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Aktivita obcí ve Spole čném regionálním opera čním programu a její p říčiny 
 
Abstrakt 
Aktivita lokálních aktérů a jejich vliv na místní rozvoj je zejména v posledních letech 

intenzivně diskutovaným tématem, hlavně ve vztahu možného využívání strukturálních fondů 

Evropské unie. Pro Českou republiku se oblast potenciálního využití evropských finančních 

prostředků stala aktuální v květnu 2004, kdy se stala členem tohoto společenství (již předtím 

však mohla čerpat prostředky z předstupních programů). Tato diplomová práce se zabývá 

aktivitou obcí a měst ve Společném regionálním operačním programu (SROP) v modelovém 

území okresů Benešov, Beroun a Příbram. Snaží se najít souvislosti mezi populační velikostí, 

zkušeností s předvstupními programy, sociálním kapitálem, geografickou polohou a aktivitou 

obcí v tomto programu. V oblasti řízených rozhovorů s představiteli obcí a měst se pak práce 

snaží analyzovat další, spíše subjektivní faktory, mající vliv na zapojení obce do strukturálních 

fondů. Oblastí zájmu je také přenos know-how o čerpání zdrojů z OP SROP a míra spolupráce 

mezi obcemi navzájem. Díky OP SROP mohou obce významným způsobem ovlivnit nejen svůj 

vlastní rozvoj, ale i rozvoj celého regionu.  
 

Klíčová slova:  lokální aktéři – obce, Společný regionální operační program, populační 

velikost, předvstupní programy, sociální kapitál, geografická poloha 

 

The activity of municipalities in Joint Regional Op erational Program and 

its causes 

 
Abstract 
The activity of local actors and their impact on local development is especially in last years 

intensively discussed Theme, mainly in relationship with possible using European Structural 

Funds. The issue of potential using European financial means became actual for Czech Republic 

in May 2004, when joined this association (however Czech Republic could use some means 

from PHARE/SAPARD already before). This diploma deals with the activity of municipalities 

and cities in Joint Regional Operational Program (JROP) in model area of Benešov, Beroun and 

Příbram districts. It endeavours to find out connections between population dimension, 

experience with PHARE/SAPARD programs, social capital, geographic aspects and activity of 

municipalities in this program. This diploma means to analyse also other more subjective 

factors that have influence integration of municipalities in Structural Funds in controlled 

interviews with representatives of municipalities and cities. There is also concern in know-how 

transfer about how to use sources from JROP and level of co-operation between the 

municipalities together. Due to JROP the municipalities can significantly influence not just their 

own development, but the development of the whole region. 
 

Keywords:  local actors – municipalities, Joint Regional Operational Program, population 

dimension, PHARE/SAPARD programs, social capital, geographic aspect 
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Úvod  

 
Diplomová práce „Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu a její 

příčiny“  se zabývá v dnešní době aktuálním tématem čerpání dotací z Evropské unie lokálními 

subjekty – konkrétně obcemi a městy.  

Se vstupem do Evropské unie se obcím v České republice otevřela jedinečná příležitost 

čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a významným způsobem tak ovlivnit 

nejen svůj vlastní rozvoj, ale i rozvoj svého regionu. Lokálním iniciativám a jejich vlivu na 

regionální rozvoj se věnuje stále více pozornosti – obzvlášť v poslední době v souvislosti 

se členstvím v Evropské unii. Řada podpůrných programů Unie je totiž na aktivitě lokálních 

veřejných, neziskových či soukromých aktérů založena.   

Tato diplomová práce se zabývá Společným regionálním operačním programem, který byl 

jako jeden z mála programů programového období 2004–2006 zaměřen regionálně – tedy na 

podporu projektů, které spadají do působnosti krajů a obcí. Práce se zabývá aktivními                    

i neaktivními obcemi v již zmíněném operačním programu v modelovém území okresů Benešov, 

Beroun a Příbram.  

Ústředním tématem této práce je objasnění příčin, které mohou mít vliv na přihlášení obce 

do OP SROP. Práce se zabývá jak populačně malými obcemi, tak velkými městy a zkoumá 

společné/odlišné příčiny aktivity v již jmenovaném programu. Stejně tak se práce zabývá 

příčinou pasivity vybraných obcí a měst. 

Aktivita obce jako lokální iniciativy může být ovlivněna řadou vnějších i vnitřních faktorů 

(blíže viz Blažek a Uhlíř 2002). Práce je zaměřena především na hledání souvislostí s populační 

velikostí obce, se zkušenostmi z předvstupních programů, se sociálním kapitálem obce              

a s horizontální geografickou polohou obce. Na analýzu dalších podružných faktorů (jako např. 

osoba starosty, účast na školeních o evropských programech, využívání různých zdrojů 

informací….) pak byl zaměřen řízený rozhovor se zástupci jak obcí aktivních, tak pasivních 

v OP SROP v programovém období 2004–2006. V souvislosti se čtyřmi vybranými základními 

faktory (i s řízeným rozhovorem) byly vytyčeny následující cíle a otázky:  

� prověřit vztah mezi populační velikostí obcí, zkušenostmi obcí v předvstupním 

programech PHARE/SAPARD, sociálním kapitálem obce, geografickou polohou obce  

a aktivitou obcí v OP SROP 

� prověřit nejen vliv těchto čtyř faktorů na přihlášení obcí do OP SROP, ale také na 

úspěšnost obce v získání finančních prostředků v OP SROP 

� analyzovat a zhodnotit další, spíše subjektivní faktory, které mohou mít vliv na aktivitu 

či pasivitu obcí v přihlášení se do OP SROP (osobnost starosty jako důležitého aktéra 

rozvoje v malých obcích, přítomnost specialisty na dotace ve větších obcích apod.) 

� zjistit míru přenosu informací a know-how a míru spolupráce mezi samotnými obcemi 

i jednotlivými aktéry uvnitř obce navzájem 
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� interpretovat přenos zkušeností, získaných v rámci realizace projektů v OP SROP do 

nového programového období 2007–2013 (ale také přenos zkušeností z předvstupních 

programů) 

Diplomová práce se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících částí. 

První část práce – teoretická – je zaměřená na hodnocení postavení obcí a jejich roli při 

usměrňování lokálního rozvoje. Kapitola č. 2 je věnována  obecní samosprávě ve vztahu 

k lokálnímu rozvoji. Diskutován je vývoj a význam obecní samosprávy a regionální politiky 

v České republice a v souvislosti s nimi i problematika populačně malých obcí. Na to navazuje 

kapitola věnovaná regionální politice Evropské unie – se zaměřením na význam předvstupních 

programů a OP SROP pro obce a podrobněji je tu také nastíněna problematika podání žádosti           

o dotace. Tato kapitola se zabývá jak minulým programovým obdobím 2004–2006, tak novým 

programovým obdobím 2007–2013, obzvláště Regionálním operačním programem a jeho 

návazností na Společný regionální operační program. Další část práce se zabývá sociálním 

kapitálem a jeho možnému vlivu na regionální rozvoj obce. Z důvodu obtížnosti jeho 

interpretace je zde i podrobně nastíněna metodika měření sociálního kapitálu. Následuje část 

věnovaná cílům a vysloveným hypotézám této práce a dále část věnovaná metodickým 

postupům (práce se statistickými daty, řízený rozhovor), které jsou užívány v diplomové práci    

a rozborem datových zdrojů.  

Druhá část práce – výzkumná – se již blíže zabývá konkrétními obcemi, aktivními          

v OP SROP. Vychází z dostupných statistických dat, prostřednictvím kterých analyzuje 

souvislosti populační velikosti obce, její aktivity v předvstupním programu, sociálního kapitálu 

obce a vzdálenosti od hierarchicky nadřazeného centra s aktivitou obce ve Společném 

regionálním operačním programu. Následuje rozbor řízeného rozhovoru s obcemi aktivními        

i pasivními v OP SROP, zaměřený na určité charakteristiky, které mohou odrážet aktivitu 

v přihlášení své obce do OP SROP a nejsou obsaženy ve statistikách.  

Závěr tvoří diskuze hypotéz o vlivu již zmiňovaných faktorů na aktivitu obcí v OP SROP    

a také shrnutí konkrétních poznatků, zjištěných při uskutečněném řízeném rozhovoru 

s představiteli obcí v okresech Benešov, Beroun a Příbram. 
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2. Obecní samospráva ve vztahu k regionálnímu rozvo ji  

 
2.1 Základní terminologie a vymezení území  
 
„Legislativně je obec definována v § 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích: Obec je základním 

územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí 

území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“ (Maříková 2005, str. 37) 

Obecně lze tedy jako obec označit všechna města i vesnice, bez ohledu na velikost. Obec může 

být složena z jednoho nebo více sídel (základních sídelních jednotek) – z částí území obce 

s jednoznačnými územně technickými podmínkami.  

K vymezení venkovských a městských sídel se všeobecně používá několik způsobů. Jako 

základní lze zmínit rozdělení dle správního vymezení (městský/obecní úřad) a dle počtu 

obyvatel (nejčastěji používaná hranice je 2 000 obyvatel). Tyto způsoby vymezení jsou 

nejjednodušší a také snadno měřitelné. Proto jsou nejčastěji využívány jako kvantitativní 

ukazatelé ve statistických měřeních. Dalšími možnostmi vymezení venkovských/městských 

obcí jsou ekonomická definice sídla, podíl vyjíždějících, převládající urbanistické                      

a architektonické znaky atd. (Perlín 2006). Pro účely této práce bylo zvoleno vymezení na 

základě typu úřadu v obci (ze statistických důvodů).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Celkový obraz rozmístění obcí v České republice podle počtu obyvatel se dle Müllera (2005) 

skládá ze dvou faktorů: z velikosti jednotlivých sídel a z jejich integrovanosti do 

administrativních obcí, které prošly nejprve nuceným slučováním obcí (k 1. 1. 1990 – 4 100 

obcí) a poté dezintegrací obcí (k 1. 1. 2001 – 6 258 obcí). Výsledkem je soustředění velmi 

malých sídel zejména ve středních a jižních Čechách a na Vysočině. Velká sídla leží naopak 

zejména na jižní Moravě, v severních Čechách a na severní Moravě. 

Sledované území tvoří okresy Benešov, Beroun a Příbram, vytvářející jihozápadní hranici 

Středočeského kraje. Tabulky 1) a 2) dokumentují rozdrobenost sídelní struktury oblasti. 

V řešeném území okresů Beroun, Benešov a Příbram se nachází celkem 321 obcí – z toho         

208 obcí do 500 obyvatel. Pouze necelých 7% z celkového počtu obcí tří okresů tvoří obce se 

statutem města. Okresy Benešov a Příbram se vyznačují v rámci Středočeského kraje nejen 

větším počtem malých obcí, ale také obcí s větším počtem místních částí. Průměrný počet 

místních částí na obec za Českou republiku je 2,4 (Malý lexikon obcí 2007), v modelovém 

území připadá průměrně na obec 3,42 místních částí. Větší počet částí obcí často souvisí s větší 

rozlohou spravovaného území, které samozřejmě vyžaduje vyšší finanční náklady obce. 

Možnost čerpání finančních  prostředků ze SF EU je tak pro tyto obce opět o něco obtížnější.  

 

 

   



 15 

     Tabulka 1) Struktura obcí podle velikostních kategorií obcí 

Velikostní 
kategorie obcí

Počet obcí
Průměrná 
velikost 

obce
Počet obcí

Průměrná 
velikost 

obce
Počet obcí

Průměrná 
velikost 

obce
Počet obcí

Průměrná 
velikost 

obce
do 199 18 132 42 111 32 122 92 122

200 - 499 30 338 36 309 50 305 116 317
500 - 999 21 681 19 685 24 680 64 682

1 000 - 1 999 10 1346 10 1195 7 1327 27 1289
2 000 - 4 999 3 2804 5 3464 5 3004 13 3091
5 000 - 9 999 2 6448 1 5345 2 7870 5 6554

10 000 - 19 999 1 17997 2 14140 0 0 3 16069
20 000 - 49 999 0 0 0 0 1 34660 1 34660

Beroun Benešov Příbram modelové území 

 
      Zdroj: Malý lexikon obcí 2007, vlastní výpočty 
 

      Tabulka 2) Počet místních částí obcí podle velikostních kategorií obcí 

Velikostní 
kategorie obcí

Počet 
místních 
částí 

Průměr na 
obec

Počet 
místních 
částí 

Průměr na 
obec

Počet 
místních 
částí 

Průměr na 
obec

Počet 
místních 
částí 

Průměr na 
obec

do 199 23 1,28 69 1,64 42 1,31 134 1,46
200 - 499 43 1,43 133 3,70 125 2,50 301 2,60
500 - 999 28 1,33 150 7,89 103 4,29 281 4,39

1 000 - 1 999 30 3,00 89 8,90 44 6,29 163 6,04
2 000 - 4 999 7 2,33 77 15,40 60 12,00 144 11,08
5 000 - 9 999 8 4,00 8 8,00 12 6,00 28 5,60

10 000 - 19 999 7 7,00 22 11,00 0 0,00 29 9,70
20 000 - 49 999 0 0,00 0 0,00 18 18,00 18 18,00

Beroun Benešov Příbram modelové území 

 
      Zdroj: Malý lexikon obcí 2007, vlastní výpočty 

 
2.2 Územní jednotky pro strukturální a regionální p olitiku v Evropské 
unii 
 
V Evropské unii se používá tzv. nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS. 

Zásadní význam má jejich vymezení jednak pro statistické potřeby EU, jednak pro účely 

zařazení regionů různé úrovně pod různé cíle strukturální politiky EU.  

Podle počtu obyvatel jsou definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území, které 

jsou znázorněny v tabulce 3). 
 

                          Tabulka 3) Hlavní úrovně regionálního členění území 

Úroveň 
doporučený minimální 

počet obyvatel 

doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III  150 000 800 000 

                           Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
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                         Obrázek 1) Mapa regionů soudržnosti NUTS II v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                           Zdroj: http://www.nvf.cz/phare/dokumenty2003/mapa.doc 
 

 V České republice existovalo tradičně správní dělení území na kraje, kterému odpovídá 

členění na úrovni NUTS III (kraje). Mezi stát (NUTS I) a kraje (NUTS III) bylo však nutné 

zahrnout úroveň NUTS II – tzv. regiony soudržnosti (na obrázku 1). Právě na úroveň NUTS II 

je orientována podpora z fondů EU. Na základě regionálních rozdílů (počtu obyvatel, míry 

nezaměstnanosti, HDP na hlavu a rozlohy) jsou přisouzeny jednotlivým regionům příslušné 

váhy, kterým odpovídá přidělený obnos finančních prostředků z evropských fondů. Sledované 

území okresů Benešov, Beroun a Příbram spadá do regionu soudržnosti Střední Čechy. 

 Kromě tří úrovní NUTS existují ještě dvě nižší úrovně územněsprávního členění, které již 

nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU (tabulka 4). Jedná se o lokální 

administrativní jednotky (LAU).  
 

                                 Tabulka 4) Členění území České republiky 

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III  Kraje 14 

LAU I Okresy  76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

                                 Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 

 
2.3 Územní administrativa 
 

Protože se tato práce zabývá pouze obcemi jakožto subjekty lokálního rozvoje, je nutné věnovat 

se blíže oblasti samosprávného působení obcí a objasnit základní pojmy s tím související. 

Základním termínem je bezesporu veřejná správa, kterou Perlín (1996) ve shodě            

s Průchou (1995) vymezují jako souhrn státní správy, územní samosprávy a profesní 
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samosprávy. Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem a stát ji vykonává 

prostřednictvím vlastních orgánů – tzv. orgánů státní správy (Perlín 1996). Územní samospráva 

je tvořena veřejnoprávními korporacemi, tedy subjekty nestátního charakteru, kterým stát předal 

část moci a pověřil je samosprávným obhospodařováním těchto náležitostí (Perlín 1996). 

Korporace vykonávají veřejnou správu svým jménem. Profesní samospráva představuje 

specializovaný příklad veřejné moci, kdy stát část své moci svěřil do výkonu specializované 

(profesní, zájmové) korporaci, která ji pak vykonává svým jménem (např. komory)            

(Perlín 1996).  

Územní administrativa má největší význam pro řízení územního vývoje a to nejen v užším 

politickém smyslu, ale především ve smyslu komplexním (Hampl 2001). Jedná se o integrální 

koordinační funkci lokální a regionální samosprávy, která „musí“ harmonizovat ekonomické, 

sociální, politické a ekonomické procesy. Za socialismu byla potlačována aktivita územních 

subjektů, vše bylo řízeno centralisticky a to vedlo ke značným deformacím regionálního vývoje 

a v podstatě k neexistenci regionální politiky jako takové. V dnešní době je naopak posilována 

územní samospráva a Hampl tvrdí, že tato decentralizace moci je jedním z klíčových procesů 

v rozvoji demokratizace společnosti (Hampl 2001). O zmenšování zasahování státu  do rozvoje 

(welfare), souběžnosti decentralizačních i centralizačních tendencí v celé hierarchii samosprávy 

a státní správy a flexibilního systému zdatnosti na lokální a regionální úrovni píše                       

i Dostál (2000). Dostál (2000) také tvrdí, podobně jako Hampl (2001), že veškeré tendence 

v územní samosprávě a státní správě musí být hodnoceny v širším kontextu vývoje sociální 

organizace na určité úrovni.  

 
2.4 Obnovení územní samosprávy v České republice 
 
Primárním úkolem transformace územní administrativy bylo tedy formování soustavy územní 

samosprávy. Vzhledem k obtížnosti úkolu a absenci strategického a systémového přístupu při 

jeho řešení však došlo k několika parciálním, nedostatečně koordinovaným krokům          

(Hampl 2001). Samospráva obcí byla obnovena již v roce 1990, kdežto kraje byly schváleny až 

v roce 1997 a reálně zavedeny až od roku 2000 (Hampl 2005). Perlín (1996) uvádí jako příčinu 

odkládání  vzniku samosprávných regionálních jednotek především politické důvody a obtíže 

s vymezením kompetencí těchto celků.  

„Obnovu samostatně působnosti obcí zajistil zákon o obecním zřízení č.367/1990 Sb., který 

znovu obnovil obec jako samosprávnou základní územní jednotku a vymezil celou řadu 

kompetencí, které obec v samostatné působnosti zajišťuje.“ (Perlín 1996, str. 316) 

Nejvýznamnější změny, které nový zákon o obcích zavedl, byly právo obce nakládat s vlastním 

majetkem, samostatně hospodařit, schvalovat koncepci svého územního rozvoje a volit své 

představitele (Perlín 1996). Důsledkem byl nárůst počtu obcí z původních 4 158 na                  

cca 6 250 obcí jako reakce na předchozí nucené slučování obcí v socializmu. Důvodem 

dezintegrace byl značný optimismus lokálních představitelů, týkající se možností vyššího podílu 

státních dotací pro samostatné obce (Perlín 1996). 
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Neúměrná četnost a velikostní rozdrobenost obcí je jedním ze zásadních problémů české 

územní administrativy. Průměrná velikost obce nedosahuje ani 1 700 obyvatel a mediánová 

velikost je pod 400 obyvatel (Hampl 2005). Současný stav je tedy jen obtížně měnitelný             

a vyvolává vážné problémy fungování lokální samosprávy. Jedná se především o ekonomické     

a organizační  problémy většiny obcí. S ekonomickou situací obcí souvisí i sféra financování 

obcí, kde došlo k zásadní změně přechodu od centrálních dotací k uplatnění vlastních příjmů. 

Podmínky financování pak byly opakovaně měněny a rozvojové strategie obcí narušeny (růst 

zadluženosti). Systém financování se dosud orientoval hlavně podle populační velikosti obce      

a obzvlášť pro malé obce byl značně demotivující. Nedostatečná organizační výkonnost obcí 

vynucuje vytváření řady dalších specializovaných administrativních struktur v lokální až 

mikroregionální úrovni: matriční, stavební a finanční úřady, obce s pověřeným obecním úřadem 

(tzv. obce II. stupně) a obce s rozšířenou působností (tzv. obce III.stupně).  Hampl (2005) vidí 

vážný problém i v absenci územní samosprávy na nižší regionální úrovni. Současná hierarchie 

samosprávných jednotek je značně neproporcionální (6 258 obcí a 14 krajů) a tudíž nežádoucí 

vzhledem k četnosti obcí. Problémem je i částečný průnik v působnosti samosprávy a státní 

správy (delegování státní správy na obce III.stupně).  Proces transformace veřejné správy lze 

tedy chápat jako značně složitý a stále neukončený (Hampl 2005).  

 
2.5 Problematika malých obcí 
 
Podkladem  hypotézy, že  Populačně větší obce jsou aktivnější a také úspěšnější v procesu 

žádání o podporu ze SROP, jsou organizační a ekonomické problémy malých obcí a proto je 

jejich problematice věnována podrobnější kapitola. 

Existují dva základní přístupy, týkající se existence malých obcí. První z nich bývá 

podporován představiteli místních samospráv, kteří se nechtějí vzdát své samostatnosti. Tvrdí, 

že existence a rozvoj malých venkovských obcí je velmi důležitým společenským                      

a demokratickým jevem – počátkem opětovného vztahu k rodné obci, sousedské sounáležitosti       

a práva i morální povinnosti spolurozhodovat o životě obce (Trnková 2003). Stoupenci tohoto 

přístupu obhajují především pozitivní vliv malých obcí na celkový rozvoj venkova a zachování 

tradic.  

Druhý přístup je podporován státní správou  a zdůrazňuje ekonomické  a politické principy. 

Malé obce mají problémy se zajištěním stabilního fungování politických reprezentací, 

autonomním hospodařením apod. (Hampl, Müller 1998). Tento přístup podporuje integraci 

menších obcí pro zvýšení efektivnosti místní správy.  S čerpáním dotací z EU souvisí především 

druhý přístup, proto se jím tato práce zabývá podrobněji. 

„Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují možnost samostatného a nezávislého 

rozhodování všech obcí je stupeň jejich finanční nezávislosti.“ (Blažek 1993, s. 154) Při čerpání 

dotací ze strukturálních fondů to platí dvojnásob, protože obce si musí schválený projekt 

nejdříve zafinancovat samy a až zpětně je jim proplacena část investic. Během 10 let došlo 

k několika změnám ve financování obcí. Opakované změny podmínek, související s dilematem 
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mezi  principem solidarity a zásluhovosti, měly zásadní vliv na  rozpočty  obcí.  Výnosy  daní  

byly  přerozdělovány  dle  počtu  obyvatel  jednotlivých  obcí a k tomu modifikovány 

koeficienty. Populačně malé obce měly tak finance právě jen na svůj provoz, nikoliv však na 

další investice a s tím související rozvoj. V roce 2007 byla schválena novela zákona                   

o rozpočtovém určení daní. Hlavní změnu lze spatřit v metodice výpočtu podílu jednotlivých 

obcí na sdílených daních. Novela stanovuje, že obcím budou přiděleny peníze také dle poměru 

celkové výměry jejich území k celkové výměře katastrálních území všech obcí. K tomu se přičte 

podíl počtu obyvatel k počtu obyvatel všech obcí a to vše se pak upraví podle zákonem 

stanovených koeficientů. Výrazněji si polepšily především malé obce na rozdíl od těch velkých, 

což je také předmětem kritiky. Rychle přijatá novela neřeší dopady daňových změn, vyvolaných 

reformou financí a nesplňuje tak jeden ze základních požadavků a to, aby rozpočty měst a obcí 

měly dlouhodobou stabilitu (http://.denik.obce.cz). Předpokládá se, že snižováním daňových 

příjmů v následujících letech bude vyvolán značný tlak na rozpočty obcí v příštích letech 

(http://denik.obce.cz). Fakticky tedy obce novou reformou nic nezískaly. 

S investičními problémy malých obcí souvisí i jejich nedostatečná občanská                         

a infrastrukturní vybavenost. Existují zde velké rozdíly, související hlavně s výší příjmů 

jednotlivých obcí  a také s nestejnou úrovní vybavenosti obcí z předchozích let. Pro malé obce 

je v dnešní době obtížné obstát ve stále rostoucím standardu poskytovaných služeb a udržet tak 

krok s většími obcemi a městy. Zejména nejmenší obce byly dlouhou dobu opomíjeny 

v investicích do vybavenosti a velká část jejich finančních prostředků je i dnes vynakládána na 

zajištění základní infrastruktury. Možnosti investic malých obcí jsou proto velmi omezené 

(Perlín 2000).  

Dalším problémem, souvisejícím s populačně  malými obcemi (obzvlášť důležitým pro 

potenciální čerpání finančních prostředků z EU), je jistě nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

obecních úřadů (Perlín 2000). Deficity v personálním složení se vyskytují jak v počtu, tak 

v kvalitě státních zaměstnanců. Administrativa SF EU je velmi složitá a klade tak vysoké 

nároky na místní představitele jednotlivých obcí. Vezmeme-li v úvahu, že malé obce nemají ani 

uvolněného starostu je jasné, že na finanční prostředky ze strukturálních fondů samostatně         

a bez pomoci nemohou dosáhnout. Souvislostmi mezi uvolněným starostou, pomocí 

„zvenku“ (obzvlášť neformálním přenosem znalostí) a spoluprácí obcí, umožňujícími získání 

prostředků z EU, se bude tato práce zabývat v rámci řízeného rozhovoru. 

Jak již bylo předestřeno – možným řešením tíživé situace malých obcí může být formální či 

neformální spolupráce obcí. Svazek obcí se stal novou politickou organizací lokálního 

společenství, vedle samosprávy obce a pro řadu různých typů podpůrných programů 

orientovaných na rozvoj obcí a měst se stal legitimním příjemcem podpory (Vajdová 2005). 

Obcím, které nemají dostatečnou organizační ani hospodářskou základnu a mají tudíž mizivé 

šance na další rozvoj, může spolupráce skutečně pomoci. Možnosti rozvoje spolupráce obcí jsou 

však determinovány celou řadou vnějších i vnitřních faktorů a ne vždy jsou efektivní        

(Perlín 2005). Jako vnější faktory autor uvádí malou populační velikost obcí a malý objem 

investičních prostředků, mezi vnitřní faktory řadí nízkou kvalitu výkonu veřejné správy, 

neznalost právního prostředí a nemožnost spolupodílet se na širších rozvojových programech. 
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Z dosavadních analýz forem spolupráce venkovských starostů vyplývá, že mikroregionální 

spolupráce svazků obcí je málo efektivní (Perlín 2005). Svazky obcí nemají profesionální aparát, 

jejich aktivita často závisí na iniciační obci (vůdčí osobnosti) na rozdíl od ostatních členských 

obcí, které jsou pasivní. Dalším problémem je, že získané finanční prostředky putují pouze do 

iniciační obce, nikoliv do celého mikroregionu. Otázky míry spolupráce obcí v rámci svazku 

obcí a rolí iniciátora procesu podání žádosti o čerpání dotací ze SROP jsou podrobněji 

rozebrány v řízeném rozhovoru s představiteli obecní správy. 

„Svazek obcí je novou platformou pro vyjednávání, přesvědčování, dosahování 

konsenzu.“ (Vajdová 2005, str. 143) Je nutné si uvědomit, že v současné době je spolupráce 

venkovských obcí směrována hlavně do tvorby MAS (Místních akčních skupin), které vznikají 

na principu partnerství za účelem vytvoření rozvojové strategie území a čerpání dotací v rámci 

Iniciativy LEADER. Iniciativa LEADER se tak stává hlavním podpůrným programem 

venkovských (populačně malých) obcí v programovacím období 2007–2013. 

 
2.6 Samospráva obcí a lokální rozvoj 
 
Nejvýznamnější kompetencí, kterou obce získaly obnovením své samosprávy, je právo 

usměrňovat svůj vlastní rozvoj (Perlín 2003). Obce získaly nezávislost, vyšší stupeň autonomie 

a staly se tak základní jednotkou systému veřejné správy (Sýkora 1999). Obdržely pravomoc 

přijímat a schvalovat program ekonomického a sociálního rozvoje (Perlín 1996) – jinými slovy 

rozvoje lokálního. A právě Společný regionální operační program je zaměřen (na rozdíl od 

ostatních programů z programového období 2004–2006) na podporu regionálně a místně 

významných projektů, které spadají do působnosti krajů a obcí. 

Hampl (2001) rozlišuje tři úrovně řádovostní hierarchizace: národní (makroregiony), 

regionální (mezoregiony) a lokální (mikroregiony). Lokální úroveň odpovídá sídelním útvarům 

s dominantně obytnou funkcí doplněnou některými obslužnými a pracovními prvky. Sídla (obce) 

autor definuje jako  převážně vztahově neuzavřené celky (silná vyjížďka a dojížďka za prací     

a službami).  

Bennett (2000) spojuje lokální úroveň rozvoje s místním trhem práce a s lokálními sítěmi 

meziobchodních vztahů. Tvrdí, že lokální a regionální ekonomický rozvoj se týká zlepšování 

pěti klíčových prvků: 

• lidské zdroje, kvalifikace pracovní síly 

• půda, infrastruktura 

• tvorba kapitálu a investic 

• inovace, podnikání a výměna technologií 

• podpůrné institucionální prostředí 

Každý z těchto prvků je nezbytný pro úspěšné fungování ekonomie v každé lokalitě/regionu. 

Každý faktor zvlášť přispívá k ekonomickému rozvoji. Jako aktéry lokálního rozvoje vnímá 
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Bennett zástupce místní vlády, sociálního a dobrovolného sektoru a zdůrazňuje vazby a nutnost 

spolupráce mezi jednotlivými aktéry.  

O místní samosprávě jako klíčovém faktoru v lokálním plánování píše i Sýkora (1999).        

„Hlavní role samosprávných obcí spočívá v propagaci lokálních zájmů, v přilákání žádoucích 

aktivit do jejich oblastí, ve využívání různorodých rozvojových fondů a v tvorbě rámce pro 

lokální rozvoj v podobě strategických socioekonomických plánů.“ (Sýkora 1999, str. 156) 

Hlavní problém rozvoje vidí autor ve finanční stabilitě a s ní úzce související populační 

velikostí obcí. Finanční stabilita je jistě i jednou z podmínek získání dotace ze strukturálních 

fondů EU. Obce si musí finanční prostředky na projekt zajistit samy a až zpětně je jim 

proplacena větší část prostředků. Populačně malé obce nemají dostatek zdrojů pro úspěšný 

rozvoj a jedním z podcílů této práce je zjistit příčiny úspěšnosti menších obcí, které si podaly 

žádost o podporu ze SROP a uspěly. Získání dotací ze SF EU je jistě velkým přínosem              

a motivací dobrého hospodaření samospráv.    

Obnovením své samosprávy získaly obce především právo usměrňovat svůj ekonomický          

i sociální rozvoj a využívat rozličného množství státních i evropských dotací. Jednotlivé teorie 

regionálního rozvoje se však v názorech na to, zda podporovat určité oblasti, či je nechat 

vlastním snahám, liší.  

Teorie regionálního rozvoje se nejčastěji dělí do 2 základních směrů: teorie konvergenční 

(teorie regionální rovnováhy) a teorie divergenční (teorie regionální nerovnováhy). První teorie 

tvrdí, že přirozenou tendencí regionálního rozvoje je vyrovnávání rozdílů mezi regiony a druhá 

předpokládá naopak zvětšování meziregionálních rozdílů. Základní rozdíl mezi nimi spočívá 

v preferenci nivelizačních/diferenciačních procesů z hlediska významu. Základní otázky, které 

se obě skupiny teorií snaží zodpovědět (z hlediska svých úhlů pohledu), se týkají role státu 

v ekonomice (míry státního intervencionismu), vznikem a významem nerovností pro 

ekonomický a sociální rozvoj apod. (Blažek 2002). V průběhu 20. stol. se názory na tendence 

regionálního rozvoje, vedoucí k rovnováze či nerovnováze, značně měnily a s nimi i koncepce 

regionálních politik v jednotlivých obdobích. (Blažek 2002). V zásadě lze rozlišit 3 hlavní 

přístupy (liberální/neoliberální, institucionální a marxistický/neomarxistický). V současném 

období regionální politiky je výrazněji zastoupen především princip institucionální                     

a neoliberální (podrobněji viz Blažek 2002). Institucionální teorie kladou důraz hlavně na 

mobilizaci vnitřního potenciálu regionů a právě strukturální fondy Evropské unie umožňují 

mobilizaci vnitřních zdrojů.  

Zastáncem státní intervence do vývoje dílčích subjektů je i Hampl (1996). Kromě etických 

principů zdůrazňuje především potřebu harmonického fungování společenských systémů. 

Varuje ale před přílišnou dominancí homogenizačních/heterogenizačních tendencí, protože by 

zákonitě docházelo k významným poruchám, degeneraci či rozpadu systému.  

Lze hovořit o stálém konfliktu mezi principem solidarity (bohatších oblastí s chudšími) na 

straně jedné a principem zásluhovosti, který by oceňoval a tím pádem i stimuloval výkonnost na 

straně druhé. Regionální politika (její nástroje) se v čase proměňuje. Hampl (1996) hovoří         

o nahrazování „prosté“ dotační politiky politikou stimulační, která využívá složitější 
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ekonomické a politické podněty pro aktivizaci a spolupráci příslušných lokálních                       

a regionálních subjektů veřejné i privátní sféry. Tento trend potvrzuje i čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU, které je založeno na aktivaci místních subjektů. 

John McDonagh patří ke kritikům aktivit EU. Domnívá se, že podpora z EU potlačuje 

lokální iniciativy a naopak podporuje státní centralismus (Majerová 2005). 

Naopak Ježdíková a Pavlíková (2005) vnímají cílenou podporu z EU pozitivně, jelikož je 

založena na již zmiňovaném principu solidarity a vede k převodu ekonomického                        

a technologického know-how. Úkolem strukturálních fondů je snížit rozdíly v úrovni rozvoje 

jednotlivých regionů a podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských 

činností (Ježdíková a Pavlíková 2005). 

 
2.7 Regionální politika v České republice  

 
„Regionální politika je chápána jako koncepční činnost státu, regionálních, krajských a místních 

orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů 

v ČR, ke snižování neodůvodněných rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke 

zlepšení regionální hospodářské struktury.“ (Programový dokument SROP 2003, str. 47) 

Základní myšlenkou je, aby byl vývoj v úrovni regionů proporcionální a aby byla vytvořena 

rovnost šancí regionů a byl plnohodnotně využíván jejich demografický, přírodní a hospodářský 

potenciál (Programový dokument SROP 2003). 

Regionální politika se v České republice vyskytuje v podstatě až od druhé poloviny 

devadesátých let. Několikaletý nezájem o ovlivňování regionálního vývoje  v České republice 

v prvém období transformace byl důsledkem socioekonomické nivelizace jako následku 

socialistického období a také pomalého vytváření územních nerovnováh v důsledku selektivní 

orientace transformačních procesů (Hampl 2001). V prvých letech probíhalo tedy pouze 

technicky orientované územní plánování, převážně na lokálních úrovních. Chyběly zkušenosti 

s regionálním plánováním (v demokratickém systému) a klíčovou úlohu pro regulaci 

regionálního vývoje zastával způsob financování územních jednotek. (Hampl 2001) 

Hlavním podnětem vzniku regionální politiky v ČR byla nejen změna ekonomické                 

a politické situace, ale hlavně připravovaný vstup České republiky do Evropské unie. Došlo 

k nárůstu meziregionálních rozdílů v socioekonomickém rozvoji (především růstu 

nezaměstnanosti a nekonkurenceschopnosti některých regionů) a to vyústilo v celou řadu změn 

v oblasti institucionálního zajištění regionální politiky na centrální úrovni (bylo například 

zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj) i na regionální úrovni (Národní rozvojový plán        

2004–2006). Evropská unie vyvíjela tlak na vytvoření moderní a efektivní regionální politiky, 

jejíž součástí bylo vytvoření vhodných regionálních struktur a příprava koncepčních dokumentů. 

Do této oblasti plynuly i prostředky z předvstupních strukturálních fondů. Nejvýraznější 

změnou v oblasti legislativního rámce bylo přijetí zákona č.248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje. Byl vytvořen celý soubor programových dokumentů od centrální úrovně 

(Strategie regionálního rozvoje ČR) až po úroveň lokální (Programy rozvoje obcí) (Národní 
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rozvojový plán 2004–2006). Základními typy podporovaných regionů jsou regiony strukturálně 

postižené, hospodářsky slabé, venkovské a ostatní, jejichž podporování  státem je žádoucí 

z jiných důvodů. Podporou těchto regionů a vyrovnáváním rozdílů mezi nimi se zabývá právě 

OP SROP. 

Výrazným impulsem, který ovlivnil transformaci, byl tedy vstup do Evropské unie                

a integrační procesy s ním spojené. Koncipování regionální politiky v České republice je tak 

podmíněno dvěma skutečnostmi. „Zdola“ působí prohlubující se reálné socioekonomické 

územní rozdíly, reflektované i krajskými samosprávami. „Shora“ pak působí tlak Evropské unie, 

resp. požadované sbližování a přizpůsobování našich poměrů vůči EU v rámci přípravné fáze 

integrace.“ (Hampl 2001, str. 40) Významný je především tlak z EU a finanční zdroje, které 

můžeme získat pro uskutečnění regionálních rozvojových programů. Například pro 

programovací období 2004–06 byla vyčleněna částka přibližně 50,3 mld. Kč a pro nové 

programovací období je dokonce několikanásobně vyšší (752,7 mld. Kč). Záleží tedy na 

institucích a především na samotných aktérech, jak dokáží této pomoci využít. Výraznou 

změnou posledních let je právě vznik relativně zkušených a aktivních subjektů regionálního 

rozvoje (obcí, krajů, regionálních rozvojových agentur,..), kteří mají zkušenosti z předvstupních 

strukturálních programů a v současnosti i z programového období 2004–2006. Tento důsledek 

rozvoje regionální politiky je také jednou z příčin vzniku této diplomové práce.  
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3. Regionální politika Evropské unie 

 
3.1 Evropská unie a pomoc region ům v období 2004–2006 
 
Evropská unie je jednou z hospodářsky nejúspěšnějších oblastí světa, ale přesto existují mezi 

jednotlivými regiony členských států značné rozdíly. Cílem politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU (pro období 2000–2006) byla tedy snaha o podporu právě těch regionů, jejichž 

úroveň nedosahuje stanoveného evropského standardu. Mezi základní cíle této politiky patřila 

ochrana životního prostředí, zlepšení infrastruktury, snížení nezaměstnanosti, restrukturalizace 

průmyslu či rozvoj lidských zdrojů. Pro plánovací období 2000–2006 si EU vytyčila tři hlavní 

cíle: 1) Podpora rozvoje zaostávajících regionů (Cíl 1), 2) Podpora oblastí potýkajících se 

s restrukturalizací (Cíl 2) a Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání (Cíl 3). K naplnění cílů 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovém období 2000–2006 docházelo 

prostřednictvím  čtyř strukturálních fondů: 

� Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) byl svým objemem finančních 

prostředků největším fondem. Z jeho zdrojů byly financovány projekty v rámci 

Cíle 1 a 2. 

� Evropský sociální fond (ESF) byl hlavním nástrojem sociální politiky                

a zaměstnanosti. Týká se rámce Cíle 3. 

� Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) financoval rozvoj 

venkovských oblastí. 

� Fond pro podporu rybolovu (FIFG) neměl pro ČR význam – byl určen 

přímořským regionům. 

Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU mohly čerpat podporu ze všech čtyř 

strukturálních fondů v rámci Cíle 1. Cíl 2 byl financován z prostředků ERDF, ESF, FIFG              

a patřily sem všechny oblasti, které nespadaly pod Cíl 1 (v ČR je to jen hlavní město Praha). 

Čtyři strukturální fondy netvořily jednotný zdroj financování. Fungovaly sice ve vzájemné 

shodě, ale každý z nich měl vlastní tématickou náplň. Úkolem strukturálních fondů EU je 

zmírnit hospodářské a sociální odlišnosti se zaměřením na snížení rozdílů v úrovni rozvoje 

jednotlivých regionů a podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských 

činností (Ježdíková, Pavlíková 2005). Evropská regionální politika je založena na principu 

finanční solidarity. Do nejméně vyspělých regionů je převáděno více než 35%  rozpočtu  EU,                                         

který  tvoří  především  příspěvky  bohatých  členských  států  (Ježdíková, Pavlíková 2005). 

Tento přístup je ku prospěchu nejen chudším regionům, ale i nejbohatším zemím, které mohou 

těžit z investičních příležitostí a z převodu ekonomického a technologického know-how 

(Ježdíková, Pavlíková 2005).  

Sledované území spadá do Cíle 1, v rámci kterého mohly být realizovány programy: 

� OP Infrastruktura 
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� OP Průmysl a podnikání 

� OP Rozvoj lidských zdrojů  

� OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  

� Společný regionální operační program (SROP) 

Po vstupu do Evropské unie v letech 2004–2006 mohla Česká republika celkově čerpat ze 

strukturálních fondů až 50, 5 mld. Kč (Národní rozvojový plán 2004–06). Ve smlouvě mezi 

Českou republikou a Evropskou komisí o podmínkách podpory (Rámec podpory společenství) 

je přesně stanoveno kolik finančních prostředků je vyčleněno na jednotlivé programy. SROP 

konkrétně měl k dispozici 14,4 mld. Kč, což je více než čtvrtina (viz příloha 10 b). Tato 

informace je jedním z důvodů, proč je tato práce zaměřena na SROP. Program zahrnoval 

rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území s výjimkou hl. města Prahy), které 

mohly být podporovány a jejichž financování bude ukončeno až na konci r. 2008 (vzhledem 

k pravidlu n+2). 
 

                   Obrázek 2) Sektorové versus regionální zaměření operačních  programů 
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                         Zdroj: Úpravy autora 
 

Obrázek 2) ukazuje, že se SROP od ostatních programů odlišoval především svým 

zaměřením. Nejednalo se o sektorový program, ale o program regionální. Z hlediska české 

legislativy se týkal lokální a regionální úrovně, nikoliv celostátní jako ostatní programy. 

 
3.1.1 Bližší charakteristika SROP 
 

Hlavním cílem programu OP SROP bylo dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality 

života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu 

pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního 

prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. 

(Programový dokument SROP 2003) 

SROP byl realizován prostřednictvím pěti priorit a jedenácti opatření. Podporoval: a) malé      

a střední podniky, b) kvalitnější dopravní a  informační  infrastrukturu, c)  rozvoj  lidských 
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zdrojů, d) rozvoj cestovního ruchu. Souhrnný přehled jednotlivých priorit včetně globálního cíle 

je znázorněn v příloze 9). 

Z obrázku 3) a tabulky 5) vyplývá, že v době, kdy se SROP připravoval, byla vyčleněna  

největší část celkových prostředků (z důvodů vysoké finanční nákladnosti) na infrastrukturní 

projekty (43 % celkové dotace EU). Dále byla velká částka vynaložena na podporu cestovního 

ruchu, který nebyl obsažen v jiných sektorových operačních programech.  
 

Obrázek 3) Distribuce finančních prostředků                     Tabulka 5) Distribuce finančních              

podle priorit (v %)                                                                 prostředků podle priorit (v mil eur) 

Priorita 5
 Technická 

pomoc
3%

Priorita 4 
Rozvoj 

cestovního 
ruchu
24%

Priorita 3 
Rozvoj 
lidských 
zdrojů v 

regionech
20%

Priorita 2
 Regionální
rozvoj infra-

struktury
43%

Priorita 1
 Regionální 

podpora 
podnikání

10%

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz                                                     Zdroj: www.strukturalni fondy.cz  
 

SROP se zaměřoval především na podporu regionálně a místně významných projektů, které 

spadaly do působnosti krajů a obcí. Tím se odlišoval od ostatních operačních programů, které se 

zaměřovaly na realizaci opatření, spadajících převážně do působnosti státu (www.strukturalni-

fondy.cz/srop). To je další z důvodů, proč byl tento program vybrán pro účely této práce. 

Určitou výjimku tvořila priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu, kde byly podporovány i aktivity, 

které měly horizontální (nadregionální) charakter.  

Program, jehož řídícím orgánem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, se od ostatních čtyř 

sektorových programů lišil v několika bodech (Krok za krokem SROPem, 2004): 

� Celková finanční částka pro roky 2004–2006 byla rozdělena mezi jednotlivé regiony 

soudržnosti NUTS II. 

� O většině příspěvků úspěšným žadatelům rozhodovaly Regionální rady regionů 

soudržnosti (viz příloha 11) Základní schéma řízení SROP). 

� Žádosti přijímaly, kontrolovaly a hodnotily ve většině případů Sekretariáty regionálních 

rad, které byly ustaveny na všech krajských úřadech. 

� Krajské úřady měly ve vybraných opatřeních možnost vypsat grantová schémata            

a zohlednit tak svoje specifické potřeby. 

SROP byl realizován formou individuálních projektů a formou grantových schémat. 

V rámci individuálního projektu obdrží realizátor podporu přímo. Grantová schémata (GS) jsou 

vyhlašována v některých opatřeních kvůli snížení administrativní náročnosti malých projektů. 

Kraj připraví souhrnný projekt (GS), podá žádost o podporu ze SROP a je tedy v tomto případě 

i konečným příjemcem. Žadatelé z území daného kraje (koneční uživatelé) potom zasílají své 

Priorita  2004 - 2006 Podíl v % 

Priorita 1 45,138 9,9 

Priorita 2 196,999 43,4 

Priorita 3 92,303 20,3 

Priorita 4 108,086 23,8 

Priorita 5 11,807 2,6 

Celkem 454,333 100 
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individuální  projekty (žádosti) na příslušný krajský úřad. Jednotlivé projekty musí splňovat 

kritéria příslušné výzvy programu (www.strukturalni-fondy.cz/srop/srop-2-roky-realizace). 

Žadateli o finanční podporu ze SROP mohly být obce, svazky obcí, organizace zřizované 

samosprávami, nestátní neziskové organizace (charity, občanská sdružení), Hospodářská 

komora České republiky a její složky. Objektem zájmu této práce jsou pouze obce, případně 

svazky obcí. Obce byly totiž vůbec nejaktivnějšími žadateli v programu SROP. Spolu se svazky 

obcí tvořily jejich požadavky téměř polovinu (41 %) úhrnného objemu všech předložených 

žádostí – viz příloha 10 a). Podstatným rysem bylo, že OP SROP neměl žádné limity pro 

přihlášení obce z hlediska populační velikosti a tudíž neexistovala preference větších obcí na 

úkor obcí menších. 

Hlavní význam SROPu pro obce spočíval především v tvorbě rozvojových partnerství mezi 

veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem, která by měla sloužit k přípravě místních 

iniciativ na úspěšné a efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

(www.euroskop.cz). Pro tyto účely bylo proto v rámci OP SROP vytvořeno opatření               

3.3 nazvané Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. 

Tento cíl vycházel z teze, že jen při zapojení strategických hráčů regionu ze všech klíčových 

oblastí (tedy neziskového, veřejného, akademického a podnikatelského sektoru) je možné 

připravit lidské zdroje i potřebné a životaschopné projekty, které zajistí udržitelný rozvoj celého 

území (www.euroskop.cz). 
 

Tabulka 6) Specifické cíle jednotlivých operačních programů v období let 2004 - 2006 

Specifické cíle / 

Operační programy 

Vytvoření 

podmínek pro 

růst ekonomiky 

posilováním 

vnitřních faktorů 

Zvýšení kvalifikační 

úrovně, 

konkrenceschopnosti a 

mobility pracovní síly 

při současném 

vyrovnávání dopadů 

růstu ekonomiky na 

znevýhodněné skupiny 

obyvatel 

Přiblížení se 

standardům EU v 

oblasti životního 

prostředí 

 

Vyvážený 

rozvoj 

regionů 

OP Průmysl a podnikání XXX X X XX 

OP Infrastruktura XX X XXX XX 

OP Rozvoj lidských 

zdrojů 
XXX XXX X XX 

OP Rozvoj venkova a 

multifunkčního 

zemědělství 

XX XX XX XX 

Společný regionální 

operační program 
XX XX XX XXX 

Poznámka: XXX silný vliv; XX střední vliv; X slabý vliv 
 

Zdroj: Národní rozvojový plán 2004 – 2006 
 

Tabulka 6) ukazuje, že OP SROP kladl velký důraz na podporu vyváženého a udržitelného 

rozvoje regionů, který měl vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. 
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Program byl založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu, a na 

využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst (www.strukturalni-

fondy.cz/srop). Proto byla na počátku programovacího období finanční alokace pro SROP 

rozdělena do regionů NUTS II podle jejich socioekonomické úrovně, transformační úspěšnosti  

a geografické velikosti. Pro region NUTS II Střední Čechy, ve kterém se nachází modelové 

území, byla vypočtena nejnižší váha (blíže viz Pokorák 2007) jakožto regionu environmentálně 

zdravému a relativně vyspělému. Je nutné si uvědomit, že tomu se přizpůsobuje množství 

vyhlašovaných výzev k předkládání projektů v jednotlivých regionech. V porovnání s ostatními 

operačními programy byl SROP nejvíce zaměřen na vyvážený rozvoj regionů. 

Rok 2004 byl převážně rokem absorpční kapacity a masivní informační kampaně, zatímco 

rok 2005 by se dal nazvat rokem výběru a hodnocení projektů.  Skutečné čerpání prostředků ze 

SROP nastalo až v roce 2006 (SROP – 2 roky realizace 2006). Celý proces čerpání  finančních  

prostředků  ze  strukturálních  fondů  Evropské  unie (od podání  žádosti až po konečnou 

realizaci) je velmi náročný a časově zdlouhavý. Potenciální žadatelé o dotace musí v rámci 

pravidla n+2 dokončit projekt do dvou let od podání žádosti. Je přirozené, že první rok možného 

získání prostředků ze SF (rok 2004) byl zaměřen na školení regionálních poradců a na 

informační kampaně, a že se tedy začaly projekty lokálních iniciativ ve větší míře objevovat až 

v polovině a koncem programového období. 

 
3.1.2 Priority SROP 
 

Priorita 1 Regionální podpora podnikání 

Priorita 1 se navzájem doplňuje s operačním programem Průmysl a podnikání. Orientuje se 

na podporu malých a středních podniků a na služby s důrazem na vytváření pracovních 

příležitostí ve vybraných problémových regionech (Programový dokument SROP 2003). Tato 

priorita není dále v této diplomové práci sledována. 

 

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 

Priorita 2 se doplňuje s operačním programem Infrastruktura a s podporou projektů v rámci 

Fondu soudržnosti. OP Infrastruktura zahrnuje dvě prioritní osy: 1) modernizace a rozvoj 

dopravní infrastruktury celostátního významu a 2) snižování negativních důsledků dopravy na 

životní prostředí. SROP naopak  zabezpečuje podporu dopravní infrastruktury regionů (silnice 

II. a III. třídy), dále podporu dopravní obslužnosti v regionech a rozvoj informačních 

technologií v obcích a regionech a regeneraci a revitalizaci vybraných měst (Programový 

dokument SROP 2003). 

 

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 

Priorita 3 se navzájem doplňuje s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).  

Tento OP je orientován na národní aktivní politiku zaměstnanosti, sociální integrace, rovnost 

příležitostí, rozvoj celoživotního učení a zvýšení adaptibility zaměstnanců a zaměstnavatelů 

(neinvestiční podpora). SROP se naproti tomu  zaměřuje na hmotné investice v oblasti 
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infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, na sociální integraci specifických skupin ohrožených 

sociálním vyloučením (Programový dokument SROP 2003). 

 

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu  

Priorita 4 se vzájemně doplňuje s OP RLZ, který se zabývá přípravou lidských zdrojů pro 

cestovní ruch. Zajištění rozvoje a potřeb cestovního ruchu je ve SROP koncipováno v souladu 

s principem subsidiarity. Znamená to, že dominantní většina aktivit bude v souladu se 

stanoveným implementačním mechanizmem realizována na úrovni regionů soudržnosti. 

Projekty podporované v rámci této priority musí prokázat jasný ekonomický dopad. Měly by  

především přilákat turisty z ostatních regionů a měly by zapadat do širšího rámce plánu rozvoje 

cestovního ruchu pro daný region (Programový dokument SROP 2003). 

 

Priorita 5 Technická pomoc 

Jedná se o průřezovou prioritu, která se dotýká všech priorit a opatření SROP. V rámci této 

priority je poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením, monitorováním, 

kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého SROP (Programový 

dokument SROP 2003). Schéma jednotlivých priorit, opatření a podopatření je obsaženo 

v příloze 9). 

 
3.1.3 Základní kritéria a podmínky pro poskytnutí d otace 
 

Časový rámec 

Pro žadatele je zásadním termínem přesný den a hodina uzávěrky podávání projektů, nesmí 

se zpozdit ani o minutu. Důležitým faktorem v otázce času je také doba na realizaci projektu. 

Obecně platí pravidlo n+2, kde n je rok schválení dotace. Projekt musí být ukončen do 2 let po 

jeho schválení. Žadatel musí brát ovšem v úvahu, že do časového rámce se počítá i závěrečná 

kontrola projektu a převedení závěrečné platby. Proplacením projektu a ukončením realizace 

však spolupráce s EU nekončí. Žadatel musí udržet výsledky projektu pět let, jinak bude muset 

vrátit poskytnutý finanční obnos.  

 

Hodnocení a výběr projektů 

Každý projekt je hodnocen na základě kritérií pro formální správnost, přijatelnost                  

a bodování (Pokud žadatel nesplní byť jen jedno kritérium v rámci prvních dvou stupňů, je 

projekt vyřazen z dalšího posuzování). V rámci bodování jsou projekty v rámci jednotlivých 

opatření/podopatření seřazeny a následně vybírány podle počtu získaných bodů. Platí pravidlo 

„čím více, tím lépe“. Přehled kritérií je přiložen v příloze 12). 

 

Financování projektů  

Každý projekt by měl být financován ze tří zdrojů – evropských, soukromých (konečný 

příjemce) a z veřejných prostředků České republiky. Program uvádí procentuelní zastoupení 

evropských a veřejných financí, nikoliv však financí soukromých. Žadatel tedy musí být 

připraven k finanční spoluúčasti v rozmezí 7–25 % (Krok za krokem SROPem 2004). Každý 
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žadatel musí ještě před podpisem smlouvy doložit, že má finančně zajištěn celý projekt. Nelze 

tedy finanční prostředky shánět až během realizace projektu. 

 
3.1.4 Složení projektu, financovaného ze SROP  ( Krok za krokem SROPem, 2004): 
 

1) Podrobný popis projektu 

2) Tabulka logického rámce (popis projektu převedený do stručné tabulky). Metodicky 

vede žadatele v jeho úvahách o projektu. 

3) Projektová dokumentace nutná k posouzení předkládaného projektu. Žadatel musí 

doložit, že jeho projekt je připraven nejen po stránce věcné a finanční, ale i legislativní. 

Týká se stavebních povolení, technických výkresů apod. 

4) Podrobný rozpočet projektu. Je třeba odlišit přijatelné a nepřijatelné (na ně žadatel 

nemůže získat podporu) náklady a vyčíslit veškeré náklady a výnosy. 

5) Ekonomické a finanční hodnocení projektu. Obsahuje ekonomickou a finanční analýzu, 

zpracovanou dle metodiky vydané pro projekty podávané do SROP. Na základě 

nákladů se zde rozlišují různé stupně a podrobnosti analýz – Finanční plán, Analýza 

nákladů a výnosů nebo Studie proveditelnosti. 

6) Stanovisko příslušného úřadu k vlivům projektu na životní prostředí 

7) Další povinné přílohy k projektu. Jedná se například o výpis z rejstříku trestů 

statutárního zástupce, doklad o schopnosti projekt financovat, pravomocné územní 

rozhodnutí - případně i stavební povolení apod. 

8) Nepovinné přílohy. Tato část skladby projektu se sice nevyskytuje v Příručce pro 

žadatele, ale vzhledem k bodovému hodnocení projektu by se měl žadatel touto částí 

zabývat. Všechny informace, ke kterým se vztahuje bodování mají být jasně prokázané 

a právě toho může žadatel dosáhnout přiložením dokumentů, které tato fakta potvrdí. 

Celý proces žádání o příspěvky ze SF je tedy velice administrativně náročný – mnohem 

náročnější než národní dotační tituly. Každý projekt musí obsahovat velké množství příloh 

(např.Studii proveditelnosti, Analýzu výnosů a nákladů apod.), zobrazených odpovídajícími 

metodikami. Na druhou stranu evropská byrokracie je sice větší než ta národní, ale funguje na 

kvalitativně jiné úrovni. Samozřejmostí jsou podrobné příručky pro žadatele, včetně přesných 

hodnotících kritérií. Každý žadatel má tedy možnost získat hodnocení svého projektu. 

Nezbytnou součástí celého procesu je zcela nekompromisní dodržování daných pravidel, včetně 

kontrol realizovaných projektů. Velkou pozornost je tak nutné věnovat nejen zpracování 

samotné žádosti, ale i realizaci projektu a následně jeho udržitelnosti. Jednou z hlavních 

záležitostí v projektu je poměr spolufinancování ze strany EU. Pomoc ze strany EU je 

proplácena zpětně, což pro předkladatele znamená nutnost mít zajištěné prostředky před 

zahájením projektu nebo v jeho průběhu (z vlastních zdrojů, půjčky nebo od partnerů, kteří se 

účastní projektů) (Wokoun 2006). 

Přesto byl OP SROP z hlediska počtu přijatých žádostí nejúspěšnější. Do konce června 2006 

bylo schváleno 51 % z přijatých žádostí (v ostatních programech průměrně 44 %) (SROP –       

2 roky realizace 2006). Z hlediska objemu požadované dotace byla však jeho úspěšnost nižší 

(stejná jako v jiných OP). Bylo to způsobeno vysokým převisem poptávky, což není 
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jednoznačně negativní prvek. Ukazuje, že je program dobře nastaven (nepodporuje činnosti,      

o které není zájem) a konkurence tak tlačí k přípravě kvalitních projektů. Problémem může ale 

být příliš vysoký (tudíž demotivující) převis, který odradí potenciální žadatele od přípravy 

projektu. Převis poptávky shodou okolností roste s číslem priority a největší je u priority Rozvoj 

cestovního ruchu (téměř pětinásobek). Klíčovou roli zde má mechanismus posuzování a výběru 

žádostí. Zajišťuje, aby byly vybrány projekty, které jsou kvalitní, dobře připravené a přispívají 

k naplnění cílů daného opatření a priority (SROP – 2 roky realizace 2006). 

 
3.1.5 Využití p ředstupních nástroj ů 
 

Příprava České republiky na možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů po vstupu do 

EU probíhala řadu let. Česká republika musela provést řadu opatření v oblasti legislativy, 

regionální politiky, tvorby rozvojových dokumentů, regionální statistiky, rozvoje lidských 

zdrojů, spolufinancování programů a projektů a zejména musela dokladovat vytvoření 

funkčního systému realizace a kontrolních mechanismů (Wokoun 2006). Významnou podporou 

byly předvstupní programy PHARE, ISPA a SAPARD. Zásadní význam (vedle poskytování 

finančních prostředků) mělo především to, že participující orgány veřejné správy měly možnost 

osvojit si metodické postupy, platné v rámci Evropské unie a důkladně se připravit na procedury 

spojené s využíváním strukturálních fondů  (Wokoun 2006). Proto se tato práce mimo jiné 

zabývá souvislostí mezi aktivitou obcí v OP SROP a aktivitou v předstupních programech. 

 

Vybrané předvstupní programy 

První formou finanční pomoci, poskytovanou Evropskou unií na socioekonomický rozvoj, 

byl program PHARE. Česká republika ho využívala již od roku 1990. Měl zvýšit absorpční 

kapacitu země tak, aby po vstupu do EU byla v maximální míře schopna využít prostředky 

fondů EU. Program byl zaměřen především na projekty přípravy institucí veřejné správy do EU. 

Část každoroční alokace byla v posledních letech jeho působení věnována přípravě na příjímání 

prostředků ze strukturálních fondů EU v jednotlivých regionech a související institucionální 

přípravě. Po vstupu České republiky do EU jej nahradil Společný regionální operační program 

(www.crr.cz). Programy PHARE lze rozdělit do tří základních kategorií: Národní programy, 

Programy přeshraniční spolupráce a Mnohonárodní programy. Tato práce se zabývá pouze 

národními programy, protože ty jediné byly zaměřeny na projekty pro českou správu a 

realizovatelné v modelovém území (na rozdíl od projektů přeshraniční spolupráce apod.). Zprvu 

byly národní programy PHARE realizovány převážně ve strukturálně postižených regionech, ale 

od roku 2002 a 2003 byl národní program PHARE aplikovatelný již na celé území ČR. V rámci 

finančních memorand byly vyčleněny finanční prostředky na grantová schémata a velké 

investiční projekty. Výběr konečných programů je tak opět zúžen, protože pouze grantová 

schémata podporovala menší projekty v předem vybraných regionech – tedy projekty, jejichž 

tvůrci mohli být obce. Obce v okresech Benešov, Beroun a Příbram se tedy mohly částečně 

zúčastnit pouze Národního programu PHARE 2001 – Grantového schématu na odstraňování 

povodňových škod a Národního programu PHARE 2003 – Grantových schémat na podporu 

podnikatelské a turistické infrastruktury. 
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 Program SAPARD byl zaměřen především na podporu rozvoje zemědělské výroby             

a venkova. Jeho úkolem bylo napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při 

zavádění acquis communitaire (harmonizace českého právního řádu s právem EU), 

vztahujícímu se ke Společné zemědělské politice (CAP) – strukturálním změnám v jednotlivých 

zemědělských sektorech a na venkově. Proto je oblast zájmu této práce opět zúžena na jedinou 

prioritu – priorita 2.1.Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury. Česká republika se 

stala prvním z nových členských států, který finančně ukončil program SAPARD ještě před 

koncem roku 2006 (Wokoun 2006). Přínosem programu SAPARD (stejně jako PHARE) byla 

možnost seznámit se s náročnými pravidly strukturálních fondů EU a principů programování, 

vybudování potřebných institucí a  připravení legislativního rámce (www.crr.cz). 

 
3.2 Evropská unie a pomoc region ům v období 2007–2013 
 
Jednou ze základních změn pro obce České republiky (oproti programovému období             

2004–2006) je striktní rozdělení na osm tématických a sedm regionálních operačních programů 

na úrovni regionů soudržnosti NUTS II. V rámci Cíle Konvergence z nich lze podporovat celé 

území ČR s výjimkou Prahy, která spadá do Cíle Regionální konkurenceschopnost                     

a zaměstnanost. Posledním cílem je Evropská územní spolupráce, která se týká přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce. 
 

Obrázek 4) Tématické vs regionální zaměření operačních programů v programovém období  

2007– 2013 

Tématické operační programy 

In
te

gr
ov

an
ý 

O
P

 

O
P

 P
od

ni
ká

ní
 a

 
in

ov
ac

e 

O
P

 Ž
iv

ot
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

O
P

 D
op

ra
va

 

O
P

 V
zd
ěl

áv
án

í p
ro

 
ko

nk
ur

en
ce

sc
ho

pn
os

t 

O
P

 V
ýz

ku
m

 a
 v

ýv
oj

 
pr

o 
in

ov
ac

e 

O
P

 L
id

sk
é 

zd
ro

je
 a

 
za

m
ě
st

na
no

st
 

O
P

 T
ec

hn
ic

ká
 p

om
oc

 

Regionální 
operační 

programy 

  

R
eg

io
ná

ln
í 

ro
zv

oj
 

po
d

ni
ká

ní
 

  

D
op

ra
vn

í 
do

st
up

no
st

 a
 

ob
sl

už
no

st
 

        

R
oz

vo
j 

úz
em

í 

R
oz

vo
j 

ce
st

ov
ní

ho
 

ru
ch

u 

           Zdroj: Úpravy autora 
 

Na rozdíl od programového období 2000–2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou financovány 

prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD) (www.strukturalni-fondy.cz). 

„Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007–2013 je přeměna 

socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, 
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aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel.“ 

(Národní rozvojový plán 2007–2013, 2006) 

Mezi prioritní osy Národního rozvojového plánu 2007–2013 patří: 

1) PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky 

2) PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti 

3) PO Životní prostředí a dostupnost 

4) PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky 

Jak již bylo zmíněno, důležitou změnou v novém programovém období je existence 

Regionálních operačních programů. ROPy představují ve své podstatě samostatné režimy pro 

čerpání prostředků z Evropské unie v období 2007–2013 v jednotlivých regionech. Ačkoliv je 

každý ROP samostatným dokumentem, spravovaným samostatnou regionální radou                   

a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se zaměřují na obdobná témata, která 

znázorňuje obrázek 4). Každý region soudržnosti tak má individuální priority rozvoje – např. 

region soudržnosti Střední Čechy podporuje priority dopravy, cestovního ruchu, integrovaného 

rozvoje území a technické pomoci.  

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při 

respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. 

 
3.2.1 Porovnání OP SROP a ROP 
 

O existenci regionálních operačních programů se vážně uvažovalo již v předchozím 

programovém období let 2004–2006. Na poslední chvíli však bylo rozhodnuto, že vytvořeny 

nebudou a že jejich úlohu převezme společný SROP. Důvodem byla absence větších zkušeností 

Česka s využitím unijních fondů. Evropská komise doporučovala ČR menší počet větších 

operačních programů (i ve vztahu regionům). Kraje ČR se v té době teprve učily roli 

samostatných právních celků a na samostatné regionální programy nebyl připraven ani 

legislativní rámec (www.anopress.cz).  

Hlavním pozitivem ROPu (ve srovnání se SROPem) je možnost maximálního využití 

potenciálu daného území a přispění k jeho vyváženému rozvoji. Na rozdíl od specifičnosti 

ROPů jednotlivých regionů soudržnosti lze o SROPu s nadsázkou hovořit jako o „emulzi 

programů“, které Evropská komise odmítla samostatně schválit, a která nevyhovovala na 100 % 

ani jednomu regionu NUTS II (Stávková 2007). Z tabulky 7) je patrný nevyrovnaný počet 

žádostí v rámci jednotlivých opatření předložených jednotlivými regiony. Pro Středočeský kraj 

se tak ukázal být jedním z klíčových odvětví např. Rozvoj regionální infrastruktury či 

cestovního ruchu, kde se vyskytl značný převis poptávky. Naopak nedostatek projektů bylo 

možné zaznamenat v rámci Regionálního rozvoje podnikání. Pro Plzeňský kraj bylo 

charakteristické bezproblémové čerpání podpory v oblasti podnikání, zatímco o projekty 

rozvíjející cestovní ruch tu byl zájem nižší.  
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Tabulka 7) Počet předložených žádostí (individuální projekty) dle regionů NUTS II 

Kraj/NUTS II 1.1. 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1.2 4.2.2 Celkem 

Střední Čechy 17 86 7 32 2 35 73 1 47 117 417 

Jihozápad 53 112 4 49 3 66 127 4 120 158 696 

Severozápad 247 14 9 57 4 57 121 4 131 145 789 

Severovýchod 62 25 6 43 4 76 154 4 148 84 606 

Jihovýchod 221 13 6 33 1 74 118 4 115 185 770 

Střední Morava 198 14 3 77 3 46 153 4 102 152 752 

Moravskoslezsko 368 16 9 55 3 60 83 1 97 162 854 

Celkem 1166 280 44 346 20 414 829 22 760 1003 4884 

 Zdroj: Stávková 2007 
 

Další změnou oproti OP SROP je, že o využití peněz rozhoduje tentokrát samotný region. 

Na rozdíl od předchozího programovacího období, kdy byl rozvoj regionů podporován 

především ze zdrojů Společného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro 

místní rozvoj, rozhodují v současném období o rozdělení a využití zdrojů strukturální pomoci 

EU v regionech ČR přímo regiony samy. O výběru projektů tak bude rozhodováno nejblíže 

místu, ve kterém budou projekty realizovány – tj. se znalostí regionální situace a potřeb. Lze 

tedy očekávat efektivnější směřování prostředků, než kdyby tak bylo činěno z úrovně 

ministerstva jako v rámci SROPu.  

ROP přinesl oproti SROPu tyto změny (www.dotace.ihned.cz): 

� zjednodušení administrace (komunikace s žadateli formou elektronické 

komunikace – hlavně u zpracování monitorovacích zpráv a dalších 

projektových dokumentů) 

� nový přehlednější sytém implementace (neexistuje žádný zprostředkující 

subjekt mezi žadatelem a řídícím orgánem) 

� příznivější systém proplácení projektů   

� hodnocení projektů, které akcentuje více než dosud jejich kvalitu a přínos pro 

region  

Přes to všechno zůstává faktem, že Společný regionální operační program patří (i přes svou 

složitost a ne vždy přehlednou implementační strukturu) dle počtu předložených žádostí 

k nejoblíbenější programům v České republice v minulém programovém období 2004–2006.    

O nastavení programu lze polemizovat, ale již teď se ukazuje být zásadním pomocníkem 

v přípravě na využívání fondů EU v letech 2007–2013. Vytvoření regionálních i lokálních 

iniciativ, majících zájem o možnost využití finančních prostředků strukturálních fondů               

a především získání zkušeností jak v rámci podávání žádostí o dotace, tak v rámci řízení             

a realizace projektů a jejich následné udržení, se tak stává hlavní devizou SROPu.  
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4. Sociální kapitál  

 
4.1 Sociální kapitál a regionální rozvoj  
 
V posledních letech se objevuje stále častěji (v rámci diskuzí o faktorech regionálního rozvoje) 

pojem sociální kapitál. Původně pouze sociologický termín je stále více využíván i v geografii       

a lze na něj pohlížet z mnoha úhlů pohledu. 

Blažek, Macešková a Csank (2006) přichází s metodou SRDTools, resp. s metodou čtyř 

kapitálů, která přináší nový pohled na regionální problémy a přístupy k možným řešením.  Patří 

sem kapitál člověkem vyrobený, který zahrnuje hodnoty sloužící k produkci dalšího zboží          

a služeb (budovy, dopravní a technická infrastruktura…). Přírodní kapitál zahrnuje tradiční 

přírodní zdroje (voda, nerostné bohatství, dřevo), ohrožené rostlinné a živočišné druhy a také 

přírodní procesy (např.vodní filtrace). Lidský kapitál zahrnuje jak fyzické, tak mentální zdraví, 

vzdělání, motivaci a pracovní schopnosti, které přispívají k ekonomickému rozvoji (díky 

produktivní pracovní síle). Poslední částí je kapitál sociální, který se vztahuje k sociální důvěře, 

normám a sítím, které podporují soudržnou společnost a usnadňují sociální interakce            

(např. občanská sdružení, nevládní organizace). Termín sociální kapitál zahrnuje také kulturu, 

která podmiňuje politickou stabilitu, demokracii a efektivitu veřejného sektoru. Bourdieau 

dokonce tvrdí (in: Súsová 2007), že sociální kapitál je „zprostředkující médium, spojující 

dohromady různé formy kapitálu a umožňující přeměnu jednoho druhu kapitálu 

v druhý.“ Blažek, Macešková a Csank (2006) se také zabývají otázkou veřejné intervence za 

účelem zvýšení určitého druhu kapitálu, který může vyvolat vědomě či nevědomě snížení 

(zvýšení) kapitálu jiného. Tento jev se nazývá trade-off a je nutné vzít ho v úvahu při řešení 

regionálních problémů. Podpora jednotlivých kapitálů tak, aby se doplňovaly, vyplývá                

i z Komuniké zasedání rady ministrů OECD (2001).  

V posledním desetiletí lze pozorovat nárůst zájmu o problematiku sociálního kapitálu. 

Souvisí to mimo jiné s popularitou díla Roberta Putnama Bowling Alone (1995). Putnam chápe 

sociální kapitál jako základ soudržnosti, na rozdíl od sociologů Pierra Bourdiera                          

a Jamese Colemana. Ti vidí sociální kapitál naopak jako základ nerovností ve společnosti (podle 

Sedláčková, Šafr 2005). Bourdier vidí sociální kapitál individualisticky – aktér něco vlastní.     

Je to založeno na interakcích dané společnosti, na jeho znalostech apod.                    

(Sedláčková, Šafr 2005). Coleman tvrdí, že základní funkcí sociálního kapitálu je usnadnit 

jednání aktéra (kolektivních aktérů) v rámci struktury (Sedláčková, Šafr 2005). A právě 

Colemanův přístup vztažený k užší komunitě (normy, sítě, důvěra) rozvíjí Putnam na celý národ, 

společnost. Putnam tedy zdůrazňuje, že sociální kapitál je kolektivní vlastnictví a odkazuje        

k „vlastnostem sociální organizace, jako je důvěra, normy, sítě, které usnadňují koordinované 

jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti.“ (Sedláčková, Šafr 2005, str. 5) 

Obecně lze tedy sociální kapitál chápat jako sítě, sdílené normy, hodnoty a způsoby chápání, 

jež usnadňují spolupráci uvnitř skupin a mezi skupinami. „Společenství a společnosti s vysokým 
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sociálním kapitálem se vyznačují vyšší úrovní vzájemné důvěry, reciprocitou, nepsanými           

a nevyslovenými dohodami o společenských pravidlech a sociální soudržností. Takové 

společnosti tedy mohou být efektivnější v dosahování kolektivních cílů.“ (OECD 2001, str. 12). 

Podle Štědroňského (in Súsová 2007) je sociální kapitál suma aktuálních i potenciálních zdrojů 

(např. známosti, styky, uznání), které může určitá osoba využívat k dosažení společenských cílů. 

Z výše zmíněného vyplývá, že sociální kapitál má vliv nejen na sociální, ale i ekonomické 

prostředí (HDP, vzdělanost, výkonnost vládních institucí, inovace atd.). Může tedy ovlivnit 

hospodářskou situaci v regionu.  Proto by mělo být v zájmu lokálních institucí posilovat sociální 

kapitál dané oblasti. Komunikace a zpětná vazba je totiž podstatným znakem sociálního kapitálu. 

Alridge, Halpern a Fitzpatrick (2002) uvádí několik způsobů, jak může veřejná správa 

ovlivňovat sociální kapitál – např. podporou komunit a spolků, podněty pro zakládání nových 

organizací či umožněním komunikace mezi organizacemi, poskytováním informací                     

a budováním vzájemné důvěry (případně podporou rodin apod.) 

Vlivem sociálního kapitálu na ekonomiku a regionální rozvoj se více zabývá americký 

filozof Francis Fukuyama. Sociální kapitál definuje jako bezprostřední neformální normu, která 

podporuje kooperaci mezi dvěma nebo více jednotlivci. (Fukuyama 2000). Důvěra, sítě, civilní 

společnost apod. jsou tedy dle autora jen průvodní jevy, které se objevují díky sociálnímu 

kapitálu, ale nekonstituují ho. Navrhuje pojmout důvěru mezi lidmi jako sociální kapitál, který 

zrychluje tvorbu ekonomického kapitálu. Toho lze dosáhnout redukcí transakčních nákladů, 

spojenou s formálními koordinačními mechanismy jako jsou kontrakty, hierarchie                       

a byrokratická pravidla (Fukuyama 2000). Autor dále uvádí, že hi-tech výzkum a rozvoj je často 

závislý na neformální výměně intelektuálních vlastnických práv. Předpokládá se tedy, že i určitá 

hladina sociálního kapitálu je nezbytná pro tvorbu a šíření znalostí a tedy pro zabezpečení 

dlouhodobější konkurenceschopnosti regionů (v souladu s teorií učících se regionů –  viz. 

Blažek, J. 2002). 

 
4.2 Typologie sociálního kapitálu 
 
V odborné literatuře se lze setkat se dvěma základními typy sociálního kapitálu, lišících se 

v přínosu výhod jednotlivci/skupině. 

1) Individuální sociální kapitál představuje potenciální sociální zdroje jedince, které může 

využít ve svůj prospěch  a aktivací sítí vztahů dosáhnout vlastních cílů. Tento typ 

kapitálu se upevňuje udržováním mezilidských vztahů a jeho zastáncem je Bourdiere. 

2) Kolektivní sociální kapitál přináší zisk celé skupině (společnosti) a lze ho chápat jako 

„vlastnost“ společnosti, čili jako kvalitu sítí a vztahů mezi jednotlivci nebo skupinami, 

kteří se snaží dosáhnout společného cíle. Zastánci tohoto konceptu (Putnam, částečně       

i Coleman) jej chápou jako cosi nadosobního (nevázaného na jedince, ale spíše tyto 

jedince organizujícího), co umožňuje koordinaci aktivit. Proto může mít kolektivní 
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sociální kapitál vliv na ekonomický rozvoj oblasti (což je stále diskutováno) a velkou 

roli zde hraje důvěra v občanské a politické instituce. 

Řada autorů (např. Šafr 2007) dělí dále kolektivní sociální kapitál podle úrovně, na jaké 

dané vazby vznikají na: 

• Svazující (bonding) kapitál, který se vyznačuje silnými vazbami mezi 

jednotlivci (např. rodina, přátelé…). 

• Přemosťující (bridging) kapitál, který je tvořen již slabšími vazbami, větší 

heterogenitou. Patří sem nejrůznější spolky a zájmové organizace. 

• Spojující (linking) kapitál umožňuje vzájemnou kooperaci různých 

hierarchických úrovní a dotváří zasíťování společnosti.  

Podle Alridge, Halpern a Fitzpatrick (2002) lze na vztahy mezi lidmi pohlížet také 

z hlediska různých měřítkových úrovní – na mikroúrovni (vztahy mezi jednotlivci), mezoúrovni 

(vztahy na lokální bázi mezi komunitami) a na makroúrovni (na úrovni státu). 

Předložená diplomová práce se týká bridging kapitálu, jelikož se zabývá aktivními spolky 

v obci a mírou angažovanosti ve volbách do obecních zastupitelstev.  

 
4.3 Měření sociálního kapitálu 
 
V praxi je značně obtížné koncepci sociálního kapitálu reálně aplikovat a provádět nějaká 

měření této veličiny. Asi nejrozšířenější metodou měření je Putnamův index sociálního kapitálu, 

který je založen na statistikách: komunitně organizovaný život, angažovanost ve věcech 

veřejných, komunitní dobrovolnictví, neformální sociabilita a sociální důvěra           

(Sedláčková, Šafr 2005). Putnam používá dva typy statistických měření: první jsou informace     

o jednotlivých skupinách a o členech těchto skupin (sportovní kluby, zájmové skupiny,….),       

o míře politického zapojení (např. účast ve volbách) apod. Druhým typem dat jsou data ze 

statistických šetření (např. data ze  Sčítání lidu domů a bytů apod.) 

Ukazatelé indikující míru sociálního kapitálu pro účel této práce spadají do první skupiny. 

Týkají se účasti ve volbách do obecních zastupitelstev a místních zájmových spolků. Je třeba si 

uvědomit, že sociální kapitál má výraznou kvalitativní dimenzi a že je nutné počítat s povahou 

jednotlivých akcí daných skupin (Fotbalový klub nebude vykazovat stejnou aktivitu jako spolek 

založený za účelem ochrany kulturního dědictví místní obce.). 

 

1) Angažovanost ve věcech veřejných  

„Jako instituce lokální demokracie by místní zastupitelstva měla reprezentovat voliče 

v příslušných městech a obcích, tj. měla by jimi být tak či onak podmíněna.“ (Illner 2001,       

str. 343). 
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Petersen  rozlišuje tři druhy reprezentativnosti (in Illner 2001): 

• Formální reprezentativnost, která je zajištěna tím, že zastupitel získá svůj úřad 

na základě obecně dohodnutého formálního postupu, kterým jej občané pověřují 

jednat jejich jménem. Takovým postupem jsou demokratické volby, které 

dávají občanům možnost zhodnotit dosavadní chování zastupitelů a reagovat na 

ně volbou. 

• Sociální reprezentativnost vychází z předpokladu, že zastupitelský orgán bude 

tím spíše jednat v zájmu obce, čím lépe bude svým složením reprodukovat její 

demografickou a sociální strukturu.  

• Předmětná reprezentativnost vyjadřuje, do jaké míry se postoje zastupitelstva 

kryjí v otázkách důležitých pro život obce  s postoji voličů. Jak formální, tak 

sociální reprezentativnost vytváří předpoklady pro předmětnou 

reprezentativnost. 

Hypotéza, že může existovat souvislost mezi aktivitou obcí v čerpání dotací z OP SROP       

a výší volební účasti v místních zastupitelstvech, vychází z tzv. komunitního faktoru. Tento jev 

se vyskytuje především v menších obcích a dle Illnera (2001) se projevuje větší znalostí 

kandidátů a větší hustotou vzájemných sociálních vazeb mezi voliči a kandidáty. Místní 

funkcionáři jsou tak posuzování především podle osobních vlastností a dosažených úspěchů. 

Pro hodnocení veřejné angažovanosti byla zvolena hodnota volební účasti do místních 

zastupitelstev a také hodnota počtu kandidátů na počet mandátů, která předpokládá souvislost 

mezi aktivitou obce a počtem obecních kandidátů.  

 

2) Rozsah zapojení do života obce 

Za základní složku sociálního kapitálu je považováno členství lidí v dobrovolných 

sdruženích. Putnam tvrdí, že „členství v dobrovolném sdružení a sociální sítě v něm 

produkované vytváří významný zdroj pro řešení problémů kolektivní akce a prosazování 

určitých cílů ve společnosti.“ (Stachová 2007) Dobrovolná sdružení pomáhají vytvářet občanské 

postoje a normy, které ulehčují kooperaci mezi členy a tím generují sociální kapitál. „Jejich 

externí rolí je pak ulehčování kooperace mezi různými částmi společnosti, umožňování 

kontaktů mezi skupinami navzájem, či mezi sdružením a veřejnými institucemi na centrální        

i lokální úrovni.“ (Torpe, in Stachová 2007) Organizace, které sdružují své členy na bázi 

dobrovolnosti, tvoří neziskové organizace, sdružení, svazy, spolky a kluby všech možných typů. 

Podle účelu, za jakým jednotlivá sdružení vznikají, je lze rozdělit na místní, zájmové či 

politické. 

Zdrojem dat pro hodnocení sdružení v jednotlivých obcích je Administrativní registr 

ekonomických subjektů, právní forma sdružení. Jednotlivá sdružení byla dělena podle toho, zda 

se jejich činnost týká podpory nějaké zájmové činnosti nebo podpory místní lokality                  

a veřejnosti. Sdružení na podporu určité zájmové činnosti slouží většinou k trávení volného času 

nebo k podpoře činnosti čistě specifického problému malé skupiny a nepřispívají tak k podpoře 
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místní lokality a veřejnosti. Jedná se o různá sportovní, myslivecká, chovatelská a jim podobná 

sdružení. Tento typ nebyl do hodnocení zařazen. Předmětem zájmu byly naopak spolky na 

podporu místní obce, jejího okolí, či regionu a spolky, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem 

přispívala ke shromažďování širší veřejnosti a tím pádem k tvorbě a posilování vzájemných 

vztahů a soudržnosti obyvatel. 
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5. Specifické cíle a výzkumné hypotézy 

 
Dne 1. května 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie. Důležitou změnou pro obce, 

města a regiony bylo mimo jiné získání možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních 

fondů Evropské unie. V prvním programovém období 2004–2006 se tak stal pro obce díky 

svému zaměření velkou výzvou Společný regionální operační program, který díky pravidlu        

n+2 tento rok 2008 právě dobíhá. Obce dostaly jedinečnou příležitost zorientovat se ve složitém 

systému, umožňujícím čerpat prostředky z evropských fondů (od podání žádostí o dotace, přes 

tvorbu projektů až k jeho realizaci). SROP obcím umožnil vytvořit si profesionální 

administrativní aparát, který bude schopný v novém programovém období 2007–2013 

efektivněji využít široké nabídky evropských programů.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat míru čerpání dotací z OP SROP v okresech 

Benešov, Beroun a Příbram a pokusit se objasnit příčiny aktivity obcí v procesu podávání 

žádostí o dotace z OP SROP.  

Práce je zaměřena pouze na OP SROP, protože jako jediný ze všech operačních programů 

se zaměřuje na podporu aktivit spadajících především do působnosti krajů a obcí. Ohniskem 

zájmu této práce jsou pouze obce, protože z hospodářsko-právní formy žadatele byly těmi 

nejaktivnějšími.   

Předložená diplomová práce se zaměřuje na všechny obce aktivní v OP SROP, nikoliv 

pouze na úspěšné obce. Jakákoliv snaha o zapojení obce do aktivit souvisejících s evropskými 

fondy je v této práci hodnocena jako pozitivum.  

Byly naformulovány 4 hypotézy, z nichž každá se týká jiného faktoru, který by mohl 

ovlivnit aktivitu obcí v evropských fondech – konkrétně v OP SROP. Jednotlivé hypotézy jsou 

zaměřeny na potvrzení či vyvrácení souvislosti aktivity obcí v OP SROP s populační velikostí 

obce, se zkušenostmi s předvstupními programy, se sociálním kapitálem obce a s geografickou 

polohou obce.  

Hampl, Müller (1998) zdůrazňují, že malé obce mají často problémy s autonomním 

hospodařením. Klíčovými problémy populačně malých obcí jsou nedostatečné ekonomické, 

organizační a lidské zdroje. O značně omezených možnostech investic malých obcí a nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků obecních úřadů píše i Perlín (2000). V prostředí, kde často zcela 

chybí profesionální aparát a kde často nejsou dostatečné finanční prostředky k najmutí 

kvalitních odborníků, lze očekávat horší schopnost vyhovět poměrně složitému                           

a administrativně náročnému procesu v souvislosti s čerpáním dotací ze strukturálních fondů. 

Z tohoto tvrzení se odvíjí první hypotéza, že Populačně větší obce jsou aktivnější v procesu 

žádání o podporu ze SROP. V rámci řízeného rozhovoru s představiteli obcí bude jistě zajímavé 

zjistit konkrétní příčiny aktivity menších obcí – v čem se liší od převládající většiny neaktivních 

obcí.  

Obce již měly šanci proniknout do systému strukturálních fondů EU pomocí předvstupních 

programů. Smyslem realizace předvstupních programů byla možnost osvojit si metodické 
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postupy, platné v rámci Evropské unie a připravit se na procedury spojené s využíváním 

strukturálních fondů. Byla tedy vyslovena druhá hypotéza, že aktivita obcí v OP SROP souvisí 

se zkušenostmi těchto obcí z předvstupních programů. 

Stále častěji se mluví o sociálním kapitálu jako jednom z faktorů regionálního rozvoje. Je 

vnímán jako základ soudržnosti ve společnosti a někteří autoři (Bourdieau) dokonce tvrdí, že 

sociální kapitál je zprostředkujícím médiem, které spojuje dohromady různé formy kapitálu        

a umožňuje jejich vzájemnou přeměnu. Fukuyama (2000) tvrdí, že důvěra mezi lidmi může 

urychlit tvorbu ekonomického kapitálu. Předpokládá se tedy, že i určitá hladina sociálního 

kapitálu je nezbytná pro tvorbu a šíření znalostí a tedy pro zabezpečení dlouhodobější 

konkurenceschopnosti regionů. Na základě těchto poznatků byla stanovena třetí hypotéza, že 

aktivita obcí v OP SROP souvisí s vyšší úrovní místního sociálního kapitálu. V tomto případě 

bude tato práce sledovat, zda existuje souvislost mezi obcemi aktivními v OP SROP a účastí ve 

volbách do obecních zastupitelstev, dále počtem kandidátů na počet mandátů a také souvislostí    

s počtem místních zájmových spolků, které jsou aktivní v podpoře místní lokality či veřejnosti. 

Podružným cílem je pak zjištění, zda obce mezi sebou spolupracují v celém procesu potenciální 

podpory ze strukturálních fondů – hlavně co se týče přenosu know-how a neformální spolupráce. 

Dalším faktorem limitujícím rozvoj obcí je geografická poloha obce. Obce se často 

zúčastňují školení, týkajících se účasti v evropských fondech, které nejčastěji pořádá 

hierarchicky nadřazené centrum, plnící roli euromanažera pro svůj region nebo obec 

s rozšířenou působností. Předpokladem tedy je, že obce nacházející se ve větší blízkosti 

příslušnému nadřazenému centru budou aktivnější v evropských programech – konkrétně v OP 

SROP. Tyto obce mají také větší příležitost k vytvoření osobních kontaktů se zástupci větších 

měst. Byla tedy zjišťována míra souvislosti mezi vzdáleností obcí od okresního města a od obce 

s rozšířenou působností a jejich aktivitou v OP SROP. Poslední ověřovanou hypotézou je tedy 

tvrzení, že geografická poloha obce  má vliv na aktivitu obce v OP SROP.  
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6. Metodické poznámky a datová základna 

 
Pro potřeby předložené práce bylo zvoleno území okresů Beroun, Benešov a Příbram. Okresy se 

rozkládají v jižní až jihovýchodní části Středočeského kraje v blízkosti hlavního města ČR 

Prahy. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť oblasti činí polohu dosti významnou. 

Naopak nevyváženost vztahu metropole a jejího zázemí (periferie) je pro území nevýhodou.  

Z celkového počtu 321 obcí bylo vybráno k podrobnějšímu zkoumání 48 obcí – z toho        

26 obcí, které vykázaly aktivitu v podobě přihlášení své obce do OP SROP a 22 namátkou 

vybraných obcí, které se neangažovaly v podání přihlášky do OP SROP. Pro převážnou část 

modelového území je typický velký počet malých obcí, který je vhodný pro zaměření této práce. 

Značná diferenciace obcí dle počtu obyvatel byla využita při zkoumání rozdílných příčin 

aktivity malých/velkých obcí. Populačně nejmenší sledovaná obec aktivní v OP SROP čítá        

265 obyvatel a největší aktivní sídlo území 34 884 obyvatel. 

Hlavním cílem výzkumu bylo objasnění příčin aktivity nebo naopak pasivity ve SROPu        

u velikostně značně různorodých obcí. Nejprve byla provedena analýza všech projektů 

připravených na možnost získání finančních prostředků z OP SROP. Sledovaným obdobím bylo 

rozmezí let 2004–2006. Údaje o podpořených i nepodpořených projektech byly získány 

z databáze DB MONIT, která byla zaslána Ministerstvem pro místní rozvoj. Databáze je 

interním materiálem Řídícího orgánu, kterým byla také neustále aktualizována. Verze databáze, 

která je použita pro účely této práce, je aktuální k datu 31. 1. 2008. Veškeré údaje o obcích 

(počet obyvatel, ORP,…) byly získány z Malého lexikonu obcí 2007. Ve všech obcích aktivních       

v OP SROP byl sledován objem požadované dotace, objem přidělené dotace, počet podaných 

žádostí a počet přidělených žádostí a konkrétní projekty, na které směřovaly finanční prostředky 

z OP SROP. Byla provedena analýza četnosti aktivních obcí v OP SROP, analýza úspěšnosti 

obcí v OP SROP a analýza objemu požadovaných finančních prostředků a to vše z hlediska 

jednotlivých velikostních kategorií obcí.  

Za účelem zhodnocení vlivu zkušeností, získaných v předstupních programech na 

současnou aktivitu obcí v OP SROP byla provedena analýza aktivity obcí v předstupních 

programech opět v návaznosti na velikostní kategorie jednotlivých obcí.  

Pro hodnocení sociálního kapitálu obcí byl využit jako základní zdroj informací 

Administrativní registr ekonomických subjektů, právní forma sdružení, aktivní k 21. 3. 2008. 

Z toho byla u všech 321 obcí v území sledována a vybírána především ta sdružení, která se 

týkala jakékoliv podpory místní obce, jejího okolí, či regionu a spolky, jejichž činnost 

jakýmkoliv způsobem přispívala ke shromažďování širší veřejnosti a tím pádem k tvorbě           

a posilování vzájemných vztahů a soudržnosti obyvatel. Na základě toho byl pak porovnáván 

počet těchto spolků u obcí aktivních v OP SROP a v obcích neaktivních v OP SROP (opět 

v závislosti na velikostních skupinách obcí). Dále byla využita data z voleb roku 2006 –                

– konkrétně volební účast a počet kandidátů na počet mandátů. Opět byly porovnávány obce 

aktivní v OP SROP s ostatními pasivními obcemi. 
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Poslední faktor se týkal geografické polohy obcí. V tomto případě byla měřena nejkratší 

silniční vzdálenost všech 321 obcí sledovaného území od okresního města a od obce 

s rozšířenou působností. K tomu byl využit vyhledávač tras Routeplanner                   

(www.skoda-auto.com), aktivní ke dni 29. 6. 2008. V tomto programu lze zadat nejkratší 

možnou trasu od výchozího bodu (okresní město, ORP) k jednotlivým obcím. 

V rámci všech čtyř hypotéz byl také zkoumán vliv daného faktoru na úspěšnost obcí. Byly 

porovnávány úspěšné obce v OP SROP s neúspěšnými obcemi. Úspěšná obec v OP SROP je 

v této práci charakterizována jako obec, která měla alespoň jeden pokus o získání finančních 

prostředků úspěšný.  

Poslední část výzkumné části diplomové práce tvořil řízený rozhovor se zástupci aktivních       

i neaktivních obcí v OP SROP. Terénní šetření hraje nezastupitelnou roli při studiu 

problematiky využívání evropských fondů obcemi. Dává možnost hlouběji se seznámit 

s realitou a přímým kontaktem s respondenty získat mnohé další informace o dané obci. Šetření 

proběhlo v období od 23. 2. 2008 do 15. 6. 2008.  Město Votice a obec Bohutín musely být 

z důvodu změny představitelů měst a nemožnosti kontaktovat bývalé vedení z hodnocení 

formou řízeného rozhovoru vyřazeny. Bylo tedy osloveno záměrně celkem 24 obcí aktivních 

v OP SROP a náhodně dalších 22 obcí, které se v již zmiňovaném programu neangažovaly. Oba 

dotazníky, používané při řízeném rozhovoru,  jsou přiloženy v přílohách 18) a 19). 

• Dotazník pro obce aktivní v OP SROP tvořilo 11 otázek, týkajících se iniciátora 

aktivity, použitých zdrojů informací, účasti na školeních, využití předvstupních 

programů, hodnocení celého procesu podání žádosti o dotaci z OP SROP             

a využití různých formálních i neformálních kontaktů (firem, manažerů,…)          

a obecní spolupráce. 

• Dotazník pro obce pasivní v OP SROP tvořilo 9 otázek a zaměřoval se spíše na 

zjištění míry informovanosti obcí o možnosti podpory z OP SROP 

v programovém období 2004–2006, na příčiny jejich pasivity v tomto programu 

a na aktivitu v současných evropských programech období 2007–2013. 

U obou skupin dotazovaných byly také zjišťovány osobní údaje respondentů jako věk, délka 

působení ve funkci a vzdělání. 

Ačkoliv jsou u většiny otázek nabídnuté typy odpovědí, dotazovaným subjektům byly vždy 

pokládány otázky bez možnosti nápovědy, aby byli nuceni odpovídat vlastními slovy. Pouze 

pokud subjekt nedokázal odpovědět na otázku, byl obeznámen s možnostmi odpovědi. Při 

konečném vyhodnocení rozhovorů s nejrůznějšími zástupci měst a obcí byly obce a města 

rozdělena do 3 základních skupin: 0–999 obyvatel, 1 000–4 999 obyvatel a obce nad                   

5 000 obyvatel. Hraniční body tohoto rozrůznění byly vybrány na základě shodných rysů 

jednotlivých skupin – města nad 5 000 obyvatel už mají většinou zaměstnané specialisty na 

dotační politiku města, populačně malé obce do 1 000 obyvatel se naopak  často bez výrazné 

pomoci „z vnějšku“ neobejdou. 



 44 

V modelovém území se vyskytuje také několik případů, kdy o dotace žádá svazek obcí. Tito 

žadatelé nejsou předmětem zájmu této práce a byl tedy sledován pouze potenciální přenos 

informací, zkušeností a kontaktů z mikroregionů na obce (v rámci řízeného rozhovoru).  
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7. Struktura osídlení v modelovém území ve srovnání  se 

Středočeským krajem a Českou republikou 

 
Rozloha celého sledovaného území (okresů Benešov, Beroun a Příbram) dosahuje 3 829 km2     

a nachází se zde celkem 321 obcí o 682 katastrech, 1 098 částí obcí a žije zde 281 456 obyvatel 

(viz tabulka 8). Nejrozlehlejšími okresy řešeného území jsou Benešov a Příbram, jejichž 

hodnota průměrné rozlohy připadající na obec převyšuje hodnoty Středočeského kraje i státu 

(Benešov dvojnásobně) a v případě okresu Příbram dokonce i celorepublikový průměr.             

Po přepočtení celkového počtu obyvatel na počet obcí v okresech připadá v celém území 

průměrně 881 obyvatel na obec, což je výrazně nižší číslo než  je průměr Středočeského kraje či 

státu. Z hlediska jednotlivých okresů dosahuje Benešov dokonce 797 obyvatel na obec. 
 

Tabulka 8) Porovnání sídelní struktury v okresech Benešov, Beroun a Příbram, ve Středočeském kraji 

a v ČR 

Počet částí obcí Výměra v km 2 Počet obyvatel 

Název 

okresu, 

kraje 

Počet 

obcí 

Počet 

katastrů 
Celkem 

Průměr 

na  

obec 

Celkem 

Průměr 

na  

obec 

Celkem 

Průměr 

na  

obec 

Průměr 

na  

část 

 obce 

Hustota 

obyv./ 

km 2 

Benešov 115 271 548 4,8 1 475 12,8 91 685 797 167 62 

Beroun 85 116 146 1,7 662 7,8 79 586 936 545 120 

Příbram 121 295 404 3,3 1 692 14 110 185 911 273 65 

Okresy 

celkem 
321 682 1 098 3,3 3 829 11,5 281 456 881 328 82 

Středoč. 

kraj 
1 146 2 062 2 787 2,4 11 015 9,6 1 175254 1 026 422 107 

ČR 6 249 13 027 15 091 2,4 78 867 13 10 287 189 1 646 682 130 

Zdroj dat: Malý lexikon obcí 2007  
 

V porovnání mezi sebou jsou si okresy Příbram a Benešov ve všech znacích (s menšími 

odchylkami) podobné. Okres Beroun se oproti ostatním vyznačuje menším počtem obcí, 

katastrů, místních  částí, menší rozlohou i počtem obyvatel. Ale naopak  sousední okresy 

(Příbram, Benešov) převyšuje početnějšími obcemi a vyšší hustotou zalidnění.  

Hustota obyvatel celého území činí 82 obyvatel na km2, čili je nižší než hustota obyvatel 

kraje i státu. Nízká hustota zalidnění na km2 v okresech Příbram a Benešov souvisí s jejich 

značnou rozlohou a jistě i nepříliš výhodnou geografickou polohou. Jako výhodná se může jevit 

poloha území v blízkosti  hlavního města Prahy. Naopak značná nevyváženost vztahu Prahy 

jako metropole a středních Čech jako periferie je pro oblast nevýhodou. Jižní pomezí okresů 

Příbram a Benešov je součástí vnitřní periferie. Oblast leží ve středních a vyšších polohách, kde 

horší podmínky pro zemědělskou činnost vedly k tomu, že v krajině vzniklo velké množství 

malých sídel (Perlín 2006 – blíže viz kapitola 11).  
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Tabulka v příloze 13) umožňuje porovnat velikostní strukturu obcí v modelovém území 

okresů Benešov, Beroun a Příbram, ve Středočeském kraji a v ČR. V okresech se nachází 

celkem 321 obcí, z toho 20 obcí (pouhých 6,2 %) užívá statutu města. Z tabulky přílohy 13) 

vyplývá, že nejpočetnějšími velikostními skupinami obcí ve sledovaném území jsou obce do 

199 obyvatel (28,7 %) a obce od 200 do 499 obyvatel (36,1 %). Tento trend odpovídá i situaci 

ve Středočeském kraji a v celé ČR, kde také převažují tyto velikostní kategorie obcí. 

Dohromady však v těchto dvou velikostně nejmenších skupinách žije 15,8 % populace celého 

sledovaného území, z čehož vyplývá, že se obyvatelstvo kumuluje ve větších obcích a městech.  

Sledované území tedy lehce převyšuje kraj i stát v počtu obcí do 499 obyvatel, naopak kraj     

i stát mají převahu v obcích od 1 000 do 19 999 obyvatel (u státu jsou patrné o něco větší 

odchylky než u kraje). Obce nad 50 000 obyvatel se v území vůbec nevyskytují. 

  Z hlediska jednotlivých okresů vyniká především okres Benešov v počtu obcí do 199 obyvatel 

(36,5 %) a okres Příbram v počtu obcí velikostní kategorie 200–499 obyvatel (41,3 %). Okres 

Beroun vyniká oproti ostatním  okresům větším podílem obcí v rozmezí 500–999 obyvatel          

a 1 000–1 999 obyvatel (téměř dvojnásobek ve srovnání s Příbramí). Pestrá velikostní 

rozrůzněnost obcí a hlavně velký počet malých obcí (viz příloha 4) je výhodný pro cíl, který 

sleduje tato práce – tj. objasnit vliv několika faktorů na aktivitu obcí různých velikostních 

kategorií v OP SROP. V následně provedených analýzách bude brán ohled na velikostní 

zařazení jednotlivých obcí – obce budou hodnoceny v rámci skupin 0–999, 1 000–4 999 a nad  

5 000 obyvatel. Sledovány jsou tedy jak obce s obecním, tak s městským úřadem, případně            

i s označením městys. 
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8. Analýza aktivity obcí v OP SROP ve vztahu k popu lační 

velikosti obcí 

  
8. 1 Analýza četnosti aktivních obcí v OP SROP z hlediska 

velikostních kategorií obcí 
 
V regionu se vyskytuje celkem 321 obcí, z toho aktivních v OP SROP bylo celkem 26 obcí     

(8,1 %) z celého sledovaného území. Aktivní obec je v této práci zobrazena jako obec, která 

podala  žádost o dotaci z OP SROP bez ohledu na výsledek. Rozložení aktivních a pasivních 

obcí v regionu znázorňuje obrázek v příloze 3). 

Obrázek 5) Četnost aktivních obcí                           Obrázek 6) Četnost aktivních obcí v OP SROP  

 v OP SROP v absolutních hodnotách                     vzhledem  k ostatním obcím své velikostní  kategorie                               

 vzhledem k velikostním kategoriím                         (v %) obcí 
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 Zdroj: DB MONIT, Malý lexikon obcí 2007                       Zdroj: DB MONIT, Malý lexikon obcí 2007   
                                        

Z obrázku 5) vyplývá, že nejvyšší četnost obcí aktivních v OP SROP se vyskytuje v rozmezí 

200–4 999 obyvatel. Je to způsobeno především velkým počtem menších obcí v oblasti          

(viz předchozí kapitola) a deficitem sídel populačně větších. Obrázek 6) již ukazuje podíl obcí 

aktivních v OP SROP vůči obcím své velikostní kategorie. Je vidět, že ačkoliv jsou menší obce 

nejčetnější co se počtu zúčastněných obcí týče, jejich aktivita je vzhledem k dané velikostní 

skupině obcí celého regionu značně podprůměrná. Z obcí velikostní kategorie 0–199 obyvatel se 

neúčastnila podání žádosti o dotace žádná obec, 200–499 obyvatel pouhá 4 %, 500–999 

obyvatel 6 % a 1000–1 999 obyvatel 22 %. Z grafu je patrná rostoucí tendence aktivních obcí, 

která stoupá lineárně s jejich populační velikostí. V posledních dvou skupinách je účast obcí 

v programu 100 %, ovšem z grafu obrázku 5) vyplývá, že obcí těchto kategorií se v území 

vyskytuje sporadicky – pouze čtyři zástupci. Bude jistě zajímavé zjistit (v rámci řízeného 

rozhovoru s představiteli obcí) podrobnosti týkající se aktivity malého počtu populačně menších 

obcí. 
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8.2. Analýza úsp ěšnosti obcí v OP SROP z hlediska velikostních 

kategorií obcí 
 
Úspěšná obec je hodnocena jako obec, které byl schválen projekt a přislíbeny finanční 

prostředky. Z 26 obcí aktivních v OP SROP jich bylo 14 úspěšných alespoň v jednom svém 

projektu (viz  příloha 3) – což je 54% úspěšnost z celkového počtu aktivních obcí.   
 

Obrázek 7) Podíl úspěšných a neúspěšných                Tabulka 9) Nejaktivnější žadatelé v území   

projektů v souvislosti  s velikostními                            vzhledem k počtu podaných žádostí                                         

kategoriemi  obcí       
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 Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty                                         Zdroj: DB MONIT 
 

Žádostí o finanční podporu projektů v rámci OP SROP bylo podáno obcemi  v modelovém 

území celkem 53, úspěšných z toho bylo 24 (45,3 %). Obrázek 7) i tabulka 9) ukazuje, že 

největší četnost projektů se vyskytuje v rozmezí 2 000–4 999 (22,7 %) obyvatel a dále 

v rozmezí 1 000–1 999 (17 %) a 10 000–19 999 obyvatel (17 %). Je to dáno kombinací většího 

počtu sídel (převažuje spíše u populačně menších sídel) a jak finančních, tak organizačních 

možností, které mohou tyto obce v souvislosti se svou populační velikostí využít. Z grafu           

i z tabulky vyplývá, že největší počet úspěšných projektů se vyskytuje v největších populačních 

kategoriích obcí od 10 000 do 49 999. Pokud vezmeme v úvahu četnost projektů vztaženou        

k jednotlivým obcím, nejaktivnějšími žadateli jsou rozhodně populačně velká města regionu, 

která také vykazují největší úspěšnost – velikostní skupina 10 000–19 000 obyvatel dokonce    

89% úspěšnost z celkového množství podaných žádostí o dotace. Překvapivě 75% úspěšnost 

vykazují i obce velikosti 500–999 obyvatel. V tomto případě však připadá jeden úspěšný projekt 

na jednu obec na rozdíl od větších měst – kde např. na Příbram (populačně nejsilnější sídlo 

území) připadají 4 úspěšné projekty ze 7 a na Vlašim dokonce 4 úspěšné ze 4 podaných žádostí. 

Z tabulky 10) vyplývá, že počet podaných žádostí značně převyšuje počet dotovaných žádostí. 

Stejně tak převyšuje objem požadovaných dotací objem dotací následně přidělených. Průměr 

požadovaných a dotovaných žádostí (i objemů dotací) stoupá souběžně s populační velikostí 

obce. Větší obce jsou odvážnější jak v počtu podaných žádostí, tak v objemu požadovaných 

dotací. Byla tak potvrzena hypotéza, že populačně větší obce jsou nejen aktivnější, ale                

i úspěšnější v procesu žádání o podporu z OP SROP. V rámci řízeného rozhovoru se zástupci 

nejaktivnější 

žadatelé 

počet 

podaných 

žádostí 

z toho 

úspěšných 

počet 

obyvat. 

Příbram 7 4 34 660 

Rožmitál pod 

Třemšínem 
7 3 4 280 

Dobříš 5 1 7 956 

Vlašim 4 4 12 033 

Beroun 4 3 17 997 
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jednotlivých obcí budou dále přezkoumány bližší okolnosti úspěšnosti všech velikostních 

kategorií obcí – obzvlášť rozdíly mezi malými a velkými obcemi. Projekty jednotlivých obcí 

jsou obsaženy v přílohách 20, 21 a 22). 
 

Tabulka 10) Objemy dotací a počty žádostí v OP SROP v okresech Benešov, Beroun a Příbram v letech 

2004-2006 podle velikostních skupin obcí  

Objem požadované 

dotace ( v tis.) 

Objem přidělené 

dotace (v tis.) 

Počet podaných 

žádostí 

Počet dotovaných 

žádostí obce dle 

velikostních 

skupin celkem v % 

Průměr 

na 

obec 

celkem v % 

Průměr 

na 

obec 

celkem v % 

Průměr 

na 

obec 

celkem v % 

Průměr 

na 

obec 

-499 30 784 10 148 6 714 4,0 32 5 9,4 0,02 1 4,2 0,00 

500 - 999 14 334 4,6 224 11 264 7,1 176 4 7,5 0,06 3 12,5 0,05 

1 000 - 1 999 29 566 9,6 1 095 2 805 1,3 104 9 17,0 0,33 2 8,3 0,07 

2 000 - 4 999 77 744 25,1 5 980 37 580 25,3 2 891 12 22,7 0,92 4 16,7 0,31 

5 000 - 9 999 19 469 6,3 3 894 2 646 1,2 529 7 13,2 1,40 2 8,3 0,40 

10 000 - 19 999 85 580 27,7 28 527 80 883 55,2 26 961 9 17,0 3,00 8 33,3 2,67 

20 000 - 49 999 51 836 16,7 51 836 9 593 6,0 9 593 7 13,2 7,00 4 16,7 4,00 

Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty 

 
8.3 Analýza objemu požadovaných finan čních prost ředků z OP 

SROP a zaměření jednotlivých projekt ů dle priorit  
 
Ve sledovaném období 2004–2006 ve sledovaném území okresů Benešov, Beroun a Příbram 

bylo obcemi podáno 53 žádostí o dotace z OP SROP v celkové hodnotě 309,3 mil. Kč. 

Podpořeno bylo 24 projektů v hodnotě 144,8 mil.Kč. Úspěšnost žádostí z hlediska počtu 

podaných žádostí byla 45,3 %, z hlediska žádaného objemu dotace 46,8 %. V rámci svazků obcí 

bylo v daném regionu podáno 14 žádostí v hodnotě 64 mil.Kč a podpořeno bylo 6 projektů         

o celkové hodnotě 23 mil.Kč. Úspěšnost týkající se počtu žádostí byla tedy 42,9 % a z hlediska 

objemu dotací 35,9 %. Svazky obcí však nejsou ohniskem zájmu této práce, proto nejsou jejich 

projekty dále sledovány. V rámci řízeného rozhovoru bude pouze zjišťována míra spolupráce       

a přenosu know-how mezi obcemi v rámci svazku obcí i mimo něj.  

Jak je vidět z grafů obrázků 8) a 9), zájem o možnost potenciální dotace z OP SROP byl 

nejvyšší v roce 2005. Rok 2004 lze charakterizovat nízkým počtem podaných žádostí z důvodu 

teprve rozbíhajícího se programu, nestabilních podmínek při podávání žádostí o podporu            

a teprve se vytvářející struktuře organizace celého procesu. Žadateli byly z 55 % svazky obcí     

a z 36 % obce nad 4 000 obyvatel (viz přílohy 20), 21) a 22). Téměř všechny alternativy podání 

žádosti o podporu z OP SROP ve sledovaném území  roku 2004 tedy souvisí s aktivitou větších 

obcí (svazků obcí), které mají větší možnost využít osob s odbornými znalostmi                         

a schopnostmi. Pouze jediná žádost pocházela z obce do 1 000 obyvatel (Vysoký Chlumec), kde 

však iniciace podání žádosti o podporu proběhla ve spolupráci s odborníkem z hierarchicky 

nadřazeného sídla. Pozitivem roku 2004 je ale stoprocentní úspěšnost požadovaných dotací ve 
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sledovaném regionu. Lze si to vysvětlit nízkým počtem žádostí a tudíž menší konkurencí mezi 

obcemi navzájem. Pro rok 2005 je typický prudký nárůst podaných žádostí (i požadovaných 

objemů dotací), související s růstem informovanosti i více méně ujasněním pravidel možné 

dotace z OP SROP. V roce 2006 počet žadatelů výrazně poklesl, nikoliv však pod úroveň roku 

2004. Jelikož mají obce v rámci pravidla n+2 lhůtu 2 roky na realizaci projektu, je pokles 

pochopitelný. Obce se soustředily  na samotnou realizaci a později dokončování projektů, což je 

obzvlášť pro menší obce náročné jak organizačně, tak finančně. Z tabulek v přílohách 20), 21)  

a 22) vyplývá, že v 60 % všech případů (jak obcí, tak svazků obcí) se jednalo o opravu               

a opětovné podání dříve zamítnuté žádosti a ve 30 % o aktivitu převážně větších obcí (nad         

8 000 obyvatel), které si mohou dovolit financovat a řídit více probíhajících projektů najednou. 

Ostatní žadatelé (obce, svazky obcí) z roku 2006 se buď vůbec neangažovali v předchozích 

kolech, nebo nebyli úspěšní v žádném svém dosavadním pokusu v OP SROP. 
 

Obrázek 8) Objemy dotací v rámci OP SROP           Obrázek 9) Počty žádostí v rámci OP SROP  

v modelovém území v letech 2004 – 2006                  v modelovém území v letech 2004 - 2006 
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  Zdroje dat: DB MONIT, vlastní výpočty                            Zdroje dat: DB MONIT, vlastní výpočty 
 

Z následujícího grafu na obrázku 10) je patrné, že nejvíce žádostí o dotace směřovalo do 

rozvoje infrastruktury (45 %), na druhém místě obce preferovaly rozvoj cestovního ruchu (36 %) 

a nejméně žádostí směřovalo do rozvoje lidských zdrojů (19 %). Tomuto schématu zhruba 

odpovídají i objemy požadovaných dotací (obrázek 12). Výraznější změny lze pozorovat 

v podílech dotovaných žádostí (obrázek 11), kde byla ve sledovaném území naopak 

nejúspěšnější oblast rozvoje lidských zdrojů (38 %), poté rozvoj infrastruktury (33 %) a rozvoj 

cestovního ruchu (29 %). Je to způsobeno výrazným převisem poptávky v rámci celého 

Středočeského kraje v oblastech rozvoje cestovního ruchu a infrastruktury (viz Stávková 2007). 

Naopak nejvíce finančních prostředků (44 %, obrázek 13) plynulo do regionálního rozvoje 

infrastruktury, což je logické z důvodu jeho značné finanční náročnosti. (Z tohoto důvodu bylo 

také na infrastrukturu v rámci celého OP SROP vyčleněno nejvíce finančních prostředků.) 
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Obrázek 10) Podíl podaných žádostí                         Obrázek 11) Podíl dotovaných žádostí                               

v modelovém území z hlediska                                   v modelovém území z hlediska 

zaměření dotačních titulů                                          zaměření dotačních titulů 
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  Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty                                    Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty 
 

 Obrázek 12) Podíl objemu požadovaných                Obrázek 13) Podíl objemů přidělených dotací  

 dotací v modelovém území z hlediska                       v modelovém území z hlediska zaměření  

 zaměření dotačních titulů                                         dotačních titulů 
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  Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty                                  Zdroj: DB MONIT, vlastní výpočty 
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9. Analýza aktivity obcí ve vztahu k p ředvstupním 

program ům 

 
Cílem předvstupních programů PHARE a SAPARD, které byly realizovány ve sledovaném 

území, bylo především vytvoření a osvojení metodických, institucionálních, finančních               

a organizačních předpokladů pro budoucí využívání strukturálních fondů EU.  
 

                                    Obrázek 14) Aktivita obcí v předvstupních programech  

                                    vzhledem k ostatním obcím své velikostní kategorie (v %) 
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                                       Zdroj: www.crr.cz, vlastní výpočty 
 

V řešené oblasti se vyskytuje celkem 17 obcí z celkového počtu 321 obcí (5,3 %), které byly 

aktivní v předvstupních programech. Z obrázku 14) vyplývá, že 100 % účast v předstupních 

programech vykazují obce v rozmezí 20 000–49 999 obyvatel – v tomto případě se však jedná  

o jediného zástupce. Vyšší aktivitu vykazují opět stejně jako v OP SROP větší obce v rozmezí 

5000–19 999 obyvatel – okolo 40 %. Důvodem je opět kombinace nízkého počtu sídel dané 

velikostní kategorie v oblasti a výraznější možnosti seberealizace větších obcí. Z tabulky 

v příloze 14) je zřejmé, že menší obce byly aktivní převážně v programu SAPARD, jelikož se 

jednalo o Prioritu 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury. Ve všech případech 

se jednalo o tvrdé projekty typu obnova místních komunikací, obnova veřejných prostranství, 

různé stavební úpravy obecních budov apod. Z programu PHARE obce daného regionu využily 

především Národního programu PHARE 2001 – Grantového schématu na podporu odstraňování 

povodňových škod a Národního programu PHARE 2003 – Grantového schématu na podporu 

turistické infrastruktury. Také tato dvě grantová schémata se týkala pouze dotací do tvrdých 

projektů typu rekonstrukcí komunikací, budování parkovacích ploch atd.  

Tabulka 11) znázorňuje obce aktivní jak v předstupních programech, tak v OP SROP. 

V modelovém území okresů Benešov, Beroun a Příbram se vyskytuje pouze 6 obcí                     

z 26 aktivních v OP SROP (23 %), které byly současně  aktivní  v  programu PHARE/SAPARD 

a v OP SROP (příloha 5). Těchto 6 obcí se pohybuje v širokém rozmezí velikostních kategorií 

obcí (viz tabulka v příloze 14) – od obce s 328 obyvateli až po největší sídlo oblasti         

s 34 660 obyvateli.  
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                        Tabulka 11) Obce aktivní v předvstupních programech i v OP SROP 

obec počet obyvatel předvstupní program 

Ostředek 328 SAPARD 

Kamýk nad Vltavou 869 SAPARD 

Rožmitál pod Třemšínem 4 280 SAPARD 

Týnec nad Sázavou 5 354 PHARE 2003 

Beroun 17 997 PHARE 2001, 2003 

Příbram 34 660 PHARE 2003 

                           Zdroj: www.crr.cz 
 

Vliv aktivity v předstupních programech na úspěšnost obce v získání dotace také nebyl 

jednoznačně prokázán. Ačkoliv pět obcí ze šesti uspělo jak v předvstupním programu PHARE 

nebo SAPARD, tak v OP SROP, čtyři obce ze šesti jsou populačně větší sídla regionu, u kterých 

byla všeobecně prokázána vyšší úspěšnost v čerpání finančních prostředků z OP SROP.  

Vyslovená hypotéza, že aktivita obcí v OP SROP souvisí s jejich zkušenostmi 

z předvstupních programů, tak nebyla z důvodu pouhé 23% shody aktivity ve 

PHARE/SAPARDu a v OP SROP potvrzena. Větší podrobnosti týkající se přínosu 

předvstupních programů obcím aktivním i neaktivním v OP SROP a jejich návaznosti na          

OP SROP budou zobrazeny v hodnocení řízeného rozhovoru se zástupci konkrétních obcí.  
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10. Analýza aktivity obcí v OP SROP ve vztahu 

k sociálnímu kapitálu 

 
Hypotéza, že Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu souvisí s vyšší 

úrovní místního sociálního kapitálu, se opírá o potenciální souvislosti obcí aktivních            

v OP SROP s vyššími hodnotami angažovanosti v místních volbách, s vyšším počtem kandidátů 

na počet mandátů a s vyšším počtem specifických spolků v obci (viz kapitola č.4).  

                                   Obrázek 15) Průměrná účast ve volbách v rámci  

                                   jednotlivých velikostních kategorií obcí (v %) 
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                                       Zdroj: www.volby.cz, vlastní výpočty 
 

Při porovnání účasti ve volbách v jednotlivých aktivních obcích a průměrné účasti ve 

volbách dané velikostní kategorie obce z tabulky v příloze 15) vyplývá, že v 15-ti z 26-ti obcí 

(57,7 %) se vyskytuje nadprůměrná účast v místních volbách roku 2006. Pokud by byla 

vynechána Příbram, jakožto jediný zástupce své velikostní kategorie (v jejímž případě 

porovnávání s průměrem celé skupiny nemá smysl), jedná se o 60% shodu v prokázání 

souvislosti vyšší volební účasti v obcích aktivních v OP SROP. Ve většině případů jak 

nadprůměrné, tak podprůměrné účasti ve volbách se však jedná jen o drobné nuance v rozmezí 

zhruba 5 % nad či pod průměrem celé skupiny, což jednoznačně neprokazuje vyšší úroveň 

sociálního kapitálu v obcích „aktivních“ oproti ostatním, „pasivním“ obcím. Skutečně výrazný 

rozdíl (26 % pod průměrem) lze pozorovat pouze v případě obce Železná, která  je zároveň 

populačně nejmenší aktivní obcí v OP SROP regionu (249 obyvatel). Takto nízká hodnota v této 

skupině obcí  neodpovídá ani obecnému trendu, že účast v místních volbách klesá se zvyšující 

se populační velikostí obce, který lze vyčíst z grafu na obrázku 15). Důvodů k tak nízké účasti 

ve volbách v obci této velikostní kategorie může být mnoho (nespokojenost obyvatel 

s kandidáty, nezájem o dění v obci apod.) a jejich objasnění není cílem této práce. Prostorové 

znázornění volební účasti v obcích sledovaného území je zobrazeno v příloze 6). 

Graf na obrázku 16) vykazuje (na rozdíl od předchozího grafu) stoupající tendenci podílu 

průměrného počtu kandidátů na počet mandátů zároveň se vzrůstajícím počtem obyvatel obce. 

Tabulka v příloze 15) vykazuje 44% (opět bez města Příbram) souvislost aktivity obcí         
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v OP SROP a většího počtu kandidátů na počet mandátů. V tomto případě se však vyskytuje 

větší počet výraznějších odchylek od průměru než v předchozím hodnocení (např. obec Bohutín 

nebo města Votice a Dobříš). Příčinou nadprůměrných hodnot může být výraznější zájem 

místních obyvatel o rozvoj obce (města). V případě větších měst má jistě i vliv větší potenciál 

místních obyvatel – čili v ětší pravděpodobnost výskytu obyvatel, kteří budou mít zájem osobně 

se angažovat a podílet na vedení obce.  
 

                                    Obrázek 16) Průměrný počet kandidátů na počet mandátů  

                                    v rámci jednotlivých velikostních kategorií obcí 
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                                       Zdroj:www.volby.cz, vlastní výpočty 
 

Výrazný vliv na rozvoj obce a tudíž na její aktivitu v evropských fondech mohou mít             

i obyvatelé angažující se v nějakém spolku, zabývajícím se rozvojem obce či podporou místní 

veřejnosti. V tomto případě se může jednat např. o vyslání prvotního impulsu přihlásit se do    

OP SROP návrhem nějakého projektu, jako tomu bylo ve městě Dobříš. Značný vliv může mít         

i intenzivní zájem členů spolku o určitou problematiku a vytyčení cíle v rámci této oblasti. 

Členové sdružení pak často podnikají různá opatření, spolupracují s vedením města apod.  
 

                                    Tabulka 12) Četnost spolků připadající na četnost obcí    

četnost 

spolků 

četnost 

obcí 

1 58 

2 13 

3 5 

4 4 

5 2 

6 2 

7 1 

14 1 

                                          Zdroj: Registr ekonomických subjektů ARES 
 

Z tabulky 12) je patrné, že nejčastěji se v obcích sledovaného území vyskytuje pouze           

1 spolek již dříve specifikovaných vlastností – a to pouze v 58 obcích. Se zvyšujícím se počtem 

spolků se četnost obcí snižuje.  To potvrzuje i obrázek 17), který prokazuje, že četnost aktivních 

spolků značně ovlivňuje populační velikost obce. Nejvyšší počty aktivních spolků se objevují 

v největších sídlech oblasti. Z tabulky v příloze 15) vyplývá, že v populačně nejslabších 
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aktivních obcích v OP SROP se až na výjimky nevyskytuje žádný spolek a s přibývajícím 

počtem obyvatel se četnost spolků zvyšuje (Rozložení obcí s aktivními spolky je znázorněno 

v příloze 7).) Růst četnosti spolků není zcela lineární, ale přesto patrný. Nebyla tak potvrzena 

domněnka, že aktivita obcí v OP SROP souvisí s přítomností specifických spolků v obcích.  
 

                  Obrázek 17) Četnost spolků vzhledem k populační velikosti obcí 
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                   Zdroj: Registr ekonomických subjektů ARES; z grafu je z důvodu zkreslení vynecháno město Příbram se  

                  14 spolky 
 

 Potenciální vliv jednotlivých složek sociálního kapitálu na úspěšnost obcí v OP SROP již 

vykazuje vyšší hodnoty (viz tabulka v příloze 15). Celkem 71 % obcí úspěšných v OP SROP 

vykazuje vyšší volební účast než průměrná hodnota jejich příslušných velikostních skupin.        

V nadpoloviční většině úspěšných obcí (64 %) se vyskytuje větší počet kandidátů na počet 

mandátů ve srovnání s průměrem své kategorie. Sociální kapitál tedy může mít vliv na 

úspěšnost obce v získání dotací z OP SROP. Toto tvrzení však neodpovídá stoprocentně všem 

sledovaným obcím, úspěšným v OP SROP a navíc sledované hodnoty často převyšují průměr 

jen nepatrně. Navíc při pohledu na přítomnost aktivních spolků v menších obcích úspěšných 

v OP SROP do 4 000 obyvatel se pouze ve třech obcích ze šesti vyskytuje nějaký spolek.  

Vzhledem k tomu, že nebyla jednoznačně potvrzena souvislost ani jednoho z tří měřených 

ukazatelů – vyšší účasti obyvatelstva v místních volbách, vyššího počtu kandidátů na počet 

mandátů  a existence specifických spolků v obcích aktivních v OP SROP, tak nebyla potvrzena 

ani hypotéza, že Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu souvisí s vyšší 

úrovní místního sociálního kapitálu. 
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11. Analýza aktivity obcí v OP SROP ve vztahu ke 

geografické poloze  

 
Tato kapitola je zaměřena na analýzu geografické polohy aktivních obcí v OP SROP v rámci 

příslušného okresu a na následné potvrzení či vyvrácení teorie o existenci souvislosti mezi 

aktivitou obcí v OP SROP a geografickou polohou.  

 
11.1 Lokalizace aktivních obcí v OP SROP v rámci p říslušného 

okresu 
 
Modelové území okresů Beroun, Benešov a Příbram se nachází v jižní a jihozápadní části 

Středočeského kraje (viz obrázek 18). Jako výhodná se může jevit poloha v ekonomické 

souvislosti s blízkostí  hlavního města a s hustou dopravní sítí. Naopak značná nevyváženost 

vztahu Prahy jako metropole a středních Čech jako periferie je nevýhodou. „Tato skutečnost, 

stejně jako absence krajského města jako správního centra regionu, do určité míry limituje 

rozvoj kraje.“ (www.czso.cz) 
 

                                       Obrázek 18) Rozložení okresů ve Středočeském kraji  

 
                                           Zdroj: http://www.risy.cz/mapy_stredocesky_kraj 
 

Právě středo-jihočeské pomezí okresů Příbram a Benešov je součástí vnitřní periferie. 

Oblast leží ve středních a vyšších polohách, kde horší podmínky pro zemědělskou činnost vedly 

k tomu, že v krajině vzniklo velké množství malých sídel (Perlín 2006). V obcích středočeské 

periferie zmizela přirozená hospodářská základna a občanské vybavení obcí bylo a je (vzhledem 

k četnosti malých sídel) na poměrně nízké úrovni (Perlín 2006). Zaměstnanost i pracovní 

příležitosti pro obyvatele této oblasti byly především v okresních městech nebo v regionálních 

centrech, která leží na vnějším okraji oblasti a proto je nutné do těchto míst relativně dlouho 

dojíždět. V první polovině 90.let došlo ke zhroucení veřejné dopravy a nízká intenzita veřejné 
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dopravy je jedním z klíčových problémů této oblasti (Perlín 2006). Podle Marady (2001) tvoří 

výrazné znaky současných periferních oblastí nižší progresivita ekonomické struktury, nižší 

podíl podnikatelů, nižší míra hmotných investic apod. 

V okresech Příbram a Benešov je rozdrobená sídelní i správní struktura s poměrně 

vzdálenými centry. V celém modelovém území se nachází 8 obcí s rozšířenou působností        

(viz obrázek 19) s různorodým zastoupením obcí jednotlivých velikostních kategorií, se kterými 

souvisí rozdílné potřeby a zájmy. Nerovnoměrnost rozmístění jednotlivých obcí je patrná            

i z tabulky v příloze 16) a z obrázku v příloze 3). 
 

Obrázek 19) Rozložení obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji 

 
                                            Zdroj: http://www.risy.cz/mapy_stredocesky_kraj 
 

Lokalizace aktivních obcí v OP SROP byla hodnocena pomocí nejkratší silniční vzdálenosti 

obce a příslušného nadřazeného centra (okresního města a obce s rozšířenou působností). 

Silniční vzdálenost od nadřazených center byla zvolena především proto, že většina obyvatel 

malých (a nejenom malých) obcí je závislá na těchto centrech. Doprava do těchto center je 

nejčastěji uskutečňována prostřednictvím automobilu nebo veřejné autobusové dopravy a tudíž 

právě po silnici.  

V těchto centrech také sídlí příslušné úřady a v důsledku spádovosti jednotlivých obcí se 

uskutečňují různá školení a kurzy či informační propagandy, týkající se možností čerpání ze 

strukturálních fondů EU právě pro tyto obce. 

Z tabulky přílohy 16) je patrné skutečně rozdílné rozmístění obcí různých velikostních 

kategorií v jednotlivých okresech a obcích s rozšířenou působností. V tabulce v příloze 16) je 

znázorněna silniční vzdálenost jednotlivých obcí aktivních v OP SROP od okresního města a od 

obce s rozšířenou působností. Při porovnání aktivních obcí v OP SROP stejné velikostní 

kategorie mezi sebou obce nevykazují žádné podobné znaky. Silniční vzdálenost od okresního 

města a stejně tak i od obce s rozšířenou působností se pohybuje v každé velikostní kategorii 

obcí od několika málo kilometrů až po desítky kilometrů (viz tabulka v příloze 16).  

Porovnání okresní vzdálenosti jednotlivých obcí aktivních v OP SROP (kromě již 

zmiňovaných okresních měst Benešov, Beroun a Příbram) s průměrem okresní vzdálenosti 
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v rámci jednotlivých okresů i v rámci celého sledovaného území (příloha 17) jednoznačně 

nepotvrzuje teorii větší blízkosti/vzdálenosti těchto obcí od okresního centra. Téměř polovina 

obcí aktivních v OP SROP (47,8 %) vykazuje kratší silniční vzdálenost v řádu kilometrů od 

okresního města než sledovaný okresní i celoúzemní průměr své velikostní kategorie. Celkem 

39,3% obcí se naopak vyskytuje ve větší vzdálenosti a zbývající tři obce se s průměrem téměř 

shodují.  

Porovnání nejkratší silniční vzdálenosti obcí aktivních v OP SROP od nadřazených obcí 

s rozšířenou působností a průměrných hodnot obcí stejné velikostní kategorie také nevykazuje 

shodu. Pouze 35 % obcí aktivních v OP SROP prokázalo kratší silniční vzdálenost od obce 

s rozšířenou působností. Města Votice, Vlašim, Dobříš, Hořovice a Sedlčany nemohla být 

z důvodu nadřazenosti ostatním obcím hodnocena.  

Nebyl prokázán ani vliv geografické polohy na úspěšnost obcí v pokusu o získání 

finančních prostředků z OP SROP v programovém období 2004–2006. Pouze obec Postupice 

leží blíže okresu a zároveň obci s rozšířenou působností ve srovnání s průměrem. U ostatních 

obcí úspěšných v OP SROP platí, že pokud je obec ve srovnání s průměrem blíže alespoň 

okresnímu městu, zpravidla je dále od obce s rozšířenou působností a naopak.  Obec Čechtice 

dokonce převyšuje průměr silniční vzdálenosti své velikostní kategorie jak ve vzdálenosti od 

okresního města, tak ve vzdálenosti od obce s rozšířenou působností.  

Nebyla tedy potvrzena hypotéza, že geografická poloha má vliv na aktivitu obce v OP 

SROP. Zajímavým zjištěním (souvisejícím s otázkou geografické polohy obce) jistě bude část 

řízeného rozhovoru se zástupci jednotlivých obcí a měst, zaměřená na spolupráci a výměnu 

know-how mezi jednotlivými obcemi a městy. U obcí, ležících ve větší blízkosti nadřazenému 

centru lze předpokládat (na základě užších osobních kontaktů) vyšší míru spolupráce a ochoty 

být nápomocen v otázce využívání strukturálních fondů Evropské unie 
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12. Hodnocení řízeného rozhovoru obcí  

 
12.1 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí aktivních v OP SROP 

v programovém  období 2004–2006 

 
12.1.1 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí velikostní kategorie do 1 00 0 obyvatel 
 

Z nejmenších obcí, aktivních v OP SROP, bylo osloveno celkem 9 zástupců obcí Broumy, 

Klučenice, Kamýk nad Vltavou, Kondrac, Maršovice, Ostředek, Vysoký Chlumec, Záluží         

a Železná.  

 

otázka č.1 

(kdo přišel s návrhem přihlásit se do OP SROP) 

Iniciátorem možné podpory z evropských fondů – konkrétně z OP SROP – v obcích do       

1 000 obyvatel byl v šesti případech z devíti starosta. Ve zbylých, ojedinělých případech se 

jednalo o celkové usnesení obecního zastupitelstva, o společnou iniciaci starosty a externího 

odborníka na dotovanou oblast z vnějšku a v jednom případě obec oslovil s vizí projektu sám 

odborník na dotační politiku Evropské unie – pan Zapletal. Jelikož se dotyčný člověk objevuje 

v celém regionu je nutné podotknout, že je členem občanského sdružení Podblanicko                 

a evropskými fondy se zabývá profesně.  

 

otázka č. 2, 3, 9, 12 

(hlavní zdroje informací, účast na školeních, využití příručky pro žadatele, spolupráce s jinou 

obcí) 

Pro malé obce se ukazuje být nejdůležitějším zdrojem informací kontakt s odborníky           

a různé formy školení, týkající se čerpání dotací z fondů EU (šest obcí).  Menší obce nemají 

dostatek personálních kapacit, ani know-how potřebné již při pouhém podání žádosti o dotaci. 

Nápomocní specialisté pocházeli velmi často ze svazku obcí, jehož je daná obec členem. 

Mikroregion s nimi spolupracuje (případně je i přímo zaměstnává) v rámci své aktivity v získání 

dotací ze státních či evropských fondů. Ve dvou případech také dotazovaní uvedli jako hlavní 

zdroj informací pana Zapletala, který působí v celém regionu. Okrajově s ním však 

spolupracovalo větší množství obcí. Školení, týkající se dotační politiky EU, která obce 

využívaly byla pořádána jak příslušným mikroregionem, tak Středočeským krajem. Na 

školeních, pořádaných Středočeským krajem, tázaní nejvíce oceňovali získání všeobecné 

orientace v programech (zpřehledněné přednášejícími odborníky), možnost inspirovat se 

nějakým námětem a vůbec získat povědomí o možnostech dotování svých obcí z evropských 

fondů. Představitelé dvou obcí se žádných školení nezúčastnili, ale oba intenzivně 

spolupracovali s již zmiňovaným panem Zapletalem, který jim poskytl většinu informací           

a zároveň zpracoval většinu dokumentace. Nadpoloviční většina obcí (pět z devíti), které 

využily školení, je hodnotila jako velmi přínosná. Je nutné podotknout, že se ve většině případů 
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jednalo o velmi iniciativní starosty s vysokoškolským vzděláním, kteří si značnou část 

dokumentace snažili udělat sami (Pan starosta Halada z Kamýku nad Vltavou si dokonce udělal 

akreditovaný kurz manažera strukturálních fondů.). Tito starostové zřejmě maximálně využili 

školení jako zdroje informací a na rozdíl od ostatních také často používali internet. Ostatní 

hodnotili školení jako středně přínosná a většinu zpracování žádosti (včetně projektu) si nechali 

vytvořit odborníky.  

Vzájemná spolupráce mezi obcemi se nevyskytuje. Většina obcí (šest z devíti) spolupracuje 

pouze v rámci svého mikroregionu (např. Neveklovsko, Cerhovicko, Hudlicko, CHOPOS 

apod.). Spolupráce funguje především na bázi výměny informací a zkušeností. Dvě obce 

využily spolupráce odborníka z jiného města či občanského sdružení, nikoliv však spolupráce 

města jako takového. Vyskytly se pouze dva případy, kdy se obce pokusily kontaktovat vedení 

aktivní obce v OP SROP ze stejného okresu a získat nějaké informace. Šlo o neformální setkání 

a dané obce se stejně později do OP SROP nepřihlásily. Pozitivní příklady dobré praxe tedy 

bohužel nejsou využívány. Otázkou je, zda by vedení obce aktivní v OP SROP v případě 

skutečného zájmu poskytlo přesné informace, jelikož by se tak jednalo o přenos cenných 

znalostí a zkušeností a obec žádající o pomoc by se tak najednou mohla stát konkurentem.  

Celkem pět obcí z devíti vůbec nevyužilo Příručku pro žadatele. Jednalo se o obce, kterým 

většinu žádosti i celého projektu zpracovali odborníci. Ostatní obce do ní nahlédly, zhodnotily ji 

jako středně obtížnou, ale blíže ji nespecifikovaly. U větších sídel vyvolávala jako předmět 

diskuze mnohem větší emoce.  

 

otázka č.4 

(zkušenosti s předvstupními programy) 

 Pouze dva zástupci měli zkušenosti s předvstupním programem SAPARD, díky kterému 

zafinancovali systémové řešení čištění vod a obnovu veřejného prostranství. Jako zásadní přínos 

programu SAPARD do programového období 2004–2006 uvedli oba starostové znalost celého 

systému při tvorbě projektu, který je pak nemůže odradit svou náročností. Oba dotazovaní 

spadali do skupiny obzvláště iniciativních, vysokoškolsky vzdělaných starostů, jak bylo 

zmíněno již dříve. 

 

otázka č. 5, 6, 7, 8 

(hodnocení obtížnosti celého procesu žádání o dotace z OP SROP + konkrétní hodnocení 

zpracování žádosti, kdo projekt zpracoval, důvody neúspěchu žádostí) 

Většina dotazovaných (pět zástupců) zhodnotila celý proces získání dotace z OP SROP jako 

středně obtížný. Celkem tři zástupci ho překvapivě (vzhledem k velikostní kategorii obcí) 

vyhodnotili jako jednoduchý. Ve dvou případech však výrazně pomáhal odborník z vnějšku      

a třetím případem byl pan starosta Halada, který se díky kurzu manažera strukturálních fondů 

stal sám odborníkem na evropské fondy. Pouze jeden dotazovaný zhodnotil proces jako velmi 

obtížný. V tomto případě si však paní starostka snažila z důvodu finančních úspor většinu věcí 

zařídit a sepsat sama, což je ojedinělý případ.  
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Při vyhodnocování největších problémů v celém procesu žádání o podporu z OP SROP lze 

celou velikostní kategorii obcí rozdělit do dvou skupin. V té první se vyskytují obce, které 

využívaly manažera projektu, který jim velmi často zpracovával i veškerou potřebnou 

dokumentaci (nebo měly na administrativu zaměstnaného jiného odborníka). Druhou skupinu 

tvoří obce, které si buď zpracovávaly většinu administrativy, potřebné k získání dotace, samy 

nebo spolupracovaly s odborníkem v mnohem menší míře než první skupina. První skupina obcí 

samozřejmě se spoustou povinností nepřišla do styku a tak mohla omezeně hodnotit pouze 

oblast, se kterou se setkala. Těmto obcím tedy potom dělala největší problémy náročná 

administrativa – především přílohy a hlavně různá povolení, která musely obce obstarat.              

U nejmenší obce Železná (265 obyvatel) se také jednalo o problém předfinancování a problém 

přesvědčit zastupitelstvo obce, aby se obec do OP SROP vůbec přihlásila. U obce Vysoký 

Chlumec, která jako jediná z této velikostní kategorie podala žádost o dotaci již roku 2004,         

si pan starosta stěžoval také na změny pravidel a fluktuaci odpovědných pracovníků 

Středočeského kraje. Naopak druhá skupina obcí se ve svém hodnocení často přibližovala 

hodnocení největších sídel v území (čili hodnocení odborníků na dotace). Těmto obcím již 

dělaly starosti značně konkrétní dílčí části – jako vytvoření a udržení rozpočtu projektu, 

ekonomická investiční analýza apod. Na rozdíl od předchozí skupiny se také tyto obce zajímaly 

o udržitelnost projektu, o jeho návaznost a širší účelovost. Je nutné podotknout, že se opět jedná 

o vysokoškolsky vzdělané starosty. 

Obtížnost zpracování žádosti o dotaci většina obcí (šest z devíti) nemohla a tudíž odmítla 

zhodnotit, jelikož tuto část zajišťovali prakticky všem obcím odborníci. Dva dotazovaní 

považovali za nejobtížnější veškeré přílohy žádosti, ale opět jen proto, že se nesetkali se všemi 

nabízenými možnostmi osobně. Pouze pan starosta Halada se setkal prakticky se všemi 

nabídnutými možnostmi odpovědí, ale pro žádnou variantu se nerozhodl. Proces zpracování 

žádosti (stejně jako celý proces žádání o dotace) hodnotil jako jednoduchý. 

U většiny neúspěšných projektů (u šesti obcí) byl příčinou neúspěchu nedostatek bodů. 

Většinu žádostí připravovali odborníci, takže formální pochybení by nebylo na místě. Pouze 

v případě obce Záluží, kdy si žádost snažila zpracovat sama paní starostka, došlo zřejmě 

k formálnímu pochybení. Každopádně se paní starostka již neinformovala o příčinách 

neúspěchu projektu. Nejmenší aktivní obec v OP SROP Železná nestačila včas obstarat stavební 

povolení. V tomto případě se zřejmě projevilo krátké období na přípravu žádosti, na což si 

stěžovala nepřímo většina obcí (nejen této kategorie do 1 000 obyvatel). Tři z pěti neúspěšných 

žadatelů by chtěli svou žádost znovu podat (stejný projekt) v novém programovém období.  

Celkem sedm obcí z devíti mělo najato na zpracování projektu specialisty (firmy, jednotlivé 

manažery, architekty…). Z toho tři obce si nechaly tyto specialisty doporučit od někoho ze 

společného mikroregionu. Jinak si je obce našly samy přes internet, nebo s nimi měly 

zkušenosti již z minulosti, případně se jim nabídla firma osobně a oni přijaly. Zbývajícími 

dvěma případy, kteří si projekt zpracovávaly samy, byly výše zmiňované obce Záluží a Kamýk 

nad Vltavou. Zástupci obou obcí však často konzultovali postup se specialisty.  
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otázka č. 10, 11 

(hodnocení zkušeností, získaných při aktivitě v OP SROP, aktivita v jiných programech, 

financovaných z evropských fondů) 

Vyhodnocení nabytých zkušeností z OP SROP z programového období 2004–2006 vyvolalo 

značně rozdílné odpovědi. Pouze jeden dotazovaný sdělil, že mu aktivita v OP SROP nic 

nepřinesla. Je nutné podotknout, že v tomto případě inicioval přihlášení obce do OP SROP 

odborník z vnějšku, který také zpracovával veškerou administrativu. Nebýt jeho, obec 

Klučenice by se ani nepřihlásila do programu. Projekt byl neúspěšný a pan starosta značně 

skeptický co se nového programového období 2007–2013 týče. V novém programovém období 

se již do evropských programů hlásit nechce. Pět obcí z celkových devíti oslovených nebylo 

vůbec schopno jakýmkoliv způsobem zpětně zhodnotit své zkušenosti z OP SROP. Pouze tři 

zástupci uvedli jako přínos OP SROP kromě finančních prostředků získání schopnosti 

finančního odhadu projektu (Záluží), představy o náročnosti celého procesu a schopnosti 

komunitního plánování. Význam však aktivita v OP SROP pro většinu obcí jistě měla, 

představitelé obcí akorát nebyli schopni své zkušenosti specifikovat. V novém období často 

využívají stejných kontaktů a mají již praktické zkušenosti související s obstaráním veškerých 

podkladů k projektům. V minulém programovém období 2004–2006 se obce této velikostní 

kategorie kromě OP SROP až na jednu výjimku (LEADER) nehlásily do jiných operačních 

programů.  

V novém programovém období se většina obcí (až na jednu výjimku) hlásí nebo  uvažuje       

o přihlášení do nových operačních programů. Vyskytují se maximálně dva projekty na obec. 

Nejčastěji se obce hlásí (případně chtějí hlásit) do Programu rozvoje venkova, pomocí kterého 

by obce rády uhradily výstavbu či rekonstrukci vodovodu (dvě obce) nebo úpravu veřejného 

prostranství (tři obce). Dále se obce často hlásí (nebo uvažují, že se přihlásí) do OPŽP, kde je 

zajímá výstavba a úpravy obecní kanalizace a zateplení obecních škol. Ojediněle se objevuje       

i zájem o ROP – konkrétně o oblast cestovního ruchu. Vyskytly se dokonce již dva příklady 

zamítnutí žádostí (oba z Programu rozvoje venkova) a obě obce chtějí rozhodně žádost upravit 

pro další kolo. Tentokrát však nešlo pouze o nižší bodové ohodnocení, ale o formální chyby 

v žádosti či projektu, které však subjekty nebyly schopni specifikovat. Dvě obce (Železná          

a Kondrac) také již získaly finanční prostředky i v novém období – z Programu rozvoje venkova 

do obcí dohromady putovalo zhruba 11 mil. Kč. 

 

vzdělání, délka působení ve své funkci,věk 

Celkem čtyři starostové uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání SŠ, tři zástupci vystudovali 

VŠ a zbylí dva SOŠ bez maturity. Vysokoškolsky vzdělaní starostové svými schopnostmi 

vysoce vyčnívali nad ostatní. Využívali jiné zdroje informací, prokázali větší iniciativu              

a angažovanost v celém procesu získání podpory z OP SROP. Ve dvou případech ze tří se 

zároveň jednalo o neuvolněné starosty, kteří mají kromě postu starosty obce jiné zaměstnání, 

tudíž je to pro ně více náročné. Na druhou stranu měli uvolněného místostarostu, který může 

obstarávat většinu běžných záležitostí. Neuvolněného starostu měly čtyři obce z devíti této 

velikostní kategorie. Tři oslovení starostové spadali do věkové kategorie 40–50 let, tři do 
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dekády 50–60 let a dva byli starší 60-ti let. Pouze jeden zástupce byl mladší 40-ti let. Post 

starosty vykonávali od 6 do 29 let.  

Jednotné schéma souvislosti mezi věkem, vzděláním a délkou působení ve své funkci 

neexistuje. Platí, že kombinace vysokého věku (nad 60 let), dlouhého působení ve své funkci 

(blížící se či překračující  druhou desítku) a nižšího vzdělání svádí k pasivitě starosty a ke 

skeptickému pohledu na možnost získat finanční prostředky z evropských fondů. Na druhou 

stranu neuvolnění starostové vykazují často větší angažovanost a zájem o evropské fondy          

a vůbec o široké možnosti rozvoje obce bez ohledu na vzdělání. Všichni neuvolnění starostové 

také projevili zájem o téma a zaslání této práce (což v této velikostní skupině není obvyklé). 

Neuvolněný starosta často vnímá svou funkci jako „svůj velký koníček“ ( jak říká např. pan 

starosta Škvor z obce Ostředek), má značný osobní zájem na budoucím vývoji obce a nebrání se 

inovacím v souvislostmi s evropskými dotacemi.   
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12.1.2 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí velikostní kategorie 1000–49 99 

obyvatel 
 

V této velikostní kategorii obcí mezi 1000–4999 obyvateli bylo osloveno celkem 9 obcí. 

Jednalo se o obce Čechtice, Divišov, Hýskov, Neveklov, Postupice, Pyšely, Rožmitál pod 

Třemšínem, Sázava a Žebrák. Obce Bohutín a Votice musely být bohužel z tohoto hodnocení 

vynechány, jelikož zde došlo k fluktuaci zaměstnanců a současné zastupitelstvo obce nebylo 

schopno zodpovědět většinu otázek. Také nebylo možné zkontaktovat bývalé vedení obce. 

 

otázka č.1:  

(kdo přišel s návrhem přihlásit se do OP SROP) 

Ve čtyřech z devíti obcí této velikostní kategorie vznikl prvotní impuls přihlásit se do        

OP SROP u starosty. U dvou obcí iniciovalo přihlášení do programu společně celé 

zastupitelstvo, či u dalších dvou obcí samotní občané - ředitelka místní školy či specialista na 

evropské fondy, žijící v obci (U posledně jmenovaného se jedná o obec Postupice. Pan Zapletal 

zajišťoval veškerou dokumentaci a organizoval celou přípravu podání žádosti. Obec se do 

celého procesu téměř nezapojila a pan starosta tak nemohl zodpovědět kladené otázky. Proto 

obec Postupice již dále v dotazníku nefiguruje.). Pouze v jednom případě (město Sázava) se 

jednalo o specializovaného odborníka, zabývajícího se rozvojem města – mimo jiné dotační 

politikou.  

 

otázka č. 2, 3, 9, 12: 

(hlavní zdroje informací, účast na školeních, využití příručky pro žadatele, spolupráce s jinou 

obcí) 

Všichni dotazovaní uvedli jako hlavní zdroj informací internet. Jako další zdroje využili 

tázaní různé informační brožury (dvě obce), kontakty na specialisty či jiné osoby s potřebnými 

zkušenostmi (dvě obce) a školení (dva zástupci).  

Celkem šest subjektů z osmi se zúčastnilo školení, týkajících se čerpání z evropských fondů. 

Z toho nadpoloviční většina (pět z osmi) hodnotila tato školení jako „středně přínosná“. Jako 

pozitivum vyzdvihovali zúčastnění získání všeobecné orientace v programech a hrubou 

představu o tvorbě a podání žádosti. Kritizovali naopak nedostatek konkrétních informací, které 

museli tím pádem získávat u různých odborníků na evropské dotace, v Centru pro regionální 

rozvoj apod. Pouze jeden subjekt hodnotil veškerá školení výrazně negativně a jeden výrazně 

pozitivně, v podstatě bez kritických připomínek. Oba starostové byli značně ovlivněni 

výsledkem pokusu o dotaci z OP SROP – první negativně, druhý pozitivně.  

Pouze tři obce využily příručku pro žadatele. Ohodnotily ji jako značně obtížnou a ve 

výsledku se snažily získat podrobnější informace jiným způsobem. 

Spolupráce s jinými obcemi se v této velikostní kategorii nevyskytuje. Obce spolupracují při 

získání know-how pouze v rámci svého mikroregionu – navíc se často jedná pouze                    

o doporučení projektantských firem, o informování o aktuálních grantech apod. Příklady dobré 

praxe nefungují ani v rámci svazku obcí.  
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otázka č.4 

(zkušenosti s předvstupními programy) 

V této velikostní kategorii obcí se nevyskytly žádné projekty, financované z předstupních 

programů PHARE nebo SAPARD. 

 

otázka č. 5, 6, 7, 8 

(hodnocení obtížnosti celého procesu žádání o dotace z OP SROP + konkrétní hodnocení 

zpracování žádosti, kdo projekt zpracoval, důvody neúspěchu žádostí) 

Celkem polovina obecních představitelů zhodnotila celý proces získání dotace z OP SROP 

jako středně obtížný, tři zástupci jako obtížný a pouze jeden subjekt charakterizoval proces jako 

jednoduchý. V tomto případě však celou agendu zpracovávala najatá firma, která potenciálnímu 

žadateli o dotaci výrazně usnadní práci. Z toho důvodu se subjekt pozitivně projevoval i při 

předchozím hodnocení (vliv měla i úspěšnost projektu). Toto ale neplatí pro všechny zúčastněné. 

Dva ze tří subjektů, kteří hodnotily proces jako obtížný, měly sice také najaty zpracovatele jak 

žádostí, tak projektů, ale v důsledku neúspěšné žádosti o dotaci se projevovaly značně negativně. 

Vyskytly se také tři obce, které sice byly ve všech svých pokusech neúspěšné a žádost o dotaci 

jim byla třeba i opakovaně zamítnuta, ale obtížnost získání finančních prostředků z OP SROP 

nehodnotily nijak negativně.  Pozitivní či negativní ovlivnění úspěšným či neúspěšným závěrem 

podání žádosti o dotace či najmutím projektantů a jiných specialistů je však značně individuální 

a nelze ho zevšeobecnit. 

Nadpoloviční většina obcí (sedm z osmi) si najala jak projektanty, tak pracovníky vyřizující 

administrativní část žádosti o dotace, vyžadující specifické know-how a zkušenosti. Firmy či 

pracovníky zpracovávající projekt si obce nechaly doporučit nejčastěji osobním kontaktem nebo 

doporučením v rámci mikroregionu.  

Z důvodu najatých specialistů nebyli zástupci obcí schopni hodnotit celkové zpracování 

žádosti. Setkali se pouze s některými přílohami a s obstaráním řady nutných povolení apod. Při 

hodnocení obtížnosti celého procesu se polovina dotazovaných shodla, že největší problém 

představovala administrativní náročnost a předfinancování, díky kterému si řada obcí musela 

vzít úvěr. Dvě obce (Hýskov a Sázava), které se aktivněji podílely na celém procesu žádání        

o dotaci z OP SROP, uvedly shodně jako nejobtížnější část žádání o dotaci sepsání logického 

rámce projektu (napasování konkrétního projektu co nejpřesněji na konkrétní výzvu) a časový 

pres z důvodu vysoké administrativní náročnosti. Město Sázava se z této velikostní kategorie 

obcí zcela vymyká. Jako jediné již mělo v minulém období vytyčeného zaměstnance na dotační 

politiku města, který většinu celkové agendy nutné k podání žádosti o dotace zpracovával sám     

a využíval pouze konzultací s odborníky z Centra pro regionální rozvoj apod. Podobá se tak 

spíše městům, zařazeným v kategorii nad 5 000 obyvatel. Při hodnocení obtížnosti zpracování 

žádosti tvrdila specialistka p.Králíčková z města Sázava, že vše je pouze věcí cviku (např. 

sepsání konkrétních příloh, ELZA, atd.), a že skutečně nejobtížnější je sepsání logického rámce 

projektu tak, aby co nejvíce vyhovoval zadaným podmínkám a měl tak co nejvyšší šanci na 

úspěch. 
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Příčinou neúspěšných žádostí bylo nejčastěji nedostatečné bodové ohodnocení a z důvodu 

převisu poptávky upřednostnění jiných projektů. Dále se vyskytl jeden subjekt, který neznal       

a ani se nezajímal o příčinu neúspěchu a jeden případ, kdy byla žádost podána až ke konci 

programového období 2004–2006 a na projekt již nezbyl dostatečně vysoký finanční obnos.  

Nadpoloviční většina obcí (čtyři ze sedmi), které měly alespoň jeden neúspěšný projekt, se 

svou žádost snažila zdokonalit pro další kolo, ale až na jeden případ neúspěšně. Zbylé tři obce 

se žádost již nesnažily zdokonalit, protože dle jejich soudu nebylo co vylepšit. V tomto případě 

se také projevuje význam polohy objektu, na který chce obec získat dotaci. Při sebelepším 

zarámování projektu a jeho přizpůsobení konkrétním podmínkám dané výzvy může dosáhnout 

menšího bodového ohodnocení, protože jiné lokality mají mnohem větší možnosti rozvoje 

(Rekonstruovanou komunikaci v obci lemuje např. větší podnikatelská zóna a zároveň je možné 

na jejím konci vystavit např. domov seniorů apod.). V novém programovém období 2007–2013 

obce až na jeden případ nechtějí tyto projekty využít a snaží se zaměřit na projekty nové, 

odpovídající aktuálním výzvám. Obec Hýskov nechce využít projekt v novém programovém 

období z důvodu snížení evropského podílu na spolufinancování. Projekt byl finančně nákladný 

a obec by tak musela zaplatit mnohem větší obnos.  

 

otázka č. 10, 11 

(hodnocení zkušeností, získaných při aktivitě v OP SROP, aktivita v jiných programech, 

financovaných z evropských fondů) 

Celkem pět dotazovaných uvedlo jako hlavní přínos OP SROP získání kontaktů na 

konkrétní osoby, jejichž schopností využívají více méně i v současném období 2007–2013. 

Pozitivně také hodnotili možnost získání základní představy, kde co hledat, na co se zeptat apod. 

O praktických zkušenostech se bohužel nikdo nezmínil. Zástupci dvou obcí se nedokázali 

vyjádřit, zda jim účast v programu něco přinesla. Oba pokusy byly neúspěšné a postoj obou 

starostů skeptický.  

V minulém programovém období 2004–2006 se obce (města) do jiných programů (kromě 

OP SROP) nehlásily. V současném programovém období 2007–2013 se všechny obce této 

kategorie hodlají angažovat (již angažují nebo angažovaly) v získání dotací z vyhlášených 

operačních programů. Nikoho tedy neúspěch v OP SROP v minulém období neodradil. Největší 

zájem je o rekonstrukci či budování kanalizace a vodovodu – OPŽP (tři obce z osmi). Dále se 

obce zajímají o revitalizaci náměstí či úpravu veřejných prostranství (tři subjekty) – PRV          

a o zateplení škol – OPŽP (dvě obce). Individuálně se pak zabývají budováním čistíren 

odpadních vod nebo lokálních muzeí. Posledně jmenovaný případ budování muzea byl podán 

jako projekt již do OP SROP. Z důvodu neúspěchu ho však město Rožmitál pod Třemšínem 

chce využít i v období současném. Jedná se však o projekt ojedinělý (upravený do dalšího kola 

v novém období). Otázkou zůstává, kdo se opravdu přihlásí, jelikož při rozhovoru s obecním 

zástupcem často zazněla dost neurčitá odpověď.  
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vzdělání, délka působení ve své funkci, věk 

Pět účastníků řízeného rozhovoru z osmi mělo SŠ vzdělání, zbylí tři zástupci VŠ. V této 

kategorii nebyly takové rozdíly mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými lidmi jako ve 

velikostní kategorii obcí do 1 000 obyvatel. Ve velikostní kategorii obcí 1 000–4 999 obyvatel 

neplatí, že se vysokoškolsky vzdělaný starosta podílí významným způsobem na zpracovávání 

administrativy při podání žádosti, jako tomu bylo u menší kategorie obcí. Je to způsobeno  

možnostmi obce, kdy si větší obce již mohou dovolit financovat intenzivnější spolupráci            

s odborníkem na evropské fondy. Starostové větších obcí bývají také často více pracovně 

vytížení než starostové obcí menších (v souvislosti se zvyšující se populační i územní velikostí 

obce). V neposlední řadě mají značný vliv čistě individuální schopnosti starostů, jelikož se svou 

aktivitou v evropských fondech značně liší.  

Dotazovaní působili ve své funkci 4–18 let, polovina spadala do věkové kategorie 40–50 let 

a tři zástupci byli ve věkovém rozmezí 50–60 let. Pouze paní Králíčková z města Sázava byla 

mladší 40-ti let a ve své funkci působila dva roky. U odborníků na dotační politiku města je 

však nižší doba působení ve své funkci obvyklá – viz hodnocení obcí nad 5 000 obyvatel. 

Nepodařila se prokázat žádná souvislost mezi délkou působení ve funkci, věkem a vzděláním.  
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12.1.3 Hodnocení řízeného rozhovoru – aktivní obce v OP SROP nad 5 00 0 

obyvatel  
 

Do této velikostní kategorie obcí nad 5 000 obyvatel spadalo 6 obcí aktivních v OP SROP. 

Oslovena byla města Benešov, Beroun, Dobříš, Příbram, Týnec nad Sázavou a Vlašim.  

 

otázka č. 1  

(kdo přišel s návrhem přihlásit se do OP SROP) 

V populačně silnějších městech regionu pocházel impuls přihlásit se do OP SROP 

z poloviny oslovených subjektů od vedení města, ve dvou případech od odborníka na dotační 

politiku města a pouze v jednom případě individuálně od starosty – což je v tomto případě 

město Týnec nad Sázavou, které představuje se svými 5 092 obyvateli hranici této 

charakterizované skupiny obcí.  

 

otázky č. 2, 3, 9, 12 

(hlavní zdroje informací, účast na školeních, využití příručky pro žadatele, spolupráce s jinou 

obcí) 

Všichni dotazovaní uvedli jako základní zdroj informací internet. Pět subjektů ze šesti také 

využilo konzultací s oddělením pro evropské fondy Středočeského kraje. Dotazovaní pokládali 

tuto možnost za obzvlášť důležitou a velice přínosnou, jelikož mohli předkládat zcela konkrétní 

dotazy. Zajímavostí je, že město Týnec nad Sázavou využilo kontaktů s o.p.s. Posázaví, jejichž 

MAS je členem a s mikroregionem Podblanicko (s jejich odborníkem na evropské fondy            

– panem Zapletalem), odkud získalo i neformální cestou podrobnější informace. S tímto 

odborníkem spolupracovalo i město Vlašim. Ostatní velká města tohoto způsobu nevyužila. Je 

možné to vysvětlit větší možností větších obcí zaměstnat speciálně na dotační politiku 

odborníka, který se tímto bude zabývat. V Týnci nad Sázavou se OP SROP zabýval pan 

místostarosta, v jehož pracovní náplni se nachází mnohem více povinností – nikoliv 

„pouze“ evropské fondy. Město Vlašim je naopak členem mikroregionu Podblanicko, jehož 

členem je i pan Zapletal. 

Všichni dotazovaní se zúčastnili školení, týkajících se čerpání dotací ze SF EU, pořádaných 

nejčastěji Středočeským krajem. Z hlediska efektivnosti těchto školení se však odpovědi značně 

lišily. Dva žadatelé o dotace zhodnotili přínos kurzů jako velmi pozitivní. Oceňovali hlavně 

získání všeobecného přehledu, co všechno obnáší podání žádosti o dotace – jako např. veškerá 

potřebná administrativa, metodika podání žádosti atd. Naopak čtyři ze šesti dotazovaných již 

mělo ke školení jako zdroji informací výhrady. Nejčastěji kritizovali odlišnou úroveň 

jednotlivých školení nebo poskytnutí pouze všeobecného přehledu v tvorbě žádosti a projektu 

(což předešlí zástupci hodnotili jako pozitivum). Chybělo upozornění na možná rizika spojená 

se získáním finančních prostředků z EU. Jako pozitivní naopak hodnotili možnost získat kontakt 

na lidi se zkušenostmi s evropskými fondy (manažery, firmy, jiné…), příklady dobré praxe nebo 

možné náměty k projektům. Všichni dotazovaní také využili příručky pro žadatele, jejíž 

požadované hodnocení ale vyvolávalo rozporuplné odpovědi. Polovina dotazovaných ji označila 

za jednoduchou k porozumění, ale dva ze tří případů zároveň uvedli, že pokud něčemu 
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nerozuměli, obrátili se na Středočeský kraj. Druhá polovina subjektů ji hodnotila jako méně či 

více obtížnou a podrobila ji výrazné kritice. Nejčastěji kritizovali odlišnou úroveň obtížnosti 

jednotlivých pasáží – některé jsou jednoduché, některé naopak složité. Pan Mgr Schmidt 

z Příbrami hodnotil příručku z hlediska pedagoga. Podle něj zásadně chybí „zábavná                   

a odlehčená forma, která by byla výrazně čtivější a srozumitelnější. Pro menší obce je 

v podstatě nepoužitelná.“ 

Zdrojem potřebného know-how může být i spolupráce. U větších měst se jedná o spolupráci 

mezi jednotlivými odborníky na dotační politiku města, u menších měst spolupráce v rámci 

mikroregionu či MAS-ky nebo s odborníkem ze sousedního mikroregionu. Spolupráce mezi 

obcemi navzájem v získání know-how v podstatě nefunguje. Spíše se jedná                                 

o spolupráci/konzultaci s konkrétními lidmi. Pozitivní příklady dobré praxe nefungují – menší 

obce nechodí na konzultace/“pro radu“ do větších měst. Např. město Beroun plní funkci 

euromanažera pro svůj region a pořádá školení pro obce spadající do jeho působnosti. V tomto 

případě se vyskytlo několik případů, kdy obce požadovaly podrobnější informace (většinou 

však v rámci daného školení, nikoliv osobně).  

Výjimkou je pan Mgr Schmidt z Příbrami, se kterým se během jeho funkce radního                

a zároveň člověka, zabývajícího se městskými dotacemi (v minulém období) přišla poradit řada 

lidí (starostů menších obcí, zájemců ze soukromého sektoru apod. – jako jeden z mála dokázal 

konkrétně jmenovat). Pan Schmidt připravil řadu projektů týkajících se nejenom OP SROP, ale     

i předvstupního programu PHARE a Norských fondů. Příčinou jsou tak pravděpodobně 

zkušenosti a také značná mediální známost výše jmenovaného. Sám říká, že většina osob se 

přišla často neformálně poradit hlavně díky tomu, že se osobně znají. 

 

otázka č. 4 

(zkušenosti s předvstupními programy) 

Subjekty, které měly zkušenosti s předvstupními programy, hodnotily jako přínos těchto 

projektů hlavně získání obecného podvědomí, jak vypadá celkový postup při podání žádosti 

(forma, přílohy,…), podvědomí o časové náročnosti apod. Ačkoliv se samozřejmě u OP SROP 

měnila pravidla, základní postup zůstal stejný. Jako pozitivní subjekty vnímaly také možnost 

částečného proplacení dotace v průběhu projektu – nikoliv až na konci, jako tomu bylo              

u OP SROP. 

 

otázky č. 5, 6, 7, 8 

(hodnocení obtížnosti celého procesu žádání o dotace z OP SROP + konkrétní hodnocení 

zpracování žádosti, kdo projekt zpracoval, důvody neúspěchu žádostí) 

V otázce číslo 5 měli dotazovaní zhodnotit, zda pro ně byl celkový proces získání podpory 

z OP SROP jednoduchý/nebyl jednoduchý/obtížný. Polovina dotazovaných ho zhodnotila jako 

středně obtížný, dva tázaní jako jednoduchý a pouhý jeden zástupce jako obtížný. Ale jak sám 

uvedl, byl to jeho první projekt a tudíž bylo obtížné zorientovat se v prostředí evropských fondů. 

Dva zástupci šetření, kteří vyhodnotili proces jako jednoduchý uvedli jako důvody v jednom 

případě zkušenosti (a zároveň kontakty na řadu lidí, kteří mají potřebné vědomosti a dovednosti) 
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a ve druhém případě jasné pokyny od kraje, kterými se stačilo pouze řídit. Z hlediska největších 

problémů při získání podpory z OP SROP se odpovědi výrazně lišily. Pouze u dvou subjektů 

nastala shoda. Jednalo se o vypořádání s majetkovými vztahy, stavebním povolením atd.        

(což má význam samozřejmě hlavně u tvrdých projektů) a také ve stanovení rozpočtu a hlavně 

jeho následném udržení. Rozpočet může výrazně ovlivnit pokles eura během realizace projektu 

či nárůst cen stavebních hmot. Město pak musí doplácet leckde i v řádu milionů, pokud se jedná 

o velký projekt (v tomto případě byl na vině výraznější pokles eura v minulém programovém 

období). Dále tázaní uváděli konkrétní části žádosti jako např. Studii proveditelnosti, veškeré 

přílohy, monitorovací a konečné zprávy, příručku pro žadatele či koordinaci řízení lidí v celém 

procesu žádání o dotaci z OP SROP. Jedná se tedy o kombinaci administrativních faktorů           

a faktorů souvisejících se samotnou realizací projektů. V tomto případě je nutné poznamenat, že 

dotazovaní zastávali různé funkce (místostarosta, člověk z oddělení územního rozvoje,               

z finančního a správního oddělení atd.) a tomu odpovídali i  jejich  zkušenosti  a  schopnosti. 

Asi nikdo nedovede zpracovat vše od věcného návrhu projektu až po samotnou realizaci. Proto 

se odpovědi tak lišily. 

S problémy, týkajícími se procesu podání žádosti o dotace souvisí i neúspěch. V této 

kategorii větších a velkých měst sice převládají spíše úspěšné projekty, ale objevily se                

i neúspěšné. Hlavním důvodem neúspěchu byl nedostatek přidělených bodů při bodovém 

ohodnocení. Některá města rychle zareagovala, projekt přepsala na základě dosáhnutí co 

nejvyššího počtu bodů a dotaci potom obdržela. Objevily se i stížnosti na pravidla nastavení 

bodů: „Pokud člověk buduje penzion či informační centrum, dostane více bodů než za 

cyklostezky“. Jeden případ zkrachoval i z důvodu nedostatku peněz z EU. Projekt byl podán až 

roku 2006 a z požadovaných milionů by bylo přiděleno pouze několik tisíc (zbytková částka). 

V případě města Dobříše se v prvních neúspěšných pokusech získání dotace z OP SROP jednalo 

i o nezkušenost a podcenění náročnosti celého podání žádosti. Z formálního hlediska byly tak 

žádosti z převážné většiny v pořádku a města se snažila zdokonalit žádosti pro další kolo, 

případně uvažují o jejich dotování z jiného programu v současném programovém období      

2007–2013. 

Při podání žádosti činil dotazovaným problém věcný návrh projektu (dvěma ze šesti). Jedná 

se o logické zarámování projektu a vysvětlení specifik projektu podle určitých pravidel. 

Problémem byly také přílohy týkající se majetkoprávních vztahů a stavebního povolení (dva ze 

šesti) a v ostatních případech rozpočet projektu a jeho udržení a přesnost a pečlivost nutná 

k podání žádosti podle daných pravidel. V případě Vlašimi zaštiťoval podání žádosti odborník 

„z vnějšku“, proto tázaný nemohl zodpovědět otázku. V podstatě všechna města spolupracovala 

více či méně s euromanažery, kteří celý proces ovlivňovali a kontrolovali, zda byla dodržena 

všechna pravidla (formální kontrola a poradenství). 

Projekty si zpracovávala města většinou sama (čtyři zástupci). Na rozdíl od menších obcí 

mají k dispozici řadu specialistů. Pouze ve dvou případech si města nechala externě zpracovat 

Studii proveditelnosti. Ve zbylých dvou případech si města najala na základě výběrového řízení 

zpracovatelské firmy. V případě Příbrami na základě osobního výběru na školeních (měřítkem 

byla iniciativa a zkušenosti firmy).  
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otázky č. 10, 11 

(hodnocení zkušeností, získaných při aktivitě v OP SROP, aktivita v jiných programech, 

financovaných z evropských fondů) 

V oblasti hlavního přínosu OP SROP se města relativně shodovala. Všechny jejich odpovědi 

lze shrnout pod administrativní a praktické zkušenosti, získání kontaktů a vůbec znalost celého 

systému přípravy projektu. Toto všechno města využila či hodlají využít v novém období           

– kromě města Příbrami, kde došlo k fluktuaci zaměstnanců a dotační politiku má na starosti 

nová osoba. Ke spolupráci s bývalým odborníkem s řadou cenných zkušeností však nedochází.  

V programovém období 2004–2006 se výrazná většina měst (pět zástupců ze šesti) 

angažovala i v jiných  OP – nejčastěji se jednalo o LEADER u menších měst (pouze přípravné 

projekty), o Norské fondy (rekonstrukce hřiště, opravy škol), vyskytl se i OP Infrastruktura, 

Fond soudržnosti i solidarity. 

V novém programovém období se téměř všechna města hlásí nebo hodlají hlásit do ROPu 

(pět měst), dále do OPŽP, OP LZZ atd. V této velikostní kategorii lze stěží zájem o operační 

programy v novém programovém období 2007–2013 postihnout statisticky, protože velká města 

jako např. Beroun mají připravenu celou řadu projektů a čekají akorát na příslušné programové 

výzvy, případně se jedná o první návrhy, které budou ještě předmětem mnoha konzultací. V této 

kategorii měst nad 5 000 obyvatel také často dochází k fluktuaci osob odpovědných za dotační 

politiku města (a nejen těch), případně i k rozdrobení zájmu o dotace do několika dílčích resortů. 

Z toho důvodu nebylo možné hovořit se všemi zástupci rozvoje města, podílejících se na 

získávání evropských dotací. 

 

vzdělání, délka působení ve své funkci,věk 

Většina dotazovaných vystudovala vysokou školu (čtyři), jeden subjekt uvedl jako nejvyšší 

dosažené vzdělání vyšší odbornou školu a jeden střední školu. V posledním případě také město 

více spolupracovalo s odborníkem, který zpracovával celou žádost (Ostatní města si většinu 

žádostí zpracovávala sama.). Na druhou stranu město Vlašim uspělo ve všech čtyřech podaných 

žádostech – je tedy vidět, že přítomnost odborníků je více než žádoucí. 

Všichni tázaní působili ve své funkci minimálně tři roky. Výraznější odchylka se vyskytla 

pouze v jednom případě, kdy subjekt působil ve své funkci 16 let. Neodlišoval se však nijak od 

ostatních subjektů. Města získala možnost čerpat dotace z Evropské unie až roku 2004 

(pomineme-li předvstupní programy) a všichni zúčastnění, bez ohledu na délku své praxe, se 

museli zorientovat v novém prostředí evropských fondů. 

Polovina dotazovaných se pohybovala ve věkovém rozmezí 30–40 let, dva zástupci 

v rozmezí 40–50 let a pouze jeden subjekt spadal do kategorie pod 30 let.   
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12.1.4 Závěr hodnocení řízeného rozhovoru s obcemi aktivními v OP SROP  
 

otázka č. 1 

(kdo přišel s návrhem přihlásit se do OP SROP) 

V malých obcích do 1 000 obyvatel byl hlavním iniciátorem přihlášení obce do OP SROP 

starosta. Se zvyšující se velikostní kategorií obce samostatná iniciativa starosty klesá, projevuje 

se více zájem celého zastupitelstva, které v kategorii nad 5 000 obyvatel tvořilo celou polovinu 

iniciátorů. V posledně zmiňované kategorii tvořili také významný podíl jako iniciátoři celého 

procesu odborníci na rozvoj města a na využívání státních i evropských dotací (ve dvou 

případech ze šesti). 

 

otázky č. 2, 3, 9, 12 

(hlavní zdroje informací, účast na školeních, využití příručky pro žadatele, spolupráce s jinou 

obcí) 

Značné rozdíly se projevily i ve využívání základních zdrojů informací o přihlášení obce do 

OP SROP. Obce do 1 000 obyvatel pokládaly za nejdůležitější kontakt se specialisty a různé 

druhy školení. Obce nad 1 000 obyvatel naopak všechny využily hlavně internet a doplňkové 

zdroje dat jako různé informační brožury atd. Kontaktu s odborníky na evropské dotace využily 

sice všechny obce (města), ale v různé míře. V malých obcích je specialista často jediným 

zdrojem informací. Někteří starostové ani neumí pracovat s internetem a nedokáží si poradit 

s informacemi tak specifického rázu. Najatý odborník tak slouží často jako filtr velkého 

množství informací – předkládá obcím jednotlivé příkazy a podklady, které je nutné splnit.  Sám 

se zabývá administrativou, kterou nemohou malé obce  zvládnout – nemají ani potřebnou 

personální kapacitu, ani know-how, nutné ke splnění celé řady podmínek. Obce střední 

kategorie (1 000–4 999 obyvatel) si již dovedly samostatně najít potřebné informace, ale 

specialistu jako filtr využívaly také. Největší obce nad 5 000 obyvatel již měly všechny své 

specialisty zaměstnané na svém úřadě. Přesto výrazná většina specialistů (pět ze šesti) využívala 

možností konzultace se Středočeským krajem – jednalo se však o specifické, konkrétní dotazy.  

Nadpoloviční většina sledovaných obcí do 4 999 obyvatel se zúčastnila školení, týkajících 

se čerpání finančních prostředků z evropských fondů. V nejvyšší velikostní kategorii se 

zúčastnily všechny obce. V hodnocení přínosů školení se však odpovědi výrazně lišily. Se 

zvyšující se velikostní kategorií obce se snižoval procentuelní podíl obcí, které pokládaly 

školení za velmi přínosná. Pro malé obce bylo největším přínosem zpřehlednění možností           

a forem podpory z evropských fondů odborníky a tak získání všeobecné orientace v programech 

a povědomí o možnostech podpory. To samé však hodnotily největší obce jako negativum. 

Specialistům chyběla větší konkrétnost – upozornění na možná rizika spojená se získáním 

finančních prostředků z evropských fondů. Pozitivně naopak vnímali získání kontaktů na osoby 

se zkušenostmi s evropskými fondy. Je otázkou, zda by větší konkrétnost přispěla k větší 

samostatné aktivitě malých obcí. Podrobnější prezentace konkrétních příkladů dobré praxe        

a upozornění na rizika by však mohlo zaktivovat více pasivních obcí k využití možnosti čerpat 

dotace z evropských fondů.  
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V obou kategoriích obcí do 4 999 obyvatel nevyužila příručku pro žadatele nadpoloviční 

většina obcí. Menší obce se snažily využít spíše jiných zdrojů informací. Hodnotily ji jako 

značně obtížnou a některé pasáže jako zcela nesrozumitelné. I populačně větší města ji více 

méně kritizovala, hlavně z hlediska rozdílné úrovně jednotlivých částí. Pokud měli i odborníci 

z větších měst problémy s její formou a srozumitelností, mělo by se v budoucnu dbát na co 

nejvyšší zjednodušení a zpřehlednění příruček pro žadatele, týkajících se evropských operačních 

programů. Mohlo by se tak stát, že jejich existence bude nevyužitelná pro většinu menších obcí.  

Meziobecní spolupráce týkající se přenosu informací a zkušeností není využívána. Malé 

obce spolupracují pouze v rámci svého mikroregionu. Často se jedná pouze o doporučení 

projektantů či managerů nebo o informování o aktuálních výzvách. Skutečný přenos know-how 

z obcí, které mají již zkušenosti s evropskými fondy na obce, které se zatím neangažovaly, 

nefunguje ani v rámci svazku obcí. Vyskytuje se pouze určitý druh spolupráce mezi 

jednotlivými manažery evropských fondů či specialisty, zabývajícími se rozvojem města. 

Pozitivní příklady aktivních obcí nejsou přenositelné na obce pasivní. Vyskytly se pouze 

ojedinělé případy, kdy na základě osobní známosti navštívil starosta obce jinou osobu (starostu, 

člověka z oddělení územního rozvoje) za účelem získání podrobnějších informací. Pokud by se 

však nejednalo o osobní známost je otázkou, zda by obec aktivní v OP SROP poskytla cenné 

informace a praktické zkušenosti jiné obci, která by se tak mohla stát konkurentem.  

 

otázka č. 4 

(zkušenosti s předvstupními programy) 

Obce, které měly zkušenosti s předvstupními programy PHARE a SAPARD, uvedly jako 

hlavní přínos těchto programů získání obecného povědomí o celkovém postupu při podání 

žádosti a při tvorbě projektu. OP SROP v následujícím programovém období 2004–2006 je tak 

neodradil svou náročností. Ačkoliv je každý operační program či výzva specifická, systém 

zpracování žádosti je podobný. Obce si tak mohou při tvorbě jakéhokoliv projektu, dotovaného 

z evropských fondů, vytvořit základní představu o celkovém průběhu akce.  

 

otázka č. 5, 6, 7, 8 

(hodnocení obtížnosti celého procesu žádání o dotace z OP SROP + konkrétní hodnocení 

zpracování žádosti, kdo projekt zpracoval, důvody neúspěchu žádostí) 

V otázce hodnocení obtížnosti celého procesu žádání o dotace z OP SROP převažovala        

u všech velikostních kategorií obcí úroveň střední obtížnosti. Malé obce se však v procesu 

žádání o dotace nesetkaly s řadou dokumentů a povinností, které za ně vyřizoval najatý manažer. 

Pokud by tedy měly většinu administrativy obstarávat samy (jako tomu je u větších měst), celý 

proces by pravděpodobně charakterizovaly jako velmi obtížný.  

Obě kategorie obcí do 4 999 obyvatel hodnotily jako nejvíc problematickou náročnou 

administrativu a s tím související množství potvrzení a povolení, které je nutné obstarat. Ve 

střední velikostní kategorii 1000–4999 obyvatel se také často vyskytovalo jako největší problém 

předfinancování, které kupodivu téměř nezaznělo u nejmenších obcí. Naopak velká města již 

hodnotila celý proces i z hlediska potřebného organizování všech zúčastněných subjektů. 
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Jelikož se zástupci měst setkali se všemi částmi procesu, byli schopni aktivitu obce v OP SROP 

hodnotit s větším odstupem. Z důvodu populační velikosti (a s tím souvisejícími finančními       

i personálními možnostmi) neměla města nad 5 000 obyvatel problémy s administrativou           

a s financováním. Spektrum odpovědí bylo široké a vzájemně se vůbec nepřekrývaly. 

Respondenti byli totiž různých zaměření a s tím souvisely rozdílné schopnosti. Zástupci větších 

měst měli největší problémy s majetkoprávním vypořádáním, s udržitelností projektu, se 

stanovením rozpočtu apod.  

Obce do 4 999 obyvatel nebyly schopny hodnotit oblast zpracování žádosti. Z důvodu 

najmutí specialistů na dotace ze strukturálních fondů, kteří zpracovali celou žádost, se setkaly 

jen s částí dokumentů. Jedině města nad 5 000 obyvatel byla schopna tuto oblast hodnotit. 

Největší problém představoval věcný návrh projektu a přílohy týkající se majetkoprávních 

vztahů a stavebního povolení. 

Většina obcí do 4 999 obyvatel si najala na zpracování projektu specialisty (firmy, manažery, 

architekty,…), které si malé obce nechaly nejčastěji doporučit v rámci mikroregionu, větší obce 

získaly spoluprácí na základě osobního kontaktu. Objevovaly se i případy, kdy s vybranými 

konzultanty měly obce zkušenosti již z minulosti. Města nad 5 000 obyvatel naopak nejčastěji 

využívala svých projektantů nebo uspořádala výběrové řízení na projektantské firmy. 

Téměř všechny žádosti zpracovávali buď najatí nebo stávající odborníci, proto se jako 

důvod zamítnutí žádostí prakticky nevyskytovalo formální pochybení. Nejčastější příčinou 

neúspěšných žádostí ve všech velikostních kategoriích bylo nedostatečné bodové ohodnocení. 

Pouze u některých projektů, podaných roku 2004, došlo k chybám v důsledku neznalosti            

a nepřesnosti. Malé obce se nesnažily svou žádost zdokonalit pro další kolo, ale někteří uvažují 

o jejich využití v novém programovém období. Obce a města nad 1 000 obyvatel byla již 

aktivnější a nadpoloviční většina neúspěšných projektů byla přepsána a tak zdokonalena pro 

další kolo výzvy s různou úspěšností. Střední obce a města mezi 1 000–4 999 obyvatel se až na 

jeden případ chtějí zaměřit v novém programovém období na nové, aktuální projekty                 

a „staré“ nechtějí využít. Města nad 5 000 obyvatel uvažují ve větší míře o opětovném využití 

neúspěšných projektů z programového období 2004–2006. 

 

otázka č. 10, 11 

(hodnocení zkušeností, získaných při aktivitě v OP SROP, aktivita v jiných programech, 

financovaných z evropských fondů) 

V otázce přínosu OP SROP se odpovědi výrazně lišily dle velikostních kategorií obcí. Malé 

obce do 1 000 obyvatel vůbec nebyly schopny zhodnotit význam jejich aktivity v OP SROP pro 

ně samé – orientovaly se pouze na čistě finanční přínos, ojediněle na získání představy              

o náročnosti procesu apod. Větší obce kategorie 1 000–4 999 obyvatel již dokázaly přínos      

OP SROP lépe specifikovat. Jako hlavní pozitivum OP SROP vnímaly získání kontaktů na 

konkrétní osoby (zpracovatelské firmy, manažery,…), se kterými většinou plánují 

spolupracovat i v novém programovém období 2007–2013. V obou kategoriích obcí se 

výjimečně vyskytly případy, kdy v důsledku zamítnutí žádosti o dotaci obec vnímala přínos    
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OP SROP jako nulový. Města nad 5 000 obyvatel již byla schopna zhodnotit i praktické 

zkušenosti, související se znalostí celého systému přípravy žádosti a projektu.  

V programovém období 2004–2006 se obce do 4 999 obyvatel až na jednu výjimku, kterou 

tvořil program LEADER, do jiných operačních programů kromě OP SROP nehlásily. Naopak 

města nad 5 000 obyvatel vykázala (z důvodu finančního a personálního, vyplývajícího z jejich 

populační velikosti) výraznější aktivitu i v jiných operačních programech. Nejčastěji se jednalo 

o LEADER u menších měst, o Norské fondy nebo o OP Infrastruktura. 

Všechny obce (až na jednu) aktivní v OP SROP v programovém období 2004–2006 se 

angažují, případně chtějí angažovat v nějakém tématickém či regionálním operačním programu 

i v novém programovém období 2007–2013. Zájem mají i obce, které byly v OP SROP 

neúspěšné a které vyjadřovaly značně negativní postoj k evropským fondům. Minimálně 

polovina malých obcí chce žádost o dotaci teprve podat a ještě nezačala zpracovávat 

projektovou myšlenku. Nelze proto zatím hodnotit, zda se tyto obce skutečně do nějakého 

programu přihlásí. Důležitý je však zájem. Obce již mají nějaké zkušenosti z předchozího 

období a neúspěch je neodradil. Pouze obec Záluží se chce orientovat spíše na státní dotace 

s poněkud jednodušším systémem a administrativou. V obcích do 4 999 obyvatel je největší 

zájem o rekonstrukci či budování kanalizace a vodovodu, o zateplení škol a o úpravu veřejného 

prostranství či revitalizaci náměstí. Nejčastěji se týkají Programu rozvoje venkova či operačního 

programu Životní prostředí. Regionální operačních program se v těchto kategoriích objevuje 

zřídka, ale často se objevuje v největší velikostní skupině měst nad 5 000 obyvatel. V této 

velikostní skupině je účast či zájem o účast v nejrůznějších tematických i regionálních 

programech hodně vysoká, takže ji nebylo možné statisticky vyhodnotit jako v předešlých dvou 

skupinách (také z důvodu fluktuace zaměstnanců).  

  

vzdělání, délka působení ve své funkci,věk 

V menších obcích zůstávaly zpravidla starostové ve své funkci déle než jedno volební 

období, ve větších městech byla fluktuace zaměstnanců, zabývající se evropskými dotacemi, 

větší. Ve městech nad 5 000 obyvatel disponovala výrazná nadpoloviční většina dotazovaných 

vysokoškolským vzděláním, které je u nižších velikostních kategoriích méně obvyklé (zde 

převažuje středoškolské). V největší velikostní skupině se také nevyskytoval specialista starší 

50-ti let, naopak starosta starší 50-ti let tvořil nadpoloviční většinu u obcí do 1 000 obyvatel        

a výraznější zastoupení měl i  ve střední velikostní skupině (tři obce z osmi). 

Výrazný rozdíl v činnosti starostů v aktivitě v evropských fondech se vyskytl u nejmenší 

kategorie do 1 000 obyvatel. Vysokoškolsky vzdělaný, často neuvolněný starosta se mnohem 

aktivněji podílel na přípravě žádosti o dotace a vůbec celého projektu než uvolněný starosta 

s nižším vzděláním (v mnohem menší míře spolupracoval se specialisty). Odpovědi na dané 

otázky v rámci řízeného rozhovoru se také výrazně lišily a vymykaly z běžného průměru své 

velikostní kategorie. Toto však již nepotvrdil výzkum ve velikostní kategorii 1 000–4 999 

obyvatel, kde se také vyskytli vysokoškolsky vzdělaní starostové, ale ne všichni vykázali takové 

výsledky jako jejich kolegové v nižší velikostní kategorii. Jistý vzorec tu lze pozorovat, ale 

velký vliv zřejmě budou mít individuální schopnosti a zájem o evropské fondy. 
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Neexistuje žádná přímá souvislost mezi věkem, délkou působení ve své funkci a vzděláním. 

V zásadě ale platí, že kombinace vysokého věku, dlouhého působení ve své funkci a nižšího 

vzdělání vede k větší pasivitě starosty a ke skeptickému pohledu na možnost získání dotace 

z evropských fondů.  
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12.2 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí pasivních v OP SROP 

v programovém období 2004–2006 

 
12.2.1 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí velikostní kategorie  do  1 000 obyvatel 
 

V této kategorii obcí do 1 000 obyvatel byly osloveny obce Cerhovice, Dubenec, Hluboš, 

Krásná hora nad Vltavou, Milešov, Neustupov, Otročiněves, Srbsko a Suchomasty, čili celkem 

9 respondentů. 

 

otázka č.1, 2: 

(informovanost o existenci OP SROP) 

Všechny obce přiznaly (stejně jako ostatní velikostní skupiny), že již někdy zachytily nějaké 

informace o OP SROP. Všichni respondenti také tvrdili, že ví, k čemu mohli výše zmiňovaný 

program využít, ale nikdo nedokázal podat podrobnější informace o konkrétní náplni programu 

– kromě pana starosty Prokeše z Hluboše, který měl u sebe dokonce brožuru o OP SROP, 

ačkoliv nemohl vědět, čeho se bude řízený rozhovor týkat. 

 

otázka č. 3, 4: 

(využití informačních zdrojů, účast na školeních) 

Nadpoloviční většina obcí (šest z devíti) by použila jako hlavní zdroj informací internet. 

Pouze tři zástupci obcí by využili kromě tohoto zdroje i osobních kontaktů s různými specialisty 

a poradci. Dva dotazovaní by využili jako hlavního zdroje nějakého školení či semináře, 

týkajícího se možností čerpání z evropských fondů. Pouze jeden subjekt uvedl, že neví, kde by 

hledal základní informace.  

Téměř všichni respondenti (sedm z devíti) se zúčastnili nějakého školení o evropských 

fondech. Dvě ze sedmi obcí nedokázaly charakterizovat význam těchto školení pro ně samé. 

Ostatní obce nejčastěji zmiňovaly získání všeobecné představy o možnostech dotace, vytvoření 

představy o celém procesu přípravy žádosti i projektu, či získání osobních kontaktů např. na 

zpracovatelské firmy apod. Hodnocení významu školení v míře pomoci dané obci (pomohlo 

velmi, středně, nepomohlo) se většina obcí bránila (čtyři ze sedmi). Ve zbylých třech případech 

bylo hodnocení vyrovnané. Obec Srbsko, hodnotící školení jako velmi přínosné, pozitivně 

vnímala hlavně získání již zmiňovaného všeobecného přehledu a důležitého poznatku připravit 

si dopředu alespoň v náznacích různorodé projekty. Naopak obci Neustupov školení o dotacích 

z evropských fondů vůbec nepomohlo. „Bylo příliš rychlé, příliš odborné a tím pádem 

nesrozumitelné.“ 

 

otázka č. 5, 6, 9: 

(důvod neúčasti v OP SROP, aktivita v jiných OP v programovém období 2004–2006                 

i 2007–2013, spolupráce s jinými obcemi) 

Hlavním důvodem pasivity oslovených respondentů této velikostní kategorie v OP SROP 

byla nedostatečná finanční kapacita, často spojená s jinými prioritami v programovém období 
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2004–2006 (sedm případů z devíti). Pod jinými prioritami se u všech sledovaných obcí skrývá 

budování čističek, vodovodů a kanalizací v minulém programovém období. Obce si v rámci 

těchto realizací musely vzít často úvěr, který splácí a budou splácet ještě několik let (např. obec 

Krásná hora nad Vltavou, která splatí úvěr až v roce 2010). Zbylé dva subjekty uvedly náročnou 

administrativu evropských dotací spojenou s nedostatečnou personální kapacitou. Obce často 

jmenovaly hned několik důvodů najednou.  

Nadpoloviční většina obcí (šest z devíti) se v minulosti ani v budoucnosti do žádného 

evropského programu nehlásila a ani hlásit nechce. Příčinou je finanční a administrativní 

náročnost, která měla vliv i na jejich pasivitu v OP SROP. Pan starosta Lulák z Otročiněvsi 

tvrdil, že je limitován počtem obyvatel a že tedy není možné přihlásit se do nějakého 

evropského programu, což svědčí o naprosté neinformovanosti. Ostatní obce se chtějí soustředit 

spíše na státní dotace, které vyžadují jednodušší administrativu. Pan starosta Prokeš z Hluboše 

vyzdvihoval hlavně menší rizika státních dotací ve srovnání s těmi evropskými. Problém vidí 

jak v nedostatku finančních zdrojů (Nechce zadlužit obec na několik let a omezit se tak na 

pouhé poskytování služeb obce svým občanům bez nároku na další rozvojové činnosti v obci.), 

tak v nastavení určitých pravidel čerpání z evropských fondů jako např. udržitelnost projektu 

apod. Ostatní tři obce se v minulosti do žádného evropského programu nepřihlásily, ale 

v současnosti se hlásí nebo chtějí přihlásit ve dvou případech do OPŽP (v obou se jednalo          

o zateplení školy). Obec Milešov se již hlásila do PRV kvůli opravě místní komunikace, ale 

z důvodu vysokého převisu žádostí o dotace byla její žádost o dotaci zamítnuta. V současnosti 

obec čeká na novou výzvu, aby žádost podala znovu. Ve všech třech případech získaly obce 

projektanta na doporučení ze svého okolí (individuálně či v rámci mikroregionu).  

Stejně jako v jiných kategoriích mezi sebou obce nespolupracují. Spolupracují pouze 

v rámci mikroregionu a často nevyužívají ani společného manažera, zaměstnávaného svazkem 

obcí. Pouze obec Krásná hora nad Vltavou se přihlásila do OPŽP na doporučení starosty 

Sedlčan (v rámci svého mikroregionu). Jinak má ale aktivita ve svazku obcí význam jen pro 

společné projekty.  

 

otázka č. 7: 

(zkušenosti s předvstupními programy a důvod jejich nevyužití v období 2004–2006) 

Tři obce měly zkušenost s předvstupními programy PHARE nebo SAPARD. V jednom 

případě se změnilo vedení obce a současní představitelé obce díky tomu nebyli schopni 

zodpovědět otázku. Zástupce obce Otročiněves uvedl jako hlavní přínos aktivity své obce 

v programu SAPARD administrativní zkušenosti. Celý projekt však řídila najatá firma, takže 

pan starosta se s administrativou nesetkal a navíc v současném období se hlásit do žádného 

programu nechce. Obec Neustupov neuvedla žádná pozitiva své aktivity v OP SROP. Pouze 

okomentovala jako pozitivum průběžné proplácení dotací během své účasti v předstupních 

programech, které se v minulém i současném programovém období změnilo na závěrečné a to je 

také jeden z důvodů, proč se v současném programovém období nechce hlásit do žádného 

evropského programu. V této velikostní skupině obcí tedy předvstupní programy nepodnítily 

obce k další aktivitě v evropských programech.  
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otázka č. 8: 

(přehled o aktivitě jiných obcí v OP SROP, důvody jejich účasti a případného úspěchu) 

Celkem pět obcí z devíti identifikovalo obec aktivní v OP SROP. Téměř ve všech případech 

se však jednalo o největší sídla regionu (obce s rozšířenou působností), u kterých je jakákoliv 

aktivita v evropských fondech předpokladatelná. Jako hlavní důvody jejich aktivity uváděly 

obce dostatek administrativních pracovníků, najatých specialistů a finančních prostředků na 

větší počet projektů (financovaných jak ze státních, tak z evropských zdrojů). Pouze obec 

Milešov uvedla jako příklad menší obec ze sousedství Kamýk nad Vltavou (z důvodu osobní 

známosti). Jako důvod úspěšnosti této obce uvedl respondent vyšší angažovanost pana Halady 

(starosta obce) v aktivitě ve strukturálních fondech Evropské unie. Jinak obce neznají jiné obce 

své velikostní kategorie, aktivní v OP SROP (ani spadající do stejného regionu). 

 

vzdělání, délka působení ve své funkci, věk 

Celkem sedm z devíti dotazovaných dosáhlo středoškolského vzdělání, pouze dva subjekty 

byly vyučeni bez maturity. Až na jednoho starostu byli všichni respondenti uvolnění starostové 

v širokém rozmezí 35 až 74 let (nyní již v důchodu) a v délce působení ve funkci od 1,5 roku do 

18 let. Opět se prokázalo, že starostové aktivní ve své funkci více jak 15 let, starší 60-ti let 

středoškolského vzdělání vykazovali větší důvěru ve státní dotace a výraznou pasivitu a hlavně 

neinformovanost v oblasti evropských fondů. Jinak se nevyskytly žádné shody a podobnosti 

v těchto osobních údajích. I nadále platí, že na iniciativu v evropských fondech mají největší 

vliv individuální schopnosti a hlavně zájem. 
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12.2.2 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí velikostní kategorie  1000–4999 

obyvatel 
 

Ve velikostní kategorii 1 000 až 4 999 obyvatel bylo sledováno celkem 10 obcí: Březnice, 

Bystřice, Dublovice, Hostomice, Kosova hora, Milín,  Načeradec, Nižbor, Sedlec-Prčice a Zdice. 

 

otázka č.1, 2: 

(informovanost o existenci OP SROP) 

Všichni oslovení starostové této velikostní kategorie tvrdili, že již někdy slyšeli o OP SROP. 

Žádný z nich však nebyl schopen blíže specifikovat, čeho se program týká, ačkoliv 90% starostů 

tvrdilo, že ví k čemu program jejich obec mohla využít. Pouze jeden subjekt přiznal, že tento 

program nedokáže blíže charakterizovat a že neví, k čemu ho jeho obec mohla v minulém 

programovém období 2004–2006 využít (a při tom z odpovědí dotazovaných bylo zřejmé, že to 

neví žádný starosta této kategorie).  

 

otázka č. 3, 4: 

(využití informačních zdrojů, účast na školeních) 

Nadpoloviční většina starostů by využila jako hlavní zdroj informací internet, z toho pouze 

jeden subjekt by využil ještě příručky pro žadatele a jeden subjekt kontaktů a zkušeností jiných 

lidí. Tři starostové z deseti nebyli schopni vybrat ani z nabídnuté škály možných odpovědí 

žádný konkrétní zdroj informací.  

Šest z deseti starostů obcí se zúčastnilo školení, týkajících se možností čerpání finančních 

prostředků z evropských dotačních programů. Z toho polovina zhodnotila tato školení značně 

negativně. Starostové se nejvíce shodovali v kritice přílišné obecnosti těchto kurzů. Účastníci 

školení byli sice poučeni o možnostech využití strukturálních fondů, ale chyběly konkrétní 

příklady, které by poukázaly na praktické zkušenosti. Zástupci dvou obcí také zkritizovali (již 

v souvislosti s novým programovým obdobím) neustálou změnu pravidel a základních 

informací, díky kterým se v programech obtížně orientují. Zmiňovali také lobbing firem, 

orientujících se na podporu obcí v aktivitě v evropských fondech. Firmy často zneužívají 

neznalosti starostů a snaží se na spolupráci s nimi vydělávat. Starostové o tom vědí a bojí se 

potom do nějakého projektu zapojit.  

Zbývající čtyři obce se školení buď vůbec nezúčastnily, nebo se v jednom případě 

zúčastnily až v současném programovém období 2007–2013. Pan starosta Nekl z Milína řekl, že 

se školení nezúčastňuje, protože jsou zbytečně časově náročná, nabízejí často povrchní 

informace, které je možné získat samostatně z jiných zdrojů a že je mnohem lepší oslovit 

nějakého specialistu nebo člověka, který má s evropskými fondy zkušenosti.  

 

otázka č. 5, 6, 9: 

(důvod neúčasti v OP SROP, aktivita v jiných OP v programovém období 2004–2006                 

i 2007–2013, spolupráce s jinými obcemi) 

Jako důvod nevyužití možnosti podpory z OP SROP obce této velikostní kategorie 

nejčastěji uváděly (sedm případů z deseti) upřednostnění jiných aktivit v minulém 
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programovém období 2004–2006 a také nedostatek finančních zdrojů. Obce se např. již na 

počátku roku 2004 (nebo ještě dříve) zapojily do nějakého projektu, kvůli kterému se na několik 

let zadlužily a nezbyly finanční prostředky ani ochota zadlužit se znovu. Dva ze tří starostů také 

zmínili obavy především z administrativní náročnosti celého procesu žádání o evropské dotace. 

Jako důvod uvedli nulové praktické zkušenosti, nedostatečnou personální kapacitu nebo také 

neznalost specialistů na evropské fondy či lidí se zkušenostmi, na které by se ale jinak byli 

ochotni obrátit. Vyskytl se zde i názor, že jsou všichni, kteří mají cokoliv společného 

s evropskými fondy zkorumpovaní, všechny firmy, ochotné zpracovat projekt nedůvěryhodné      

a že bez osobních kontaktů obec nikdy nemůže získat peníze. 

V minulém programovém období 2004–2006 se pouze dvě obce angažovaly v evropských 

programech. Jednalo se o programy LEADER a OP Infrastruktura. V jednom případě to byl 

důvod pro nepřihlášení se do  OP SROP (z důvodu nedostatečné personální i finanční kapacity). 

V současném programovém období 2007–2013 se nadpoloviční většina obcí (sedm z deseti) 

chce angažovat (nebo již angažuje) v čerpání dotací z evropských fondů. Největší zájem je        

o ROP, PRV a OPŽP. Z hlediska zaměření projektů se však již projevují nejrůznější zájmy 

zúčastněných. Zajímají se o budování hřišť, opravy kulturních památek, revitalizace náměstí 

apod. Zájem o kanalizaci se tady až na jeden případ vůbec neobjevuje (na rozdíl od stejné 

velikostní skupiny obcí aktivních v OP SROP). Většina oslovených obcí si toto základní 

vybavení obstarala již v minulosti.  

Obce, které se nechtějí zabývat evropskými dotacemi ani v současnosti, uvedly jako hlavní 

důvody již zmíněnou korupci a s tím spojený hazard, do kterého se podle pana starosty 

z Kosovy Hory pouští každý, kdo uvažuje o možnostech podpory z evropských fondů.           

Pan starosta z Milína se chce raději orientovat na státní dotace, jejichž získání je „mnohem 

jednodušší“, ale pokud by ho oslovil člověk se zkušenostmi s přípravou projektů a veškeré 

administrativy pro strukturální fondy EU, uvažoval by i o této možnosti. Město Bystřice čerpá 

prostředky z Evropské unie již v rámci svého mikroregionu Džbán a tudíž nemá důvod vyvíjet 

individuální iniciativu (i z důvodu nezkušenosti a obavy z velké náročnosti přípravy projektu). 

Obce nespolupracují na přípravě projektů. Vyskytuje se akorát spolupráce v rámci 

mikroregionu nebo MAS-ky, ale pouze na společných projektech. Obce nevyužívají manažery, 

zaměstnávané mikroregiony, k individuálním potřebám, ani nepřebírají zkušenosti od ostatních 

členů mikrtoregionu, aktivních v nějakém programu. Dvě obce uvedly, že pokud by měly 

možnost spolupracovat, cenné zkušenosti by z důvodu konkurenceschopnosti nikomu nepředaly. 

Z toho důvodu ani ony nezkouší kontaktovat jinou obec.  

 

otázka č. 7: 

(zkušenosti s předvstupními programy a důvod jejich nevyužití v období 2004–2006) 

Tři obce z deseti měly zkušenosti s předvstupními programy PHARE nebo SAPARD. Jako 

hlavní přínos předstupních programů uvedla jedna obec ze tří pochopení základního postupu      

a principů, které jsou v základu stejné. Tato obec se také později přihlásila do OP Infrastruktura. 

Ve druhém případě se změnilo vedení obce, které tak nemohlo hodnotit přínos předstupních 

programů a ve třetím zhodnotil bývalý pan starosta obce Načeradec složitou byrokracii EU 
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značně negativně: „Žádost musí obsahovat spoustu příloh a nesmyslných požadavků“. Zřejmě 

se tak nechal náročnou administrativou odradit. Současné  vedení obce však již uvažuje o účasti 

v některém z aktuálních evropských programů.  

 

otázka č. 8: 

(přehled o aktivitě jiných obcí v OP SROP, důvody jejich účasti a případného úspěchu) 

      Polovina obcí dokázala jmenovat města, která byla aktivní v OP SROP. Jednalo se však 

pouze o největší města oblasti, u kterých se aktivita v evropských programech dala předpokládat. 

O menších obcích aktivních v OP SROP, vzdálených několik kilometrů, obce či města nevěděla. 

I v tomto případě tedy platí, že příklady dobré praxe nefungují.  

Jako důvod úspěchu (nebo již pouhé aktivity) v OP SROP obce uváděly nejčastěji 

dostatečnou finanční a personální kapacitu jimi jmenovaných větších měst. Také se zmiňovaly    

o tzv. „přípravě projektů do šuplíku“, kdy stačí větším městům pouze reagovat na aktuální 

výzvy.  

 

vzdělání, délka působení ve své funkci, věk 

     Starostové této velikostní kategorie působili ve své funkci od 2 měsíců až do 18 let               

a největší podíl (čtyři z deseti) tvořil věkový průměr mezi 40–50 lety. Vždy po dvou pak spadali 

starostové do dalších věkových kategorií 30–40, 50–50 a 60–70 let.  

Ve sledovaných obcích této velikostní kategorie mělo šest subjektů z deseti středoškolské 

vzdělání, tři zástupci vysokoškolské a jeden subjekt byl vyučen bez maturity. V této kategorii 

nevynikla ani aktivita vysokoškolsky vzdělaných starostů. Takto vzdělaní starostové se lišili od 

ostatních akorát v tom, že dokázali zdůvodnit svou pasivitu v čerpání dotací ze strukturálních 

fondů (měli představu o náročnosti procesu, o případných rizikách souvisejících s podáním 

žádosti o dotace atd.). 

Hodnocení osobních indicií týkajících se věku, vzdělání a působení ve funkci opět potvrdilo, 

že kombinace nízkého vzdělání (vyučen bez maturity), dlouhodobého působení ve funkci (více 

jak 10 let) a vysokého věku (nad 60 let) svádí k pasivitě v aktivitě obce v evropských fondech      

a k negování celého přístupu k evropským dotacím. Kupodivu ale ani mladí starostové (pod         

35 let) nevykázali větší zájem o evropské fondy – stačila jim aktivita obce pouze v rámci 

mikroregionu.  
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12.2.3 Hodnocení řízeného rozhovoru obcí velikostní kategorie  nad 5000 obyvatel 
 

V této velikostní kategorii nad 5 000 obyvatel se vyskytla pouze tři města v celém sledovaném 

území, která neprojevila aktivitu v OP SROP. Jednalo se o města Hořovice, Sedlčany                 

a Králův Dvůr.  

 

otázka č.1, 2: 

(informovanost o existenci OP SROP) 

Starostové všech tří měst znali Společný regionální operační program, ale až na pana 

starostu ze Sedlčan nedokázali opět blíže charakterizovat zaměření programu.  

 

otázka č. 3, 4: 

(využití informačních zdrojů, účast na školeních) 

Starostové by jako zdroj informací upřednostnili internet a především služeb svých 

zaměstnanců (specialistů na dotace, tajemníků, apod.) 

Všichni dotazovaní se zúčastnili nějakých školení týkajících se evropských dotačních 

programů. Dva starostové hodnotili tato školení jako středně přínosná – zaměřená hlavně na 

všeobecnou orientaci v programech. Specialistka na dotační politiku města Hořovice vnímala 

kladně především praktický přínos kurzů, týkající se podoby žádosti, příloh, jejich vyplňování 

atd. Pan starosta ze Sedlčan hodnotil školení pořádané Středočeským krajem jako velmi 

přínosné, jelikož obsahovalo „vše od zpracování žádosti až po přesný postup během celého 

procesu tvorby projektu“.  

 

otázka č. 5, 6, 9: 

(důvod neúčasti v OP SROP, aktivita v jiných OP v programovém období 2004–2006                 

i 2007–2013, spolupráce s jinými obcemi) 

Města Sedlčany a Králův Dvůr uvedla jako hlavní důvod své neúčasti v OP SROP jiné 

priority. Město Sedlčany procházelo v období 2004–2006 rozsáhlou plynofikací, modernizací 

čistírny apod. Ve všech případech se jednalo o finančně velmi náročné projekty, v důsledku 

kterých již nebylo možné se angažovat v dalších projektech. Sedlčany se také podílely na 

aktivitě v OP SROP v rámci svého svazku obcí Sedlčanska. Město Králův Dvůr se zase 

angažovalo ve Fondu soudržnosti a zaměřovalo se spíše na státní dotační programy. Ve městě 

Hořovice se obměnilo vedení obce i odborník na dotace města. Současný dotační specialista 

tvrdí, že díky nedostatečným schopnostem jeho předchůdce město nemělo připravené projekty    

a nemohlo tedy reagovat na aktuální výzvy. 

V programovém období 2004–2006 se tedy kromě již zmiňovaného Fondu soudržnosti 

města nehlásila do žádných evropských programů. V současnosti mají všechna města 

připraveny projekty a čekají na příslušné výzvy. Králův Dvůr má zájem o OPŽP, ze kterého 

chce čerpat finanční prostředky na kanalizaci. Sedlčany a Hořovice mají připravenu celou řadu 

projektů, týkajících se nejčastěji OPŽP a ROP, zaměřeného na revitalizaci náměstí, výstavbu 

autobusového nádraží apod.  
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Výraznější obecní/městská spolupráce existuje pouze ve městě Hořovice. Specialistka     

paní Chvojková má na starosti i státní Program obnovy venkova a s menšími obcemi, 

spadajícími do jejich regionu (ORP) je tedy v častém kontaktu. Zástupci spádových obcí mají 

časté dotazy ohledně evropských i státních fondů. Kromě ní specifické dotazy zástupců obcí 

zodpovídá také odborník ve městě Berouně, který má funkci euromanažera pro celý region. 

Město Sedlčany spolupracuje více akorát v rámci svazku obcí Sedlčansko. Králův Dvůr pouze 

s Berounem, se kterým mělo společný projekt cyklostezek. 

 

otázka č. 7: 

(zkušenosti s předvstupními programy a důvod jejich nevyužití v období 2004–2006) 

Tato města nevykázala žádnou aktivitu v předstupních programech. 

 

otázka č. 8: 

(přehled o aktivitě jiných obcí v OP SROP, důvody jejich účasti a případného úspěchu) 

Starostové jmenovali opět největší města regionu, případně větší města ve svém svazku obcí. 

Jako důvod jejich aktivity v OP SROP uváděli především dostatek financí na větší počet 

projektů a dostatek kvalifikovaných pracovníků. 

 

vzdělání, délka působení ve své funkci, věk 

Všichni starostové měli vysokoškolské vzdělání. Starostové měst Sedlčany a Králův Dvůr 

působili ve své funkci 10 let a víc a spadali do věkové skupiny 50–60 let. V tomto případě měli 

mnohem větší přehled o možnostech podpory svého města, účastnili se více osobně 

nejrůznějších školení a měli vytvořené kontakty na osoby, jež jim mohli s čerpáním dotací 

z evropských fondů pomoci. Pan starosta z Hořovic působil ve své funkci teprve necelé 2 roky, 

proto bylo potřeba vše konzultovat s dotační specialistkou města.  
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12.2.4 Závěr hodnocení řízeného rozhovoru s obcemi pasivními v OP SROP 
 

otázka č.1, 2: 

(informovanost o existenci OP SROP) 

Zástupci všech sledovaných obcí i měst tvrdili, že OP SROP znají. Až na jednu výjimku také 

všichni tvrdili, že ví, k čemu mohli tento program využít, ale na konkrétnější dotaz na stručnou 

charakteristiku zaměření programu nebyl kromě jednoho respondenta schopen nikdo odpovědět. 

Vzhledem k tomu, že program probíhal již v minulém programovém období 2004–2006 je 

možné, že tázaní již zapomněli čeho se týkal. Pravděpodobnější odpovědí ale je, že představitelé 

sledovaných obcí nebyli dostatečně informováni již v minulosti – starosty větších měst 

nevyjímaje. 

 

otázka č. 3, 4: 

(využití informačních zdrojů, účast na školeních) 

Obce všech tří velikostních kategorií by využily jako hlavní zdroj informací internet.           

V malých obcí do 1 000 obyvatel se jen sporadicky (tři z devíti obcí) vyskytla odpověď týkající 

se využití osobních kontaktů s různými specialisty. Z výzkumu obcí aktivních v OP SROP však 

vyplývá, že obce této velikostní kategorie využívají jako základní zdroj informací především 

znalosti a schopnosti různých odborníků na evropské dotace. Velká města nad 5 000 obyvatel 

by pak stejně jako jejich aktivní kolegové v OP SROP využila především služeb zaměstnaných 

odborníků, zabývajících se touto problematikou.  

Nadpoloviční většina obcí všech tří velikostních skupin (u populačně nejsilnější skupiny 

všichni) se zúčastnila školení o možnostech získání dotace z evropských fondů. Názory na 

přínos těchto školení se však značně lišily. Čtyři ze sedmi obcí do 1 000 obyvatel nebyly vůbec 

schopny zhodnotit přínos těchto školení. Zbývající tři obce hodnotily tato školení značně 

rozporuplně – jednomu subjektu velmi vyhovovala (získal všeobecný přehled apod.), druhý 

subjekt je označil za příliš odborné a nesrozumitelné. Polovina obcí střední kategorie, které se 

zúčastnily nějakých školení, zhodnotila kurzy značně negativně. Obce kritizovaly hlavně 

přílišnou obecnost, absenci konkrétních příkladů a častou změnu pravidel, která jim ztěžuje 

orientaci v možnostech podpory z evropských fondů. Zaměření seminářů spíše na obecné 

informace o evropských programech potvrdili i starostové větších měst. Zároveň ale poukázali 

na přínos hlavně praktických informací o zpracování žádosti o dotace apod. 

Úroveň jednotlivých školení je jistě značně rozdílná (jak tvrdili i někteří zástupci obcí 

aktivních v OP SROP), ale jistě platí, že značná část jak malých obcí, tak obcí do                

4 999 obyvatel má problém porozumět často velmi odbornému školení bez konkrétních               

a jasných příkladů. 

 

otázka č. 5, 6, 9: 

(důvod neúčasti v OP SROP, aktivita v jiných OP v programovém období 2004–2006                  

i 2007–2013, spolupráce s jinými obcemi) 

Důvody pasivity sledovaných obcí v OP SROP v minulém programovém období              

2004–2006 se v obou velikostních kategoriích obcí do 999 obyvatel i do 4 999 obyvatel týkaly 
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hlavně kombinace nedostatku finančních prostředků a jiných priorit. V důsledku nedostatečného 

občanského vybavení z minulosti (Perlín 2000) budovaly stále obzvlášť menší obce i v letech 

2004–2006 čističky, kanalizace a vodovody. Obec se díky takovém projektu zadluží často na 

několik let a potom není schopna jakékoliv jiné investiční aktivity, což platí i pro obce střední 

velikostní kategorie do 4 999 obyvatel. Častým důvodem v obou nižších kategoriích byly také 

obavy z náročné administrativy evropských programů spojené s nedostatečnou personální 

kapacitou. Pouze tři města nad 5 000 obyvatel se neangažovala v OP SROP. Ve dvou městech 

probíhaly v minulém období investičně tak náročné projekty, že ani takto velká města nebyla 

schopna zapojit se do dalších aktivit spojených s evropskými fondy. Zbylý případ se týkal 

neschopnosti bývalého zaměstnance města na dotační politiku připravit projekty.   

V programovém období 2004–2006 se nejmenší obce nehlásily do žádného evropského 

programu, ve střední kategorii se vyskytly pouze dva případy, hlásící se do OP Infrastruktura      

a LEADER (to bylo také důvodem jejich neaktivity v OP SROP) a pouze jeden subjekt 

z největší kategorie čerpal finanční prostředky z Fondu soudržnosti.  

V současném programovém období 2007–2013 se nadpoloviční většina malých obcí do 

1 000 obyvatel do evropských programů hlásit nechce. Obce se chtějí soustředit spíše na 

finančně i administrativně jednodušší státní dotace. Pouze tři obce se hlásí do OPŽP a PRV. 

Všichni tito zástupci také získali doporučením ze svého okolí projektanta (individuálně či 

z mikroregionu). Stejně jako u malých obcí aktivních v OP SROP se tak ukazují být kontakty na 

specialisty či alespoň na známosti s kontakty na lidi, kteří mají potřebné know-how velmi 

důležité pro aktivitu malých obcí do 1 000 obyvatel v evropských fondech. Nadpoloviční 

většina obcí střední kategorie se chce angažovat nebo již angažuje taktéž v programech OPŽP, 

PRV a zde se objevuje i ROP. Všechna města nad 5 000 obyvatel mají v současnosti již 

připraveny projekty a čekají na příslušné výzvy. Nejčastěji se zajímají o OPŽP a ROP.  

Obce všech tří velikostních kategorií mezi sebou nespolupracují za účelem získání 

potřebných informací či schopností. Obce do 4 999 obyvatel spolupracují pouze v rámci 

mikroregionu, ale ani tam nevyužívají individuálně služeb společného manažera, kterého si 

svazek obcí často platí. Pouze výjimečně se objevilo získání kontaktu na projektanta v rámci 

mikroregionu. Zástupci obcí spolupracují pouze s odborníky, kteří plní funkci euromanažera 

v jejich regionu či s odborníky z příslušné obce s rozšířenou působností.  

  

otázka č. 7: 

(zkušenosti s předvstupními programy a důvod jejich nevyužití v období 2004–2006) 

Celkem šest obcí do 4 999 obyvatel mělo zkušenosti s aktivitou v předstupních programech 

PHARE nebo SAPARD. V této skupině neaktivních obcí v OP SROP však tato zkušenost 

pozitivně ovlivnila pouze jednu obec, která se poté přihlásila do OP Infrastruktura. Ve dvou 

případech se změnilo vedení obce a na současné zastupitelstvo tak tato aktivita neměla žádný 

vliv. Ostatní tři respondenti měli tehdy najatou buď zpracovatelskou firmu a osobně se tedy 

nesetkali s nějakým přenosem know-how z předvstupních programů, nebo je již tehdy tyto 

programy odradily svou náročností. Obce tak často buď vůbec nebyly schopny zhodnotit přínos 

těchto programů nebo byly jejich názory dost negativní a skeptické. Nepotvrdila se tedy teze, že 
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aktivita v předstupních programech má vliv na další aktivitu obce v evropských programech. 

Některé obce se sice chtějí hlásit do nějakého programu v současném období 2007–2013, ale 

nikoliv důsledkem předchozí aktivity v předstupních programech. Pouze jeden zástupce ze šesti 

byl pozitivně ovlivněn.  

 

otázka č. 8:  

(přehled o aktivitě jiných obcí v OP SROP, důvody jejich účasti a případného úspěchu) 

Zhruba polovina obcí do 999 obyvatel i do 4 999 obyvatel nebyla schopna identifikovat ani 

jednu obec aktivní v OP SROP. Druhá polovina obcí jmenovala pouze největší sídla oblasti 

(často okresní města či obce s rozšířenou působností), u kterých lze aktivita v jakýchkoliv 

evropských fondech předpokládat. O obcích vzdálených třeba jen několik kilometrů                    

a spadajících tak často do stejného svazku obcí obce nemají často žádné informace. Pouze obec 

Milešov uvedla sousední obec Kamýk nad Vltavou, o které se ale zmínila na základě osobní 

známosti pana starosty a na znalosti jeho značné osobní angažovanosti v evropských fondech. 

Ostatní obce (včetně větších měst) jmenovaly jako hlavní důvody aktivity (úspěchu) velkých 

měst v OP SROP nejčastěji dostatek kvalifikovaných pracovníků a zejména dostatek finančních 

prostředků na větší počet projektů. Velká města regionu tak nejsou finančně omezena jedním či 

dvěma probíhajícími projekty a mohou si také připravit díky zkušenému personálu dostatek 

projektů, kterými mohou reagovat na příslušné výzvy.  

 

vzdělání, délka působení ve své funkci, věk 

V nižších velikostních skupinách tvořili nadpoloviční většinu starostů středoškolsky 

vzdělaní jedinci, ojediněle zástupci, kteří byli pouze vyučeni bez maturity. Naopak všichni 

starostové měst nad 5 000 obyvatel byli vysokoškolsky vzdělaní a takto vzdělaní jedinci se 

vyskytli ve třech případech i ve střední kategorii. Žádný vysokoškolsky vzdělaný starosta se 

však nevyskytl na rozdíl od obcí aktivních v OP SROP v nejnižší velikostní kategorii. 

Starostové působili ve svých funkcích od 2 měsíců až po 18 let a jejich fluktuace se projevila 

více nižších dvou kategoriích než v nejvyšší, kde dva starostové ze tří působili ve své funkci      

10 let.  

Vysokoškolsky vzdělaní jedinci střední velikostní kategorie nevyčnívali svou aktivitou nijak 

výrazně mezi ostatními starosty, dovedli pouze lépe argumentovat a odůvodnit svou neúčast 

v OP SROP. Naopak u nejvyšší velikostní kategorie starostové, kteří byli ve své funkci 10 let, 

se orientovali v možnostech podpory svých měst ze strukturálních fondů mnohem lépe, než 

starosta, působící ve funkci 1,5 roku.  

V otázkách délky působení ve své funkci, vzdělání a věku tedy opět neexistuje jednotný 

vzorec. V zásadě však opět platí (stejně jako u obcí aktivních v OP SROP), že starostové starší 

60-ti let, dlouhodobě působící ve své funkci a nižšího vzdělaní vykazují větší pasivitu                 

a neochotu účastnit se jakéhokoliv evropského programu. 
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13. Závěr 

 
Hlavním tématem předložené diplomové práce bylo objasnění příčin, které mohou mít vliv 

na aktivitu obcí v OP SROP s konkrétním výzkumným záměrem v okresech Benešov, Beroun      

a Příbram. S pomocí statistických dat a řízeného rozhovoru byla provedena analýza, která 

poskytla zajímavé výstupy, na jejichž základě byly zodpovězeny v úvodu nastíněné 

předpoklady a cíle práce. 

Z analýzy četnosti a úspěšnosti projektů obcí v OP SROP vyplynulo, že největší počet 

aktivních obcí v OP SROP pochází z nižších velikostních kategorií obcí mezi 200–4 999 

obyvateli. Je to způsobeno velkým počtem malých sídel v oblasti a deficitem sídel populačně 

větších. Porovnání obcí aktivních v OP SROP vůči obcím své velikostní kategorie však již 

ukázalo, že ačkoliv jsou menší obce nejčetnější, co se počtu zúčastněných týče, jejich aktivita je 

vzhledem k celkovému počtu obcí své velikostní kategorie značně podprůměrná. V tomto 

případě roste tendence přihlásit se do OP SROP lineárně s populační velikostí obce. Největší 

velikostní skupiny obcí (mezi 10 000 a 49 999 obyvatel) vykázaly stoprocentní účast            

v OP SROP. Nejvyšší četnost projektů se vyskytla v rozmezí 1 000 až 4 999 obyvatel a dále 

10 000 a 19 999 obyvatel. Je to dáno kombinací většího počtu sídel (převažuje spíše                    

u populačně menších sídel) a jak finančních, tak organizačních možností, které mohou tyto obce 

v souvislosti se svou populační velikostí využít. Pokud vezmeme v úvahu četnost projektů 

vztaženou k jednotlivým obcím (stejně jako míru úspěšnosti obcí), nejaktivnějšími                       

i nejúspěšnějšími žadateli jsou rozhodně populačně nejsilnější sídla regionu. Je to způsobeno 

hlavně jejich finančními možnostmi a také personálem, jelikož města nad 5 000 již mají často 

zaměstnaného odborníka na dotační politiku města, který dopředu připravuje projekty a čeká na 

aktuální výzvy, aby je mohl předložit. Pravděpodobnost úspěchu některého z většího množství 

projektů je tak mnohem větší. Byla tak potvrzena hypotéza, že Populačně větší obce jsou 

aktivnější v procesu žádání o podporu  ze SROP. 

Souvislost mezi aktivitou obcí v předstupních programech a jejich aktivitou v OP SROP se 

jednoznačně prokázat nepodařila. Ze statistického vyhodnocení dat vyplynulo, že v modelovém 

území se vyskytuje pouze 6 z 26 obcí (23 %), které byly aktivní v některém z předstupních 

programů (PHARE/SAPARD) a zároveň v OP SROP. Zástupci obcí aktivních v OP SROP, 

kteří měli zkušenosti s předvstupními programy, potvrdili jednoznačný přínos předvstupních 

programů, obzvlášť získání obecného povědomí o celkovém postupu při podání žádosti a při 

tvorbě projektu. Ačkoliv je každý operační program či výzva specifická, systém zpracování 

žádosti je podobný. OP SROP v následujícím období je tak neodradil svou náročností. Obce 

pasivní v OP SROP již takové výsledky nevykazovaly. Obce často nebyly schopny buď vůbec 

zhodnotit význam předstupních programů pro ně samé nebo byly jejich názory skeptické            

a negativní. Předvstupní programy je odradily svou náročností nebo se díky najaté 

zpracovatelské firmě s tímto programem téměř nesetkaly apod. Nepotvrdilo se tedy, že aktivita 

v předstupních programech má vliv na další aktivitu obce v evropských programech,  ani vliv na 

její úspěšnost. Ovlivnění aktivitou v programu SAPARD či PHARE je zřejmě značně 



 90 

individuální a souvisí hlavně s mírou zájmu starosty zapojit se do dění okolo již zmiňovaných 

programů. 

Další část práce zkoumala faktor sociálního kapitálu a jeho vliv na aktivitu obce v OP SROP. 

Prokázala se 60% shoda nadprůměrné volební účasti a 44% shoda vyššího počtu kandidátů na 

počet mandátů u obcí aktivních v OP SROP. V případě nadprůměrné volební účasti se však 

jednalo pouze o málo významné rozdíly v rozmezí 5 % nad či pod průměrem. Přítomnost 

aktivních spolků v obcích aktivních v OP SROP také nebyla stoprocentní, v malých obcích se 

až na výjimky tyto spolky nevyskytovaly. Naopak byl prokázán vliv populační velikosti sídel na 

všechny tři veličiny, nikoliv však na jejich aktivitu v OP SROP. Potenciální vliv jednotlivých 

složek na úspěšnost obcí již vykázal vyšší hodnoty. Celkem 71 % obcí aktivních v OP SROP 

mělo vyšší volební účast a 64 % mělo větší počet kandidátů na počet mandátů (ve srovnání 

s průměrem). Přítomnost aktivních spolků v úspěšných obcích to však již nepotvrdila a navíc 

sledované hodnoty často jen nepatrně převyšovaly průměr. Sledované složky sociálního kapitálu 

mohou mít vliv na aktivitu obce v evropských dotačních programech, ale hypotéza, že Aktivita 

obcí ve Společném regionálním operačním programu souvisí s vyšší úrovní místního sociálního 

kapitálu jednoznačně potvrzena nebyla.  

Poslední zkoumaná hypotéza se týkala vlivu geografické polohy na aktivitu obcí. 

V porovnání silničních vzdáleností aktivních obcí v OP SROP od obcí s rozšířenou působností      

a od okresních měst mezi sebou vykazují jednotlivé velikostní kategorie širokou škálu 

vzdáleností od několika málo kilometrů až po desítky kilometrů. V porovnání s průměrem dané 

velikostní skupiny vykazuje téměř polovina (47,7 %) obcí aktivních v OP SROP kratší silniční 

vzdálenost od okresního centra a pouze 35 % obcí aktivních v OP SROP kratší silniční 

vzdálenost od obce s rozšířenou působností. Stejně tak neprokázalo shodu porovnání 

s průměrem za celé území. Nebyl prokázán ani vliv geografické polohy na úspěšnost obcí 

v pokusu o získání finančních prostředků z OP SROP. Platí, že pokud je úspěšná obec          

v OP SROP ve srovnání s průměrem blíže alespoň okresnímu městu, zpravidla je dále od obce 

s rozšířenou působností a naopak. Nebyl tedy nalezen žádný jednotný vzorec. Hypotéza, že 

geografická poloha má vliv na aktivitu obce v OP SROP, tak nebyla potvrzena. 

Geografická blízkost větších sídel s sebou nese pravděpodobnost vyšší míry spolupráce        

a osobních kontaktů na experty (ať už starosty, odborníky na městské dotace apod.), působící na 

území daného města. Na základě řízeného rozhovoru se však podařilo zjistit, že 

meziobecní/meziměstská spolupráce nefunguje. Kontaktování osob s potřebným know-how za 

účelem získání informací z jiné obce či města ve stejném regionu se vyskytlo ve sledovaném 

území ojediněle a pouze na základě osobní známosti s kontaktovaným. Pokud obce chtěly zjistit 

nějaké informace, dotazovaly se velmi často přímo na řídícím orgánu OP SROP regionu 

soudržnosti Střední Čechy, případně na různých školeních, kterých se zúčastnily. Úroveň 

jednotlivých školení se však mohou značně lišit, jak vyplynulo z odpovědí jak aktivních, tak 

pasivních obcí v OP SROP. Konkrétní přínosy školení, které charakterizovaly populačně malé 

obce jako pozitivní (získání všeobecného přehledu apod.), hodnotily větší obce jako negativní. 

Respondentům z větších měst chyběla větší konkrétnost jako např. upozornění na možná rizika, 

víc příkladů dobré praxe apod. V tomto se s nimi shodovaly i obce pasivní OP SROP, které buď 
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nedokázaly školení zhodnotit nebo je hodnotily značně negativně z důvodu přílišné odbornosti, 

obecnosti či absence konkrétních příkladů. Obce malé a střední kategorie aktivní v OP SROP 

hodnotily školení pozitivně, protože pro ně nebylo hlavním zdrojem informací. Pro obce do 

1 000 obyvatel se ukázal být velmi důležitým najatý specialista na evropské fondy (manažer, 

zpracovatelská firma apod.), který slouží jako hlavní filtr veškerých informací a povinností. 

Najatý odborník téměř vždy vyřizoval veškerou administrativní dokumentaci a obce pouze 

plnily jím předložené povinnosti, týkající se nejčastěji získávání potřebných povolení apod. 

Specialistu jako filtr různých sdělení využívaly i obce střední kategorie do 4 999 obyvatel, které 

si však již samy dovedly vyhledat potřebné informace. Malé obce totiž nemají potřebnou 

personální kapacitu a často ani schopnosti poradit si s informacemi tak odborného rázu. Malé 

pasivní obce v OP SROP neměly žádné kontakty na specialisty či odborníky, což byl jeden 

z významných důvodů jejich neaktivity. Dalšími důvody byly hlavně nedostatek finančních 

prostředků a jiné priority rozvoje, díky kterým se i obce střední kategorie často zadlužily            

a nemohly se tak přihlásit do nějakého evropského programu (stejně tak větší pasivní sídla) 

spolu s nedostatečným personálním zajištěním. Stejné důvody (finanční a personální kapacita) 

pak tyto obce udávaly jako příčiny aktivity a úspěšnosti větších měst. 

Významnou úlohu v aktivitě nejmenších  obcí v OP SROP hráli nepříliš častí,  

vysokoškolsky vzdělaní, většinou neuvolnění starostové, kteří se ve vybraných pasivních obcích 

této kategorie nevyskytli ani jednou. Všichni tito starostové se výraznou měrou osobně 

angažovali v celém procesu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů – od sepsání 

žádosti o dotace až po samotnou realizaci projektu a kontrolu jeho udržitelnosti. Význam 

vzdělání však klesá se vzrůstající velikostí obce, kde starosta již nemá tak výsadní postavení       

a není iniciátorem přihlášení své obce do OP SROP. V populačně silnějších sídlech se výrazněji 

projevuje celé zastupitelstvo a hlavně zaměstnaní odborníci na dotace. V souvislosti s délkou 

působení ve funkci, věkem a vzděláním se nepodařilo najít žádný jednoznačný vzorec. Obecně 

však platí, že kombinace vysokého věku (nad 60 let), nižšího vzdělání a dlouhého působení ve 

své funkci (nad 10 let) svádí k pasivitě a k negativnímu pohledu na možnost spolufinancování 

rozvoje obce z evropských fondů.  

V programovém období 2004–2006 také ještě nefungovala příliš efektivně euromanažerská 

centra a pokud ano, vyskytovaly se mezi nimi značné rozdíly v kvalitě svého působení. Obce 

často neznají ani obec vzdálenou několik kilometrů, která úspěšně získala dotace z OP SROP. 

Pozitivní příklady dobré praxe tedy bohužel nejsou přenositelné na obce pasivní. Často také 

zazněla odpověď, že v případě zájmu jiné obce o získání podrobnějších informací by oslovená 

obec z důvodu vidiny nové konkurence žádné informace neposkytla. Menší obce spolupracují 

pouze v rámci svého regionu. Často se však jedná pouze o doporučení projektantů či manažerů 

nebo o informování o aktuálních výzvách. Skutečný přenos know-how nefunguje ani v rámci 

svazku obcí.  

Aktivita v OP SROP však pro obce jednoznačně význam měla, jelikož se všechny tyto obce 

(až na jednu výjimku) hlásí či chtějí hlásit do nějakého tématického či regionálního programu 

v novém programovém období 2007–2013. To nelze říci o sledovaných pasivních obcích     

v OP SROP, kde se řada menších obcí ani hlásit do žádného evropského programu nechce. 
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Naopak u aktivních obcí v OP SROP mají zájem i neúspěšné obce, které vyjadřovaly negativní 

postoj k evropským fondům. Menší obce mají zájem především o Program rozvoje venkova či 

Operační program životní prostředí, větší obce se naopak soustřeďují hlavně na Regionální 

operační program.  

Obce získaly díky OP SROP zkušenosti, jak v rámci podávání žádostí o dotace, tak v rámci 

řízení a realizace projektů a jejich následném udržení. Malé obce do 1 000 obyvatel sice často 

nedokázaly zhodnotit přínos jejich aktivity v OP SROP pro ně samé, ale jistě by souhlasily 

s hodnocením populačně silnějších sídel, která pokládala za nejvýznamnější získání kontaktů na 

konkrétní osoby (zpracovatelské firmy, manažery, specialisty,…), se kterými často plánují           

i spolupráci v blízké budoucnosti. Vytvoření lokálních iniciativ, majících zájem o využití 

finančních prostředků ze strukturálních fondů se tak skutečně stává hlavním významem          

OP SROP, jehož realizace dobíhá v tomto roce 2008. 

V návaznosti na předloženou práci by bylo přínosné využít dosavadních výsledků a sledovat 

vývoj a úspěchy sledovaných obcí v získání evropských dotací i v dalším programovém období 

2007–2013 – konkrétně zda využily stejných zdrojů informací, stejných specialistů, firem, 

zpracovatelů apod. Zajímavé by bylo sledovat i obce dosud pasivní ve svém zájmu o získání 

finančních prostředků z evropských fondů a zkoumat příčiny jejich potenciální aktivity v tomto 

období. 
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Příloha 1)Příklady fotodokumentace z terénního šetření (23.2 2008-15.6 2008) – aktivní obce v OP 
SROP 
 

 

 
Foto č. 1: městský úřad Vlašim                                  Foto č. 2: obecní úřad Železná 

 

    
Foto č. 3: obecní úřad Kondrac                                  Foto č. 4: Galerie  
 

 
Foto č. 5: městský úřad Rožmitál pod Třemšínem    Foto č. 6: obecní úřad Kamýk nad Vltavou
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Příloha 2)Příklady fotodokumentace z terénního šetření (23.2 2008-15.6 2008) – pasivní obce v OP 
SROP 
 

             
 Foto č. 6: obecní úřad Načeradec                                 Foto č. 7: městský úřad Sedlčany                                                                            
 

     
Foto č. 8: obecní úřad Nižbor                           Foto č. 9: městský úřad Králův Dvůr 
 

    
Foto č. 10: městský úřad Hořovice                    Foto č. 11: obecní úřad Hostomice 
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Příloha 3) Rozložení pasivních a aktivních úspěšných i neúspěšných obcí v OP SROP v modelovém území okresů Benešov, Beroun a Příbram 

Zdroje dat: DB MONIT 
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Příloha 4) Rozdělení obcí v modelovém území okresů Benešov, Beroun a Příbram do velikostních kategorií dle počtu obyvatel 

 
Zdroje dat: Malý lexikon obcí 2007 
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Příloha 5) Aktivita obcí v předstupních programech PHARE/SAPARD v modelovém území okresů Benešov, Beroun a Příbram 

 
Zdroje dat: www.crr.cz 
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Příloha 6) Volební účast v roce 2006 v obcích modelového území okresů Benešov, Beroun a Příbram 

Zdroje dat: www.volby.cz 
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Příloha 7) Přítomnost aktivních spolků v obcích sledovaného území okresů Benešov, Beroun a Příbram 

 
Zdroje dat: Registr ekonomických subjektů ARES 
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Regionální  
podpora  
podnikání 

 
Regionální  
rozvoj 

infrastruktury 

 
Rozvoj 
lidských 
 zdrojů 

v regionech 

 

Rozvoj 
cestovního 
ruchu 

 
Technická 
pomoc 

Příloha 8) Cíle a priority Společného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:  Programový dokument SROP 2003 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globální cíl 

 

 
 
 

SC1 

Dosáhnout trvalý 
a vyvážený rozvoj 

regionů ČR i růst kvality 
života všech skupin 
obyvatel regionů na 
základě povzbuzování 
nových ekonomických 
aktivit s důrazem na 
tvorbu pracovních míst 
v regionálním i místním 
měřítku, na zlepšení 
kvality infrastruktury, 
na rozvoj lidských 

zdrojů a na 
prohlubování sociální 

integrace  

 
Zvýšit prosperitu regionů 

rozvojem malých a středních 
podniků a řemesel a 

vytvářením nových pracovních 
příležitostí 

 

 
 
 

SC2 

 
Všestranně zkvalitnit 
regionální dopravní 

a informační infrastrukturu při 
respektování ochrany 
životního prostředí 

 

 
 
 
 

SC3 

 
Zlepšit životní podmínky 
obyvatel, zejména minorit, 
zvýšit jejich participaci na 

celoživotním učení 
a integrovat sociálně 
vyloučené skupiny do 

komunity a k pracovnímu 
uplatnění 

 

 
 

SC4 

Zvýšit podíl cestovního ruchu 
na hospodářské prosperitě 

regionů, zvýšit objem přímých 
investic pro rozvoj cestovního 

ruchu a vytvářet nové 
pracovní příležitosti 

 

 
P1 

 

 
P2 

 

 
P3 

 

 
P4 

 

 
P5 
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      Příloha 9) Struktura OP SROP a jeho financování 

  
Název priority, opatření, podopatření 

Podpora 

EU mil. 

EUR 

Priorita 1 Regionální podpora podnikání   

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech 45,138 

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury   

Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 151,964 

Podopatření 

2.1.1 
Regionální rozvoj dopravní infrastruktury 106,375 

Podopatření 

2.1.2 
Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 45,589 

Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 22,517 

Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22,517 

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech   

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech 45,025 

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 37,143 

Opatření 3.3 

posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a 

realizaci programů 
10,135 

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu    

Opatření 4.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu 36,024 

Podopatření 

4.1.1 
Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu 18,012 

Podopatření 

4.1.2 
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 18,012 

Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 72,060 

Podopatření 

4.2.1 
Podpora nadregionální infrastruktury CR 36,030 

Podopatření 

4.2.2 
Podpora regionální a místní infrastruktury CR 36,030 

Priorita 5 Technická pomoc   

Opatření 5.1 Technická pomoc pro SROP 6,720 

Opatření 5.2 Technická pomoc pro CF 5,087 

SROP 

Celkem 
  454,330 

      Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
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Příloha 10) 

 a) Podíl jednotlivých typů žadatelů na celkovém objemu dotace EU v předložených 

projektech (stav červen 2006) 

Kraj
11%

Obec 
41%

Svazek obcí
6%

Příspěvková 
organizace

12%

NNO
9%

Drobný podnik
3%

Malý a střední 
podnik
13%

ostatní
2%

Municipální 
podnik

3%

 
Zdroj: SROP – 2 roky poté 2006 
 

b) Srovnání operačních programů a JPD z hlediska velikosti alokovaných prostředků (dotace 

EU) 

JPD2 JPD3
SROP

OPRVMZ
(venkov, 

zem ědě lství)

OPI
(infrastruktura)

OPRLZ
(lidské zdroje)OPPP

(pr ůmysl 
+podnikání)

Zdroj: SROP – 2 roky poté 2006 
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Příloha 11) Základní schéma řízení SROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Programový dokument SROP, 2003 

N
U

T
S

 I 
N

U
T

S
 II 

N
U

T
S

 III 

Řídicí orgán 
Obecně plní úkoly dle 
článku 34 nařízení, 
konkrétně plní úkoly 
uvedené v části 6.2.2 

SROP 

 

Sekretariát 
regionální rady 
Výkonný útvar 
Regionální rady 
(bez rozhodovací 
pravomoci) a plní 
úkoly ve smyslu 
části 6.2.4 SROP 

 

Regionální 
pobočka CRR 
Ustanovuje je 
CRR jako své 

regionální 
pobočky a plní 

úkoly ve smyslu 
části 6.2.3.1 

SROP 

Regionální rady 
Zřizuje sekretariáty 

RR a plní úkoly 
uvedené  

v části 6.2.4 SROP 

Výbory 
regionálního 

rozvoje  
Plní úkoly uvedené  

v části 6.3.2.2 

Monitorovací výbor  
Obecně plní úkoly 
dle článku 35 nař., 
konkrétně plní úkoly 

uvedené  
v části 6.3.2.1 SROP 

Koneční příjemci 
Plní úkoly ve smyslu  
části 6.2.5 SROP 

  

Centrum pro regionální 
rozvoj 

 
Plní úkoly uvedené v části 

6.2.3 SROP 
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 Příloha 12) Přehled kritérií hodnocení projektů 

Skupiny a kritéria hodnocení Váha 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (a partnerů) 15 % 

Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?  

(zjišťování, zda má žadatel předpoklady k úspěšné realizaci projektu na základě předchozí 

zkušenosti s obdobnými projekty z hlediska velikosti a zaměření) 
  

Jakým způsobem je žadatel pro projekt organizačně a projektově zajištěn?  

(zkoumání připravenosti žadatele, příp. i partnerů na realizaci projektu z hlediska 

projektového týmu a materiální vybavení)   

Finanční hodnocení žadatele  

(založené na metodice posuzování finančních výkazů žadatele v uplynulých letech, případně 

dluhové služby u obcí, případně schopnosti finanční spoluúčasti)   

Pro hodnocení akcí v rámci GS až 3 další specifická krajská kritéria *   

2. Potřeba, relevance projektu  30% 

Jaká je potřeba a perspektiva projektu z hlediska rozvoje regionu?  

(zdůvodněno na základě dokumentů, studií, analýz)   

Je projekt v souladu s rozvojovými programy či strategiemi národního, regionálního či 

místního charakteru?  

(posouzení, zda projektem zamýšlená aktivita je podporována a je uvedena ve strategiích, 

programech dle regionu realizace)   

Jaká je vazba projektu na jiné aktivity (projekty v SROP, ostatních OP, jiné soukromé 

nebo veřejné investiční aktivity)?  

(zkoumá, zda se jedná o aktivitu, která je provázána s jinými aktivitami a projekty v regionu, 

ať už se jedná o aktivity vlastní nebo jiných subjektů, financované z veřejných zdrojů nebo 

soukromé, zda dochází k synergii)   

Jakým způsobem je při přípravě a realizaci projektu respektován princip partnerství?  

(tvorba partnerství je preferována, zkoumá se skutečné zapojení partnerů) 
  

Pro hodnocení akcí v rámci GS až 4 další specifická krajská kritéria*   

3. Kvalita projektu 45% 

Finanční a ekonomické hodnocení projektu  

(založeno na metodice posuzování pro projekty zpracovaných studií proveditelností, analýz 

nákladů a výnosů – forma, relevance a výsledky)   

Do jaké míry je rozpočet projektu jasný, podrobný a navrhované výdaje včetně jejich 

relativní výše jsou nutné k realizaci?  

(je posuzován rozpočet projektu, struktura, jednotlivé náklady, jejich nezbytnost a relativní 

výše vzhledem k výstupům projektu)   

Jak jasný, proveditelný a provázaný se jeví návrh projektu ?  

(zkoumá se, zda předložený projektový záměr je reálný, kompaktní, zda uvažuje rizika a 

jejich řešení)   

V jaké míře naplňuje projekt kvantifikované cíle opatření?  

(obvykle více otázek - je zkoumán každý indikátor, který má být prostřednictvím projektů v 

příslušném opatření naplňován)   
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Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné?  

(zkoumá se, zda bude projekt nejen zrealizován, ale zda jeho výstupy a výsledky budou plnit 

svoji funkci i po požadovanou, resp. předkladatelem uvedenou dobu od ukončení projektu)   

Pro hodnocení akcí v rámci GS až 6 další specifická krajská kritéria*   

4. Horizontální kritéria  10% 

Jaký je vliv (příspěvek) projektu na dané horizontální téma: udržitelný rozvoj (životní 

prostředí), rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti, zaměstnanost a sociální 

integrace a vyvážený rozvoj regionů?  

(u každého opatření jsou akcentována ta horizontální témata, která jsou pro dané typy 

projektů relevantní)   

 ∗∗∗∗  Pakliže jsou uváděna „krajská kritéria“ (tedy kritéria stanovená jednotlivými kraji v rámci jejich grantových    
schémat), jsou tím zároveň míněna také kritéria stanovená odborem rozvojových programů v cestovním ruchu (odbor 
82 na MMR) v rámci vlastních GS v případě priority 4. 
 

Zdroj: Programový dodatek SROP, 2006 
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    Příloha 13) Struktura osídlení sledovaného území, Středočeského kraje a České republiky dle velikostních kategorií obcí 

Název okresu, kraje 
do 

199 

od 200   

do 499 

od 

500   

do 

999 

od 1000 

do 1999 

od 2000 

do 4999 

od 5000 

do 9999 

od 

10 000 do 

19 999 

od 

20 000 do 

49 999 

od 

50 000 do 

99 999 

nad     

100 000 
Celkem Města 

počet obcí  42 36 19 10 5 1 2 0 0 0 115 7 

počet obcí (%) 36,5 31,3 16,5 8,7 4,4 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 100 6,1 
okres 

Benešov 
počet obyvatel (%) 5,1 12,1 14,2 13,0 18,9 5,8 30,8 0,0 0,0 0,0 100 53 

počet obcí  18 30 21 10 3 2 1 0 0 0 85 6 

počet obcí (%) 21,2 35,3 24,7 11,8 3,5 2,4 1,1 0,0 0,0 0,0 100 7,1 okres Beroun 

počet obyvatel (%) 3,0 12,8 18,0 16,9 10,6 16,2 22,6 0,0 0,0 0,0 100 48 

počet obcí  32 50 24 7 5 2 0 1 0 0 121 7 

počet obcí (%) 26,5 41,3 19,8 5,8 4,1 1,7 0,0 0,8 0,0 0,0 100 5,8 
okres 

Příbram 
počet obyvatel (%) 3,5 13,9 14,8 8,4 13,6 14,3 0,0 31,5 0,0 0,0 100 57 

počet obcí 92 116 64 27 13 5 3 1 0 0 321 20 

počet obcí (%) 28,7 36,1 20,0 8,4 4,0 1,6 0,9 0,3 0,0 0,0 100 6,2 
okresy 

celkem 
počet obyvatel (%) 3,6 12,2 14,6 11,6 13,6 11,4 21,5 11,5 0,0 0,0 100 50 

počet obcí (%) 24,2 35,9 22,6 9,6 4,4 1,7 1,2 0,3 0,1 0,0 100 6,7 Středočeský 

kraj počet obyvatel (%) 2,9 11,5 15,3 12,8 12,8 10,3 17,5 11,1 5,9 0 100 55 

počet obcí (%) 25,4 32,3 20,9 11,0 6,0 2,2 1,1 0,7 0,3 0,1 100 8,9 
ČR 

počet obyvatel (%) 1,9 6,4 8,9 9,2 11,0 9,2 9,4 12,1 11,2 20,7 100 70 

     Zdroj: Malý lexikon obcí 2007, vlastní výpočty 
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      Příloha 14) Obce aktivní v předvstupních programech PHARE a SAPARD v modelovém území 

obec počet obyvatel PHARE SAPARD 

Ostředek 328   1 

Hředle 316   1 

Srbsko 457   1 

Otročiněves 504   1 

Neustupov 529 2003   

Nový Jáchymov 571   1 

Hlásná Třebaň 622 2001 1 

Karlštejn 706 2001 1 

Kamýk nad Vltavou 869   1 

Načeradec 1 043 2003   

Nižbor 1 645 2001   

Sedlec-Prčice 2 885   2 

Rožmitál pod Třemšínem 4 280   1 

Týnec nad Sázavou 5 354 2003   

Králův Dvůr 6 263 2001   

Beroun 17 997 2001, 2003   

Příbram 34 660 2003   

                        Zdroj: www.crr.cz 
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 Příloha 15) Ukazatelé sociálního kapitálu v obcích aktivních v OP SROP 

obec 

účast ve 

volbách 

06  

průměrná 

účast ve 

volbách 

06 

počet 

kandidátů/ 

počet 

mandátů 06 

průměrný počet 

kandidátů/ 

mandátů 06 

počet 

spolků 

počet 

obyvatel 

Železná 38,55 64,22 1 1,7 0 249 

Ostředek 66,54 64,22 1,3 1,7 1 328 

Záluží 62,13 64,22 1,2 1,7 0 458 

Kondrac 65,75 64,22 2 1,7 0 459 

Klučenice 60,36 64,22 2,9 1,7 0 480 

Maršovice 71,53 60,66 2,5 2,3 0 711 

Vysoký Chlumec 66,27 60,66 3,8 2,3 2 798 

Broumy 55,18 60,66 2 2,3 0 810 

Kamýk nad Vltavou 64,09 60,66 3 2,3 0 869 

Postupice 47,67 57,33 2,3 3,25 1 1 116 

Pyšely 61,97 57,33 3,4 3,25 2 1 364 

Hýskov 59,42 57,33 2,8 3,25 1 1 409 

Divišov 54,43 57,33 2,8 3,25 1 1 429 

Čechtice 61,99 57,33 2,7 3,25 1 1 426 

Bohutín 52,98 57,33 6 3,25 2 1 577 

Žebrák 61,04 51,58 4,6 5 0 2 016 

Neveklov 54,18 51,58 5 5 1 2 404 

Sázava 44,27 51,58 5 5 1 3 769 

Rožmitál pod 

Třemšínem 
56,31 51,58 6 5 2 4 280 

Votice 55,84 51,58 8 5 4 4 447 

Týnec nad Sázavou 51,57 46,72 5 5,7 5 5 354 

Dobříš 46,02 46,72 8,8 5,7 6 7 956 

Vlašim 45,71 41,69 7,8 6,3 4 12 033 

Benešov 42,44 41,69 5 6,3 6 16 247 

Beroun 36,94 41,69 6 6,3 7 17 997 

Příbram 39,77 39,77 10 10 14 34 660 

 Poznámka: tučně jsou znázorněny obce úspěšné v OP SROP 
 

 Zdroj: Registr ekonomických subjektů ARES, Malý lexikon obcí 2007, vlastní výpočty 
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Příloha 16) Vzdálenost aktivních obcí v OP SROP od okresních měst a od obcí s rozšířenou působností vs průměrné vzdálenosti daných velikostních kategorií obcí 

obec
vzdálenost 
okresního 

města (km)

vzdálenost obce s 
rozšířenou působností 

(km)

průměrná vzdálenost 
příslušného okresního 

města (km)

průměr celého 
modelového území 

celkem (km)

průměrná vzdálenost 
příslušné obce s 

rozšířenou působností 
(km)

průměr celého 
modelového území 

celkem (km)

Železná 6,8 6,8 14,7 17,3 10,6 12,1
Ostředek 15,1 15,1 19,4 17,3 11,6 12,1
Záluží 20,1 4,2 14,7 17,3 8,6 12,1
Kondrac 25,3 5,5 19,4 17,3 11,9 12,1
Klučenice 28,8 25,9 17,9 17,3 9,7 12,1
Maršovice 13,7 13,7 20,3 18,4 11,5 10,4
Vysoký Chlumec 32,9 7,2 20,3 18,4 9,7 10,4
Broumy 17 17 14,6 18,4 11,8 10,4
Kamýk nad Vltavou 20 20 20,3 18,4 12,6 10,4
Postupice 10,4 10,4 18,6 17,8 12,8 8,8
Pyšely 12,5 12,5 18,6 17,8 12,8 8,8
Hýskov 5,4 5,4 12,4 17,8 8,6 8,8
Divišov 16,3 16,3 18,6 17,8 12,8 8,8
Čechtice 35,3 15,5 18,6 17,8 12,5 8,8
Bohutín 7,9 7,9 22,4 17,8 7,3 8,8
Žebrák 15,4 6 15,6 16,8 6,2 10,9
Neveklov 12,1 12,1 14,9 16,8 14,3 10,9
Sázava 29,6 29,6 14,9 16,8 14,3 10,9
Rožmitál pod Třemšínem16,5 16,5 19,9 16,8 13,7 10,9
Votice 17,2 14,9 16,8
Týnec nad Sázavou 9,8 9,8 9,8 14,8 9,8 6,1
Dobříš 15,6 23,8 14,8
Vlašim 20,6 9,8 14,8
Benešov
Beroun
Příbram  

           Poznámka:tučně jsou znázorněny obce úspěšné v OP SROP, kurzívou ORP, podtržená okresní města 
 

           Zdroj: Routeplanner (www.skoda.auto.com), vlastní výpočty
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                         Příloha 17) Průměrné silniční vzdálenosti od okresních měst a od obcí s rozšířenou působností 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Zdroj: Routeplanner, vlastní výpočty 

 
 

BenešovBeroun PříbramcelkemBenešovBeroun PříbramVoticeVlašimDobříšHořoviceSedlčanycelkem
do 199 obyvatel 26,3 13,9 18,2 19,5 15,9 10,8 16,2 9,8 14,8 13,5 9,1 8,8 12,4

200 - 499 19,4 14,7 17,9 17,3 11,6 10,6 11,8 11,8 11,9 10 8,6 9,7 12,1
500 - 999 20,3 14,6 20,3 18,4 11,5 11,8 12,6 8,2 15,2 8,8 5,6 9,7 10,4

1000 - 1999 18,6 12,4 22,4 17,8 12,8 8,6 7,3 4,9 12,5 6,4 9,4 8,1 8,8
2000 - 4999 14,9 15,6 19,9 16,8 14,3 7,5 13,7 6,2 12,7 10,9
5000 - 9999 9,8 10,8 23,8 14,8 9,8 2,4 6,1

10 000 - 19 999 20,6 20,6

velikostní 
kategorie obcí

průměrná vzdálenost okresního 
města (km)

průměrná vzdálenost obce s rozšířenou působností (km)
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Příloha 18) Řízený rozhovor s představiteli obcí aktivních v OP SROP 

 

Název obce 

Jméno a funkce osoby  

Datum 

 

 

1. Kdo přišel s návrhem přihlásit se do OP SROP?  

                 ( př.: starosta, člověk ze zastupitelstva, člověk z odd. územ. rozvoje,…) 

 

2. Odkud (příp. od koho) konkrétně jste získali potřebné informace o možnostech 

podpory vaší obce z OP SROP?  

(televize, tisk, internet, příručka pro žadatele, brožury, doporučení jiným člověkem, obcí, 

organizací; školení) 

 

3. Zúčastnili jste se nějakých školení, kurzů týkajících se čerpání ze SF? 

             Jakých kurzů? (kdo ho pořádal) 

             Pomohlo vám to?  velmi, středně, nepomohlo 

             V čem konkrétně vám to nejvíc pomohlo?  

  

4. Využili jste zkušeností z čerpání dotací z předvstupních 

programů?(PHARE,SAPARD) (u těch, kteří je mají) 

- Pokud ano, co konkrétně vám pomohlo? (znalost systému/zdroj informací, 

kontakty)  

 

5. Bylo pro vás získání podpory ze SROP jednoduché/nebylo jednoduché/ obtížné?  

 

      Co vám činilo největší problém při získání podpory ze SROP?  

(administrativní náročnost, změny pravidel, předfinancování, obtížnost získání přesných 

informací, problém najít poradenskou firmu, krátké období na přípravu žádosti, jiný systém 

a pravidla oproti jiným dotačním titulům, jiné)  

 

6. Kdo projekt zpracoval? (externí spolupracovníci/sami si tvořili) 

 

Pokud zpracovatelská firma: 

- Nechali jste si ji doporučit? Od koho? 

- Dívali jste se na její reference? 

- Jak jste ji našli? (internet, doporučení – doporučení od koho …)  

 

           Pokud sami - Spolupracovali jste s někým během tvorby projektu? 

 (člověk, obec, rozvojová agentura; oficiálně/neoficiálně) - jeho funkce:  
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7. Znáte příčiny/důvody neúspěchu vašeho projektu? 

  pokud ne – proč 

  pokud ano - pomohla  vám znalost pro zkvalitnění záměru? (zdokonalil/nezdokonalil             

                       svou žádost pro další kolo) V čem jste ho zdokonalil?  

 

8. Která část zpracování žádosti vám činila největší problém? 

       (věcný návrh projektu, přílohy žádosti, ELZA jiné)  

 

9. Využili jste příručky pro žadatele?  

             Rozuměli jste jí? jednoduché/nebylo jednoduché/obtížné 

       Pomohla vám? Jak? 

 

10. Pomohly vám naopak zkušenosti získané při tvorb ě projektů  OP SROP při 

čerpání jiných dotací ze strukturálních fondů EU? (jak v minulém programovém 

období, tak v současném) Jakých konkrétně?  

 

11. Spolupracujete s jinou obcí při přípravě nějakých projekt ů podpořených ze SF? 

( formální spolupráce/neformální spolupráce, poradenství, sdílení informací ) 

(zda se vaše obec pokoušela jakýmkoliv způsobem získat informace o čemkoliv 

souvisejícím se SROPem od jiné (třeba úspěšné či větší ) obce, která má know-how, 

nebo naopak zda se jiné obce snažily něco zjistit od vaší obce) 

 

S jakou obcí konkrétně? 

 

 

Osoba, s kým jsem jednala: 

 

vzdělání: ZŠ/vyučen bez maturity/SŠ/VOŠ/VŠ 

Jak dlouho působíte ve své funkci? 

uvolněný/neuvolněný starosta  

věk 
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Příloha 19) Řízený rozhovor s představiteli obcí pasivních v OP SROP 

 

Název obce 

Jméno a funkce osoby  

Datum 

 

 

1. Slyšel jste již o OP SROP? 

 

2. Víte, k čemu ho vaše obec  mohla využít? 

 

3. Víte, kde najít potřebné informace? 

       (televize, tisk, internet, příručka pro žadatele, brožury, doporučení jiným člověkem,     

             obcí, organizací; školení) nebo jiné zdroje 

 

4. Zúčastnili jste se nějakých školení, kurzů týkajících se čerpání ze SF? 

             Jakých kurzů? (kdo ho pořádal) 

             Pomohlo vám to?  velmi, středně, nepomohlo  

             V čem konkrétně vám to nejvíc pomohlo/nepomohlo?   

 

5. Proč si Vaše obec v minulém období 2004 – 2006 nepodala žádost o dotaci 

z tohoto OP? V čem vidíte největší problém?(nedostatečná personální/finanční 

kapacita/náročná administrativa, jiné) 

 

6. Čerpala Vaše obec v minulém programovém období 2004 - 2006 dotace z jiných 

OP, týkajících se SF? 

         Bude se vaše obec hlásit do nějakého OP v současném programovém období  

         2007 – 2013 ?  

 

7. Máte zkušenosti s předvstupními programy PHARE/SAPARD. V čem si myslíte, 

že byl pro vás největší přínos těchto programů? (znalost systému/zdroj informací, 

kontakty) Proč jste těchto zkušeností nevyužili přihlášením své obce do OP SROP? 

 

         Pomohla Vám naopak aktivita v předstupních programech nějakým způsobem   

         v případném pokusu o čerpání dotací v současném programovém období?      

         Jakým způsobem? 

 

8. Znáte nějakou obec, která byla aktivní ve SROP?  

                Proč si myslíte, že nakonec získala peníze? 
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9. Spolupracujete s jinou obcí při přípravě nějakých projekt ů podpořených ze SF?  

         (jak těch předstupních, tak případných současných) 

                ( např. formální spolupráce/neformální spolupráce, poradenství, sdílení informací,  

                jiné) 

 

 

Osoba, s kým jsem jednala: 

 

vzdělání: ZŠ/vyučen bez maturity/SŠ/VOŠ/VŠ 

Jak dlouho působíte ve své funkci? 

uvolněný/neuvolněný starosta  

věk 
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Příloha 20) Žádosti o dotace z OP SROP v programovém období 2004 – 2006 v okrese Benešov 

žadatel název projektu priorita opatření 
Stav 

projektu 

Požadovaný 
příspěvek ze 
SF nebo FS 

[CZK] 

Datum 
podání 
žádosti 

Počet 
obyvatel 

město Benešov 
Komunitní plánování sociálních služeb na okrese Benešov 

3 3.1 
Finální 

vypořádání 
528 038.00  19.09.2005 16 247 

obec Čechtice 
Broadband Čechtice 

2 2.1 
Finální 

vypořádání 
1 795 531.50  30.03.2005 1 426 

obec Divišov Výstavba nových částí a rekonstrukce stávající komunikace k JAWĚ, 
stavebninám RAAB KARCHER, truhlářství Atyp a sběrnému dvoru 

2 2.1 zamítnut  2 398 799.54  20.09.2005 1 429 

obec Divišov Výstavba nových částí a rekonstrukce stávající komunikace k JAWĚ, 
stavebninám RAAB KARCHER, truhlářství Atyp a sběrnému dvoru 

2 2.1 zamítnut  2 854 571.36  13.04.2006 1 429 

obec Kondrac 
Po stopách Blanických rytířů na kole i pěšky 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
6 713 745.00  30.03.2005 459 

obec Maršovice 
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Maršovice  

2 2.1 
Finální 

vypořádání 
2 022 944.00  19.09.2005 711 

obec Neveklov IKT centrum Neveklov 2 2.1 zamítnut  2 049 012.00  01.12.2005 2 404 

obec Ostředek 
Vybudování ubytovacích kapacit ve správním území obce Ostředek 

4 4.1 zamítnut  2 720 015.00  30.11.2005 328 

obec Postupice 
Do Buchova cesta špatná 

2 2.1 
Finální 

vypořádání 
1 009 036,50 19.09.2005 1 116 

město Týnec 
nad Sázavou 

Rekonstrukce místních komunikací k podnikatelským objektům v 
Týnci nad Sázavou 

2 2.1 Zamítnut  1 815 614, 06   20.09.2005 5 354 

město Týnec 
nad Sázavou 

Rekonstrukce místních komunikací k podnikatelským objektům v 
Týnci nad Sázavou 

2 2.1 
Finální 

vypořádání 
1 950 209.81  12.04.2006 5 354 

město Vlašim 
Obnova kulturní památky - Vlašimského zámeckého parku (1.fáze) 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
5 587 889.00  29.07.2004 12 033 

město Vlašim Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových - Spolkový dům 3 3.1 Dokončen 7 944 024.00  30.07.2004 12 033 
město Vlašim Obnova zámku a parku ve Vlašimi (2. fáze) 4 4.1 Schválen 12 749 160.00  29.11.2005 12 033 

město Vlašim Vlašim: projekt na zlepšení dopravní obslužnosti - úprava nádražní 
ulice a budovy nádraží 

2 2.1 Schválen 33 534 947.32  30.11.2005 12 033 

město Votice Votice? Výstavba autobusového nádraží 2 2.1 Schválen 19 579 131.00  29.11.2005 4 447 
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žadatel název projektu priorita opatření 
Stav 

projektu 

Požadovaný 
příspěvek ze 
SF nebo FS 

[CZK] 

Datum 
podání 
žádosti 

Počet 
obyvatel 

město Sázava  Rekonstrukce místní komunikace Na Křemelce 2 2.1 Zamítnut  3 375 000.00    13.04.2006 3 769 
obec Pyšely Muzeum Pyšely 4 4.1 Zamítnut  2 994 472.00  29.11.2005 1 364 
obec Pyšely Úprava centrálního prostoru Pyšel - 1.etapa 2 2.1 Zamítnut  3 050 221.40  14.04.2006 1 364 
obec Pyšely Muzeum Pyšely 4 4.1 Zamítnut  2 994 472.00  30.03.2005 1 364 
Sdružení obcí 
Neveklovska Cyklistické a turistické stezky - Neveklovsko 

4 4.1 Zamítnut  7 053 783.00  29.11.2004   

Sdružení obcí 
Neveklovska Zvýšení turistické atraktivity Neveklovska 

4 4.1 Zamítnut  9 060 330.00  01.12.2005   

Blaník - svazek 
obcí Veřejně přístupná internetová místa Blaník 

2 2.1 Stažen 856 800.00  29.07.2004   

Mikroregion 
Želivka - 
svazek obcí 

Broadband Želivka 2 2.1 Schválen 6 627 445.50  30.11.2005   

Sázavský kruh - 
svazek obcí Sázavský kruh - Lávka Poříčí nad Sázavou 

4 4.1 Zamítnut  9 974 227.00  26.11.2004   

Sázavský kruh - 
svazek obcí Muzeum Pyšely - Sázavský kruh 

4 4.1 Zamítnut  2 923 073.00  26.11.2004   

Poznámky: barevně jsou znázorněny úspěšné žádosti 
 

Zdroj: DB MONIT – MMR, Malý lexikon obcí 2007 
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 Příloha 21) Žádosti o dotace z OP SROP v programovém období 2004 – 2006 v okrese Beroun 

žadatel název projektu priorita opatření Stav projektu 

Požadovaný 

příspěvek ze SF 

nebo FS [CZK] 

Datum 

podání 

žádosti 

Počet 

obyvatel 

město Beroun 
Komunitní centrum Beroun 

3 3.1 
Finální 

vypořádání 
18 724 140.00 30.03.2005 17 997 

město Beroun 
Beroun - město cestovního ruchu 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
1 280 925.00 31.08.2005 17 997 

město Beroun 
Cyklistická stezka "Po stopách českých králů" - část Beroun 

- Králův Dvůr 
4 4.1 Zamítnut 4 696 861.00 30.11.2005 17 997 

město Beroun Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun 3 3.1 Schválen 533 563.00   17 808 

obec  Broumy Muzeum mikroregionu Hudlicko v obci Broumy 4 4.1 Zamítnut 3 070 200.00 28.11.2005 810 

obec Hýskov 
Rekonstrukce a dostavba kulturního a rekreačního zařízení 

obce Hýskov 
4 4.1 Zamítnut 11 730 487.50 28.11.2005 1 409 

obec  Záluží Rekonstrukce místní komunikace 2C ke sportovnímu areálu 2 2.1 Zamítnut 444 162.75 13.05.2005 458 

město Žebrák Rekonstrukce Loškovské ulice 2 2.1 Zamítnut 2 640 555.00 20.09.2005 2 016 

město Žebrák Loškovská ulice - rekonstrukce komunikace v Žebráku 2 2.1 Zamítnut 2 640 555.00 10.04.2006 2 016 

obec Železná 
Penzion "KAMEŇÁK" a sportovní zařízení v obci 

ŽELEZNÁ 
4 4.1 Zamítnut 16 988 809.50  30.11.2005 249 

Mikroregion 

Hudlicko 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Hudlicko 
2 2.1 

Finální 

vypořádání 
4 588 632.00 30.03.2005  - 

Svazek obcí Region 

Dolní Berounka K2 - Komunikace Karlštejnska - I.etapa 
2 2.1 Dokončen 1 382 250.00 23.07.2004  - 

Svazek obcí Region 

Dolní Berounka Turistická infrastruktura Karlštejnska I.etapa - 2005 
4 4.1 Zamítnut 4 729 500.00 31.03.2005  - 

Svazek obcí Region 

Dolní Berounka 

KampaK 2006, kampaň na propagaci turistiky v regionu 

Karlštejnska 
4 4.1 Zamítnut 1 843 500.00 12.09.2005 -  

Svazek obcí Region 

Dolní Berounka Turistická infrastruktura Karlštejnska 
4 4.1 Zamítnut 4 560 942.00 30.11.2005  - 

 



 124

žadatel název projektu priorita opatření Stav projektu 
Požadovaný 

příspěvek ze SF 
nebo FS [CZK] 

Datum  
podání  
žádosti 

Počet  
obyvatel 

Svazek obcí Region 
Dolní Berounka 

KampaK 2006, kampaň na propagaci turistiky v regionu 
 Karlštejnska 

4 4.1 Schválen 3 121 740.00 12.04.2006  - 

Poznámky: barevně jsou znázorněny úspěšné žádosti 
 

Zdroj: DB MONIT – MMR, Malý lexikon obcí 2007 
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  Příloha 22) Žádosti o dotace z OP SROP v programovém období 2004 – 2006 v okrese Příbram 

žadatel název projektu priorita opatření Stav projektu 

Požadovaný 

příspěvek ze 

SF nebo FS 

[CZK] 

Datum 

podání 

žádosti 

Počet 

obyvatel 

obec Bohutín Rekonstrukce místní komunikace v obci Bohutín 2 2.1 Zamítnut 737 919.00 19.09.2005 1 577 

město Dobříš 
Rekonstrukce místní komunikace ulice Partyzána 

Svobody 
2 2.1 Zamítnut 3 240 000.00 20.09.2005 7 956 

město Dobříš Rekonstrukce č.p.71 na Městské muzeum Dobříš 4 4.1 Zamítnut 1 575 000.00  30.11.2005 7 956 

město Dobříš 
Projekt komplexního rozvoje a podpory cyklistiky 

regionu Dobříšska a Novoknínska 
4 4.1 Zamítnut 7 499 335.50 30.11.2005 7 956 

město Dobříš 
Rekonstrukce místní komunikace ulice Partyzána 

Svobody 
2 2.1 Zamítnut 2 692 387.50  13.04.2006 7 956 

město Dobříš 
Cesta ke komunitnímu plánu sociálních služeb na 

Dobříšsku 
3 3.1 Schválen 696 063.20  18.10.2006 7 956 

obec Kamýk nad 

Vltavou 

DO ŽIVOTA S PŘEHLEDEM - Vybudování zázemí 

pro vzdělávání dětí s postižením a KLUBu pro děti a 

mládež v Kamýku nad Vltavou 

3 3.1 
Finální 

vypořádání 
6 865 420.89  30.03.2005 869 

obec Klučenice Kemp Podskalí 4 4.1 Zamítnut 3 917 250.00 01.12.2005 480 

město Příbram 
Hornický vláček - Březové hory (HVBH) 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
3 584 471.10  29.11.2004 34 660 

město Příbram Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami 3 3.1 Schválen 560 000.00 19.09.2005 34 660 

město Příbram Modernizace dopravního terminálu - AN Příbram 2 2.1 Stažen 41 620 000.00  25.03.2005 34 660 

město Příbram Infosystémy pro občany Příbramska 2 2.1 Zamítnut 302 618.54 01.12.2005 34 660 

město Příbram Příbram? Marketing cestovního ruchu 4 4.1 Schválen 1 698 963.00 01.12.2005 34 660 

město Příbram 
Rozvojová zóna Balonka - kvalitní infrastruktura pro 

stávající i nové podnikatele 
2 2.1 Schválen 3 750 000.00 11.04.2006 34 660 

město Příbram Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami 3 3.1 Zamítnut 320 000.00  13.05.2005 34 660 
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žadatel název projektu priorita opatření Stav projektu 

Požadovaný 
příspěvek ze 
SF nebo FS 

[CZK] 

Datum 
podání 
žádosti 

Počet 
obyvatel 

město Rožmitál  
pod Třemšínem 

Centrum celoživotního vzdělávání a knihovna manž. 
Tomanových 

3 3.1 
Finální 

vypořádání 
14 393 963.00 27.07.2004 4 280 

město Rožmitál  
pod Třemšínem 

Podbrdské muzeum s památníkem České mše vánoční, s 
galerií a expozicí historických automobilů 

4 4.1 Zamítnut 22 376 541.00 
            

29.11.2005 
4 280 

město Rožmitál  
pod Třemšínem Marketing a podpora cestovního ruchu regionu Třemšín 

4 4.1 Zamítnut 931 860.00  31.8.2005 4 280 

město Rožmitál 
pod Třemšínem 

Rekonstrukce místních komunikací Rožmitál pod 
Třemšínem 

2 2.1 Dokončen 2 750 000.00 14.04.2006 4 280 

město Rožmitál  
pod Třemšínem Marketing a podpora cestovního ruchu regionu Třemšín 

4 4.1 Schválen 856 860.00 12.04.2006 4 280 

město Rožmitál 
pod Třemšínem 

Projekt rekonstrukce místních komunikací ve městě 
Rožmitál pod Třemšínem 

2 2.1 Zamítnut 3 750 000.00  13.05.2005 4 280 

město Rožmitál 
 pod Třemšínem 

Rekonstrukce místních komunikací Rožmitál pod 
Třemšínem 

2 2.1 Zamítnut 2 400 000.00 19.09.2005 4 280 

obec Vysoký Chlumec 
Rozvoj kapacit speciální třídy Vysoký Chlumec 

3 3.1 
Finální 

vypořádání 
2 375 813.00 30.07.2004 798 

Sdružení obcí Sedlčanska SEDLČANSKEM NA KOLE, komplexní projekt rozvoje 
cykloturistiky 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
5 221 755.75  29.11.2004  - 

Sdružení obcí Sedlčanska 
SEDLČANSKO PRO CYKLOTURISTIKU 

4 4.1 
Finální 

vypořádání 
2 065 312.50  31.08.2005  - 

Poznámky: barevně jsou znázorněny úspěšné žádosti 
 

  Zdroj: DB MONIT – MMR, Malý lexikon obcí 2007 
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