

Na samotný provoz MAS bylo určeno 15 – 20 % z přidělených financí. 

 

Nyní se budu věnovat procesu fungování investičního záměru c) 2. skupina – 

osvojování schopností. Žádosti o dotace v rámci tohoto opatření byly předkládány na 

základě výzev MZe, které probíhaly mezi lety 2004-2006. Byly předkládány na 

příslušném RO SZIF podle bydliště (soukromá osoba) či sídla (právnická osoba) 

žadatele. Zde proběhla základní kontrola úplnosti složky a registrace žádosti. Později 

zde bylo provedeno hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu a následně bodování 

projektů. Finanční příspěvek získaly ty projekty, které se „vešly“ do objemu 

disponibilních prostředků. Ve skutečnosti byly přiznány dotace všem předloženým 

projektům, které se dostaly do fáze bodování. 

Celkem bylo vyhlášeno devět výzev a vybráno 70 projektů k financování.  

 
                                                            
184 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) 
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 Pravidla 
LEADER+), Praha 2004. ISBN: 80‐7084‐363‐2. 
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4.2.2.5 Finanční rámec podopatření typu LEADER+ v ČR 

Na podopatření typu LEADER+ mezi lety 2004-2006 bylo vyhrazeno 6 530 000 

eur, na této částce se EU podílela 70 % (4 571 297 eur) a z veřejného rozpočtu ČR sem 

putovalo 1 959 127 eur.185  

Rozdělení dotací mezi investiční záměry vypadalo následovně (Tab 7): 

 

Tab 7: Rozdělení dotací mezi investiční záměry podopatření LEADER+ v ČR. 

Investiční záměr  Celkové výdaje (eur) 

Realizace strategie rozvoje 5 000 000 

Osvojování schopností  1 530 000 

 

4.3 Dílčí závěry  

V této kapitole jsme se seznámili s administrativním členěním zkoumaných zemí 

a s jejich specifickými přístupy k iniciativě LEADER+. Zjistili jsme, že obě dvě země 

procházejí procesem decentralizace, Francie také dekoncentrace, státní správy. 

Administrativní struktury a podoby organizace území se evropeizují, aby se tak 

zjednodušil systém rozdělování a využití evropských dotací. V případě České republiky 

došlo k zásadním změnám v rychlém sledu v souvislosti s přípravami na vstup do EU. 

Ve Francii je tento proces postupnější a je více politickým tématem. 

Způsoby implementace iniciativy LEADER+ vycházejí z historických 

souvislostí, kdy Francie měla s iniciativou již dlouhodobé zkušenosti, zatímco Česká 

republika se ji teprve učila používat. Z toho pramení také propracovanější přístup 

k iniciativě ze strany Francie. Pilotnímu charakteru podopatření typu LEADER+ v ČR 

odpovídal také objem financí, které do programu směřovaly. Průměrný budget, kterým 

disponovaly české MAS, byl v porovnání s prostředky vyčleněnými pro jejich 

francouzské kolegy několikanásobně nižší. 

Jak již bylo řečeno, byl způsob implementace podopatření typu LEADER+ 

velmi zkratkovitý. Některé mechanismy nebyly v Operačním programu Zemědělství 

vůbec řešeny. Je potěšující, že se některé nedostatky podařilo zahladit procesem zdola. 

Mluvím zde samozřejmě o vzniku Národní observatoře venkova, o.p.s., která je jakýmsi 

                                                            
185 Zdroj: Evropská komise: LEADER+ Observatory Contact Point: Country Sheets: Czech Republic, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/czechrepublic.htm, staženo 2. prosince 
2010. 
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protějškem francouzského think-tanku L'UNA. Druhým případem je snaha českých 

místních akčních skupin o navazování spolupráce s ostatními MAS. Výdaje na takové 

aktivity byly hrazeny z jiných fondů, případně z vlastního rozpočtu. Tyto případy 

dokládají opodstatněnost uplatňování aktivity 2 a 3 iniciativou LEADER. 

Pokud se na způsob implementace iniciativy LEADER+ podíváme z obecného 

hlediska a odhlédneme od faktu, že se v ČR nejednalo o plnohodnotnou iniciativu, 

musíme dojít k závěru, že si byly oba způsoby velice podobné. V případě ČR ale vidíme 

silnější centralizovanost správy iniciativy. Zatímco DATAR ve Francii delegoval 

veškerou odpovědnost na centrum CNASEA (kromě výběru přípravy národního 

programu a výběru MAS), byl SZIF v ČR spíše platební a kontrolní agenturou 

a Ministerstvo Zemědělství hrálo centrální úlohu.  

Co se týká uplatnění principu bottom-up, zdá se mi být silněji využit ve Francii. 

Na základní úrovni funkce MAS probíhalo fungování podobně. Při schvalování projektů 

však vidíme výraznější zapojení SZIFu, a Odboru Řídícího orgánu OP Zemědělství. 

Tyto orgány kontrolovaly náležitosti projektů po formální stránce a Řídící orgán poté 

dával souhlas s přidělením financí z OP Zemědělství v každém jednotlivém případě 

projektu.   
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5. Výstupy z terénního výzkumu 

Hlavním přínosem mé diplomové práce je jedinečný výzkum ve dvou MAS 

v období iniciativy LEADER+. Tato iniciativa probíhala v programovém období 

2000-2006, ale činnost zmíněných MAS začala později a přesáhla rok 2006. V Pays 

d’Albret se uskutečnil první programový výbor roku 2003 a možnost čerpat finance 

přesáhla až do roku 2008. V případě České republiky se první programový výbor MAS 

Posázaví konal roku 2005 a finanční prostředky bylo možné čerpat také do roku 2008.  

Metodický přístup k výběru MAS je popsán v podkapitole 1.3. v úvodu práce.  

V této kapitole se věnuji také tématu téměř anekdotického charakteru, jako je 

například výčet zajímavostí v jednotlivých MAS. Tato informace je však důležitá pro 

poznání východisek pro rozvoj dané oblasti. 

 

5.1 Představení zkoumaných MAS 

5.1.1 Oblast Pays d’Albret 

 

Geografické vymezení MAS  

MAS Pays d’Albret se nachází v regionu Aquitaine, departementu Lot et 

Garonne (Příloha č. 4), na jihozápadě Francie. Její jižní hranice leží přímo na pomezí 

regionu Midi-Pyrenées. 

Územím protéká významná vodní komunikace, Canal lateral, který společně 

s Canal du Midi vytváří tzv. Canal de deux mers spojující Středozemní moře a Atlantik.  

Podél Canal lateral vede dálnice A 62 propojující Bordeaux a Toulouse. 

V blízkosti Pays d’Albret se nachází velké sídelní město Agen (30 min. cesty) nabízející 

řadu pracovních příležitostí a příležitostí pro nákupy a volný čas.  

Mírně kopcovitou oblastí protéká splavná řeka Garonna a La Baïse, dále řeky 

L'Osse, La Gélise a L'Auvignon.  

Rozloha Pays d’Albret: 1400 km2 

Hustota obyvatel: 26 ob./km2 

Počet obyvatel: 26 000 ob. 
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Administrativní členění oblasti 

Pays d’Albret se soustřeďuje kolem města Nérac, kde sídlí pod-prefektura. MAS 

tvoří 36 obcí, které jsou sdruženy do kantonů Nérac, Lavardac, Francescas a Mézin, tři 

obce patří do kantonu Damazan. Dále se území dělí podle společenství obcí. Nalezneme 

zde společenství obcí Val D'Albret, společenství obcí Coteaux D'Albret, a Mézinais. Tři 

obce jsou nezávislé. Podle správy vodních toků jsou obce členy Povodí La Gélise, 

Povodí l'Osse nebo Povodí řek Auvignon. Řeky Garonna a La Baïse nejsou pod správou 

místních obcí, podléhají departementu.  

 

Hospodářství  

Místní hospodářství čerpá především ze zemědělské činnosti, z menší části 

potom z turistického ruchu a průmyslu. 186 

Zemědělská činnost se soustředí okolo produktů, jako je osivo či řepa, za 

zmínku stojí odvětví zelinářství. Průmysl je zastoupen zpracováním dřeva, řepy a osiva 

a výrobou látek. V blízkosti města Vianne leží dříve vyhlášené sklárny, které ale 

nedávno ukončily svou aktivitu. Turistický ruch představuje rozvíjející se odvětví 

hospodářské činnosti. Řeka Baïse je splavná a protéká např. městy Nérac, Lavardac 

nebo Vianne. Tato města se proto zaměřila na nabídku volnočasových aktivit, budování 

přístavišť, restaurací, muzeí atd. Z města Nérac do města Mézin vede podél řeky Gélise 

úzkokolejka. Oblast služeb nebyla v době mého výzkumu dostatečně rozvinuta (služby 

místnímu obyvatelstvu, služby zaměřené na návštěvníky oblasti). 

Nezaměstnanost: 12,6 % (1999)187 

 

Zajímavosti 

Město Nérac je považováno za centrum Pays d’Albret také z historických 

důvodů. Nachází se zde hrad, ve kterém Jindřich III. Navarrský, pozdější král Francie 

Jindřich IV., prožil své mládí. V té době v okolí Néracu vznikaly drobné hrady tehdejší 

šlechty. Kromě toho v Pays d’Albret nalezneme celou řadu architektonických památek 

                                                            
186 Zdroj: Studie Pays d’Albret: Une stratégie de développement à partir du Patrimoine en Pays d’Albret, 
2004. http://www.pays‐
albret.fr/images/stories/2008/pdf/1re%20phase%20stratgie%20de%20developpement.pdf, staženo 
8. ledna 2011. 
187 Zdroj: L'UNA, Le territoire du GAL. http://www.una‐
leader.org/leader/module.php3?pg=territoires_extra&id_structure=5&o=terr, staženo 9. ledna 2011. 
Početnou skupinu nezaměstnaných tvoří především cizinci původem z Alžírska, kteří jsou najímáni na 
sezónní práce. 
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z románského období. Zajímavostí jsou velké sklárny lokalizované kolem města 

Vianne, kam ve dvacátých letech přišlo kolem šedesáti českých sklářů i s rodinami. 

Většina z nich odešla na konci třicátých let do vznikajících českých legií.188  

 

5.1.2 MAS Pays d’Albret 

 

Historie 

Oblast Pays d’Albret ze nejprve začala sdružovat za účelem povzbuzení 

turistického ruchu v oblasti. Místní lokální politikové vedení silným leaderem 

Gabrielem Chazallonem189, starostou obce Nérac a Zastupitel departementu 

departementu Lot-et-Garonne, si byli vědomi nevyužitého potenciálu oblasti. Aby 

získali dotace z evropských (LEADER II) a státních (Pôle touristique rural) programů, 

museli se sloučit do většího celku a především do struktury s právní subjektivitou. Roku 

1996 tak vznikl Syndicat Mixte d'Aménagement du Val de Baïse složený z kantonů 

Lavardac, Nérac, Mézin, Francescas a Damazan. O dva roky později bylo navrženo 

kantonům Casteljaloux a Houeillès, aby přistoupily. Ve stávající podobě totiž nebyla 

oblast zcela koherentní. Chybělo tam především blízké lázeňské město Casteljaloux. 

Oslovené kantony se vstupem do syndikátu souhlasily. Statut syndikátu byl pozměněn 

a jeho jméno se změnilo na Syndicat Mixte d'Aménagement du Pays d’Albret Porte de 

Gascogne.190 

Roku 1999 došlo ve Francii k přijetí zákona LOADDT, který specifikoval 

organizaci území zvanou Pays. Komise syndikátu došla k rozhodnutí přijmout strukturu 

Pays a podat žádost o přijetí do iniciativy LEADER+ v novém programovém období 

2000-2006. V letech 2001 a 2002 proběhl ve Francii výběr místních akčních skupin. 

Syndikát byl vybrán v prosinci roku 2001 a býval by mohl již od roku 2002 vypsat 

výzvu na podávání projektů, kdyby nedošlo k vnitřním rozporům mezi obcemi. 

Mezi lety 2000–2001 došlo k politickým sporům a roku 2002 se 21 obcí od 

syndikátu odštěpilo (Příloha č. 5), aby vstoupilo do společenství obcí s centrálním 

městem Marmande. Mezi těmito obcemi bylo i město Casteljaloux, jehož starosta však 

po dobu fungování iniciativy LEADER+ dál spolupracoval s Pays d’Albret. 

                                                            
188 Zdroj: Rozhovor se starostou Vianne Pierre Taulet, 2007. 
189 Zdroj: Podle výpovědi členů MAS. 
190 Zdroj: Zpravodaj Pays d’Albret: Le journal des 26000 habitants du bassin de vie du Pays d’Albret, N°1. 
Leden 2004. 
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S odštěpením nesouhlasil, ale nebylo možné zůstat s Pays d’Albret, když jeho obec od 

něj dělilo území dvou odštěpených obcí. Tyto obce již dál se syndikátem 

nekomunikovaly. 

Tento problém zkomplikoval proces ustavení MAS a trvalo další rok, než se 

vyjasnil její zvolený perimetr (prosinec 2002) a MAS Pays d'Albret podepsala smlouvu 

s CNASEA. Proto bylo možné vypsat první výzvy k předkládání projektů až v roce 

2003. První programový výbor se uskutečnil v lednu 2003.  

 

Struktura  

Struktura administrativního jádra místní akční skupiny byla totožná 

s administrativní složkou pays i syndikátu. Základem této organizace je Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Pays d’Albret Porte de Gascogne. V čele syndikátu stojí prezident, 

pod ním potom comité syndical (poradní orgán syndikátu) a bureau syndical (složený 

z volených členů poradního orgánu, exekutivní pravomoci). Pays d’Albret vznikla jako 

prostředek pro získání financí z EU, regionu i od státu. Jako právně zakotvená struktura 

má orgány dané zákonem LOADDT. Základní struktura Pays d'Albret je totožná se 

strukturou syndikátu. Kromě toho byla vytvořena Rada pro rozvoj složená ze zástupců 

veřejného i soukromého sektoru oblasti (Obr 3).  

V čele équipe technique, neboli organizační složky MAS, stál prezident 

syndikátu. Jeho přímým podřízeným byl ředitel administrativní buňky MAS, který měl 

k dispozici administrativní pracovnici.  

Původně vypadalo jádro organizační složky MAS pouze takto. V roce 2005 však 

byl přijat nový zaměstnanec, aby převzal základní, řekněme rutinní, práci na správě 

iniciativy LEADER+ (přijímání žádostí, kontrola úplnosti atd.). Tento manažer byl 

částečně placen sdruženími obcí a členskými obcemi MAS, aby jim pomáhal 

s vypracováním žádostí. Stranou iniciativy LEADER potom stál zaměstnanec 

(technicien riviére) jednotlivých povodí, který měl na starosti správu a údržbu řek řeky 

L'Osse, La Gélise a L'Auvignon. 
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Obr 3: Struktura MAS Pays d'Albret. 

 

Co se týče místní akční skupiny v širším měřítku, byl programový výbor složený 

ze zástupců soukromého a veřejného sektoru přesně vyvážený (50 % - 50 %). Jeho 

členy byli za veřejný sektor zástupci syndikátu a zastupitelé departementu. Za 

soukromý sektor potom zástupce Chambre d'agriculture191, A.C.P.A.192, A.D.M.R.193, 

M.S.A.194 a několik jednotlivců, mezi kterými byli převážně důchodci, zemědělci 

a osoby činné v turistickém ruchu. Zajímavé bylo, že zde nebyli žádní podnikatelé.  

 

Strategie a projekty 

MAS Pays d'Albret si zvolila prioritní téma iniciativy LEADER+: „Zlepšování 

kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech“. Tomuto tématu také 

podřídila svou strategii. Při její tvorbě organizační jádro MAS dbalo na to, aby byla 

formulována dostatečně vágně a bylo tak možné financovat co největší množství 

rozličných projektů. Důvody pro zvolení právě této strategie pramení z množství studií, 

jejichž vypracování si zadal Syndicat Mixte d'Aménagement du Pays d’Albret 

u specializovaných agentur.  

Strategie rozvoje oblasti byla založena na třech hlavních tematických osách195: 

• Podpora sounáležitosti místních občanů s oblastí (tato osa měla za cíl 

vytvoření místní identity obyvatel a udržení mladých lidí v oblasti) 

                                                            
191 Zemědělská komora sdružující zástupce zemědělského sektoru z jednotlivých departementů. 
192 A.C.P.A.: Association de culture traditionelle – Asociace tradiční kultury. 
193 A.D.M.R.: Association d'aide à domicile – Asociace domácí péče.  
194 M.S.A.: Mutualité sociale agricole – pojišťovna zaměřená na zemědělský sektor. 
195 Zdroj: Petit, Lionel. Rapport d'evaluation à mi‐parcours du programme LEADER+, říjen 2005. 
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• Rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky i obyvatele oblasti (cílem byla 

podpora vzniku nových ubytovacích kapacit v oblasti a dalších služeb 

zaměřených na rozvoj turistického ruchu, stejně jako aktivity spojené 

s ochranou životního prostředí či zlepšení kvality života místních 

obyvatel)  

• Přizpůsobení lidských zdrojů potřebám oblasti (podpora zaměstnanosti 

prostřednictvím nabídek školení zaměřených na potřeby oblasti) 

 

Čtvrtá osa se týkala financování chodu MAS. 

Jak již bylo řečeno, místní akční skupina Pays d'Albret byla právně zakotvena 

jako tzv. pays. Programovým dokumentem pays je tzv. charta. Pays d'Albret si v ní 

vytyčila čtyři základní osy akce, stejně jako v případě strategie LEADER+. Osy mají 

velice podobné cíle. Iniciativa LEADER+ sloužila jako jeden z mnoha zdrojů financí 

pro rozvoj oblasti (pokryla 9 % výdajů).   

 

V průběhu iniciativy LEADER+ bylo přijato 88 projektů, mezi nimi zmíním ty 

nejdůležitější.  

 

Relais Services Publics 

Tento projekt měl za cíl přiblížit místním občanům administrativní služby, za 

kterými bylo nutné vyjíždět do hlavního města departementu Agen (30 min cesty 

autem). Byl založený na zaměstnání dvou pracovnic, které dojížděly do větších obcí 

Nérac, Mézin a Francescas, aby zde v určité dny v týdnu otevřely jakýsi informační 

stánek. Obyvatelé oblasti tak mohli při řešení administrativních úkonů navštívit nejprve 

tento stánek, zjistit zde, na jaké úřady se mají obrátit a teprve poté vyrazit na cestu do 

města Agen. Pracovnice poskytly zájemci i příslušný formulář k vyplnění a informovaly 

ho o dokumentech, které musí mít s sebou. 

Žadatelem projektu bylo společenství obcí Val d'Albret. 

 

Aktivity asociace Géront' Aquitaine 

Jedná se o asociaci zaměřenou na starší občany a důchodce. Náplní její práce je 

aktivizace této skupiny lidí. Předseda asociace byl předkladatelem řady projektů. 

Prvním z nich bylo vytvoření internetových připojení v domovech důchodců. Asociace 

zde instalovala počítače, kamery a další potřebné vybavení pro komunikaci seniorů 
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s jejich blízkými. Dále byl na Château du Saumont upraven park v okruh k prověření 

kondice seniorů (podáno asociací Petits Frères des Pauvres, která vlastní Château du 

Saumont) a vytvořeno rekreační středisko a stimulační centrum pro důchodce. Za 

spolufinancování z iniciativy LEADER+ byl zakoupen minibus, který přiváží důchodce 

na zámek.  

Asociace získala za tento projekt řadu ocenění196 a stal se příkladem dobré 

praxe. 

 

Vytvoření sítě širokopásmového připojení 

Tento projekt byl při rozhovorech s členy MAS vedle služby občanům nejčastěji 

citovaným projektem. Jedná se o vytvoření a uvedení v chod sítě bezdrátového připojení 

k internetu, dostupné po celé oblasti. Žadatelem byl Syndicat Mixte d'Aménagement du 

Pays d’Albret Porte de Gascogne. 

 

Cafés Citoyens 

V kavárnách měst Francescas, Mézin, Montagnac sur Auvignon, Le Saumont, 

Montcrabeau či Vianne byly instalovány počítače napojené na internet jako služba 

místnímu obyvatelstvu i ostatním návštěvníkům. Realizátorem projektu byl Syndicat 

Mixte d'Aménagement du Pays d’Albret Porte de Gascogne.  

 

Projekt kánoe – kajak 

Tento projekt nepatří mezi projekty spolufinancované v rámci iniciativy 

LEADER+, ale v době mých návštěv v Pays d’Albret byl připravován pro další 

programové období. Důležitý je především proto, že souvisí s projektem spolupráce, 

který měl být uskutečněn s MAS Posázaví, o.p.s. V té době byly dokončovány práce na 

řece Gélise. Z důvodu častých záplav okolních obcí bylo třeba vyčistit koryto řeky, což 

obce sdružené do Bassin de la Gélise využily k vytvoření úseku splavného na kánoi či 

kajaku. Měla se tak rozšířit nabídka volnočasových aktivit v oblasti. Projekt měl mít 

edukativní charakter vázaný k ochraně životního prostředí, neboť řeka Gélise je součástí 

sítě NATURA 2000. Nutno upozornit, že řeka Gélise protéká městy Mézin a Nérac, 

mezi kterými jezdí úzkokolejka. Návštěvníci by tedy mohli vyjet z Néracu do Mézinu 

vlakem a vrátit se na lodi do Néracu. V souvislosti s MAS Posázaví, o.p.s. nelze 

                                                            
196 Zdroj: Rozhovor s předsedou asociace, 2007. 
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nevšimnout si podobnosti v propojení řeky a železnice. Ještě je třeba připomenout, že 

řeka Sázava taktéž tvoří součást sítě NATURA 2000. 

 

Rozpočet 

MAS Pays d'Albret získala na sedm let činnosti z fondu EAGGF orientační 

sekce celkem 1 400 000 euro. Průměrná míra spolufinancování projektů ze strany EU 

byla 50 %.197  

 

5.1.3 Oblast Posázaví, o.p.s. 

 

Geografické vymezení MAS  

Místní akční skupina Posázaví, o.p.s. se nachází „Krok od Prahy“198, 

v jihovýchodní části Středočeského kraje (Příloha č. 7). Jejím centrem je město 

Benešov, i když není členem MAS.  

Jejím územím prochází dálnice D1, která spojuje Prahu a Brno. Území pokrývá 

oblast Středočeské pahorkatiny. Hlavním krajinotvorným prvkem je řeka Sázava, která 

protéká severní částí území MAS. Její tok v této části vytváří hluboké koryto obklopené 

skalami. Do Sázavy se vlévá řeka Želivka, na níž leží vodárenská nádrž Švihov, zdroj 

pitné vody pro Prahu. Jižní část místní akční skupiny sousedí s Jihočeským krajem. 

Kromě řeky Sázavy je zde přírodní dominantou MAS vrch Blaník v CHKO Blaník.  

Rozloha Posázaví, o.p.s.: 1 270 km2 

Hustota obyvatel: 70 ob./km2 

Počet obyvatel: 90 000 ob. 

 

Administrativní členění oblasti 

Oblast Posázaví, o.p.s. se leží ve Středočeském kraji. Celkem jej tvoří území 

88 obcí. Nachází se zde tři obce s rozšířenou působností: Votice, Vlašim a Benešov. Ve 

správním obvodu poslední jmenované obce se nachází obec s pověřeným obecním 

úřadem Týnec nad Sázavou. Některé obce MAS přesahují hranice výše zmíněných 

struktur. Obce Kácov a Horka II spadají pod správu obce s rozšířenou působností Kutná 

Hora. Obec s pověřeným obecním úřadem Jílové u Prahy spadá pod obec s rozšířenou 

                                                            
197 Zdroj: Pays d'Albret: De LEADER+ à LEADER. http://www.pays‐
albret.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=109, staženo 9. ledna 2011. 
198 Heslo MAS Posázaví, o.p.s. 
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působností Černošice. Obec Stříbrná Skalice spadá pod obec s rozšířenou působností 

Říčany. 

Oblast se dále člení na mikroregiony Blaník, Džbány, CHOPOS, Malé Posázaví, 

Podblanicko, Týnecko a Želivka. Jedná se o dobrovolné sdružení obcí s cílem 

společného řešení problémů a práci na obnově mikroregionu. 

 

Hospodářství 

Nejvíce prosperujícím odvětvím v oblasti je stavebnictví a vysoký je také podíl 

osob samostatně činných. Dále zde nalezneme velké společnosti, které se významnou 

měrou podílejí na zaměstnanosti v oblasti. Mezi nimi například: SKLÁRNY 

KAVALIER a.s. v Sázavě, Masterfoods. kom. spol. v Poříčí nad Sázavou či TESLA 

TECH s.r.o. ve Voticích. V zemědělství je zaměstnáno 3,6 % ekonomicky aktivního 

obyvatelstva oblasti, v průmyslu 14 % a ve službách 24 %. Ve výše zmíněném 

stavebnictví je zaměstnáno 5 % ekonomicky aktivních obyvatel.  

Nezaměstnanost: 3,4 % (2001).199 

 

Zajímavosti 

Severní část území MAS Posázaví, o.p.s. rozkládající se kolem řeky Sázavy se 

proslavila například v knihách Jaroslava Foglara. Sázava byla přezdívána Zlatá řeka, 

podle své zlaté barvy způsobené množstvím jílu. Kolem řeky vede železniční trať č. 210 

a 212, nazývaná Posázavský Pacifik, která se stala legendou českého trampingu. 

V oblasti bylo v sedmdesátých letech vybudováno množství chatových osad. 

V jižní části Posázaví, o.p.s. nalezneme legendární vrch Blaník, který je opředen 

řadou legend o blanických rytířích. Tito rytíři mají přijít českému národu na pomoc, až 

mu bude nejhůře. 

V oblasti leží celá řada historických památek, mezi nimi zámek Jemniště, zámek 

Konopiště, klášter Sázava, hrad Český Šternberk a další. 

 

                                                            
199 Zdroj: ČSÚ: Správní obvody obcí s rozšířenou působností: Středočeský kraj, 2004. Kód publikace 13‐
2104‐04. 
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5.1.4 MAS Posázaví, o.p.s. 

 

Historie 

Základy dnešní obecně prospěšné společnosti Posázaví sahají do roku 2000, kdy 

se devět místních podnikatelů a zástupce svazku obcí CHOPOS sešli, aby diskutovali 

některá témata rozvoje oblasti. Tito aktéři se zaměřili především na potenciál oblasti 

okolo řeky Sázavy a vrchu Blaník pro rozvoj turistického ruchu. Jedním z hlavních 

úskalí pro rozvoj této lokality byla podle nich poměrná převaha pobytů návštěvníků 

jednodenního charakteru. Spoluprácí mezi místními subjekty chtěli dosáhnout pestré 

nabídky služeb a volnočasových aktivit. Uvědomovali, že pro prosperitu oblasti bude 

výhodné nastartovat spolupráci mezi místními aktéry. Proces tedy začas zdola nahoru, 

a to ještě v době, kdy Česká republika nebyla členskou zemí EU. Hlavními leadery 

aktivity byli především podnikatelé z Týnce nad Sázavou, kteří podnikají v oblasti 

turistického ruchu a tehdejší manažer mikroregionu CHOPOS.  

První oficiální setkání místních podnikatelů, neziskových organizací a zástupců 

obcí proběhlo v listopadu roku 2000. Počet spolupracovníků a mikroregionů se stále 

rozšiřoval metodou sněhové koule. Na podzim roku 2002 byla podepsána zakladatelská 

smlouva Posázaví, o.p.s. Bylo třeba vytvořit organizaci s právní subjektivitou, která by 

zaštítila činnost místních aktérů. V té době hledalo Ministerstvo zemědělství ČR 

partnery pro jednání o podobě podopatření typu LEADER+ v ČR v letech 2004-2006. 

Jedním z oslovených partnerů byl také mikroregion CHOPOS, který na přípravu 

strategie rozvoje oblasti získal dotace z Programu obnovy venkova.200 V roce 2004 se 

obecně prospěšná společnost Posázaví, o.p.s. oddělila od organizačních struktur 

mikroregionu CHOPOS a stala se samostatnou jednotkou činnou v oblasti rozvoje 

území členských mikroregionů. V tomtéž roce byla vymezena organizační struktura 

MAS. Na začátku roku 2005 byla MAS Posázaví, o.p.s. vybrána mezi deseti místními 

akčními skupinami pro dotace v rámci podopatření typu LEADER+, investiční záměr b) 

1. skupina – realizace strategie. 201 

 

                                                            
200 Zdroj: Varvažovská, Pavla. Přínos dobrovolného sdružení obcí pro rozvoj daného regionu. Podklady 
pro konferenci Veřejná správa 2010, 2010. http://hdl.handle.net/10195/38027, staženo 9. ledna 2011.  
201 Zdroj: Leták (Spolu) práce, aneb využijte zkušenosti z Posázaví, Posázaví, o.p.s. 2005. 
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Struktura  

V čele Posázaví, o.p.s. stála správní rada jmenovaná zakladateli společnosti. 

Tato rada byla statutárním orgánem společnosti. Jejím přímým podřízeným byl ředitel 

společnosti, který měl k dispozici organizačního manažera, tým manažerů a úřad 

ředitele (Obr 4). Tým manažerů sestával z manažerů pro jednotlivé mikroregiony, 

kterým pomáhal s vypracováním žádostí o dotace. Stranou stála dozorčí rada, kontrolní 

orgán společnosti.  

 

zakladatelé

správní 
rada

ředitel 
společnosti

organizační 
manažer

tým 
manažerů

úřad 
ředitele

 
 

Obr 4: Struktura MAS Posázaví, o.p.s. 

 

Výkonným orgánem MAS, kde se vybíraly projekty k financování, byla 

Výběrová komise, jejíž členové byli voleni mezi členy programového výboru. Kontrolu 

projektů pak vykonával Výkonný monitorovací výbor, taktéž volený za členů 

programového výboru. 

Členská základna MAS byla tvořena převážně zástupci soukromého sektoru. 

Veřejný sektor tvořil méně než třetinu členské základny (obce, svazky obcí), zbylé dvě 

třetiny potom doplňovali zástupci soukromého sektoru (podnikatelé, zemědělci 

a NNO202). Veřejný sektor byl v menšině proto, že obce zastupovaly jejich svazky. 

Kdyby byla členem každá jednotlivá obec, byl by poměr úplně jiný. 

Členové MAS se v počátcích aktivity Posázaví, o.p.s. dohodli, že budou platit 

měsíční poplatky. Tyto poplatky nebyly poplatky za členství, ale za poskytnuté služby 

                                                            
202 NNO: Nestátní neziskové organizace. 
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(pomoc zaměstnanců Posázaví, o.p.s. s hledáním vhodných zdrojů dotací, pomoc 

s vypracováním projektů atd.). Aby měly poplatky motivační vliv na podnikatele, byly 

úměrně vysoké (v řádech několika tisíc). NNO platí desetinu této částky, ale na druhou 

stranu musejí prokázat větší aktivitu.203 

 

Strategie a projekty 

MAS Posázaví, o.p.s. si zvolila za své prioritní téma „Zlepšování kvality života 

a životního prostředí ve venkovských oblastech“. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o první období působení podopatření typu iniciativy LEADER+ v ČR, měla tato 

strategie dvě části. Analytická část mapovala území MAS a východiska rozvoje. Ve 

strategické části si členové MAS společně vytkli tyto cíle204: 

• zachování a obnova typické české krajiny, zachování a zhodnocení 

přírodního a architektonického dědictví regionu 

• obnova venkovského vzhledu obcí, průchodnost krajiny - všeobecné posílení 

atraktivity venkova jako místa pro život a rekreaci 

• stabilizace obyvatelstva se zvláštním zřetelem na mladé lidi, vytvořením 

příznivých sociálních a kulturních podmínek a podmínek pro každodenní 

život 

• podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky regionu s maximálním 

využitím místních zdrojů 

• informovanost, spolupráce a partnerství ve všech oblastech 

• koordinace postupů a spolupráce 

 

V průběhu podopatření typu LEADER+ bylo v MAS Posázaví, o.p.s. přijato 

62 projektů. Z rozhovorů s představiteli MAS vyplynulo, že nejlépe byl hodnocen 

projekt Čistá řeka Sázava, vybudování informačního centra v Týnci nad Sázavou, 

vybudování naučných stezek a drobné aktivity mateřských center. Velké množství 

projektů se týkalo rekonstrukcí sakrálních památek a rekonstrukcí veřejných 

prostranství. 

 

                                                            
203 Zdroj: Leták (Spolu) práce, aneb využijte zkušenosti z Posázaví, Posázaví, o.p.s. 2005. 
204 Zdroj: MAS Posázaví, o.p.s.: Strategická vize – globální cíle. 
http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=492, staženo 9. ledna 2011. 
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Vzorové turistické informační centrum v Týnci 

Vybudování infocentra v Týnci nad Sázavou souvisí s rekonstrukcí kulturního 

domu v téže obci. Kulturní dům i infocentrum sídlí v jedné budově a žadatelem 

o spolufinancování projektu byl podnikatel Miroslav Němec, jeden ze zakladatelů 

Posázaví, o.p.s. Rekonstruovaná budova má historickou hodnotu. Byla vystavěna 

v empírovém slohu roku 1812 hrabětem z Vrtby. Projektová dokumentace pro 

rekonstrukci tohoto domu byla získána z programu LEADER ČR. 

 

S rytířem na Blaník, Naučná stezka „Po stopách bitvy u Jankova“ 

V průběhu fungování podopatření typu LEADER+ byly vytvořeny tři naučné 

stezky. Z nich je to například stezka S rytířem na Blaník, kterou předložil ZO ČSOP 

Vlašim205, nebo projekt stezky Po stopách bitvy u Jankova, kterou předložila obec 

Jankov. 

 

Čistá řeka Sázava 

Velice úspěšný projekt předložený mikroregionem Malé Posázaví. Jeho hlavní 

organizátorkou byla Barbora Čmelíková. Jedná se o akci, kdy dobrovolníci z řad 

veřejnosti sjíždějí řeku Sázavu na kánoích a čistí ji od odpadu. Mezi dobrovolníky byli 

různí studenti, žáci základních škol, členové mateřských center, vodáckých oddílů či 

jednotlivci. Projekt má několik dimenzí. Jednak ekologickou dimenzi – přispívá 

k čištění řeky. Dále edukativní dimenzi – žáci základních škol a studenti gymnázií jsou 

konfrontování s důsledky lidského nezájmu o životní prostředí a nezodpovědnosti. Třetí 

dimenzí je přínos pro utužení spolupráce mezi místními aktéry v oblasti. Organizace 

takového projektu vyžaduje zapojení poskytovatele služby zapůjčení vodáckého 

vybavení, v tomto případě podnikatele Jaromíra Biolka (mimochodem jeden ze 

zakladatelů Posázaví, o.p.s.), okolních obcí pro zpřístupnění sběrných míst, ale také 

místních asociací, mateřských center a dalších, kteří se osobně podílejí na akci. Projekt 

na sebe následně navázal vznik dalších akcí, například ve stejné dny průběhu projektu 

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA pořádaly okolní obce úklidové akce ve svém katastru. 

 

                                                            
205 ZO ČSOP: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 
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Rozpočet 

MAS Posázaví, o.p.s. na svou činnost disponovala částkou 30 003 066,- Kč. 

Z toho 635 314,- Kč bylo spolufinancováno z veřejných zdrojů a 3 238 870,- Kč ze 

soukromých zdrojů. Celkově tedy MAS získala z fondu EAGGF orientační sekce 

dotace ve výši 26 128 882,- Kč (864 622,- euro v kurzu ČNB z 20. července 2005, kdy 

byla dotace přiznána).206 

 

5.1.5 Dílčí závěry 

V této podkapitole jsme se seznámili se dvěma místními akčními skupinami 

MAS Pays d'Albret a Posázaví, o.p.s. Nyní se zaměřím na porovnání jejich situací 

a východisek pro další rozvoj.  

Pokud se podíváme na geografické umístění MAS, leží obě v zázemí velkých 

městských sídel. Část místní ekonomicky aktivní populace každodenně dojíždí za prací 

do těchto městských center. Problém se silněji projevuje v Pays d'Albret, kde je také 

mnohem vyšší procento nezaměstnanosti. Je zde množství přistěhovalců ze severní 

Afriky, především z Alžírska, kteří zastávají sezónní práce a po zbytek roku jsou bez 

práce. Tito lidé čelí riziku sociálního vyloučení. Naproti tomu Posázaví, o.p.s. se 

rozprostírá ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vlašim a Benešov, 

které mají vůbec nejnižší procento nezaměstnanosti ze Středočeského kraje (2001). 

Ačkoli je rozloha MAS víceméně shodná, je hustota obyvatel v Pays d'Albret méně než 

poloviční. Tyto místní akční skupiny shodně čelí úbytku obyvatel daným jednak 

migrací z oblasti, jednak přirozeným úbytkem. Hledají tedy cesty, jak udržet mladé lidi 

v oblasti. 

Dalším rozdílem je zastoupení jednotlivých hospodářských sektorů. Zatímco 

v Pays d'Albret převládá zemědělská výroba, v Posázaví, o.p.s. je to spíše průmysl 

a hlavně odvětví služeb. Na území obou MAS se nacházejí významné sklárny. Celkově 

se oblast Pays d'Albret potýká s vážnějšími hospodářskými problémy, než Posázaví, 

o.p.s.  

Shodné rysy jsou zřejmé v přítomnosti důležitých vodních toků určujících ráz 

krajiny a zaměření turistického ruchu a dále v zaměření na turistický ruch obecně. Obě 

dvě MAS čelí problému krátkodobých, 1 - 2 denních pobytů návštěvníků v oblasti 

a hledají možnosti, jak je zaujmout a jak je ubytovat, aby zůstali déle. Obě MAS mohou 

                                                            
206 Zdroj: MAS Posázaví, o.p.s.: Vyhodnocení programu LEADER+. 
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nabídnout množství volnočasových aktivit spojených s vodními toky, několik ekofarem, 

ale také návštěvu řady historických památek.  

Co se týká účasti v iniciativě LEADER, má Pays d'Albret zkušenosti již 

s iniciativou LEADER II, zatímco Posázaví, o.p.s. bylo v době mého výzkumu teprve 

v počátcích. Přesto, anebo právě proto byla aktivita v Posázaví, o.p.s. mnohem 

dynamičtější a spolupráce jednotlivých sektorů mnohem intenzivnější. K tomuto tématu 

se vrátím v podkapitole 5.2. 

 

5.2 Studie vazeb spolupráce 

Jak bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, vyhodnotím výstupy 

z provedených dotazníkových šetření pomocí metody komparativní případové studie. 

Zprostředkující proměnné, které jsem si zvolila pro studium vazeb spolupráce, jsem 

uvedla v podkapitole 1.3. 

Proměnná LEADER+ je daná. Obě místní akční skupiny byly organizovány 

podle zásad této iniciativy. Otázkou je, jak ostatní zvolené proměnné ovlivňují kvalitu 

spolupráce uvnitř MAS. Za tímto účelem jsem ke každé proměnné přiřadila dvě až pět 

otázek ze strukturovaných rozhovorů, které se k ní vztahují.  

1. motivace ke spolupráci 

i. Co Vás vedlo ke členství v MAS? Bylo to Vaše rozhodnutí, nebo 

jste byl/a nějakým způsobem dotlačen/a? 

ii. Myslíte si, že zvolená strategie MAS dokáže efektivně odpovědět 

na potřeby Vaší firmy / NNO / asociace / obce atd.? 

iii. Vydržela by spolupráce uvnitř MAS, i kdyby byla iniciativa 

Leader ukončena? 

2. kvalita mezilidských vztahů mezi členy MAS 

i. Jedním ze základních poslání iniciativy LEADER je rozvinutí 

spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Myslíte si, že 

se to ve Vaší MAS podařilo?   

ii. Co si myslíte o členské základně MAS? Jsou zde dostatečně 

zastoupeni všichni, kdo se významně podílejí, nebo se mohou 

podílet, na rozvoji této oblasti? 

iii. Existuje nějaká obec, zájmové sdružení, podnikatel či někdo jiný, 

kdo se ucházel o členství v MAS, ale nebyl přijat? 
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iv. Jste spokojený s fungováním MAS, nebo byste nějaké věci 

změnil?  

v. Probíhá spolupráce mezi členy MAS bez problémů? 

3. přítomnost silného vůdce 

i. Když si vybavíte si historii vzniku MAS, kdo inicioval její 

založení? 

ii. Mohl byste jmenovat nějakého silného leadera spolupráce 

v oblasti? 

4. informovanost o iniciativě 

i. Co si myslíte o iniciativě LEADER jako celku? 

ii. Když se zaměříme na projekty, které probíhaly pod iniciativou 

LEADER+ / podopatřením typu LEADER+, jaké projekty 

převažovaly? Čeho se týkaly? 

 

Z důvodu ochrany osobních údajů nebudu uvádět jména oslovených členů MAS. 

V místní akční skupině Pays d'Albret jsem oslovila třináct členů. Mezi nimi tři starosty, 

dva zástupce společenství obcí, dva zástupce asociací, jednoho zemědělce, jednoho 

conseiller général, dva zástupce společenství obcí povodí, prezidenta Pays d'Albret 

a předsedkyni Rady pro rozvoj. V souvislosti a rurálním charakterem oblasti je důležité 

uvést fakt, že někteří členové MAS, ač zařazeni pod hlavičku asociace, rady či povodí 

řeky, měli jako hlavní zdroj příjmů zemědělskou činnost. Jedná se o předsedkyni Rady 

pro rozvoj, zástupce povodí a jednoho zástupce asociace. 

V MAS Posázaví, o.p.s. jsem oslovila tři starosty obcí, dva místostarosty, 

jednoho zástupce mikroregionů, dva zástupce podnikatelů a tři zástupce sdružení 

a organizační manažerku společnosti. 

 

5.2.1 MAS Pays d'Albret 

Největším úskalím při rozhovorech s členy MAS Pays d'Albret bylo, že někteří 

z nich nedokázali odlišit jednotlivé struktury (MAS, pays, syndicat mixte). Jednalo se 

ve větší míře o zástupce soukromého sektoru, ale špatná informovanost se projevila 

i v několika případech volených lokálních politiků. Tito respondenti většinou 

nerozlišovali mezi projekty financovanými z LEADERu a projekty financovanými 

výhradně z jiných zdrojů.  
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Nyní přistoupím k vyhodnocení jednotlivých okruhů otázek podle zvolených 

proměnných. 

 

Motivace ke spolupráci 

Co se týče zástupců veřejného sektoru, jejich odpovědi se v mnohém shodovaly. 

Ústředním tématem motivace ke spolupráci jsou podle nich peníze. Iniciativa LEADER 

je z jejich úhlu pohledu prostředkem k získání peněz z evropských fondů. Na druhém 

místě je potom spolupráce jako zdroj síly. Myšlenka je následující – čím větší oblast, 

tím větší je naděje, že získá dotace na své aktivity. Zvolená strategie rozvoje oblasti 

vyhovovala všem zástupcům veřejného sektoru až na jednoho, který se obával 

přílišného zacílení na turistiku bez ohledu na další sektory hospodářské činnosti 

v oblasti. Pokud jde o otázku, jakým způsobem se tito reprezentanti veřejného sektoru 

stali členy MAS, vyplývá odpověď z daného perimetru Pays d'Albret. Mezi dotázanými 

byli aktivnější jedinci, kteří udávali směr aktivity MAS, ale také starostové obcí, kteří 

jen následovali dění v oblasti. 

Zástupci soukromého sektoru, kteří pracovali v zemědělství či zemědělce 

zastupovali, litovali, že strategie neřeší problematiku spojenou s jejich činností. Většina 

oslovených zástupců soukromého sektoru se účastníkem programových výborů stala 

z vůle jim nadřízeného orgánu (kromě jednoho zástupce asociace).  

Pouze dva dotazovaní (starosta, zástupce společenství obcí) byli skeptičtí, co se 

týče pokračování spolupráce v případě, že by byla ukončena aktivita iniciativy 

LEADER. Zbytek respondentů se shodl na tom, že i kdyby iniciativa LEADER přestala 

existovat, spolupráce by pokračovala: pod hlavičkou jiného (nového) dotačního titulu. 

 

Mezilidské vztahy mezi aktéry 

Zásadním problémem, který se týká působení veřejného a soukromého sektoru 

v MAS a potažmo tedy také kvality vztahů mezi členy MAS bylo, že aktivita veřejného 

sektoru značně převyšovala aktivitu soukromých subjektů. Pohled na tento problém se 

liší podle přináležitosti dotázané osoby k soukromému nebo veřejnému sektoru.  

Zástupci soukromého sektoru většinou poukazovali na dokument strategie 

rozvoje oblasti, jehož obsah podle jejich slov favorizoval akce veřejného sektoru. Mezi 

takovými aktivitami bylo jmenováno například pořádání rekvalifikačních kurzů, školení 

atd. Lokální politikové údajně nepodporují iniciativu soukromého sektoru. Zástupkyně 

asociace upozornila na problém v komunikaci s vysvětlením, že jsou místní politikové 
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díky svým úřadům vždy lépe informováni o nových příležitostech. Dále poznamenala, 

že obce mají zaměstnance, který vypracovává projekty, zatímco soukromý sektor si se 

složitou procedurou podávání žádosti často nedokáže poradit. 

Prezident syndikátu připustil, že zvolená strategie neodpovídá požadavkům 

místních zemědělců, kterým by podle jeho slov více vyhovovala strategie zaměřená 

například na lokální produkty. Řada zástupců veřejného sektoru si spolupráci uvnitř 

MAS pochvalovala, ale hovořila v té souvislosti pouze o spolupráci v rámci jejich 

sektoru. Připustili, že mezi jednotlivými sektory k žádné zásadnější spolupráci 

nedochází. Často se v rozhovorech objevovalo slovo méfiance, tedy nedůvěra mezi 

těmito dvěma složkami. Mé výsledky dobře vystihuje odpověď jednoho ze starostů: 

„Jestli funguje spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem? Myslím, že ano. 

Starostové už si všimli, že projekty soukromého sektoru mohou být zajímavé.“  

Rozhodně ale nelze tvrdit, že se politikové či administrativní složka MAS 

nesnažili soukromý sektor oslovit. Byly pořádány tématicky zaměřené debaty 

s obyvateli oblasti MAS (s nepříliš hojnou návštěvností), vytvořeny internetové stránky 

a vydáván zpravodaj.  

Co se týče odpovědí na další otázky, nevybavil si nikdo z dotázaných, že by kdy 

nebyl nějaký zájemce přijat za člena MAS. Pracovníci organizační složky skupiny mi 

dokonce sdělili, že mají problém sehnat dostatek zájemců ze soukromé sféry k členství 

v MAS a účasti na programových výborech. Zpočátku byli členy MAS také zástupci 

místních podnikatelů, ale postupem času jejich činnost ustala. Kvůli nim bylo zavedeno 

pravidlo, kdy po třech absencích na programových výborech skupina dotyčnému zrušila 

jeho členství v MAS.  

Je zajímavé, že v seznamu projektů, které byly uskutečněny z financí iniciativy 

LEADER+ v Pays d'Albret207, je velké množství (až 25 %) tzv. měkkých aktivit 

(pořádání divadelních festivalů, koncertů atd.), které byly uskutečněny místními 

zájmovými spolky. Tyto spolky však nejeví zájem o členství v MAS. 

Na otázku týkající se komunikace mi většina zástupců (až na jednoho 

reprezentanta společenství obcí) sdělila, že komunikace mezi nimi a MAS funguje 

velmi dobře. Stejný názor měl i jeden ze zástupců asociací a předsedkyně Rady pro 

rozvoj. Ostatní dotazovaní nebyli v tomto směru až tak pozitivní.   

 

                                                            
207 Zdroj: Materiály poskytnuté zaměstnanci Pays d'Albret autorce práce. 
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Přítomnost silného vůdce 

Dotazovaní v naprosté většině hovořili o vzniku syndicat mixte, nikoliv o vzniku 

MAS. Syndicat mixte vznikl z vůle Ústřední rady departementu jako struktura potřebná 

pro čerpání financí z fondů EU. Kdo inicioval vytvoření MAS, z rozhovorů 

nevyplynulo.  

Nejaktivnějším členem MAS byl ve většině případů označen prezident 

syndikátu, na druhém místě potom ředitel organizační složky MAS (ten ovšem není 

členem MAS). Tyto závěry vyvozuji z výpovědí zástupců veřejného sektoru, neboť 

zástupci soukromého sektoru mi na mé otázky nedokázali s určitostí odpovědět. 

Na tomto místě bych ráda upozornila na výzkum autora Portelliho, který jsem 

zmínila v kapitole 4.1.1. Ve svých závěrech uvádí, že mají Francouzi silnou důvěru ke 

starostovi obce. Mé pozorování v MAS Pays d'Albret tyto závěry potvrzuje. Kromě 

starostů se zde těšil mimořádné důvěře právě prezident syndikátu, bývalý starosta 

a conseiller géneral za město Nérac. A byl to právě on, kdo byl nejčastěji označován za 

leadera aktivity v oblasti. 

 

Informovanost o iniciativě 

Podle odpovědí na dvě výše uvedené otázky jsem soudila, zda je daný 

respondent obeznámen s principy fungování iniciativy LEADER+ a co ví o jejím 

využívání na území Pays d'Albret (dotazovaní měli jmenovat některé zajímavé 

projekty). Z celkového počtu 13 oslovených aktérů mi 4 nedokázali na mé otázky vůbec 

odpovědět (zástupce asociace, zástupce povodí, starosta obce, zástupce společenství 

obcí). Zbylých 9 mělo o iniciativě dobré povědomí.  

 

Dílčí závěry 

Kvalita spolupráce mezi jednotlivými sektory uvnitř MAS nebyla na příliš dobré 

úrovni. Zdálo se, že veřejný sektor vytvořil v rámci MAS aktivní podskupinu 

a rozdrobený soukromý sektor aktivitě přihlížel (s výjimkou jednoho zástupce 

asociace). Jaké jsou k tomu důvody?  

Prvním zásadním problémem bylo zaměření zvolené strategie oblasti, která se 

věnovala především otázkám turistického ruchu a rekvalifikačním kurzům, případně 

službě obyvatel oblasti. Jak již bylo řečeno, je oblast převážně rurálního charakteru. 

Reprezentanti činní v zemědělství nebyli dostatečně motivováni ke spolupráci. 
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Je otázkou, jak je možné, že strategie rozvoje oblasti nereflektovala požadavky 

soukromého sektoru. Podle zkušeností získaných na místě usuzuji, že soukromý sektor 

při práci na této strategii nejevil sám od sebe o tuto aktivitu zájem (v počátku byli členy 

MAS za tento sektor převážně místní podnikatelé), ani nebyl k vytváření strategie 

přizván. Dále mezi dotazovanými z veřejného sektoru převažovalo přesvědčení, že 

zemědělci mají pro svou činnost dostatek nástrojů v rámci Společné zemědělské 

politiky EU. 

Co se týče kvality mezilidských vztahů, bylo hodnocení respondentů ovlivněno 

rozdělováním členské základny MAS na dva svébytné celky – my a oni podle 

přináležitosti k jednotlivým sektorům (veřejný, soukromý). Výsledky šetření tedy do 

jisté míry opět vyplývají ze zaměření strategie a nezájmu některých zástupců 

soukromého sektoru. Na doplňující otázku týkající se přímo osobních vztahů ale 

odpověděli všichni respondenti kladně.   

Za leadera aktivity MAS byl v naprosté většině případů označen prezident 

syndikátu, bývalý conseiller général a starosta obce Nérac. Jeho vliv zmiňovali z velké 

většiny zástupci veřejného sektoru. 

O iniciativě LEADER má dobré povědomí soukromý i veřejný sektor MAS 

(s výjimkami u některých jednotlivců). Problematická je spíše aktivizace a míra 

informovanosti obyvatel oblasti Pays d'Albret a nedostatek potenciálních žadatelů 

o dotace z prostředků svěřených MAS. 

V oblasti jsou předpoklady pro dobře fungující spolupráci. Veřejný sektor má 

vůli kooperovat se soukromým sektorem a uvědomuje si přínosy takové aktivity, což 

dokládá např. spolupráce s asociací Géront' Aquitaine.  

 

5.2.2 MAS Posázaví, o.p.s. 

V Místní akční skupině Posázaví, o.p.s. došlo k navázání spolupráce ještě před 

příchodem iniciativy LEADER. Tato iniciativa dala spolupráci další rozměr a postupně 

přeměnila společnost lidí s určitým nadšením pro rozvoj dané oblasti na profesionální 

organizaci. Nyní chodí místní podnikatelé na programové výbory mimochodem také 

proto, aby o sobě vzájemně věděli a věděli o dění a příležitostech v oblasti. Jedním 

z členů je také Česká spořitelna, a.s., která je tam v podstatě jen proto, aby žadatelům 

navrhla výhodný úvěr pro předfinancování. Přesto tato společnost díky několika silným 

leaderům neztrácí původní nadšení pro plodnou spolupráci. 
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Motivace ke spolupráci 

Jak bylo řečeno výše, Posázaví, o.p.s. se začalo organizovat již před příchodem 

iniciativy LEADER a aniž by iniciátoři této aktivity o přístupu LEADER věděli. Proto 

je zde již od počátku určitá motivace ke spolupráci přítomná.  

Většina dotázaných subjektů mi na otázku jak se do MAS dostaly, odpověděla, 

že k rozhodnutí nebyli nijak dotlačeni a vstoupili proto, že měli o členství zájem. Líbila 

se jim aktivita společnosti a projekty, které se tam děly. Pouze zástupkyně mateřského 

centra (NNO) připustila, že je představitelé Posázaví, o.p.s. o vstup do společnosti 

požádali. Toto mateřské centrum ale poté vstoupilo zcela dobrovolně, už předtím 

aktivitu Posázaví, o.p.s. sledovali. 

Zvolená strategie pro rozvoj oblasti vyhovovala všem dotázaným. Pro některé 

z nich má otázka nedávala smysl, protože se na její tvorbě sami podíleli. Velkou 

výhodou Posázaví, o.p.s. je zapojení skutečně široké veřejnosti do rozhodování 

o směrech a způsobech rozvoje oblasti a oborové schůzky, kde nad strategií diskutovali 

také představitelé různých oborů činností zastoupených v oblasti.  

Pokud by byla iniciativa LEADER ukončena, pravděpodobně by spolupráce 

ustala, případně by to „pročistilo řady“208 a zůstali by jen ti „opravdoví srdcaři“209. 

Hlavní motivací spolupráce bylo pro všechny respondenty organizační jádro 

společnosti, kterým byl ředitel společnosti a organizační manažerka. Tito lidé aktivně 

vyhledávali členy MAS, hovořili s nimi o nových příležitostech a událostech Posázaví, 

o.p.s. Jak mi sdělil jeden z podnikatelů: „Podnikatel se může zeptat na vše a je v obraze. 

Když by šel jen na programový výbor, tak tam bude sedět a u třetiny věcí vůbec nebude 

vědět, o čem se mluví.“ Opět zde narážíme na problém špatné informovanosti 

soukromého sektoru proti informačním kanálům veřejného sektoru. Tento nepoměr byl 

ale vyvažován aktivitou organizační složky MAS, organizační manažerka a ředitel 

navštěvovali partnery i mimo pracovní dobu v časy, kdy se jim to nejlépe hodilo (večery 

i víkendy). 

 

Mezilidské vztahy mezi aktéry 

Co se týká rozvinutí spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, byla to 

vlastně tato spolupráce, kdo nastartoval aktivitu na území MAS. Místostarostka Týnce 

                                                            
208 Zdroj: strukturovaný rozhovor se zástupkyní NNO 
209 Zdroj: strukturovaný rozhovor s místostarostkou Týnce nad Sázavou. 
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nad Sázavou mi sdělila, že od počátku podporovali „svoje“ podnikatele, protože se jim 

to zdálo být oboustranně přínosné.210 A jsou to právě dva podnikatelé z Týnce nad 

Sázavou, kdo tvoří jádro aktivity mezi členy MAS. Současně mi ale zástupci 

soukromého sektoru sdělili, že je dobře, že iniciativa LEADER nastavila pravidlo 

podílu soukromých a veřejných členů MAS 50:50, protože jinak by je obce 

„převálcovaly“.   

Většina projektů podávaných k financování ze zdrojů iniciativy LEADER 

pocházela v Posázaví, o.p.s. od veřejných subjektů. Důvodů bylo několik. Jednak měly 

obce a sdružení obcí vlastního placeného manažera na vypracování žádostí, dále tito 

manažeři aktivně vyzývali obce k zamyšlení nad možným obsahem projektů 

a informovali je o vhodných zdrojích financí. Současně obce čelily menšímu riziku 

spojenému s případným úpadkem v průběhu naplňování závazků daných projektem. 

Naproti tomu podnikatelé a NNO si žádosti tvořili sami, ačkoliv mohli kdykoliv své 

problémy konzultovat na Posázaví, o.p.s. Jejich riziko úpadku bylo vyšší 

a pravděpodobnost získání úvěru na předfinancování byla mnohem nižší. Aby se jim 

tato vynaložená aktivita vyplatila, mohli podávat jen velké projekty. 

Přestože podnikatelé žádali spíše větší sumy peněz, výše přijatých dotací 

veřejného versus soukromého sektoru poměr neobrátila. Podnikatelé podali během 

podopatření LEADER+ 7 projektů (včetně zemědělců), NNO 19 projektů, živnostník 

jeden projekt, ale na obce a mikroregiony připadá zbylých 39 projektů.  

Členové MAS dbali na to, aby veškeré financované projekty přispívaly k rozvoji 

oblasti MAS jako celku. Nebylo přípustné, aby žadatel předkládal projekt, z jehož 

výsledků by profitoval jen on sám. 

Respondenti připustili, že je možné, že existují případy, že nebyl některý žadatel 

přijat za člena MAS Posázaví, o.p.s. Všichni s tím ale souhlasili a hájili to tím, že to byli 

lidé, kteří nepřišli s nápadem na rozšíření aktivit MAS, ale s vidinou čerpání financí 

z evropských fondů. Organizační manažerka dodala, že existují i partneři, kteří nejsou 

členy MAS, ale přesto s MAS Posázaví, o.p.s. spolupracují. Tímto partnerem bylo 

například město Benešov.  

Všichni dotázání se shodli na tom, že spolupráce v MAS probíhá bez problémů a 

třecích ploch. Někteří z nich připustili, že se občas objeví spory mezi členy, ale že je to 

spíše výměna názorů, která je ve svém důsledku přínosná pro další práci skupiny. 

                                                            
210 Tato respondentka mluvila o podnikatelích činných v cestovním ruchu. Jejich aktivita přivádí 
návštěvníky do města a do jeho okolí. 
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Především zástupci NNO si ale stěžovali, že je pro ně téměř nemožné účastnit se 

programového výboru, protože se koná v dopoledních hodinách všedních dnů. Tito 

členové MAS by tedy museli opustit své běžné zaměstnání a vzít si půl dne volna, což 

je pro některé z nich téměř nemožné. Komunikace s MAS ale probíhá také na týdenní 

bázi prostřednictvím internetové pošty. Kromě práce na programovém výboru 

organizuje MAS oficiální společenské večery, kde mohou členové MAS diskutovat 

v klidné atmosféře a lépe se poznat. 

 

Přítomnost silného vůdce 

Respondenti ve svých odpovědích uváděli ředitele společnosti a organizační 

manažerku. Dále se objevovala jména dvou podnikatelů, kteří stáli u vzniku společnosti. 

Spíše šlo tedy o malou skupinku aktivních lidí. 

 

Informovanost o iniciativě 

V Posázaví, o.p.s. jsem se nesetkala s respondentem, který by neznal projekty 

MAS, nebo neměl základní povědomí o iniciativě LEADER. Tato iniciativa byla 

hodnocena velice kladně. Dotázaní členové ji považovali za pilíř spolupráce v MAS. 

Jak vystihuje odpověď jednoho z podnikatelů: „Bez peněz to nejde.“  

 

Dílčí závěry 

Spolupráce mezi některými subjekty, které jsou dnes součástí členské základny 

a organizační jednotky MAS, začala ještě před příchodem iniciativy LEADER. 

Iniciativa do této konstelace přispěla stanovením metody spolupráce a poskytnutím 

financí pro společné projekty. Kdyby došlo k jejímu ukončení, pravděpodobně by se 

členská základna zúžila na nejaktivnější jádro. Kontakty mezi místními subjekty už ale 

byly navázány a dalo by se očekávat, že by si skupina hledala jiné zdroje financování 

pro svou aktivitu.  

Členové MAS Posázaví, o.p.s. dbají na to, aby veškeré přijímané projekty byly 

přínosné pro obyvatele a návštěvníky oblasti, nikoliv pouze pro subjekt, který žádost 

předkládá. Motivací pro spolupráci zde byla především práce na rozvoji oblasti, kterou 

uvnitř členské základny podporovali podnikatelé – zakladatelé MAS a z vnějšku potom 

organizační složka MAS (ředitel, organizační manažerka). Dalším motivačním faktorem 

bylo vybírání pravidelných měsíčních plateb od všech kategorií členů. Nejednalo se 
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o členské poplatky, ale spíše o poplatky za služby. Tyto poplatky byly motivační 

především pro podnikatele, kterým jde o účelnost investovaných peněz.  

Směřování rozvoje oblasti bylo motivováno společným cílem, který si členové 

MAS definovali ve zvolené strategii rozvoje. 

Do spolupráce se aktivně zapojovaly obce, společenství obcí, NNO 

i podnikatelé. Veřejný sektor byl při společných jednáních MAS v menšině, což ale 

bylo zapříčiněno tím, že jednotlivé obce zastupovaly jejich mikroregiony. Kdyby měly 

participovat všechny obce zvlášť, bylo by jich mnohem více než soukromých subjektů. 

Tento nepoměr se projevuje také v podílu podaných žádostí (veřejný – soukromý 

sektor).  

Zvláště patrná je profesionalizace společnosti.  

 

5.2.3 Komparace případových studií 

Cílem této komparativní případové studie bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, 

že ve francouzské MAS byly vytvořeny pevnější vazby spolupráce, a to díky iniciativě 

LEADER. Po zhodnocení všech výstupů z výzkumu a vlivu daných proměnných 

nemohu hypotézu potvrdit. 

Vazby spolupráce mezi jednotlivými sektory členské základny MAS Pays 

d'Albret byly slabší, než jak je tomu v případě Posázaví, o.p.s. Naproti tomu spolupráce 

uvnitř veřejného sektoru probíhala dobře. Jak je možné, že zde převládala ona 

méfiance?  

Její základy spatřuji již ve fázi vytváření strategie pro toto území. Ta do značné 

míry vycházela ze studií potenciálů pro rozvoj oblasti, které byly vypracovány 

oslovenými agenturami. Zapojení veřejnosti do tvorby strategie bylo mnohem menší, 

než v případě Posázaví, o.p.s., bylo-li vůbec nějaké. Na tvorbě strategie se podílel 

ředitel MAS a syndicat mixte, tedy místní politikové. Tím, že byl soukromý sektor, 

jehož zaměření bylo převážně zemědělské, již v počátcích vynechán a potom díky 

metodě LEADER přizván ke spolupráci, jeho výchozí podmínky byly rozdílné. Zvolená 

strategie neodpovídala jeho zájmům a role členů zastupujících místní asociace se 

zemědělskou tématikou byla spíše rolí pozorovatele. Motivace ke spolupráci tu tedy 

chybí. 

Naproti tomu v Posázaví, o.p.s. je spolupráce mezi oběma sektory základním 

východiskem pro veškerou práci. Zástupci soukromého sektoru reprezentují širokou 
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škálu zaměření od cestovního ruchu po ochránce přírody, hasičské sbory, divadelní 

spolky atd. V MAS se přesto podařilo společným úsilím dosáhnout vytvoření 

koherentní strategie rozvoje oblasti, která zohledňuje zájmy všech těchto členů.   

Co se týká proměnné „mezilidské vztahy mezi aktéry“, opět v případě 

francouzské MAS narážíme na postavení veřejného sektoru do role pozorovatele. Je tu 

přítomné rozdělení na dva celky „my a oni“, i přesto, že na osobní úrovni vnikla řada 

přátelství.211 V tomto ohledu lepší situaci v MAS Posázaví, o.p.s. je možné vysvětlit 

také pořádáním neformálních společenských večerů pro členy a partnery MAS. 

Komunikace mezi organizační složkou MAS a členy akční skupiny probíhá 

v Pays d'Albret lépe se členy z veřejné sféry, nežli mezi členy ze soukromé sféry. Tento 

v podstatě očekávatelný problém se v Posázaví, o.p.s. podařilo eliminovat díky aktivitě 

ředitele a organizační manažerky MAS.  

Tím se dostáváme k proměnné „přítomnost silného vůdce“. Vůdcem aktivity 

Pays d'Albret je její prezident, bývalý zástupce departementu a starosta obce Nérac. 

Naproti tomu v MAS Posázaví, o.p.s. je vůdčích osobností více. Jsou mezi nimi jak 

zástupci soukromého sektoru, tak zástupci veřejného sektoru (místostarostka Týnce nad 

Sázavou, sdružení obcí Chopos atd.). Ve druhém případě tedy aktivní článek MAS 

reprezentuje oba spolupracující sektory. 

Poslední zvolenou proměnnou byla „informovanost o iniciativě“. Povědomí 

o iniciativě LEADER bylo v podstatě na shodné úrovni, porovnáváme-li českou 

a francouzskou MAS. Problematický bod v tomto ohledu představuje složitá struktura 

MAS Pays d'Albret. 

Výsledkem srovnávací studie je tedy poznání, že vazby spolupráce jsou silnější 

v případě české MAS, a to i přesto, že má s iniciativou LEADER krátkodobější 

zkušenosti. Jak je to možné? 

Vycházím-li z prostředí, ve kterém se MAS vyskytovaly (prostředí ve smyslu 

historických, politických, sociálních a dalších souvislostí, jak je vysvětleno v teorii 

učících se regionů), docházím k závěru, že silnější aktivita Posázaví, o.p.s. vychází 

z historických souvislostí, z nedávné změny politické situace v České republice.  

V posledních dvou desetiletích proběhl ve starých členských státech (EU-15) 

postupný vývoj v chápání funkce venkovského prostoru a v politice rozvoje venkova.  

Je zde patrný postupný odklon od centralizovaných přístupů ke správě území 

                                                            
211 Podle slov dotázaných členů MAS. 
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k decentralizaci a zapojení místních subjektů do procesu rozhodování. Předpokládá se, 

že řešení problematiky rozvoje regionů bude efektivnější na nejnižší možné úrovni 

správy. Současně se do popředí dostává myšlenka spolupráce jednotlivých subjektů při 

rozvoji venkova. Spolupráce s sebou přináší tzv. synergický efekt neboli efekt 

společného působení. Jde o to, že spolupracující subjekty dosáhnou lepšího výsledku, 

než jakého by bylo dosaženo, kdyby pracovaly jednotlivě.  

Výše uvedená změna v přístupu k politice rozvoje venkova probíhala ve starých 

členských státech Evropské unie pozvolna a bez výrazných zlomů. Naproti tomu nové 

členské státy východní Evropy (2004) procházely v tuto dobu kritickým obdobím 

transformace (90. léta 20. století). Skoková demokratizace původních institucí 

nepřinesla okamžitou změnu ve smýšlení společnosti. Obyvatelé postkomunistických 

zemí konfrontováni s množstvím nabytých svobod zaměřili svou aktivitu na vydělávání 

peněz, díky kterým by si mohli užívat množství dostupných produktů a služeb. V České 

republice byl zvolen neoliberální přístup k řízení společnosti, který se k regionální 

politice staví odmítavě. Důraz je kladen na volnou soutěž. Tento přístup se ovšem 

nevyplatil, ke konci devadesátých let čelila republika silnému nárůstu rozdílů 

v rozvinutosti jednotlivých regionů. 

Z Evropské unie se do České republiky během devadesátých let dostávaly 

převládající tendence k decentralizaci státní správy a přesunu pravomocí na nižší úrovně 

rozhodování. Tyto nové tendence favorizují uplatnění vlastní iniciativy místních aktérů. 

Domnívám se, že nové možnosti a nabyté svobody společně s uvolněnou cestou ke 

správě rozvoje venkova přístupem bottom-up daly místním aktérům v České republice 

silný impulz a nastartovaly jejich intenzivní spolupráci a aktivitu v řešení místní 

problematiky.   

Naproti tomu ve Francii, kde celý proces probíhal pozvolna, neucítili 

představitelé soukromého sektoru svou příležitost tak naléhavě. V podstatě by se dalo 

říci, že přijali iniciativu LEADER jako další zdroj financování rozvoje venkova. Z toho 

by se dal usuzovat jejich chladný přístup k novým příležitostem. 

Iniciativa LEADER tedy sama o sobě nezaručuje rozvinutí spolupráce v regionu. 

Iniciativa a její principy jsou metoda a poskytnuté finance jsou nástroj pro tuto 

spolupráci. Hlavní je však obecné prostředí a předpoklady přítomné v každé jednotlivé 

oblasti, vazby mezi jednotlivými aktéry atd., tedy nepřenositelné nekodifikovatelné 

znalosti regionu. 
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Závěr 

V práci jsem se zabývala přístupem k iniciativě LEADER+ ve dvou vybraných 

členských zemích EU, ve Francii a v České republice. Východiska obou zemí při 

implementaci iniciativy LEADER (podopatření typu LEADER+) byla značně rozdílná. 

Francie je zakládající stát EU, hlavními hospodářskými změnami prošla po druhé 

světové válce, její decentralizace byla postupná a situace v regionech stabilní. Naproti 

tomu pro Českou republiku znamenala 90. léta 20. století kritické období transformace 

a decentralizace. Na počátku nového tisíciletí byly pro Českou republiku 

charakteristické velké rozdíly v úrovni rozvinutosti jednotlivých regionů.  

Pro Francii představovala iniciativa LEADER+ už třetí zkušenost s uplatněním 

stejných metod, včetně principu bottom-up. Během téměř desetiletého vývoje se v této 

zemi vytvořily struktury spravující průběh všech aktivit iniciativy. Působilo v ní velké 

množství místních akčních skupin, které prošly výběrem i do dalšího období. Naproti 

tomu v České republice se státní správa i místní aktéři rozvoje venkova teprve učili 

iniciativu používat. Iniciativa byla přijata jako podopatření typu LEADER+ pro 

přechodné období 2004-2006 a byla uplatněna pouze první aktivita: Podpora 

integrovaným teritoriální strategiím rozvoje venkova pilotního charakteru, založeným 

na přístupu bottom-up a horizontálním partnerství. V rámci této první aktivity byly 

podávány projekty do dvou investičních záměrů: b) 1. skupina – realizace strategie a c) 

2. skupina - osvojování schopností. Přesto se pohybem zdola – nahoru vytvořila 

Národní observatoř venkova, která suplovala třetí aktivitu iniciativy „Vytváření sítí 

mezi venkovskými oblastmi“. Podobný proces proběhl také u druhé aktivity iniciativy 

týkající se navazování spolupráce mezi MAS. 

Pilotní charakter podopatření typu LEADER+ způsobil, že státní správa přidělila 

místním akčním skupinám jen velmi omezenou autonomii ve správě svěřených financí. 

Projekty, které si členové MAS na programovém výboru schválili, dále po formální 

stránce kontroloval SZIF, ale především podléhaly schválení financování ze strany 

Ministerstva zemědělství ČR. Projekty, které byly schváleny programovým výborem 

kterékoliv MAS ve Francii, dále po formální stránce kontrolovalo regionální pracoviště 

centra CNASEA, ale vlastní rozhodnutí o financování náleželo výhradně MAS. 

Principy přístupu bottom-up byly tedy lépe splněny ve Francii. 

K potvrzení či vyvrácení hypotézy práce jsem sestavila příčinný mechanismus, 

mezi jehož proměnné patřila iniciativa LEADER+, která měla spolupráci podpořit. 
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Další proměnnou byla motivace ke spolupráci. Vycházela jsem z předpokladu, že pro 

kvalitní spolupráci je nutná dostatečná motivace aktérů. Třetí proměnnou byla 

stanovena kvalita mezilidských vztahů mezi aktéry. Pokud by byly vztahy mezi aktéry 

ovlivněné neshodami, nemohla by spolupráce účinně fungovat. Důležitým hybatelem 

spolupráce je také přítomnost silného vůdce či vůdčí skupiny. Poslední proměnnou jsem 

si stanovila jakožto informovanost o iniciativě. Podle úrovně znalostí jsem soudila míru 

zapojení členů MAS do práce skupiny. 

Ke každé z proměnných jsem vytvořila soubor 2 – 5 otázek strukturovaného 

rozhovoru. Podle odpovědí členů MAS jsem poté došla k následujícím závěrům. 

Míra vazeb spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem byla ve 

francouzské MAS Pays d'Albret paradoxně slabší, než v Posázaví, o.p.s. Soukromý 

sektor byl málo zapojený do práce MAS, byl rozdrobený a hrál spíše roli pozorovatele. 

Naproti tomu veřejný sektor představoval jádro členské základny MAS a určoval 

způsob využívání svěřených financí.  

Důvody k takovéto konstelaci byly dány už v počátcích, kdy skupina vytvářela 

strategii rozvoje. Tato strategie byla založena na studiích východisek pro rozvoj oblasti, 

vypracovaných specializovanými agenturami. Na jejím vypracování se podílel 

zaměstnanec organizační složky MAS a místní politikové sdružení v syndikátu. 

Soukromý sektor tedy nemohl tento dokument ovlivnit. Výsledná strategie favorizovala 

aktivity veřejného sektoru a soukromý sektor proto nebyl příliš motivovaný k aktivní 

participaci na práci MAS. Naproti tomu místní akční skupina Posázaví, o.p.s. již od 

počátku diskutovala znění strategie se širokou veřejností a zahrnula co nejširší spektrum 

požadavků. 

Dalším problematickým bodem spolupráce mezi veřejným a soukromým 

sektorem ve francouzské místní akční skupině byla úroveň komunikace mezi členy 

a organizační složkou MAS. Předpokladatelné zvýhodnění veřejného sektoru oproti 

soukromému sektoru se podařilo v Posázaví, o.p.s. eliminovat aktivitou ředitele 

a organizační manažerky společnosti.  

V obou místních akčních skupinách byla přítomná jedna nebo více vůdčích 

osobností, které stimulovaly aktivitu členské základny. V Pays d'Albret byl touto 

osobností prezident syndikátu, bývalý zástupce departementu a starosta obce Nérac. 

V Posázaví, o.p.s. to byla skupinka čtyř až pěti osobností z obou sfér společnosti, což je 

opět předpoklad pro motivovanost na obou stranách. Informovanost o iniciativě byla 

v podstatě na obou stranách stejná. 

107 
 



Jak je možné, že nebyla spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem 

v MAS Pays d'Albret navázána ani po více jak deseti letech fungování iniciativy 

LEADER?   

Samotné uplatnění iniciativy LEADER není zárukou rozvoje kvalitní spolupráce 

v určité lokalitě. Je to příležitost pro spolupráci, poskytnuté finance jsou nástroj, jak 

udržet skupinu lidí pohromadě a pravidla iniciativy jsou metoda, jak ke spolupráci dojít. 

Základním předpokladem jsou ale ony nekodifikovatelné znalosti regionu, uvedené 

v teorii o učících se regionech. Je to celkové společenské „klima“ oblasti, které se váže 

na předchozí historický vývoj, politickou situaci země a mnoho dalších aspektů, které 

utvářejí místní aktéry a míru jejich zapojení do rozvoje oblasti. 

Iniciativa LEADER ale nepopiratelně zásadním způsobem přispěla pro 

nastartování procesu zapojení místních aktérů do rozvoje dané oblasti. Současně se 

jedná o výjimečnou metodu financování rozvoje venkova v rámci EU. Vzhledem 

k výrazným rozdílům v problematice rozvoje venkovských oblastí napříč Evropskou 

unií, vzhledem k současnému počtu 27 členů Unie a k faktu, že se i nadále počítá 

s dalším rozšiřováním, považuji metodu LEADER za skutečně funkční model rozvoje 

venkova. Posun rozhodování na nejnižší možnou úroveň směrem k lokálním 

problémům, uplatnění principu bottom-up, vypracování koherentní strategie rozvoje 

oblasti a zapojení všech složek místní společnosti podporuje efektivní alokaci 

vynaložených finančních prostředků. 
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Resumé 

Práce pojednává o jednom z nových přístupů k rozvoji venkova v EU, kterým je 

iniciativa LEADER. Tato iniciativa se vyznačuje zapojením místních aktérů do rozvoje 

venkova, vypracováním ucelené strategie rozvoje oblasti a přístupem bottom-up. 

Uplatněním tohoto principu ve dvou konkrétních členských zemích EU se zabývala 

první část práce. Pro porovnání jsem zvolila dva rozdílné členské státy: Českou 

republiku jako nový členský stát (2004), který ještě neměl s iniciativou LEADER žádné 

zkušenosti a Francii jako jeden ze zakládajících členských států EU. Stát, kde je 

iniciativa LEADER uplatňována od jejích počátků v roce 1991. Analýzou implementace 

iniciativy (podopatření typu LEADER+) jsem došla k závěru, že je princip bottom-up 

uplatňován ve větší míře ve Francii. V České republice výběr projektů konečných 

příjemců dotace musel projít dalším schvalovacím řízením přímo na Ministerstvu 

zemědělství ČR. Ve Francii o přidělení dotace rozhodovali členové MAS na 

programovém výboru. 

Ve druhé části práce jsem provedla komparativní případovou studii dvou 

konkrétních místních akčních skupin MAS Posázaví, o.p.s. (Česká republika, 

Středočeský kraj) a MAS Pays d'Albret (Francie, region Aquitaine). Mým cílem bylo 

potvrdit či vyvrátit hypotézu, kterou jsem stanovila v úvodu práce: Ve francouzské 

MAS byly díky dlouhodobým zkušenostem s iniciativou LEADER vytvořeny pevnější 

vazby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, než jak je tomu v případě 

české MAS. Východiskem mi byla řada strukturovaných rozhovorů se členy obou 

MAS. 

Tuto hypotézu nemohu potvrdit. Jak dokazuje teorie učících se regionů 

(Lundvall, Johnson), existují kodifikované znalosti, pod kterými si můžeme představit 

principy a pravidla iniciativy LEADER. Mimo ně ovšem existují nekodifikovatelné 

znalosti, které jsou dané specifickým prostředím v každé jednotlivé místní akční 

skupině. Zatímco Francie zažívá dlouhé období stability, Česká republika prošla 

v 90. letech 20. století obdobím transformace. Občané zažívají dříve nepoznané 

svobody a k tomu získali možnost sami rozhodnout o dalším rozvoji své oblasti, 

iniciativu LEADER. To je důvod, proč je aktivita členů akční skupiny a spolupráce 

mezi soukromým a veřejným sektorem v MAS Posázaví, o.p.s. silnější, než ve 

francouzské Pays d'Albret. 
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Summary 

This diploma thesis deals with a new approach to the rural development in the 

EU, which is the LEADER initiative. This initiative is significative by involving of 

local actors to the rural development, elaboration of coherent strategy of development 

and the bottom-up approach. First part of this thesis deals with the level of exercise of 

this principle in two concrete member states. I choosed two very different states for my 

comparaison: Czech republic as a new member state (2004), which has never used 

LEADER initiative and France as one of six founders of the EC, a country, where the 

LEADER initiative has been exercised since it's begginings in 1991. I've concluded my 

analyse of the implementation of this initiative (or sub-measure of LEADER+ type) by 

finding, that the bottom-up principle is exercited better in France than in the Czech 

republic. The selection of projects to be financed by LEADER initiative had to be 

approved directly by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The selection 

in France was done only by local action groups. 

I've realised a comparative case study of two concrete local action groups LAG 

Posázaví, o.p.s. (Czech Republic, Středočeský kraj) and LAG Pays d'Albret (France, 

Aquitane region) in the second part of my thesis. My target was to ratify or disprove a 

hypothesis defined in the opening of this paper: Tight cooperation between private and 

public sector of the society has been established rather in France than in Czech Republic 

thanks to long-term experiences obtained by exercise of the LEADER approach. A row 

of structured interwiews with members of LAGs served me as a starting point. 

I can't ratify my hypothesis. As proved by the learning regions theory (Lundvall, 

Johnson), there are codified knowledges – like principles and rules of the LEADER 

initiative – and knowledges that can not be codified. That knowledges are given by a 

specific ambience in every particular local action group. As France is passing through a 

long period of stability, Czech Republic passed the era of transformation in nineties. It's 

citizens got new freedoms and then the possibility to decide, by themselves, about the 

future development of their area, initiative LEADER. That's why the activity of 

members of the LAG Posázaví, o.p.s. and the cooperation between private and public 

sector is so significantly higher, than in the case of the French LAG Pays d'Albret. 

 

  

110 
 



Použitá literatura 

Autorské publikace 

Blažek, Jiří. Teorie regionálního vývoje: je na obzoru nové paradigma či jde pohyb 
v kruhu? In: Geografie – Sborník ČGS, č.3/1999, str. 141-159. 

Blažek, Jiří; Uhlíř, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 
Karolinum, Praha 2002. str. 158–163. ISBN: 80-246-0384-5. 

Čepelka, Oldřich. Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy – svazek 14/2001, Praha 2001. 

Fiala, Pitrová: Evropská unie, CDK, Brno 2006. ISBN: 80-7325-015-2. 

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005. str. 
173-175, ISBN: 80-7367-040-2. 

Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích: Od počátků státu po současnost, 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 80-7106-709-1. 

Hœffel, Daniel a kol. La décentralisation ed France: L’état des politiques publiques; La 
dynamique des réformes locales; La dimension européenne, Paris: La Découverte, 1996. 
ISBN: 2-7071-2604-7. str. 177-183. 

Chevallier, Pascal. L'approche LEADER en France. In: Halamska, Maria; Maurel, 
Marie-Claude: Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen LEADER, France – 
Hongrie – Pologne, CEFRES/IRWiR PAN 2010, ISBN: 978-80-86311-22-7. 

Kratochvíl, Petr. Teorie evropské integrace, Praha: Portál 2008. 224 s. ISBN: 978-80-
7367-467-0 str. 179-193. 

Mareš, Jiří a kol. Kvalita života u dětí a dospívajících I., MSD, Brno 2006. str.: 11-25. 

Mezřický, Václav (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, Praha 
2005. str. 79, ISBN: 80-7367-003-8. 

Pělucha, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu 
reforem SZP EU, ISBN 80-86684-42-3. 

Ritschelová, Iva a kol.: Politika životního prostředí: Vybrané kapitoly, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. str.: 10, ISBN: 80-7044-799-6. 

Svačinová, Tereza. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, In: Rozpočet 
a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. 2. aktual. vyd. Praha: Beck, C. H., 
2009, str. 197-319. ISBN 978-80-7400-011-9, str. 222. 

Verner, Pavel. Decentralizace ve Francii. 2008. Magisterská práce. Katedra 
mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, Brno, 65 str. 

Viktorová, Dana, Pělucha, Martin. Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci EU ve 
venkovských oblastech České republiky v kontextu vývoje zemědělské a venkovské 
politiky v Evropě. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005. 113 s. (Studie 
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 6/2005). ISBN 80-86729-21-4. 

111 
 



Vobecká, Jana. Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského 
a venkovského obyvatelstva v České republice, In: Demografie, 2009, roč. 51, č. 1, str. 
14-22. 

Wokoun, René a kol. Regionální rozvoj východiska regionálního rozvoje, regionální 
politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-
7201-699-0. str. 29. 

 

Publikace EU 

European Commision: Synthesis of mid-term evaluations of LEADER+ programmes, 
Final Report. Vienna, November 2006, Anr. A 2936.10 (100026). 

European Commision: The LEADER approach: A basic guide, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2006. ISBN: 92-79-02044-7. 

Evropská unie regionům, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 
2004, ISBN: 92-894-7338-X. 

Politika rozvoje venkova EU na období 2007–2013, Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006. ISBN: 92-79-03686-6. 

 

Publikace ČSÚ 

Publikace ČSÚ, Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji 
České republiky v letech 2000–2005, kód 1379-07. 

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky 
v letech 2000–2005, kód 1379-07, str. 9. 

Rozvoj venkova ve Středočeském kraji v letech 2000 až 2006. Praha: Český statistický 
úřad, 2007. 101 s. (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; kód 
13-2110-07). ISBN 978-80-250-1576-6. 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností: Středočeský kraj, 2004. Kód publikace 
13-2104-04. 

 

Publikace MZe ČR 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci 
integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj 
venkova (podopatření typu LEADER+) Operačního programu Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 („Pravidla MAS“). 

Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství, Pravidla LEADER+, září 2004. ISBN: 80-7084-363-2. 

Programový dokument OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004–2006, 
červen 2004. 

112 
 



 

Ostatní publikace 

Guide de gestion: Procedures aplicables au programme LEADER+. DATAR, 
CNASEA, srpen 2002. 

Chevallier, Pascal. Les experiences francaises dans le fonctionement du programme 
LEADER, ppt dokument, 2007. 

LEADER+ Programme national franҫais, DATAR, 22. června 2001. 

OECD Rural Policy Reviews: Spain. OECD, červen 2009, 280 str. ISBN: 978-92-64-
06006-7, str.: 119–120. 

Petit, Lionel. Rapport d'evaluation à mi-parcours du programme LEADER+, říjen 2005. 

(Spolu) práce, aneb využijte zkušenosti z Posázaví, Posázaví, o.p.s. 2005. 

Zpravodaj Pays d’Albret: Le journal des 26000 habitants du bassin de vie du Pays 
d’Albret, N°1. Leden 2004. 

 

Webové zdroje 

Agence de Services et de Paiement. http://www.asp-public.fr/. 

Businessinfo.cz: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/regionalni-a-
strukturalni-politika/1000521/4283/?page=2, staženo 12. prosince 2010. 

Businessinfo.cz: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/cr-stredni-vychodni-
evropa-5-let-v-eu/1000521/53103/, staženo 21. dubna 2010. 

Conseil Constitutionnel de la République Française, La Constitution du 4. octobre 1958, 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html , staženo 
12. dubna 2010. 

Council regulation (EC) No 1260/1999 of 21. June 1999 laying down general provisions 
on the Structural Funds, article 20 (c), str.: 20, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:en:HTML, staženo 
10. listopadu 2010. 

Česká informační agentura životního prostředí, http://www.ma21.cz/, staženo 23. února 
2010. 

DATAR: Missions, 
http://www.datar.gouv.fr/fr_1/datar_partenaires_44/datar_241/missions_2789.html, 
staženo 4. ledna 2011. 

Draft of Commission information brochure for the general public on Agenda 2000, str. 
5, http://ec.europa.eu/agenda2000/public_en.pdf, staženo 2. prosince 2010. 

ESPON: http://www.espon.eu/, staženo 17. prosince 2010. 

113 
 

http://www.asp-public.fr/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/regionalni-a-strukturalni-politika/1000521/4283/?page=2
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/regionalni-a-strukturalni-politika/1000521/4283/?page=2
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/cr-stredni-vychodni-evropa-5-let-v-eu/1000521/53103/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/cr-stredni-vychodni-evropa-5-let-v-eu/1000521/53103/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:en:HTML
http://www.ma21.cz/
http://www.datar.gouv.fr/fr_1/datar_partenaires_44/datar_241/missions_2789.html
http://ec.europa.eu/agenda2000/public_en.pdf
http://www.espon.eu/


Euractiv. www.euractiv.cz, Link dossier: Reformy společné zemědělské politiky, 
staženo 21. února 2010. 

European Commision, Boosting depressed urban areas: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_en.htm, staženo 22. dubna 2010. 

European Commision: Guidelines for the evaluation of LEADER+ programmes, 
January 2002, Document VI/43503/02-REV.1, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/guidelines/eval1_en.pdf. 

European Commision, Introduction to the URBAN Community Iniciative: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm, staženo 
22. dubna 2010. 

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/mainchar_regions_en.html, staženo 
23. února 2010. 

Evropská komise: Ex post Evaluation of the Leader I Community initiative 1989–1993, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm , staženo 14. prosince 2010. 

Evropská komise, Inforegio, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_cs.htm , staženo 21. dubna 
2010. 

Evropská komise: Leader+: Informace o členských státech. 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_cs.htm, staženo 
12. prosince 2010. 

Evropská komise: LEADER+ Observatory Contact Point: Country Sheets: Czech 
Republic, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/czechrepublic.htm, staženo 
2. prosince 2010. 

Evropská komise: LEADER+ Observatory Contact Point: Country Sheets: France, 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/france.htm, staženo 
2. prosince 2010. 

Evropská unie v České republice: Lisabonská strategie, 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm, staženo 22. února 2010. 

Fondy Evropské unie, slovník pojmů, http://www.strukturalni-
fondy.cz/Glosar/E/Evropsky-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-venkova-%28EAFRD, 
staženo 20. dubna 2010. 

Hendrych, Dušan: Krajské zřízení jako výsledek územní reformy, 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=329, staženo 5. března 2010. 

Hyyryläinen, Torsti; Pylkkänen, Päivi. Monograph FI: POMO and POMO+. Evropská 
komise: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/ann1fi.pdf, staženo 
17. prosince 2010. 

INTERACT, Sharing Expertise: http://www.interact-eu.net/, staženo 17. prosince 2010. 

114 
 

http://www.euractiv.cz/
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/guidelines/eval1_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/mainchar_regions_en.html
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/czechrepublic.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/france.htm
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm
http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/E/Evropsky-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-venkova-%28EAFRD
http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/E/Evropsky-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-venkova-%28EAFRD
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=329
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/ann1fi.pdf
http://www.interact-eu.net/


Internetový portál francouzského parlamentu: http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/decentralisation.asp , staženo 9. dubna 2010. 

Leader+: Stránky o iniciativě Leader+ v České republice: Národní observatoř venkova 
je budována zdola, 28. listopadu 2005. 
http://www.leaderplus.cz/cz/article.asp?article_id=119&lang_id=1, staženo 6. ledna 
2011. 

L'UNA: L'Autorité de gestion nationale: le Cnasea, http://www.una-
leader.org/leader/article.php3?id_article=173, staženo 4. ledna 2011. 

L'UNA: Les Groupes d'Action Locale franҫais (GAL), http://www.una-
leader.org/leader/rubrique.php3?id_rubrique=31, staženo 5. ledna 2011. 

L'UNA, Le territoire du GAL. http://www.una-
leader.org/leader/module.php3?pg=territoires_extra&id_structure=5&o=terr, staženo 
9. ledna 2011. 

L'UNA: Présentation de l'Unité nationale d'animation de réseau Leader+ franҫais, 
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=125, staženo 4. ledna 2011. 

MAS Posázaví, o.p.s.: Strategická vize – globální cíle. 
http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=492, staženo 9. ledna 2011. 

MAS Posázaví, o.p.s.: Vyhodnocení programu LEADER+, 
http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?area_id=31,33, staženo 10. listopadu 2010. 

Ministerstvo dopravy ČR: 
http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_Unie/Fondy_EU/PHARE.htm, staženo 21. dubna 
2010. 

Ministerstvo pro místní rozvoj: Portál územního plánování. http://portal.uur.cz/organy-
uzemniho-planovani/obce.asp, staženo 6. března 2010. 

Ministerstvo vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- 
zakonu/SearchResult.aspx?q=1948&typeLaw=zakon&what=Rok, staženo 5. března 
2010. 

Ministerstvo zemědělství ČR: Výroční zpráva o programu LEADER ČR 2008. 
http://eagri.cz/public/web/file/41179/Vyrocni_zprava_2008_LEADER_CR.pdf, staženo 
17. prosince 2010. 

Municipal, www.municipal.cz, Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., staženo 12. dubna 
2010. 

Národní síť místních akčních skupin ČR: Stanovy. 
http://www.nsmascr.cz/index.php?id=uvod.php, staženo 6. ledna 2011. 

Národní ústav odborného vzdělávání: Územně správní dělení České republiky. 
http://www.nuov.cz/informace-o-uzemne-spravnim-cleneni-ceske-republiky, staženo 
5. března 2010. 

Nicot, B. H. Urbain-rural: De quoi parle-t-on ? http://www.sirius-
upvm.net/doc/geo/urbain-rural.pdf, staženo 23. února 2010. 

115 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/decentralisation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/decentralisation.asp
http://www.leaderplus.cz/cz/article.asp?article_id=119&lang_id=1
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=173
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=173
http://www.una-leader.org/leader/rubrique.php3?id_rubrique=31
http://www.una-leader.org/leader/rubrique.php3?id_rubrique=31
http://www.una-leader.org/leader/module.php3?pg=territoires_extra&id_structure=5&o=terr
http://www.una-leader.org/leader/module.php3?pg=territoires_extra&id_structure=5&o=terr
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=125
http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=492
http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?area_id=31,33
http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/PHARE.htm
http://portal.uur.cz/organy-uzemniho-planovani/obce.asp
http://portal.uur.cz/organy-uzemniho-planovani/obce.asp
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-%20zakonu/SearchResult.aspx?q=1948&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-%20zakonu/SearchResult.aspx?q=1948&typeLaw=zakon&what=Rok
http://eagri.cz/public/web/file/41179/Vyrocni_zprava_2008_LEADER_CR.pdf
http://www.municipal.cz/
http://www.nsmascr.cz/index.php?id=uvod.php
http://www.nuov.cz/informace-o-uzemne-spravnim-cleneni-ceske-republiky
http://www.sirius-upvm.net/doc/geo/urbain-rural.pdf
http://www.sirius-upvm.net/doc/geo/urbain-rural.pdf


Oficiální internetové stránky EU: 
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm, staženo 21. dubna 2010. 

Oficiální internetové stránky Iniciativy LEADER II: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/LEADER2/rural-en/euro/p1-1.htm, staženo 
12. prosince 2010 

OSN: Johannesburg summit 2002, 
http://www.un.org/jsummit/html/brochure/brochure12.pdf, str. 4, staženo 23. února 
2010. 

Pavlíková, Gabriela. Program LEADER ČR – nástroj pro rozvoj venkova. Zdroj: 
www.mmr-vyzkum.cz/infobanka/DownloadFile/134949.aspx, staženo 11. listopadu 
2010. 

Pays d'Albret: De LEADER+ à LEADER. http://www.pays-
albret.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=109, staženo 
9. ledna 2011. 

Pecka, Aleš. Francie: decentralizace jako politické téma, 
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=639, staženo 9. dubna 2010. 

Portál veřejné správy České republiky: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=36/1960, staženo 5. března 
2010. 

Portál veřejné správy České republiky. 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=128/2000, staženo 6. března 
2010. 

Presidency Conclusions: Göteborg European Council 15 and 16 june 2001, 
http://ec.europa.eu/governance/impact/background/docs/goteborg_concl_en.pdf, str. 4, 
staženo 22. února 2010. 

Rural development in the European union - Statistical and Economic Information – 
Report 2009, Section 3.1: Importance of Rural Areas. Podle rozdělení OECD NUTS3. 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009_Chapter3-1.pdf, 
staženo 3. března 2010. 

Směrnice Evropské komise ze dne 14. dubna 2000: Commision notice to the member 
states of 14 April 2000 laying down guidelines for the Community initiative for rural 
development (Leader+) (2000/C 139/05). http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:139:0005:0013:EN:PDF, 
staženo 10. listopadu 2010. 

Středisko empirických výzkumů STEM. http://www.stem.cz/clanek/1605, staženo 
7. března 2010. 

Studie Pays d’Albret: Une stratégie de développement à partir du Patrimoine en Pays 
d’Albret, 2004. http://www.pays-
albret.fr/images/stories/2008/pdf/1re%20phase%20stratgie%20de%20developpement.p
df, staženo 8. ledna 2011. 

116 
 

http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-en/euro/p1-1.htm
http://www.un.org/jsummit/html/brochure/brochure12.pdf
http://www.mmr-vyzkum.cz/infobanka/DownloadFile/134949.aspx
http://www.pays-albret.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=109
http://www.pays-albret.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=109
http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=639
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=36/1960
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=128/2000
http://ec.europa.eu/governance/impact/background/docs/goteborg_concl_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009_Chapter3-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:139:0005:0013:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:139:0005:0013:EN:PDF
http://www.stem.cz/clanek/1605
http://www.pays-albret.fr/images/stories/2008/pdf/1re%20phase%20stratgie%20de%20developpement.pdf
http://www.pays-albret.fr/images/stories/2008/pdf/1re%20phase%20stratgie%20de%20developpement.pdf
http://www.pays-albret.fr/images/stories/2008/pdf/1re%20phase%20stratgie%20de%20developpement.pdf


SZIF: Co je SZIF. http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o-nas/co-je-szif, staženo 
6. ledna 2011. 

Varvažovská, Pavla. Přínos dobrovolného sdružení obcí pro rozvoj daného regionu. 
Podklady pro konferenci Veřejná správa 2010, 2010. http://hdl.handle.net/10195/38027, 
staženo 9. ledna 2011. 

 

  

117 
 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o-nas/co-je-szif
http://hdl.handle.net/10195/38027


118 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozdělení EU podle typologie OECD na regionální úrovni NUTS 3 
(mapa). 

Příloha č. 2: Bodovací kritéria uplatněná pro ohodnocení strategie, při výběru 
MAS pro realizaci strategie v rámci podopatření typu LEADER+ v ČR (tabulka) 

Příloha č. 3: Místní akční skupiny ve Francii mezi lety 2000-2006 (mapa) 

Příloha č. 4: Umístění Pays d 'Albret v departementu Lot et Garonne (mapa) 

Příloha č. 5: Pays d'Albret (mapa) 

Příloha č. 6: Deset vybraných MAS během podopatření typu LEADER+ v České 
republice (mapa) 

Příloha č. 7: MAS Posázaví, o.p.s. (mapa) 

Příloha č. 8: Otázky strukturovaného rozhovoru (dokument) 

 



Přílohy 

Příloha č. 1: Rozdělení EU podle typologie OECD na regionální úrovni NUTS 3 
(mapa). Zeleně jsou označeny převážně venkovské oblasti, žlutě významně venkovské 
oblasti a červeně výrazně městské oblasti. Zdroj: 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/RD_Report_2009_Chapter3-1.pdf. 
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Příloha č. 2: Bodovací kritéria uplatněná pro ohodnocení strategie, při výběru 
MAS pro realizaci strategie v rámci podopatření typu LEADER+ v ČR (tabulka). 
Zdroj: 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumen
ty_ke_stazeni%2Fop%2F02%2F21%2F214%2F2141%2F2400.pdf. 
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Příloha č. 3: Místní akční skupiny ve Francii mezi lety 2000-2006 (mapa). Zeleně 
označené jsou MAS, které za své prioritní téma zvolily: „zlepšování kvality života 
a životního prostředí ve venkovských oblastech“. Pays d'Albret leží v regionu 
Aquitaine. Zdroj: L'UNA: 
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=77. 
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Příloha č. 4: Umístění Pays d 'Albret v departementu Lot et Garonne (mapa). 
Zeleně znázorněno území Pays d'Albret. Žlutě znázorněny obce, které se odtrhly v roce 
2002. 
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Příloha č. 5: Pays d'Albret (mapa). Na mapě jsou zobrazena jednotlivá společenství 
obcí a tři samostatné obce (růžová barva). 
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Příloha č. 6: Deset vybraných MAS během podopatření typu LEADER+ v České 
republice (mapa). MAS Posázaví, o.p.s. leží ve Středočeském kraji a je zvýrazněna 
šedivou barvou. Zdroj: NS MAS, získáno osobně od zaměstnance NS MAS. 
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Příloha č. 7: MAS Posázaví, o.p.s. (mapa).  
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Příloha č. 8: Otázky strukturovaného rozhovoru (dokument).  

1. Můžete mi pro začátek říci něco o Vás? A posléze přiblížit Vaši firmu / 
organizaci / obec / společenství obcí? 

2. Co Vás vedlo ke členství v MAS? Bylo to Vaše vlastní rozhodnutí, nebo jste byl 
nějakým způsobem dotlačen? 

3. Jak dlouho je Vaše firma / organizace / obec / společenství obcí členem MAS? 
4. Profituje Vaše firma / organizace / obec / společenství obcí i z jiných fondů, ať 

už státních či evropských? Jaké místo mezi nimi zaujímá iniciativa LEADER? 
5. Popište mi prosím problémy (hospodářské, demografické, sociální atd.), jakým 

čelí oblast MAS. 
6. Můžete mi popsat historii vzniku MAS? Za jakým účelem MAS vznikla, na jaké 

problémy (hospodářské, demografické, sociální) má odpovídat?  
7. Kdo byl hlavním iniciátorem založení MAS? 
8. Mohl byste mi jmenovat nějakého silného leadera spolupráce v oblasti? 
9. Co si myslíte o členské základně MAS? Jsou zde dostatečně zastoupeni všichni, 

kdo se významně podílejí nebo mohou podílet na rozvoji této oblasti? 
Podnikatelé, obce, zájmové skupiny... 

10. Odpovídá zvolená strategie MAS na potřeby Vaší firmy / organizace / obce / 
společenství obcí? Jaké jsou potřeby Vaší firmy / organizace / obce / 
společenství obcí? 

11. Když se zaměříme na projekty, které probíhaly či probíhají pod iniciativou 
LEADER+ / podopatření typu LEADER+, jaké projekty převažovaly?   

12. Jsou projekty, které Vám přijdou rozumné, ale neprošly? Proč? 
13. Jaké místo mezi ostatními projekty zaujímají projekty zaměřené na řeku 

Sázavu? Jaké projekty už byly uskutečněny, kdo byl jejich navrhovatelem. 
14. Kdo je nejčastěji navrhovatelem projektů? Je to subjekt z veřejného či ze 

soukromého sektoru? 
15. Jaký je Váš názor na iniciativu LEADER? (Princip rozhodování zdola nahoru, 

vypracování strategií rozvoje, navazování spolupráce mezi soukromým 
a veřejným sektorem...) 

16. Myslíte si, že je způsob získávání dotací z LEADERu jednoduchý? 
(Byrokratická zátěž.) Je celý proces dostatečně transparentní? 

17. Jedním ze základních poslání iniciativy LEADER je snaha o rozvinutí 
spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Myslíte si, že se to 
v Posázaví podařilo?  

18. Vydržela by tato spolupráce, i kdyby byla iniciativa LEADER definitivně 
ukončena? 

19. Jak probíhá komunikace mezi MAS a Vámi?  
20. Existuje nějaká obec, zájmové sdružení, podnikatel či někdo jiný, kdo se ucházel 

o členství v MAS, ale nebyl přijat? Proč? 
21. Jste spokojený s fungováním MAS, nebo byste některé věci změnil? 
22. Probíhá spolupráce mezi členy MAS Posázaví bez problémů?  
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