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Abstrakt: Venkovské oblasti České republiky vždy trpěly konkurencí měst. 

Městům byla věnována mnohem větší pozornost, jsou střediskem politických, 

hospodářských a kulturních činností. Naproti tomu venkovské oblasti byly 

dříve vždy převážně zemědělské. Toto venkovské paradigma se však 

v posledních letech obrací a hledají se vhodné nástroje zemědělské, 

regionální a místní politiky, které by tyto oblasti otevřely novým příležitostem 

pro rozvoj a zároveň řešily specifické problémy venkovského prostoru. 

Udržitelný rozvoj venkova je zásadní pro hospodářskou, sociální 

a environmentální životaschopnost regionu. Strategie zabývající se rozvojem 

venkova by měly zohledňovat odlehlost a potenciály ve venkovských oblastech 

a poskytovat cílené diferencované přístupy. Cílem článku je identifikovat 

vztahy mezi rozvojovou úrovní venkovských obcí a jejich schopností 

zabezpečit svůj rozvoj prostřednictvím externích finančních zdrojů, 

a to implementací projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie 

a ze státního rozpočtu. Dílčím cílem je analýza vlivu lidského potenciálu 

na čerpání fondů z Evropské unie. 

 

Klíčová slova: venkovské oblasti, rozvoj venkova, finanční zdroje, obce. 

 

Abstract: Rural areas have always suffered from city competition. The city 

has been given much more attention, being the center of political, economic 

and cultural activities. In contrast, rural areas were previously predominantly 

agricultural. However, this rural paradigm has turned in recent years and 

sought appropriate instruments of agricultural, regional and local policies to 

open up new areas for development, while addressing the specific challenges 

of rural space. Sustainable rural development is essential for the region's 
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economic, social and environmental viability. Rural development strategies 

should take account of the remoteness and potential of rural areas and 

provide targeted differentiated approaches. The aim of the article is to 

identify relationships between the development level of rural communities and 

their ability to secure their development through external financial resources, 

by implementing projects funded by the European Union and the state budget. 

 

Keywords: rural areas, rural development financial sources, municipalities. 

 

JEL klasifikace: R, R58. 

1 ÚVOD 

Vymezení venkovských oblastí je diskutovaným tématem jak v zahraničí, 

tak i v České republice (Boel, 2005; Matoušková, 2011; Perlín, 1998, 2009, 

2010). Pojem osciluje kolem některých obecně uznávaných statistických 

ukazatelů a jejich přidružených atributů. Definice venkovských oblastí se liší 

i dle oborů, kterými je používána. Otázkou také je, zda je vůbec možné jasně 

a přesně venkovské oblasti definovat s ohledem na účel a podmínky (Binek, 

2011).  

Venkovské oblasti v Evropě podléhají velkým strukturálním změnám, a to jak 

v důsledku změn ve venkovských ekonomikách a samotných společnostech, 

tak i v důsledku politických reforem. Pokud jde o tržní a ekonomické síly, 

je všeobecně známo, že zemědělství a další primární činnosti a růst sektoru 

služeb klesají na významu. Jedním z klíčových prvků, jehož význam naopak 

roste, je hledání nových strategií rezistence, jako je například prodej místních 

výrobků na celosvětové úrovni. Existuje obecný posun směrem k ekonomice 

založené na službách, kde informační a znalostní ekonomika hraje rostoucí 

roli a přináší jak příležitosti, tak i hrozby pro venkovské oblasti.  Sociální 

vztahy se mění i jinými způsoby s nárůstem individualistických hodnot 

a úbytkem zavedených institucí (Philip, Shucksmith, 2003). 

Sociální kapitál je specifickým faktorem, který ovlivňuje lokální rozvoj obcí. 

Sociální kapitál se stal jedním z nejfrekventovanějších pojmů v oblasti 

současných sociálních věd a nejen jich. Prvopočátky definice sociálního 

kapitálu je možné hledat u Bordieu (1977) a Colemana (1980). 

V devadesátých letech minulého století tento koncept opět zaznamenal boom, 

k čemuž se přičinil zejména Putnam (1995). 
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Jak zmiňuje Spilková (2004, str. 260) „Potenciál rozvoje regionů je multi-

faktorově podmíněn, přičemž roli nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů, 

ale jejich výsledná kombinace vytvářející „příznivé lokální prostředí“. To je 

v současnosti chápáno především jako příznivý endogenní vývoj, zaměřený 

na vnitřní zdroje regionu, atmosféru, etiku práce, sebedůvěru, spolupráci 

a efektivní vztahy v regionu“. Zásobu lidských zdrojů pro tvorbu inovací tvoří 

celá populace regionu, za nejpřínosnější pro regionální rozvoj jsou 

považováni lidé s terciárním vzděláním (Kadeřábková 2004).  

Lidské zdroje a vzdělávání (učení se) jsou v současnosti z mnoha důvodů 

považovány za jedny z klíčových faktorů konkurenceschopnosti regionů, 

neboť zásadním způsobem ovlivňují ostatní faktory (Ježek a kol. 2007) 

Lidské zdroje mají možnost cíleně ovlivňovat všechny ostatní spolupůsobící 

faktory. V tomto ohledu se v literatuře opět hovoří o tzv. sociálním kapitálu.   

Právě sociální kapitál můžeme chápat podobně jako roli lidského potenciálu 

v rozvoji obce. Svatošová (2003) se věnuje vymezení proměnných 

nezbytných k analýze potenciálu lidských zdrojů. Mezi nejvýraznější 

proměnné, jejichž závislost slouží jako podklad pro sestavení indexu 

rozvojového potenciálu, kterým je možné charakterizovat úroveň rozvojového 

potenciálu regionů, zařadila podíl obyvatel v obcích do 2000 obyvatel, index 

stáří, míru nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných ve věku do 25 let, podíl 

vysokoškoláků, relativní přírůstek obyvatelstva, migraci na tisíc obyvatel 

kraje, podíl městského obyvatelstva a podíl žen na počtu obyvatel kraje. 

Jedna z nejaktuálnějších studií Murgaše a Klobučníka (2016) zkoumá kvalitu 

života na mikroúrovni 6251 obcí v České republice a vychází ze zlatého 

standardu a odvozených indexů vyšších hierarchických úrovní okresů 

a regionů a jejich prostorové diferenciace. 

V posledních desetiletích vědci nabízejí několik alternativních přístupů 

k definování a měření kvality života: sociální ukazatele, jako je zdravotní stav 

a míra kriminality, subjektivní opatření týkající se dobrých životních 

podmínek  a ekonomické indexy (Diener, Suh, 1997). 

Jedním z nejrozšířenějších ukazatelů, pomocí nichž měříme kvalitu života, 

je Human Development Index, Index lidského rozvoje. Index lidského rozvoje 

(HDI) je složený index, který měří průměrný výsledek zemí ve třech 

základních dimenzích lidského rozvoje: zdraví s indikátorem délky života, 

vzdělání s indikátory průměrné délky edukace a předpokládané doby edukace 

a životního standardu – hrubý národní produkt na obyvatele měřený paritou 

kupní síly (UNDP, 2010).  HDI je dnes široce používán v akademické sféře, 
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v médiích a v politických kruzích k měření a porovnávání pokroku v lidském 

rozvoji mezi zeměmi a v čase. 

Za posledních 20 let byl však HDI velmi kritizován. Některým vadil způsob 

jeho konstrukce a kompozice (Mc Gillivray, 1991; Noorkbakhsh, 1998; 

Sagar, Najam, 1998), jiní se domnívají, že by měl být rozšířen a měl 

by obsahovat více dimenzí (Morse. 2003), od rovnosti pohlaví 

přes biodiverzitu. Další kritika je o tom, že index nebere v úvahu nerovnosti 

mezi jednotlivými zeměmi (Grimm, Harttgen, Klasen, Misselhorn, 2008) 

nebo že nezahrnuje otázku životního prostředí a udržitelného rozvoje 

(Morse, 2003). 

2 METODOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU 

Cílem článku je identifikovat vztahy mezi rozvojovou úrovní venkovských 

obcí a jejich schopností zabezpečit svůj rozvoj prostřednictvím externích 

finančních zdrojů, a to implementací projektů financovaných ze zdrojů 

Evropské unie a ze státního rozpočtu. Dílčím cílem je analýza vlivu lidského 

potenciálu na čerpání fondů z Evropské unie. 

Analýza čerpání dotací z Evropské unie je provedena u všech obcí 

Jihočeského kraje, které mají méně než 2000 obyvatel a jsou dle jedné 

z metodik Českého statistického úřadu považovány za venkovské (CZSO, 

2008). Vzhledem k tomu, že data do článku jsou čerpána převážně z Českého 

statistického úřadu, je metodika venkovských obcí přejata také z Českého 

statistického úřadu. Z analýzy jsou také vyňaty vojenské újezdy. Takto 

vymezené obce jsou posuzovány z hlediska čerpání dotací z Evropské unie - 

jsou analyzovány veškeré příjmy z EU, tzn. ze všech operačních programů 

v programovacím období 2007-2013, resp. 2015. Je zjišťováno, v kterém roce 

obec dotaci získala, resp. kdy bylo podepsáno „Rozhodnutí o přidělení 

dotace“ a jakou částku získala. Z důvodu potřeby srovnání obcí mezi sebou, 

budou částky přepočteny na počet obyvatel v daném roce.  

U obcí, které během zkoumaného období nevyužily dotační tituly Evropské 

unie, je provedena další analýza zaměřená na čerpání nejvyužívanějšího 

dotačního titulu ze státního, resp. krajského rozpočtu – Programu obnovy 

venkova, který od roku 2009 každoročně vyhlašuje Krajský úřad Jihočeského 

kraje. Obce mohou žádat o dotace v rámci čtyř opatření: Opatření 1: Dotace 

na akce programů obnovy vesnice, Opatření 2: Komplexní úprava veřejných 

prostranství, Opatření 3: Dotace na zpracování integrovaných projektů 

venkovských mikroregionů a Opatření 4: Dotace úroků z úvěrů. Toto srovnání 
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s pouze jedním dotačním titulem je možné z toho důvodu, že je to obcemi 

nejčastěji čerpaný dotační titul vůbec a pokud obec někdy dotace čerpala, 

jedná se s největší pravděpodobností o tento. Důvodem je mj. jednoduchá 

a přehledná administrace žádosti, možnost financovat malé projekty i v řádu 

několika tisíců Kč, snadná komunikace s krajským úřadem, který 

má o programu přehled a dokáže tak poradit, nízké sankce při pochybení 

apod. 

Pro analýzu vlivu kvality lidského potenciálu na čerpání dotací je upraven 

Human Development Index (HDI) (UNDP, 1990, 2010), který se používá 

pro měření lidského rozvoje na úrovni jednotlivých států světa. Úprava 

proběhne z důvodu nedostupnosti dat na obecní úrovni. Modifikace spočívá 

ve výběru alternativních ukazatelů, které se na úrovni obcí sledují. Za dimenzi 

gramotnosti - úrovně vzdělání (Education Index - EI) je vybrán jako indikátor 

počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, za dimenzi očekávané délky života 

(Life Expectancy Index - LEI), index stáří a za dimenzi ekonomických 

podmínek – HDP nebo HNP per capita  (Income Index - II) indikátor míry 

nezaměstnanosti. Takto modifikovaný index je nazván indexem lidského 

potenciálu (IHP).  

Indikátor dimenze vzdělání je počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

k obyvatelstvu 15+. Ten se na úrovni obcí nesleduje pravidelně, pouze 

v rámci tzv. Sčítání, které je prováděné jednou za deset let. Pro účely této 

práce bude proto vybrán rok 2011, tedy nejaktuálnější data, která lze 

pro výpočet na úrovni obcí použít.  

Dimenze zdraví je reprezentována indexem stáří, který lze snadno 

z dostupných údajů dopočítat. Tento indikátor je vybrán proto, že vyjadřuje 

věkovou strukturu obyvatelstva a vypovídá o stárnutí populace. (Svatošová, 

Kába, 2008; Hrabánková, Svatošová, Boháčková, 2006) 

Dimenze ekonomických podmínek je reprezentována indikátorem – mírou 

nezaměstnanosti, tedy počtu nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu. Ve většině studií, které se zabývají kvalitou života v České 

republice, ať už na celém jejím území nebo v rámci menších územních celků 

(zejm. krajů a okresů), můžeme mezi indikátory ekonomických podmínek 

najít míru nezaměstnanosti, a proto je zvolena i v tomto případě. 

(Hrabánková, Svatošová, Boháčková, 2006; Potůček, 2002; Hřebík, Třebický, 

2007) 
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Index lidského potenciálu (IHP) je vypočten dle metodiky výpočtu HDI 

do roku 2010. (OECD, 2011) Vzhledem k tomu, že podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel k obyvatelstvu 15+ je v jiných jednotkách než index stáří 

a míra nezaměstnanosti, jsou jednotlivé indikátory převedeny 

na standardizované hodnoty. Standardizovaná hodnota pak nabývá hodnot 

od 0 do 1. Pro indikátory zdraví i ekonomických podmínek platí, že čím je 

jejich výsledná hodnota nižší, tím je na tom obec lépe. Naopak pro indikátor 

vzdělání platí, že čím je jeho výsledná hodnota vyšší, tedy je vyšší počet VŠ 

vzdělaných obyvatel, tím je na tom obec lépe. Aby byl index 

„synchronizován“ s Human Development Indexem, je do výsledného výpočtu 

u zdraví i ekonomických podmínek počítáno s obrácenou standardizovanou 

hodnotou. Výsledný IHP je vypočten aritmetickým průměrem 

standardizovaných hodnot jednotlivých indikátorů a nabývá hodnot od 0 do 1. 

Pro obce platí, že čím vyšší hodnoty IHP obec dosáhne, tím má vyšší lidský 

potenciál. 

Ze všech obcí Jihočeského kraje do 500 obyvatel je, z důvodu náročnosti 

zpracování dat, náhodným výběrem pomocí programu MS Excel vybráno 

100 obcí, pro které je vypočten index lidského potenciálu.  

Analýza souvislosti lidského potenciálu (modifikovaného Human 

Development Indexu) a sumy dotací obcí je provedena pomocí korelační 

a regresní analýzy. Je zvolen lineární regresní vztah a jako míra je užit 

koeficient korelace.  Je porovnávána suma dotací z programovacího období 

EU 2007-2013, resp. 2015 s údajem IHP z roku 2011. Toto srovnání časové 

řady dotací s jednoletým údajem ze statistického šetření v roce 2011 je možné 

z toho důvodu, že hodnota HDI je výsledkem vývoje uplynulého období. 

To umožňuje srovnání bodových a intervalových dat, proto není brána 

v úvahu jen výše dotací roku 2011 s HDI v roce 2011. 

3 VÝSLEDKY 

3.1 Analýza čerpání dotací z Evropské unie v období 2007 – 2015 

obcemi Jihočeského kraje do 2 000 obyvatel 

Z celkového počtu 623 obcí má 570 z nich méně než 2 000 obyvatel. Těchto 

570 obcí bylo posuzováno z hlediska čerpání dotací z Evropské unie. Dotace 

z Evropské unie čerpalo v analyzovaném období 50 % obcí do 2 000 

obyvatel. Obce využívaly pouze tři operační programy – OP Životní prostředí, 

Integrovaný OP a ROP Jihozápad. Do Jihočeského kraje v období 2007-2015 

šlo celkem 2 475 211 820 Kč. Žádné jiné operační programy, a to včetně 
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programů přeshraniční spolupráce, obce Jihočeského kraje v uvedeném 

období nevyužívaly.  

Obr. 1: Čerpání dotací z EU obcemi Jihočeského kraje v období 2007-2015, 

suma dotací za jednotlivé OP všech obcí do 2000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Obrázek č. 1 ilustruje sumy dotací za jednotlivé operační programy. Největší 

podíl na dotacích obce čerpaly z OP Životní prostředí, celých 82 %. 

Důvodem, proč obce čerpaly převážně z tohoto operačního programu, je 

jednak zaměřením programu, ale i díky velké propagaci. Jednotlivé výzvy 

jsou pro obce napsané velmi srozumitelně a jasně. Příručka pro žadatele 

i příjemce je také velmi uživatelsky přívětivá, takže žádost o dotaci dokáže 

sepsat starosta obce sám a sám dokáže projekt řídit1. Dalším důvodem může 

být také to, že na zpracování dotací pro obce se specializuje celá řada firem, 

která obce pravidelně obesílá s aktuálními výzvami a nabídkou zpracování 

projektu. I tuto možnost mnoho starostů, převážně malých obcí, využívá. 

Velkou roli zde hrála i celková alokace programu byla v období 2007-2013 

4,92 mld. €, což činilo přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených 

z fondů EU pro Českou republiku (Strukturální fondy, 2007). 

                                                           
1 Autorka je místostarostkou v obci do 500 obyvatel a touto problematikou se zabývá 

i z praktického hlediska. Zdrojem informací jsou její zkušenosti jak s vedením obce, 

tak i s projektovou činností.  
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Obr. 2: Čerpání dotací z EU obcemi Jihočeského kraje v období 2007- 2015, 

počty projektů podpořených v rámci jednotlivých OP, všech obcí do 2000 

obyvatel 

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Obrázek 2 ukazuje počty projektů podpořených v letech 2007-2015 

za jednotlivé operační programy. Ve zkoumaném období bylo podpořeno 

celkem 661 projektů a průměrná částka na projekt činila 3 744 647 Kč. Jak již 

bylo zmíněno výše, nejvíce obce využívaly OP Životní prostředí, a to 89 % 

projektů, 11 % z celkového počtu projektů tvořily projekty z ROP Jihozápad 

a necelé jedno procento (pouze 4 projekty) projektů bylo z Integrovaného OP. 

Ačkoli OP Životní prostředí byl nejvíce využívaný, pokud bychom se podívali 

na průměrné částky na projekt za jednotlivé OP, zjistili bychom, že z ROP 

Jihozápad byly podpořeny daleko větší projekty, převážně se jednalo o velké 

investiční. Více než 70 % z projektů financovaných z ROP Jihozápad bylo 

zaměřeno na rekonstrukci nebo modernizaci místních komunikací. Dále šly 

finanční prostředky na výstavbu nebo rekonstrukci hřišť, sakrálních památek, 

koupališť a zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání. 

Z analýzy vyplynulo, že s přibývajícími lety se zvyšuje počet podpořených 

projektů. Obce v průběhu období překonaly obavy a naučily se čerpat. Také 

tomu pomohla masivní kampaň, kterou udělalo Ministerstvo pro životní 

prostředí z obavy, že Česká republika nevyčerpá přidělené dotační prostředky 

Evropskou unií a prodloužilo příjem žádostí i na rok 2014 a 2015.  

Stále je ale mnoho obcí (51,5 %), které nečerpaly v tomto období 

v Jihočeském kraji žádné dotace z EU. Důvodů pro to může být celá řada. 

Tím prvním je, že obec nemá dostatečné personální zdroje pro to, 

aby si mohla projektovou žádost sama napsat a příp. finanční zdroje, aby 
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mohla oslovit firmu, která se tímto zabývá.2 Dalším důvodem může být 

nedostatek finančních prostředků na spolufinancování. Bohužel nejsou 

dostupná data o čerpání z minulého programovacího období, 

protože je možné, že obce čerpaly v předešlém období 2004-2006 a dosud 

splácejí úvěry a z tohoto důvodu čerpat dotace nemohou. Případně získaly 

dotaci, která nebyla financovaná z prostředků EU, ale ze státního rozpočtu 

a opět nemohly čerpat v období 2007-2015, protože splácely úvěry. Dle údajů 

o dluhové službě obcí, 38 % obcí, které nečerpaly ve sledovaném období 

žádné dotace z EU, má nějaké závazky z návratných zdrojů (Ministerstvo 

financí, 2018). Například Ministerstvo pro místní rozvoj v období kolem roku 

2012 vypsalo dotační titul na výstavbu a rekonstrukci kanalizace a čistíren 

odpadních vod a mnoho obcí v Jihočeském kraji z tohoto dotačního titulu 

čerpalo. Menší obce také čerpají převážně z krajských dotačních titulů, 

které jsou pro ně snadněji dosažitelné. Jejich nevýhodou však je, že je nutné 

je vyčerpat v témže roce, dají se z nich financovat většinou pouze menší 

projekty. Také spoluúčast zde pro obce ve srovnání s dotačními tituly bývá 

vyšší – většinou 50 %. 

3.1.1 Analýza vlivu kvality lidského potenciálu na čerpání dotací  

Z celkového počtu 434 obcí do 500 obyvatel bylo náhodným výběrem pomocí 

program MS Excel vybráno 100, ve kterých byla provedena analýza kvality 

života – výpočet indexu lidského potenciálu. 

Po výpočtu Indexu lidského potenciálu byla provedena analýza souvislosti 

lidského potenciálu a sumy dotací EU čerpaných v období 2007 – 2015 

na obyvatele. Tabulka 1 ukazuje pět obcí, které dosáhly nejvyšších hodnot 

indexu lidského potenciálu. Jedná o obce, které leží ve vzdálenosti do 7 km 

od krajského města Českých Budějovic, resp. Jindřichova Hradce. Obce 

se rozvíjejí, průměrný věk se pohybuje mezi 36,9 – 42 roky, probíhá v nich 

výstavba, stěhují se do nich převážně mladé rodiny s dětmi, které využívají 

výhody bydlení v dosahu krajského, resp. okresního města se službami 

a pracovními příležitostmi. 

                                                           
2 Autorka čerpá z diskuzí starostů na společných setkání svazků obcí a místních akčních 

skupin. Problematikou malých obcí se dále zabývá i Ministerstvo vnitra v rámci projektů 

(Ministerstvo vnitra, 2010).  
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Tab. 1: Index lidského potenciálu vybrané obce do 500 obyvatel – obce 

s nejvyšší hodnotou se srovnáním sumy dotací EU v období 2007-2015 na obyv. 

Název obce Okres IČO 
Počet obyvatel  

(2015) 

Index lidského 

potenciálu 

Suma dotací EU 

2007-15 Kč/obyv. 

Suma dotací JČK 2009-15 

Kč/obyv. 

Hlincová 

Hora 

České 

Budějovice 581321 405 0,94819599 6058,963 

-- 

Libníč 

České 

Budějovice 581445 481 0,77480085 0 

2598,8 

Horní 

Skrýchov 

Jindřichův 

Hradec 666882 160 0,74849922 0 

2887,5 

Dubičné 

České 

Budějovice 581275 368 0,72901515 2421,196 

-- 

Vráto 

České 

Budějovice 581950 384 0,72895110 0 

1809,9 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Tabulka 1 ukazuje i výsledky dodatečné analýzy, které byly podrobeny obce 

s nulovým čerpáním finančních prostředků z operačních programů 

ve zkoumaném období.  Bylo zjišťováno, zda využily národní zdroje – 

dotační titul Program obnovy venkova Jihočeského kraje, nejvýznamnější 

krajský dotační program zaměřený na financování rozvojových aktivit obcí. 

Všechny tři výše uvedené krajský program využily, čerpaly téměř v každém 

roce, kdy byl program vyhlášen. Důvodem je zaměření programu, které je 

obcím připraveno „přímo na míru“, lze z něj financovat široké spektrum 

aktivit. Zpracování a následná administrace projektu je proti projektům 

financovaným z EU mnohonásobně jednodušší. Krajský úřad ochotně 

zodpovídá veškeré dotazy starostů a zástupců obcí. Všechny tyto aspekty hrají 

při rozhodování o podání žádosti o dotaci důležitou roli.  

Tabulka 2 uvádí výsledky obcí, které měly hodnotu indexu lidského 

potenciálu nejnižší. I zde se objevují nulové hodnoty, tzn., že obce 

ve zkoumaném období nečerpaly žádné dotace z Evropské unie. I ty byly 

podrobeny dodatečné analýze čerpání krajského dotačního programu. Obec 

Zadní Střítež (okr. Tábor), která dosáhla nejnižší hodnoty Indexu lidského 

potenciálu, nečerpala žádné finanční prostředky ani z národních zdrojů. Tato 

obec je jednou z nejmenších obcí v kraji, v roce 2015 měla 31 obyvatel. 

Tato obec se v komunálních volbách v roce 2014 potýkala s problémy, nikdo 

v řádném termínu do obecního zastupitelstva nekandidoval. Volby se proto 

uskutečnily znovu v lednu 2015, nebyl ale po nich zvolen starosta, pouze dva 

místostarostové. Druhou obcí, která nečerpala dotace ani z národních zdrojů, 

je obec Pohorská Ves (okr. Český Krumlov) s 267 obyvateli v roce 2015. 
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Tab. 2: Index lidského potenciálu vybrané obce do 500 obyvatel – obce s nejnižší 

hodnotou se srovnáním sumy dotací EU v období 2007-2015 na obyv. 

 

Název obce 
Okres 

 

IČO 

 

Počet 
obyvatel 

(2015) 

Index lidského 

potenciálu 

Suma dotací 
EU 2007-15 

Kč/obyv. 

Suma dotací 
JČK 2009-15 

Kč/obyv. 

Zadní Střítež Tábor 667277 31 0,25870291 0 
0 

Milejovice Strakonice 667706 76 0,35443776 0 
9407,9 

Pohorská Ves Český Krumlov 475483 267 0,37769166 0 
0 

Drunče Jindřichův Hradec 666912 50 0,38754386 0 
3280,0 

Hoštice Strakonice 251232 152 0,40524713 0 
3947,4 

Zdroj: Strukturalní-fondy.cz, 2017; Český statistický úřad, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Na sledovaném vzorku byla provedena korelační a regresní analýza, a nebyla 

prokázána statisticky významná závislost mezi čerpáním dotací EU a lidským 

potenciálem vyjádřeným v této práci jako kombinace vzdělanosti, zdraví 

a ekonomických podmínek.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Venkovské obce nejsou samostatné ekonomické jednotky, které by byly 

schopné zabezpečovat nezávisle na okolí nároky svých občanů podmiňující 

růst jejich kvality života. Jejich ekonomika je propojená s nodálním městem, 

je ovlivněná rozvojovou úrovní regionu, ve kterém jsou lokalizované. 

V objemu finančních toků jsou fondy EU ve směru toků k obcím podstatně 

větší než národní zdroje a obce se s nimi mohou posunout mnohem dále, 

než s využitím zdrojů národních. 

Venkov je dnes spjat s místem jako takovým a utvářejí ho především lidé. 

Na úspěšnost obce má velký vliv nejvyšší vedení obce – starosta, 

místostarosta, příp. další zastupitelé. Jen na nich záleží, zda se rozhodnou 

financovat rozvoj obce pomocí dotačních titulů. Do procesu rozhodování 

vstupuje celá řada aspektů. Někteří starostové vnímají přerozdělování 

finančních prostředků jako negativní. Na setkáních starostů je také často 

slyšet mnoho negativních zkušeností s dotacemi, kdy z důvodu řady 

administrativních záludností se obec dostane do problémů. Drobné opomenutí 

může mít fatální důsledky, obcím hrozí vysoké sankce. Může se jednat 

o chyby ve výběrových řízeních, nedodržení lhůt, nebo např. nevhodně 

zdokladované změny v projektu. Zpracování projektu financovaného 

z rozpočtu Evropské unie není jednoduché, každý operační program 
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má nastavená svá pravidla, a kvalitní zpracování žádosti o dotaci je velmi 

náročné (Havránková, 2013; Bielinová, 2015) Pravidla dotačního titulu 

se mohou v průběhu realizace několikrát změnit, orientovat se v této 

problematice bývá pro starostu, který musí řešit hlavně úkoly spojené 

s běžným chodem obce, kterých každý rok přibývá, složité. Obce se proto 

musí obrátit na specializované firmy, které žádost zpracují, obec však 

za zpracování musí zaplatit, a to i v případě, že projekt není podpořen. Další 

komplikace jsou pak spojeny s čerpáním dotací. Řada obcí se proto rozhodne 

dotace raději nečerpat, neboť náklady spojené s čerpáním dotací z Evropské 

unie mohou být vyšší než potenciální přínos.  Existuje ale řada obcí, 

které se i přes výše uvedené do čerpání dotací pustí a berou je jako cestu, 

jak vylepšit obecní rozpočet. Činnosti orgánů veřejné správy by se tedy měly 

zaměřit na podporu lidí na venkově, především na podporu rozvoje lidského 

a sociálního kapitálu, decentralizaci a silnější koordinaci napříč sektory, 

přes úrovně veřejné správy a mezi veřejnými a soukromými aktéry.  
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