
33 
 

Obr. č.1: Typologie obcí dle efektivity čerpání dotací 

 

zdroj: ČSÚ, MMR, vlastní zpracování 

„Špatná investice“ je skupinou obcí, kde se investice do CR projevila poklesem 

zaměstnanosti v CR. 

„Dobrá investice“ je skupinou, kde se investice projevila nárůstem zaměstnanosti v CR.  

„Nárůst bez dotace“ je skupinou obcí, kde se neinvestovalo a přesto se zvedla 

zaměstnanost v CR.  

„Ostatní“ – kde se neprojevil vztah mezi změnou zaměstnanosti a čerpáním dotací.  

Výsledné skupiny jsou zobrazeny v mapovém výstupu, který umožnil jejich srovnání 

opět s výstupy autorů, kteří CR nebo venkov analyzovali.  
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Projekty dle hospodářsky právní formy žadatele 

Dvěma nejvýraznějšími formami žadatelů jsou obce a podnikatelské subjekty. 

Toto zjištění potvrzuje výsledky Vystoupila, Šauera (2010) stejně jako Šenkýřové 

(2011), kde jsou tyto dvě skupiny také dominantní. Velký rozdíl je v jejich poměru. 

Ve srovnávaných výzkumech obce, města či svazky obcí výrazně převažují 

nad ostatními formami žadatelů a podnikatelské (resp. právnické) subjekty jsou druhou 

nejúspěšnější skupinou, nicméně jejich podíl je výrazně nižší. V případě projektů 

sledovaných v této práci je převaha podnikatelských subjektů enormní (viz graf 13). 

Menší dominance obcí při úspěšném získávání dotací může být v tomto případě 

způsobena vybraným územím, kterým je venkov. Města mají oproti vsím obecně lepší 

schopnost si poradit se složitým procesem přípravy a podání projektových žádostí, 

resp. účinnější „lobbing“ při získávání dotací (Vystoupil, Šauer, Studnička 2010). 

Venkovské obce nemají potřebné know-how a lidský kapitál, který je pro úspěšné 

čerpání dotací potřeba (Mátl, Srncová 2012). Podnikatelské subjekty působící 

na venkově jsou často zkušenější nežli vedení obce a jejich motivace i časová flexibilita 

jsou větší. To jsou zřejmě důvody jejich úspěšnosti. Další výraznou skupinou jsou 

komory, profesní a zájmová sdružení (s jednoznačnou převahou zájmových sdružení). 

Jejich vliv na venkově je velmi diskutován a často jsou vnímány jako jedny z nositelů 

rozvoje (Perlín 2010, Jančák, Havlíček, Chromý, Marada 2008). Zájmová sdružení jsou 

často nositelem měkkých projektů s větším územním dopadem. Jejich velký přínos je u 

nejmenších obcí, kdy mohou suplovat žadatele o projekt, v případě, že vedení pro to 

nemá kapacity. 
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2010, Woods, 2005, Mátl, Srncová 2012, Franke 2012). Tento předpoklad je narušen 

dalšími externími faktory, které do změny zaměstnanosti vstupují. Pominu-li jiné socio-

ekonomické souvislosti, pak největší vliv na charakteristiky ve sledovaném období měla 

světová hospodářská krize, stejně jako recese turismu probíhající v Česku paralelně 

(Smrčka a kol. 2011).  Z těchto důvodů lze považovat uvedené výsledky spíše jako 

orientační než směrodatné.  

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3 mezi lety 2001 – 2011 došlo k plošnému 

poklesu zaměstnanosti v CR, který zasáhl 35 % obcí do 3000 obyvatel. Tento pokles 

poznamenal hlavně obce v turisticky atraktivních oblastech, které ale nejsou dostatečně 

jádrové, aby si udržely návštěvníky i v době recese. Tyto „jádrové“ obce zaznamenaly 

naopak ve sledovaném období nárůst.  

 

Efektivita obcí při čerpání dotací  

 

Jak je popsáno v metodice, obce které dosáhly v období 2007 – 2013 na čerpání 

dotací byly rozděleny do 4 skupin podle projevu jejich efektivity v území viz obr 1. 

 

Obr. 1: Typologie obcí dle efektivity čerpání dotací 

 

zdroj: ČSÚ, MMR, vlastní zpracování 
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