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Anotace 
 

Tato diplomová práce, pod názvem Marketingová komunikace občanského sdružení  

LAG Podralsko, se orientuje na spokojenost subjektů v území působnosti s komunikací 

dané organizace. Cílem práce je provedení a následné vyhodnocení marketingového 

výzkumu, který je zaměřen na spokojenost oslovených subjektů v území působnosti 

s komunikací LAG Podralsko o. s. 

 

Teoretická část je zaměřena na problematiku neziskového sektoru, převážně občanského 

sdružení. Také tato část shrnuje poznatky z oblasti marketingu a marketingové 

komunikace.  

 

V praktické části je věnována pozornost vybrané organizaci LAG Podralsko o. s. Následně 

je organizace představena a pomocí SWOT analýzy jsou zjištěny její přednosti  

a nedostatky. V této části je uveden i marketingový výzkum, analýza a vyhodnocení 

zjištěných informací. Na základě těchto informací jsou v závěru práce navrhnuta 

doporučení na zlepšení stávající komunikace LAG Podralsko o. s. se subjekty ve svém 

území působnosti. 
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Analýza informací, dotazník, marketingová komunikace, marketingový a komunikační 

mix, marketingový výzkum, média, metoda LEADER, místní akční skupina, neziskový 

sektor, občanské sdružení,  SWOT analýza 
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Annotation 
This diploma work called Marketing communication of non-profit organization  

Local Action Group (LAG) is oriented on satisfaction of subjects with communication of 

that organization  in the area of activities.  Major goal of this diploma work is to do 

marketing research followed by evaluation of this research, which is focused on 

satisfaction of asked subjects with communication  of  LAG Podralsko o. s. in the area of 

activities.  

 

Teoretical part of diploma work is concentrated on any problems of non-profit sector, 

especially on non-profit organization. In this part is also involved knowledge from the field 

of marketing and marketing communication. 

 

In practical part of diploma work main attention is paid to chosen organization called LAG 

Podralsko o. s. This organization is introduced here and analysed by SWOT analysis which 

results their strenghts and weaknesses. In this part there is also marketing research, 

analysis and evalutation of acquired information. On the basis of these information, in the 

end of work there are suggested some recommendations how to improve actual 

communication among LAG  Podralsko o. s. and subjects in this area of activities.  

 

 

 

 

Key Words 
Information analysis, questionnaire, marketing communication, marketing and 

communication mix, marketing research, media, Leader Method, Local action group, non-

profit segment, non-profit organization, SWOT analysis         
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Úvod 
 

Motto práce: „Zlepší-li se komunikace, zvýší se spokojenost!“ 

 

Tato diplomová práce se bude zabývat marketingovou komunikací a její spokojeností 

v neziskovém sektoru. Vybrané téma je autorce velmi blízké z několika důvodů. Prvním 

důvodem je vlastní působení autorky v jednom občanském sdružení, tedy v neziskové 

organizaci. Další důvodem, proč si autorka zvolila dané téma a vybrala si občanské 

sdružení LAG Podralsko, je, že uvedená nezisková organizace má sídlo shodné s jejím 

bydlištěm. Posledním důvodem je marketing, který se stal součástí života autorky. První 

seznámení autorky s pojmem ,,marketing“ proběhlo již na střední škole a od té doby se 

stále rozvíjí její znalosti v této oblasti.   

 

Neziskovému sektoru, převážně občanskému sdružení, bude věnována zvláštní pozornost, 

neboť tento sektor je méně známý, ale o to více zajímavý, v porovnání se ziskovou sférou. 

Velkým trendem v dnešní době je, že v neziskové oblasti působí a narůstá stále větší počet 

organizací včetně LAG Podralsko o. s. 

 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretické oblasti, které se týkají marketingu, 

marketingové komunikace v neziskovém sektoru, také popisu neziskového sektoru a dále 

marketingového výzkumu a SWOT analýzy. 

 

Další, praktická část je věnována představení vybrané místní akční skupiny LAG 

Podralsko o. s., jejímu území působnosti, SWOT analýze, úspěšným projektům  

a provedení marketingového výzkumu ke zjištění spokojenosti subjektů v území 

působnosti s komunikací LAG Podralsko o. s.  

 

Pro lepší pochopení procesu získávání dotací, důvodu existence LAG a komplexnost práce 

budou uvedeny informace o MAS (anglický název = LAG =local action group), o jejím 

dotačním programu EU LEADER a spojení jednotlivých MAS, které tvoří Národní síť 

MAS ČR.  
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Cílem je zjistit, zda subjekty v území působnosti jsou spokojeny se současnou komunikací 

organizace a na druhé straně, co by navrhovaly ke zlepšení současné komunikace. 

 

Výsledky výzkumu jsou následně graficky vyjádřeny. V závěru jsou na základě zjištěných 

dat z výzkumného šetření navržena možná doporučení, která by mohla vést ke zlepšení 

současné komunikace LAG Podralsko o. s., a tím i zvýšit spokojenost subjektů v území 

působnosti. Když se zlepší komunikace, může dojít i ke zlepšení současného postavení 

organizace na trhu.  
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1 Marketing 
 

V odborné literatuře je nesmírně velký počet definic marketingu. Obecně je pod tímto 

pojmem chápána řada nástrojů, postupů a procesů, které se navzájem ovlivňují a vedou 

k uspokojení potřeb zákazníka. Asi nejčastěji je uváděná definice marketingu podle 

Kotlera (1998, s. 23) „Marketing je společensky řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními.“ 

 

K další známé definici marketingu lze uvést definici podle Horákové (1992, s. 25) 

,,marketing má pomoci tomu, aby bylo požadované zboží nabídnuto správným skupinám 

zákazníků, a to v pravý čas a na pravém místě, za správné ceny a s přispěním přiměřené 

propagace.“ 

 

Z výše uvedených definic vyplývá, že jejich společným znakem je uspokojení potřeb 

zákazníků, což se může aplikovat na jakoukoli organizaci, která je schopna určit své 

zákazníky.             

   

 

1.1 Marketingový mix 

 

Dle (Šimkové, 2009) je marketingový mix tvořen několika marketingovými nástroji, které 

organizace využívá k dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu. Tyto nástroje 

lze rozdělit do čtyř skupin, známé jako čtyři P (,,4P“): 

 

1. Produkt (výrobek nebo služba) 

2. Price (cena a její politika) 

3. Place (místo, distribuční cesty) 

4. Promotion (propagace, komunikace) 
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Oblast služeb je dále rozšířena o další proměnné, a to celkem na ,,8P“ (kromě předchozích 

čtyřech proměnných se sem může zahrnout také i People, Packaging, Programming, 

Partnership). 

 

Autor (Hannagan, 1996) tvrdí, že k dosažení optimálního marketingového mixu je potřeba 

nabízet kvalitní a správné produkty, dobře stanovit jejich cenu, účinně propagovat daný 

produkt a zavést dobře fungující distribuční systém. Tyto prvky lze měnit a upravovat, aby 

mohlo být dosaženo zlepšení účinnosti marketingového programu.  

 

U neziskového marketingového mixu je kladen velký důraz na výrobek (službu) a obsluhu, 

ale na cenu, reklamu a obal je kladen menší. Kvalita služby má vysokou podporu, protože 

většina rozpočtových organizací při tvorbě své pověsti spoléhá na názory přenášené ústním 

podáním. Lze tedy říci, že v neziskových organizací má největší uplatnění výrobek  

a komunikační mix marketingového mixu. Velmi často je koncepce marketingu spojována 

s konkurenceschopností a se ziskovým sektorem. 

 

V neziskovém sektoru využití marketingu není zcela běžné a zatím nepatří mezi běžné 

činnosti neziskové organizace. U neziskové organizace je hlavním cílem sloužit 

zákazníkovi. I přes existující rozdíly mezi neziskovým a ziskovým sektorem jsou pro tyto 

sektory společné dva základní pilíře marketingu. Jedná se o službu zákazníkovi a vzájemně 

výhodnou směnu. Charakteristické pro marketing neziskového sektoru je, že se většinou 

jedná o marketing služeb s kontaktem zákazníka. To uvádí (Janečková, 1999), která dále 

tvrdí, že marketing v neziskovém sektoru má svá specifika. Jedním z několika specifik 

může být, že ve veřejném sektoru nemusí mít každý subjekt na tradičních trzích svobodný 

výběr. Z pravidla je pro uživatele výběr poskytovatelů veřejných služeb omezen. Dalším 

specifikem může být obtížně kvalifikovat cíle neziskové organizace nebo to, že cena za 

služby v neziskovém sektoru je stanovena centrálně společenskými hodnotami a většinou 

nevystihuje hodnotu pro zákazníka. 
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1.2 Marketing pro neziskový sektor 

 

Zajímavé je tvrzení od Hannagana (1996, s. 39), že ,,Potřeba marketingu v neziskovém 

sektoru vyplývá z důležitosti kvality služby a z toho, jak tyto služby vyhovují potřebám 

jejich uživatelů. Vysoce kvalitní služba bude pravděpodobně vnímána jako užitečná, 

efektivní a hodná pravidelného financování.“  

 

 

     Komunikace 

     Zboží a služby 

     Peníze (přímé a nepřímé) 

     Informace 

 

Obrázek 1: Struktura marketingu  

Zdroj: HANNAGAN, Tim J., Marketing pro neziskový sektor, s. 29. 

 

Neziskové organizace musí provádět průzkum, aby zjistily, co veřejnost žádá a podle 

získaných zdrojů by se měly snažit uspokojit jejich přání. Veřejnost je potřeba seznámit 

s činnostmi jednotlivých organizací a s výsledky jejich práce. Všechny tyto činnosti 

zahrnuje marketing. Zpětná vazba od zákazníků a uživatelů může způsobit změny 

z důvodů vyhovění potřebám veřejnosti. Hlavní cíl neziskové organizace může být také  

i služba zákazníkovi. Součástí organizace neziskového sektoru je marketing, jehož cílem je 

zajistit nepřetržitý kontakt se zákazníky. Také zkoumat a hodnotit jejich potřeby, nabízet 

produkt, který uspokojí tyto potřeby a zajistit komunikaci s veřejností, aby znala cíle 

organizace, uvádí (Hannagen, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neziskové 

organizace 

a instituce 

 

 

Trh 
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2 Marketingová komunikace a její cíle 
 

V této práci se bude zkoumat jakými nástroji, způsoby atd. probíhá komunikace mezi 

zkoumanými subjekty (LAG Podralsko o. s. se svými členy a nečleny v daném území 

působnosti). I když je dál zaměřena především na komunikaci jednosměrnou formou 

dotazníku a SWOT analýzou, je třeba vnímat, že v komunikačním procesu není jen jedna 

strana, jeden subjekt, či jednosměrná komunikace, ale že jsou v něm minimálně vždy dvě 

strany, dva subjekty, které spolu navzájem komunikují. Chybou by bylo si myslet, že 

existuje jen jednosměrný proces, který nemá žádné dopady. Naopak, organizace, která 

vysílá prvotní informaci neboli prvotní komunikační impuls, očekává, že druhá strana mu 

jej vrátí nejlépe formou zpětné vazby.   

 

Dále (Šimková, 2009) uvádí, že komunikace může být definována jako přenos sdělení, 

který probíhá mezi jednotlivci nebo skupinami. Cílem komunikace je prosadit a dosáhnout 

společných cílů organizace. Systém informačních cest si vytváří každá organizace, 

probíhají jimi všemi směry informace potřebné pro vzájemné dorozumění a vykonání 

činnosti. Díky systémům, které vznikají v rámci komunikační sítě, se komunikace rozlišuje 

na formální a neformální komunikaci. 

 

1. Formální komunikace 

Je komunikační síť, která spojuje jednotlivé funkce předepsaným způsobem. Je závazná  

a určuje kdo, komu, jak a kdy říká určité informace. Tato komunikace, pokud dobře 

funguje, tak plní tyto funkce:  

 

– zabezpečuje dělbu práce 

– dává ,,zpětnou vazbu“ 

– podporuje systém řízení 

 

Když formální komunikace vázne a neplní své funkce, vznikají vážné nedostatky 

(zkreslení informací, pomalé předání informací, vysoké náklady na přenos informací, 

nedostatečná zpětná vazba) a roste význam neformální komunikace. 
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2. Neformální komunikace 

Je komunikační síť, která se často vyznačuje výrazným emocionálním zabarvením. Tato 

komunikace, když pozitivně doplňuje formální komunikaci, plní důležité funkce  

např. mimo oficiální cesty poskytuje informace, pomáhá získat informace rychleji, rozvíjí 

mezi lidmi neformální vztahy. Pokud negativně doplňuje, může být zdrojem problémů  

a narušovat činnost organizace, uvádí (Šimková, 2009).  

 

 

2.1 Komunikační model a druhy komunikace 

 

        jakým 
 říká    kanálem 

  

      

s jakým efektem 

Obrázek 2: Lasswellovo komunikační schéma  

Zdroj: FORET,M. Marketingová komunikace, s. 5. 

 

Podle charakteru komunikačních kanálů neboli komunikačních cest se může komunikace 

rozlišit na ústní nebo písemnou. Ústní komunikace je nejrozšířenější formou komunikace 

v organizaci. U této komunikace je důležitý přízvuk, intonace, zabarvení lidského hlasu aj. 

Výhodou je okamžitá zpětná vazba, rychlost. Druhou formou komunikace je písemná, 

která se používá hlavně pro hromadná sdělení. Jedná se především o zápisy z porad, 

příjemky, výdejky, další informační tiskopisy. 

 

Jako základní druhy komunikace dle (Šimkové, 2009) se zpravidla uvádí verbální  

a neverbální komunikace. Verbální komunikace neboli slovní, může mít podobu ústní nebo 

písemnou. Jedná se o dorozumívání pomocí slov nebo jinými znakovými symboly. Dalším 

druhem je neverbální (mimoslovní) komunikace. Tato komunikace doplňuje verbální 

komunikaci jiným způsobem než slovy.  

 

 

CO KOMU KDO 
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Mezi způsoby neverbální komunikace patří:  

 

a) vzdálenost a úhel mezi účastníky komunikace (vzdálenost se u každého člověka liší, liší 

se i ve vztahu k osobám) 

b) mimika – výraz obličeje (vyjadřuje co zrovna člověk prožívá, především oči a úsměv) 

c) gestikulace – gesta vyjadřují radost, zájem nebo nezájem  

d) haptika – doteky (podání rukou, obejmutí) 

e) posturologie – postoj (příklon nebo odklon těla) 

 

Marketingová komunikace je jedna z částí marketingového mixu. Jejím cílem je 

informovat, přesvědčit zákazníka či veřejnost nebo ovlivnit jejich kupní chování, a to co 

nejefektivněji, za pomoci komunikačních kanálů, formou nástrojů komunikačního mixu. 

 

Podle (Nagyové, 1999) mezi obvyklé marketingové cíle patří: 

 

– poskytování informací 

– vytvoření, stimulace poptávky 

– diferenciace produktu, firmy 

– důraz na užitek a hodnotu výrobku 

– stabilizace obratu  
 

 

2.2 Bariéry komunikace 

 

Komunikace málokdy probíhá za ideálních podmínek. Existuje velké množství bariér 

komunikace, které brání v jejím průběhu. Podle (Šimkové, 2009) k nejčastěji uváděným 

patří: 

 

1) Nerespektování mnohosměrnosti komunikace – mnoho organizací se zaměřuje 

spíše na komunikaci ,,shora dolů“ bez dostatečné zpětné vazby 
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2) Nedostatek komunikačních toků – v některých organizacích by zaměstnanci mohli 

efektivně komunikovat, ale nemají k dispozici potřebné komunikační kanály či 

komunikační nástroje 

3) Nezájem o nevyhovující informace – řídící pracovníci odmítají záměrně informace, 

které se neshodují s jejich názory a cíli 

4) Nepřátelská atmosféra – přátelská atmosféra pomáhá k dobré komunikaci 

 

Další faktory, které mohou způsobit nedostatky a problémy komunikace, se dají rozdělit na 

vnější faktory a vnitřní faktory. Mezi vnější faktory se řadí nadměrný hluk, nečitelně 

napsaná informace, nepříjemné prostředí, nepříliš hlasitě vyslaná informace. Dále k vniřní 

faktorům se dá zařadit objem informací (špatný je nedostatek, ale i přemíra informací), 

nedostatečná příprava komunikace, jazykové a kulturní rozdíly, emoce atd. 

 

Efektivní komunikace je, když se komunikátor a příjemce navzájem respektují a dochází 

tak k účelné výměně informací. Vyznačuje se především zpětnou vazbou (čím rychlejší, 

tím lepší), aktivním nasloucháním, volbou optimálního množství informací, vyjadřováním 

(přesným, jasným a srozumitelným) a pečlivou přípravou komunikace, (Šimková, 2009) . 

 

 

2.3 Druhy komunikačních kanálů 

 

Stále efektivnějšími kanály komunikace se stávají web, e-mail a mobilní marketing. Nová 

média se více přibližují, díky svému obratu, tradičním médiím. Ve svých kampaních se 

společnosti stále spoléhají na direct mail, ale i na Internet. Skoro polovina všech 

společností používá bannery nebo vyhledávací marketingové taktiky k programování 

svých výrobků a služeb. 

 

Jak uvádí (Pelsmacker, 2010), i když byl původně internet vyvinut pro vojenské účely, 

dnes představuje nezávislé médium, které nikdo nevlastní a ani není provozováno vládními 

nebo komerčními organizacemi. Internet je síť pro e-mail, pro službu www a používá se  

i pro diskusní konference. Díky současnému rozšíření umožňuje rychlou a lacinou 

komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, také přístup k nejnovějším informacím, 
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rychlou a flexibilní komunikaci se zákazníky. Usnadňuje transakce prostřednictvím on-line 

prodeje. 

 

Mezi tradiční média lze uvést: 

 

– tisková média 

– direct mail 

– televize, kino 

– rádio 

 

 

2.3.1 Tisková média 

 

Jedná se především o noviny, časopisy a podomní reklamu (door-to-door). U novin je 

velkou výhodou počet lidí, který lze zasáhnout ve velmi krátké době. Toto médium je 

velmi flexibilní, protože lze i v poslední chvíli provést potřebné změny, je-li třeba využít 

nové události nebo okolnosti. O noviny čtenáři mají velký zájem. Díky jejich informační 

hodnotě se z novin stává důvěryhodný zdroj s velkým vlivem na oblast reklamy, která je 

zaměřena na veřejnost. Noviny tedy přinášejí velké množství informací, na rozdíl od 

ostatních médií, a mohou poskytnout příležitost pro regionální působení. Každé médium 

má i své nevýhody a u novin se jedná o omezenou selektivnost, nízkou kvalitu reprodukce 

a jejich pomíjivost. Jelikož noviny vychází každý den, sdělení má velmi krátkou životnost.  

 

Druhým známým médiem, které umožňuje zasáhnout široké publikum, jsou časopisy. 

Časopisy mohou být zaměřené na konkrétní cílové skupiny veřejnosti (na ženy, muže, 

mládež apod.). Existuje velká řada typů časopisů, které nabízí velmi kvalitní obsah 

s pozitivním dopadem na image. U časopisů je vysoká kvalita reprodukce a přenášejí také 

velké množství informací. Sdělení zde má velkou životnost a lidé ho mohou zpracovat 

podle svého způsobu. Velkou nevýhodou je pomalost tohoto média a může dojít  

k opoždění sdělení. Časopis je málo pružný na změny v poslední chvíli a většinou 

neposkytuje příležitost pro regionální působení. 
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Posledním uvedeným médiem je podomní reklama, která se pravidelně vydává, je 

bezplatná a vkládá se do jednotlivých schránek. Tato forma je nejvíce vhodná pro místní 

obchodníky a poskytovatelé služeb. Velkou výhodou může být flexibilita, poměrně rychlý 

a rozsáhlý dopad, relativně nízké náklady a možnost předat větší množství informací. Opět 

je problém v malé selektivnosti, kvalita reprodukce je mizivá a lidé v dnešní době jsou 

tímto způsobem přesyceni a nevěnují tomu tolik pozornosti. 

 

 

2.3.2 Direct mail 

 

Znamená písemné obchodní zásilky, které jsou adresovány určité osobě a zaslány poštou. 

Nejčastěji se jedná o obálku, obchodní dopis a brožuru. Velká výhoda je, že lze přizpůsobit 

sdělení podle adresáta a získat kreativní pružnost. Je to rychlá komunikace, zaměřená na 

cílovou skupinu. Odezva na zásilky je velmi malá a díky přesycení adresátů putuje zásilka 

rovnou do koše. I přesto se direct mail používá nejčastěji, uvádí (Pelsmacker, 2010). 

 

 

2.3.3 Televize a kino 

 

U tohoto média je velkou výhodou jeho komunikační síla audiovizuálního sdělení, které 

má emociální a intenzivní dopad. Jedná se o pasivní médium, které je ideální pro 

komunikaci osobnosti značky nebo image. Televize dokáže zasáhnout velké množství lidí 

a poskytuje regionální verze. Umožňuje i dostatečnou selektivnost, protože lidé si vybírají 

různé programy podle svého životního stylu. Nevýhodou jsou její vysoké náklady  

k zasažení přímo konkrétní cílové skupiny. Počet reklam, který se neustále zvyšuje, 

způsobuje, že lidé už začínají být přesyceni a nevěnují pozornost sdělení a raději přejdou 

na jiný program. Také životnost sdělení je extrémně krátká. 

 

Kino má také velkou výhodu, že je audiovizuální s velkým vlivem na publikum. Účinnost 

reklamy v tomto druhu je velmi vysoká, protože diváci věnují větší pozornost a vyrušení je 

velmi nepravděpodobné. Další výhodou je selektivnost, která je zde vysoká. Kina zpravidla 

navštěvují lidé z vyšších vrstev nebo mladí lidé.  
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2.3.4 Rádio 

 

Jedná se o dynamické médium. Lidé jsou různí, z různých regionů, a proto poslouchají 

rozdílné rádia. I když má velký dosah a velmi nízké náklady, sdělení má velmi krátkou 

životnost a pozornost věnovaná reklamě je velmi nízká. 

 

Každý komunikační kanál má své výhody i nevýhody. Velkou výhodou u nových médií je, 

že podstatně rychleji přinášejí data spotřebitelů než tradiční kanály.  

 

Direct mailing si stále udržuje svoji popularitu pro:  

 

– generování kontaktů na potenciální zákazníky, kteří se 

zajímají o informace 

– budování věrnosti ke značce 

– komunikování se ,,sales leads“ 

– sbírání dat o spotřebitelích 

 

Internet, e-mail a mobilní marketing plní efektivněji předešlé funkce. Čekat na samovolný 

vývoj těchto kanálů by mohla být chyba, tvrdí (Frey, 2005). 

 

 

2.4 Komunikační mix 

 

Komunikační mix je součástí marketingového mixu, který umožňuje pomocí různých 

nástrojů dosáhnout marketingových a zároveň i firemních cílů.  

 

Nagyová (1999, s. 27) uvádí, že „součástmi komunikačního mixu jsou osobní prodej  

a neosobní formy zahrnující reklamu, podpory prodeje a Public Relations.“ 
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2.4.1 Osobní prodej  

 

Jedná se o přímou formu komunikace. Může to být prezentace výrobku či služby 

v rozhovoru s potenciálním kupujícím.  

 

Mezi hlavní úkoly osobního prodeje, jak uvádí (Šimková, 2009), se řadí: 

 

– získávání informací (o prodejních možnostech, 

konkurenci) 

– plánování a příprava prodeje (informace o zákaznících, 

taktiky) 

– kontakt se zákazníky, uzavření obchodu a péče o zákazníky 

po nákupu 

 

Hlavní prostředky osobního prodeje mohou být: 

 

– obchodní jednání během prodeje 

– prodej prostřednictvím obchodních zástupců – dealerů 

– prodej do distribuční sítě (velkoobchod, maloobchod, 

obchodní řetězce) 

– veletrhy a výstavy 

 

Důležitým znakem osobního prodeje je, že se koná tváří v tvář. Někdy jen v páru, anebo 

ve skupině. Dalším znakem je, že osobní prodej je interaktivní. Účastníci prodeje mohou 

vzájemně reagovat na své chování, vysvětlovat složité problémy a třeba i překonávat 

obtíže. Výhodou je, že se může hned hodnotit dopad sdělení. Zpětná vazba má zde, jak 

verbální podobu (otázky či poznámky kupujícího), tak i neverbální (řeč těla, gesta aj.). 

Posledním znakem může být přizpůsobení podoby sdělení. Dobrý obchodník se dovede 

podle momentální situace přizpůsobit tím, že z osobního prodeje se stává jedinečný nástroj. 
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2.4.2 Neosobní prodej  

 

Tato forma zahrnuje podpory prodeje, Public Relations a reklamu. Podpory prodeje  

a reklama jsou zatím uváděny za nejdůležitější formy neosobního prodeje, (Nagyová, 

1999). 

 

1) Reklama může být definována jako jakákoliv placená forma komunikace resp. 

neosobní prezentace služeb nebo výrobků, osoby či organizace. Základní cíle reklamy jsou 

zpravidla tři. První je informativní, jejíž cílem je snaha informovat potenciálního 

zákazníka. Další je připomínací, kde je cílem připomenout zákazníkům daný produkt  

a posledním cílem je přesvědčovací, který má zapůsobit na zákazníka, aby si zakoupil daný 

produkt, resp. aby organizace znovu získala ztracené zákazníky. 

 

V neziskových organizacích se reklama snaží připoutat pozornost k produktu, vzbudit 

zájem a přání, také vybídnout zákazníky k jednání, (Hannagan, 1996).  

 

Dle (Nagyové, 1999) k nejdůležitějším rozhodnutím reklamní strategie patří výběr média, 

který firma použije pro přenos reklamních sdělení. Pokud zvolí nevhodné médium, může 

být reklama neúčinná. Reklamní prostředky se většinou dělí na vysílací, tj. televize, rozhlas 

a tisková média, tj. časopisy, noviny, venkovní reklama aj. Díky obtížnému zařazení je 

Direct mail považován za zvláštní kategorii reklamních prostředků.  

 

2) Public Relations (dále jen PR) neboli vztahy s veřejností a publicita 

Stanley R.E. (1982, s.240) tvrdí, že ,,Public Relations je funkce managementu, která 

předurčuje postoje a názory firemní veřejnosti, přizpůsobuje svou politiku zájmům 

veřejnosti, formuluje a realizuje program, který získává porozumění a dobrou pověst.“  

 

Vlastní představu neboli image o firmě si vytváří každá část veřejnosti, což je také 

nazýváno dobrá pověst. PR je účinná nepřímá komunikace zaměřená na podporu výrobků, 

která souvisí s prestiží a image celé organizace. Hlavním cílem PR je dlouhodobě vytvářet 

příznivou atmosféru, porozumění a dobrou pověst. V současné době nejen v České 
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republice se PR stále rozvíjí. Vzniká tak vyšší tlak na lepší komunikaci mezi veřejností  

a průmyslovými odvětvími, uvádí (Nagyová, 1999). 

 

Podle (Foreta, 2003)  mezi hlavní prostředky PR patří: 

 

– publicita, která může mít podobu tiskových zpráv, 

tiskových konferencí nebo také interview ve sdělovacích 

prostředcích 

– organizování událostí, což může být představení nového 

produktu nebo oslava k založení podniku aj. 

– lobbying neboli prosazování skupinových názorů a zájmů 

– reklama organizace, kde PR a reklama se spojí a zaměří se 

na firmu jako na celek 

 

3) Podpora prodeje (sales promotion) je forma neosobní komunikace, která 

představuje souhrn marketingových aktivit. Tyto aktivity přímo podporují kupní chování 

spotřebitele a také zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků (tj. prodejce, 

zprostředkovatelé). K hlavním nástrojům podpory prodeje patří účasti na veletrzích, 

výstavách, dále pak předvádění, ochutnávky, soutěže, vzorky a jiné akce. Dnes jsou tyto 

aktivity považovány za účinnou integrální část marketingového programu. 

 

Výstavy a veletrhy jsou nástrojem, který je velmi používán k prezentaci výrobků a služeb. 

Je to velmi účinná a komplexní akce, kde se používá současně velké množství nástrojů 

komunikace v relativně krátké době a jsou velmi dobře cílené. Účast na výstavách  

a veletrzích je vhodnou příležitostí k poznání konkurence, k rozšíření kontaktů zákazníků  

a k uvedení nového produktu na trh. Účast je také relativně levnější než telemarketing.  

I přes řadu výhod, které mají veletrhy a výstavy, řada firem se obává zúčastnit se. Hlavním 

důvodem je, že veletrhy a výstavy jsou zdrojem informací, které by konkurence neměla 

znát. Konkurence se sice dozví o inovaci výrobků nebo služeb atd., ale s těmito inovacemi 

se seznámí také velké množství potenciálních zákazníků a novinářů. Firmy, které se 

účastní veletrhů a výstav mají vždy úspěch. 
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Dalším nástrojem mohou být také dárkové předměty, kde potenciální i současný zákazník 

obdrží něco zajímavého s firemním logem, značkou, jménem aj. Známým nástrojem 

podpory prodeje jsou vzorky, rabaty, odměny za věrnost, aj., (Nagyová, 1999). 

 

Každý z nástrojů komunikace je různý a má své silné a slabé stránky, které přinášejí 

výhody, ale také i nevýhody. Následující tabulka ukazuje rozdíly mezi osobní a neosobní 

komunikací a jejich nástroji. 

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody nástrojů komunikace 

DRUH 
KOMUNIKACE 

NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY 

OSOBNÍ    

Osobní prodej Vysoké náklady na 
jeden kontakt 

Umožňuje pružnou 
prezentaci a získání 
okamžité reakce 

Náklady na kontakt 
podstatně vyšší než u 
ostatních forem, 
nesnadné získat či 
vychovat 
kvalifikované 
odborníky 

NEOSOBNÍ    
Reklama  Relativně levná na 

kontakt 
Vhodná pro masové 
působení, dovoluje 
výraznost a kontrolu 
nad sdělením 

Značně neosobní, 
nelze předvést 
výrobek, nelze přímo 
ovlivnit nákup, 
nesnadné 
kvalifikované měření 
účinku 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost a 
dosáhne okamžitého 
účinku, dává podnět 
k nákupu 

Snadno 
napodobitelná 
konkurencí, působí 
krátkodobě 

Public Relations Relativně levné, 
hlavně publicita. Jiné 
PR akce jsou 
nákladné, ale jejich 
frekvence nebývá tak 
častá 

Vysoký stupeň 
důvěryhodnosti, 
individualizace 
působení. Dlouhodobý 
účinek 

Publicitu nelze řídit 
tak snadno jako 
ostatní formy 
komunikace 

Zdroj: Nagyová, J., Marketingová komunikace není pouze reklama, s. 29. 
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3 Nestátní neziskové organizace 
 

Nestátní neziskové organizace jsou, nejen v ČR, zvláštní zajímavá skupina subjektů 

existující v právním prostředí dané země a na trhu vedle ostatních ziskových organizací. 

Rozdělení organizací je uvedeno v tabulce 2 na straně 33. Zejména se jedná o nevládní 

organizace, tedy nezřízené státem, v případě ČR schválené Ministerstvem vnitra. Tyto 

organizace nejvíce vystihuje, že nejsou zřízeny za účelem podnikání a výdělečné činnosti. 

Jejich existenci lze vnímat jako potřebnou pro určité zájmové spolky, které mají potřebu se 

sdružovat a hledat pro své seskupení vhodnou právní formu, aby mohly fungovat a např. 

transparentně žádat o dotace, příp. vystupovat na veřejnosti. Jednou z nejvhodnějších 

právních forem je občanské sdružení. Subjekt LAG Podralsko, který se bude dále v této 

práci zkoumat, má tuto právní formu. Založení, organizační struktura aj. občanských 

sdružení jsou podrobně popsány níže.  

 

 

3.1 Ziskový versus neziskový sektor  

 

Sektory se mohou rozdělit podle principu financování na ziskový a neziskový sektor. 

Ziskový (tržní) sektor je financován z prostředků získaných subjekty v tomto sektoru  

a jeho cílem je tvorba zisku, na rozdíl od neziskového (netržního) sektoru, kde se 

prostředky získávají z veřejných financí, neboli z přerozdělovacích procesů. Cílem je 

dosažení užitku v nefinanční podobě, který má podobu veřejné služby, nikoliv zisku, 

(Šimková, 2009).  

NÁRODNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 ziskový (tržní) sektor       neziskový (netržní)  sektor 

 

        veřejný sektor  soukromý sektor     sektor domácností 

Obrázek 3: Členění národního hospodářství podle principu financování  

Zdroj: REKTOŘÍK, J a kol., Organizace neziskového sektoru, s. 13. 
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 Stále podle (Šimkové, 2009) se neziskový sektor může rozdělit na další sektory:  

 

 –  Neziskový veřejný sektor, který je financován z veřejných financí a jehož cílem je 

poskytování veřejné služby 

–   Neziskový soukromý sektor, kde cílem je přímý užitek a je financován ze soukromých 

financí, tedy financí soukromých právnických a fyzických osob  

–  Sektor domácností, kde zasahují do koloběhu finančních toků lidé, kteří vstupují na trh 

produktů a trh výrobních faktorů 

 

Lze vnímat, že v dnešní době se musí všechny organizace, tedy i neziskové, o sebe postarat 

samy a nespoléhat na státní příspěvky, dotace a nejisté sponzorské dary. Most mezi 

ziskovým a neziskovým sektorem se tak zmenšuje. Zákon ČR nezakazuje vykazovat 

neziskové organizaci zisk, avšak neziskové organizace jsou velmi sledovány  

a kontrolovány. Proto musí být transparentní a umět případné dosažení zisku zdůvodnit, 

zejména ve svém účetnictví. V neziskových organizacích není neobvyklé, že jedna aktivita 

vydělává na jinou aktivitu, která je ztrátová, byť je právě tato aktivita hlavním cílem, proč 

je organizace původně založena.  

 

Poslání a vize organizace by měly odpovídat vnitřním představám manažerů a tyto 

představy by měly korespondovat s budoucností organizace. Příkladem vize neziskové 

organizace může být např. věta: „Chceme pomáhat nemocným lidem“. O vizi a poslání 

organizace platí to stejné jako o cílech obecně: měly by být srozumitelné, jasné, splnitelné 

(dosažitelné), tvrdí (Šimková, 2009).  

 

 

3.2 Druhy neziskových organizací 

 

Neziskové organizace jsou takovou zvláštní kategorií organizací, možná nejen v ČR, a to 

jak z pohledu zákonů, tak i z vnímání veřejnosti. Tvrdí to i definice Růžičkové (2006, s. 6), 

že „nezisková organizace je pojem, který je obecně používán, aniž by byl definován 

nějakým platným právním předpisem v České republice.“  
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Lze souhlasit s (Horákovou, 1998), která uvádí, že zvláštnosti neziskových organizací jsou 

dány hlavně z jejich poslání. Toto poslání je specifické a promítá se i do vztahů 

s jednotlivými subjekty, také do způsobu financování a získávání finančních prostředků. 

Hlavním znakem neziskové organizace je, že jejich motivací není tvorba zisku (hlavní cíl a 

smysl je nekomerční). Dále také se spíše zaměřují na poskytování veřejných služeb a jsou 

zodpovědné za efektivní využití zdrojů. 

 

Tabulka 2: Druhy neziskových organizací 

typ organizace 

občanská sdružení včetně odborů 

obecně prospěšné společnosti 

politické strany a politická hnutí 

nadace a nadační fondy 

organizace s mezinárodním prvkem 

rozpočtové a příspěvkové organizace 

společenství vlastníků jednotek 

veřejné vysoké školy 

odborové organizace 

státem uznávané církve a náboženské společnosti 

 

 

 

 

 

 

neziskové 

organizace 

některé obchodní společnosti, které jsou zakládány k jiným účelům než 

k podnikání 

Zdroj: Upraveno podle Šilhánové, H. a kol., Základní informace o neziskovém sektoru 

v ČR, s. 14. 
 

 

3.3 Občanská sdružení 

 

Jak uvádí (Šilhánová, 1996) na základě zákonů č. 21/1990 Sb. a č. 2/1993 Sb., byl přijat 

zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který se stal základním právním předpisem 

upravující jejich režim. Hlavním rysem občanského sdružení je, že vzniká bez direktivního 

zásahu státu nebo jiných vládních orgánů. Podle výše uvedeného zákona nelze občanské 

sdružení založit v politických stranách a hnutích, dále k výdělečné činnosti a také 

v náboženských společnostech a církví. 
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Ze zákona vyplývá, že občanské sdružení (dále jen o. s.) je právnickou osobou zvláštního 

typu, na kterou se vztahují dle (Šilhánové, 1996) následující okolnosti: 

 

1) o. s. je neziskovou organizací 

2) nelze ho zřídit administrativním aktem – nemá zřizovatele ani nadřízený orgán 

3) o. s. mohou založit výlučně FO, minimálně tři osoby, z nichž alespoň jedna je starší  

18 let  

4) členem mohou být i PO 

5) o. s. může být po založení držitelem živnostenských oprávnění (vázaných) 

 

Občanské sdružení může být účastníkem vztahů upravených občanským a obchodním 

zákoníkem, může vystupovat před orgány státní správy a před soudy. Také o. s. se může 

sloučit s jiným občanským sdružením nebo se může rozdělit na dvě a více občanských 

sdružení. Může zakládat všechny typy obchodních společností, ale nemůže se slučovat  

a ani fúzovat s jinými obchodními společnostmi. Hlavními příjmy sdružení jsou příspěvky 

od vlastních členů, dary a podpory od FO nebo PO, příjmy ze sportovní, společenské  

a dobročinné činnosti organizované klubem nebo příjmy z reklam, z pronájmů klubového 

majetku a z prodeje klubových práv. Dalšími příjmy mohou být příjmy z doplňkových 

obchodních a jiných odborných aktivit, dotace, subvence, granty. 

 

Základními dokumenty jsou návrh na registraci a stanovy neboli zakládající právní listina 

osvědčující existenci o. s., která musí obsahovat minimální standard ze zákona a začíná 

platit dnem registrace Ministerstva vnitra, (Šilhánová, 1996). 

 

Hlavními náležitosti stanov jsou:  

 

1. Základní ustanovení - název sdružení, sídlo, vznik, postavení, zvláštnosti – logo, 

barvy 

2. Hlavní poslání o. s.  a cíl jeho činnosti 

3. Členství (podmínky, druhy, zánik, práva a povinnosti) 

4. Organizační struktura, orgány (způsob ustavování, určení funkcionářů oprávněných 

jednat jménem o. s.  a určení orgánů) 
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5. Ustavení o organizačních jednotkách (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem) 

6. Zásady hospodaření, majetek (definován majetek o. s., majetková práva  

a pohledávky, definovány zdroje majetku) 

7. Závěrečná ustanovení (platnost, účinnost) 

 

 

3.3.1 Orgány občanského sdružení a jeho schéma 

 

Důležitým orgánem organizace je valná hromada, která je tvořena všemi členy sdružení. 

Měla by se pořádat aspoň jednou za rok, kde se sejdou všichni členové organizace  

a seznámí se s uplynulým rokem působení sdružení. Dalším orgánem je revizní komise, 

která má za úkol dohlížet na hospodaření sdružení, pravidelně ho kontrolovat a podávat 

revizní zprávu. Představenstvo, které je tvořeno z předsedy a členů představenstva, je 

dalším orgánem sdružení. Předseda neboli statutární orgán má oprávnění jednat jménem 

sdružení a volí ho členové představenstva. 

 

  

Obrázek 4: Organizační schéma vybraného občanského sdružení  

Zdroj: Vlastní zpracování podle  zápisu z valný hromady 2009 Tour de Ralska o. s. 
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4 Marketingový výzkum a SWOT analýza 
 

Pro účely této diplomové práce budou použity následující metody: SWOT analýza  

a metoda dotazování. Lze se domnívat, že patří k nejefektivnějším metodám zjištění 

daného problému, v případě marketingové komunikace v neziskovém sektoru a 

spokojenosti s ní.  

 

  

4.1 SWOT analýza 

 

Aby bylo strategické plánování úspěšné, musí mít management kompletní znalost okolního 

prostředí a vnitřních možností organizace. Jednou z technik, která umožňuje poznat 

organizační prostředí a interní možnosti podniku, je analýza SWOT. Tato analýza zahrnuje 

postupy všech technik strategické analýzy, (Šuleř, 1995). 

 

Podle (Hannagana, 1996) je znalost silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je pro 

marketingový plán velmi důležitá. Používá se především k rozvíjení marketingové 

strategie, k budování silných stránek a k minimalizaci slabých stánek, k využívání 

příležitostí a vypořádání se s hrozbami. 

 

Přednosti jsou silné stránky organizace, které ji umožňují získat převahu nad konkurencí. 

Mezi silné stránky se může zařadit přístup ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční 

vztahy, zařízení vysoké technické úrovně, silný image, vlastnictví patentů, snadná  

a rozsáhlá komunikace a doprava nebo kvalifikovaní manažeři. Díky těmto přednostem 

může organizace předstihnout konkurenty. Některé přednosti organizace jsou jasné, ale 

teprve jejich uspořádání podle důležitosti, může zobrazit ty, na kterých by organizace měla 

stavět. 

 

Kromě silných stránek může mít organizace i slabé stránky. Slabé stránky jsou nedostatky, 

které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. Nedostatkem může být špatná pověst, 

náročné komunikační spojení, špatně zařízené budovy, nedostatek nezbytných zdrojů, 
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překročené úvěry, manažeři s neodpovídajícími schopnostmi aj., Pokud organizace dokáže 

svoje slabé stránky zjistit, mohla by je odstranit nebo změnit na příležitosti (např. 

pronajímání svého majetku a vybudování pověsti). 

 

Příležitosti mohou vzniknout identifikováním slabých stránek. To může být chápáno jako 

příležitost k jejich rozvoji (např. špatné dopravní spojení může být bráno jako příležitost 

k zajištění zvláštní dopravy pro účastníky organizace. Příležitostmi mohou být také 

zlepšené vztahy s dodavateli a uvedení nových technologií, které může organizace snadněji 

využívat. Jestliže i přes své slabiny organizace pracuje efektivně, tak by mohlo být 

výhodné jednu z nich vytknout. Jedním z úkolů marketingového výzkumu je právě 

odhalení příležitostí.  

 

Hrozby představují určité riziko v externím prostředí. Nejčastěji největší hrozbou pro 

většinu organizací je konkurence. Další hrozbou může být také pokles počtu zákazníků, 

uvedení nových technologií, díky kterým stávající výrobky zastarají, změna legislativních 

nařízení, která ztíží schopnost organizace konkurovat nebo také problémy se získáním 

spolehlivých dodavatelů. Využitím silných stránek je možné dané hrozby odstranit, 

(Hannagan, 1996). 

 

V níže uvedených tabulkách jsou zobrazeny klíčové otázky analýzy SWOT. 

 

Tabulka 3: Klíčové otázky analýzy externích podmínek  

                                                                             EXTERNÍ 

                           Příležitosti                                                                            Hrozby 

Dodávat další skupině zákazníků?                                Vstup nového konkurenta? 

Vstup na nové trhy?                                                      Rostoucí cena polotovarů? 

Schopnost připojit se k lepší strategické skupině?       Nepříznivá vládní politika? 

Rychlejší růst trhu?                                                      Nepříznivé demografické podmínky? 

Jiné příležitosti?                                                            Jiné hrozby? 

Zdroj: STRICKLAND, A., J., THOMPSON, A., A., JR, Strategic Management: Concepts 

and CASES, s. 52   
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Tabulka 4: Klíčové otázky analýzy interních podmínek 

                                                                           INTERNÍ 

                           Přednosti                                                                Nedostatky 

Jasné kompetence?                                                     Žádné jasné strategické řízení? 

Adekvátní finanční zdroje?                                        Zhoršující se konkurenční postavení? 

Dobré konkurenční schopnosti?                                 Zastaralé zařízení? 

Dobrá pověst u kupujících?                                        Nízká ziskovost? 

Dobře formulovaná strategie?                                    Chybějící klíčové dovednosti? 

Nákladové výhody?                                                    Zaostávání ve výzkumu? 

Osvědčený management?                                           Slabý tržní image? 

Jiné přednosti?                                                            Jiné nedostatky? 

Zdroj: STRICKLAND, A., J., THOMPSON, A., A., JR, Strategic Management: Concepts 

and CASES, s. 53   

 

Manažeři po dokončení analýzy SWOT  jsou schopni zjistit současnou pozici organizace  

a provést potřebné zásahy, které by mohly připravit organizaci na lepší budoucnost. Dále 

mohou také porovnat externí záležitosti a hrozby s interními přednostmi a nedostatky. 

 

Podle (Vodáčka, 1994) je analýza SWOT přínosná v několika směrech: 

 

1. Pro hodnocení současné a budoucí pozice organizace poskytuje manažerům logický 

rámec. 

2. Manažeři mohou porovnat, které strategické alternativy by mohly být v jejich situaci ty 

nejvhodnější. 

3. Může být prováděna periodicky, díky tomu mohou manažeři byt informováni o tom, 

které vnitřní nebo vnější oblasti získaly nebo naopak ztratily význam vzhledem 

k podnikovým činnostem. 

4. Může vést ke zlepšení výkonnosti organizace. Díky zjištění vnějších hrozeb a vnitřních 

nedostatků může si management jasně uvědomit svou situaci a úspěšně změnit budoucnost 

firmy. 
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4.2 Marketingový výzkum 

 

Tento výzkum může poskytnout informace, které pomáhají manažerům zjistit, rozpoznat  

a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby. Dle (Simové, 2010) zahrnuje i analýzu 

dat, která může být podkladem pro rozhodování v marketingovém řízení. Dále ještě 

zahrnuje plánování, specifikaci, sběr dat a předávání výsledků analýz, které byly 

provedeny managementu podniku.  

 

V dnešní době je marketingový výzkum velmi důležitý a velké množství organizací jej 

realizuje a využívá v plánování a řízení podniku. Potřeba získaných informací z tohoto 

výzkumu neustále roste, díky dnešní situaci na trhu a hlavně neustálým změnám prostředí, 

ve kterém podnik působí.  

 

Proces marketingového výzkumu se skládá ze dvou hlavních částí. Jako první probíhá 

etapa přípravy a následně po ní etapa realizace, (Simová, 2010).  

Etapu přípravy lze sestavit z několika kroků a činností: 

 

1) Definice problému a stanovení cíle výzkumu 

2) Přehled již existujících informací a definice ekonomického přínosu 

výzkumu 

3) Metody sběru dat 

4) Návrh a testování dotazníků 

5) Plán realizace výzkumu 

 

Následná etapa realizace se skládá také z několika fází: 

 

6) Sběr dat v terénu, zpracování a analýza informací  

7) Interpretace výsledků výzkumu 

8) Závěrečná zpráva a její prezentace 

  

 

 



40 

 

4.2.1 Definice problému a stanovení cíle výzkumu 

 

V této fázi je velmi důležité přesně definovat a specifikovat problém, k jehož řešení bude 

probíhat marketingový výzkum, aby získal potřebné informace. Formulace problému 

vymezuje účel výzkumu, oblast, která je předmětem výzkumu a je podkladem pro 

stanovení cílů marketingového výzkumu. Cíle výzkumu mohou být vyjádřeny formou 

úkolů, např. definovat, zmapovat, identifikovat. Dále cíle mohou být také vyjádřeny  

i pomocí tzv. programových otázek, které vyjadřují, co přesně se má zjistit. Posledním 

způsobem, jak mohou být cíle vyjádřeny, je formou hypotéz. Tento způsob lze použít jen  

u cílů, které lze vyjádřit v pojmech tzv. proměnných, které umožňují kvantitativní 

vyjádření jejich hodnot. V tomto bodě je vhodné také přesně určit předmět výzkumu, 

(Simová, 2010). 

 

 

4.2.2 Přehled existujících informací a ekonomický přínos výzkumu 

 

Cílem této fáze je získat a zajistit co největší množství existujících informací, které se 

týkají daného problému výzkumu. Dále seznámit se a ujasnit si daný problém. Zhodnocení 

ekonomické efektivnosti by mělo být součástí každého výzkumu.  

 

 

4.2.3 Metody sběru dat 

 

Při marketingovém výzkumu lze využít několik metod sběru dat. K nejčastěji používané 

metodě při získávání dat v marketingovém výzkumu patří metoda dotazováním. 

 

Jak uvádí (Zbořil, 1996) dotazování může být provedeno třemi způsoby: písemným, 

osobním a telefonickým. 

 

1) Písemné dotazování neboli dotazování pomocí zaslaného dotazníku poštou je 

nejčastěji využíváné a požadavky na dotazník jsou největší.  
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Hlavní výhodou této techniky je, že: 

 

– dotazovaný může věnovat více času a péče k zodpovězení 

otázek 

– nehrozí možnost ovlivnit dotazatele tazatelem 

– dotazatel může být více upřímnější na kladené otázky díky 

nepřítomnosti tazatele 

– méně náročnější na organizační přípravy 

– náklady oproti jiným technikám šetření jsou minimální 

 

Nevýhody tohoto dotazování spočívají v tom, že:  

 

– je špatná zpětná vazba (nemusí se vrátit každý dotazník) 

– může nastat nepravdivost (možnost, že za adresáta odpověděl 

někdo jiný) 

– se jedná o neosobní kontakt (nelze získat informace, které 

umožňuje např. přímé porozování o respondentovi) 

– je formulace otázek omezena, otázky musí být formulovány 

tak, aby je respondent pochopil a snadno zodpověděl 

 

Díky znalosti charakteristik zkoumaného souboru a precizní přípravou aplikace technik 

může dojít k eliminaci některých nevýhod. U písemného dotazování je velmi důležité 

zabezpečit zpětnou vazbu. Teoreticky by měla být kolem 90 %, ale v praxi bohužel bývá 

podstatně nižší a to může ohrozit výběrový záměr. Jedním z důvodů může být, že písemné 

dotazování je špatně připraveno nebo předmět výzkumu je nezajímavý, (Zbořil, 1996). 

 

Pro zvýšení návratnosti lze využít různé typy jako: 

 

- průvodní dopis, který se přidává k dotazníku a uvádí účel šetření  

a proč je dotazovaný žádán o spolupráci a jak je důležité, aby 

vyplněný dotazník vrátil zpět 

- obsah a forma dotazníku 
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2) Osobní dotazování je také velmi rozšířené. Mezi hlavní výhody se uvádí:  

 

- informace o repondentovi se mohou získat i z přímého pozorování 

bez dotazování 

- tazatel může zaujmout respondenta a tím snížit možnost odmítání 

odpovědí 

- tazatel může klást složitější otázky a popř. objasnit jejich význam 

různými prostředky jako jsou vzorky výrobků, modely apod. 

- možnost použít flexibilní dotazník 

 

Použití této techniky je znevýhodněno tím, že: 

 

- při osobní komunikaci mohou mít někteří respondenti zábrany 

- vysoké finanční a časové náklady při větším geografickém 

rozložení 

- způsob prezentace otázek tazatele, která může ovlivnit 

respondenta a jeho odpovědi 

- vysoké nároky na tazatele (tazatel by měl znát odborné a technické 

výrazy, aby rozuměl respondentům, např. technikům, vědcům aj.) 

 

K některým nevýhodám u osobního dotazování nemusí dojít, díky pečlivému výběru 

tazatelů, jejich dobrým tréninkem, kontrolou a ověřováním jejich práce. Osobní dotazování 

může probíhat, jak na veřejných místech, např. na ulici, tak i v domácnosti, (Zbořil, 1996).  

 

3) Telefonické dotazování je nejefektivnější a nejrychlejší technikou sběru 

informací. Jeho hlavní výhodou je možnost:  

 

– snadno, levně a rychle kontaktovat široký výběr 

– zopakovat dotaz v jakoukoli denní dobu (kdy respondent 

nebyl zastižen) 
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Nevýhody tohoto dotazování spočívají v tom, že: 

 

–  výběr je omezen pouze na účastníky telefonické sítě  

– neviditelnost tazatele může vést k podezřívavosti a nedůvěře 

respondenta 

– mělo by být poměrně krátké, aby nezdržovalo a nenudilo 

respondenta 

–  nelze získat informace o respondentovi přímým pozorováním 

 

U této techniky je důležité zvolit správný výběr a trénink tazatelů. Podstatně se neliší od 

osobního dotazování, jen chybí osobní kontakt. Tazatel může ztratit rychleji a snadněji 

kontakt než při osobním dotazování, pokud není dobře připraven, (Zbořil, 1996). 

 

 

4.2.4 Dotazník a otázky v něm 

 

Dotazník musí být jednoduchý, aby jej každý pochopil, a přitom atraktivní. Dále musí být 

jasný a jednoduše stylizován, aby vyplnění nezabíralo respondentům mnoho času a práce. 

Dotazník je časově méně náročnější než rozhovor.  

 

Podle (Příbové, 1996) lze celý postup tvorby dotazníku rozdělit do několika etap. Tyto 

etapy charakterizují posloupnost prací, které na sobě  navzájem zavisí: 

 

1. Stanovení cíle a vytvoření seznamu požadovaných informací 

2. Určení dané techniky dotazování 

3. Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr 

4. Konstrukce otázek v závislosti na požadované informace 

5. Konstrukce celého dotazníku 

6. Pilotáž neboli testování dotazníku (nejlépe na menším počtu zkoumaných osob, která 

pomůže provést poslední úpravy dotazníku)  
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Každý dotazník má svou logickou strukturu, určitou délku a dynamiku, která by měla 

pomoc k udržení zájmu respondenta. Fukce jednotlivých otázek v dotazníku, zvážení míry 

jeho strukturovanosti, vytvoření logické struktury, která podporuje plynulost rozhovoru  

a správně zvolené techniky škálování, to vše má význam na konstrukci dotazníku jako 

celku.  

 

Jak uvádí (Simová, 2010) otázky,  které mohou tvořit dotazník jsou: 

 

1. Úvodní otázky – měly by být na začátku dotazníku, snadné a zajímavé. Jejich funkcí je 

navázání kontaktu s dotazovaným. Dále by měly získat jeho důvěru, zájem a ochotu 

k vyplnění dotazníku 

2. Filtrační otázky – slouží k filtraci respondentů do několika skupin a dalšímu dělení 

otázek pro jednotlivé skupiny. Bývají také často v úvodní části dotazníku 

3. Otázky o subjektu – jsou všechny otázky v dotazníku, které zjišťují, co je předmětem 

věcí a vytvářejí jádro dotazníku 

4. Specifické otázky – zjišťují důležité a pro respondenty možná i nepříjemné či choulostivé 

informace. Tyto otázky se týkají osobních návyků, společenských postojů a názorů, 

příjmů, obratů, záměrů firmy apod. Těmito otázky lze u respondenta vyvolat negativní 

postoj k dotazování, proto by měly být až v závěrečné části dotazníku. Jinak by mohly 

ohrozit ochotu respondenta odpovídat na následující otázky 

5. Klasifikační otázky – jsou většinou umístěny na konci dotazníku a zjišťují 

charakteristiky dotazovaného (pohlaví, věk,  bydliště, vzdělání apod.) 

6. Identifikační otázky – otázky, které poskytují informace o místě a okolnostech 

dotazování 

 

Při formulování otázek je potřeba dodržet následující pravidla, uvádí (Zbořil, 1996): 

 

a) Používat jednoduchý jazyk  –   každý musí pochopit otázku, bez ohledu na vzdělání 

b) Používat známý slovník – vyloučit odborné termíny při šetření zaměřené na obecnou 

veřejnost 

c) Vyloučit dlouhé otázky – tyto otázky snižují zájem respondenta odpovídat nebo snižují 

srozumitelnost 
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d) Dotaz musí být co nejvíce specifický – vyhnout se obecným otázkám 

e) Vyloučit vágní a víceznačná slova – může vést k různému porozumění respondentům, 

což pak vede k nesrovnatelným odpovědí 

f) Vyloučit dvojité otázky – nedotazovat se v jedné otázce na více odpovědí 

g) Vyloučit sugestivní otázky – může vyvolat odpověď, která je mimo skutečné reakce 

respondenta 

h) Vyloučit zavádějící otázky – tyto otázky nemají vyvážený soubor odpovědí 

i) Vyloučit nepříjemné otázky – mohou mít podobu nepříjemné narážky 

j) Vyloučit odhady – respondent by neměl dělat odhady, proto otázka musí být dobře 

formulována 

 

Aby respondent, podle (Zbořila, 1996), mohl vyjádřit svůj hodnotící vztah je třeba 

techniky škálování. Škálováním se rozumí technika, kde je respondent požádán, aby 

promítl své postoje (svůj hodnotící vztah) na stupnici. Tato stupnice může být verbální, 

číselná nebo grafická. Pro měření postojů jsou zkonstruovány různé škály: 

 

1) Hodnotící škála – využívaná nejčastěji při marketingovém výzkumu, jednoduchá a lze ji 

přizpůsobit většině situací. Od respondenta se požaduje, aby ohodnotil svůj vztah k určité 

skutečnosti.  

Např.: „ Jak jste spokojen/a s danými službami organizace?“ 

Velmi  Spíše  Ani spokojen/a Spíše   Velmi  
spokojen/a spokojen/a ani nespokojen/a nespokojen/a nespokojen/a 

kód +2  +1   0  -1  -2 

 

Odpovědi se sčítají a vypočítává se průměr. Počet kategorií je libovolný, může být sudý  

i lichý, ale optimální kombinace je kolem 5 nebo 6 kategorií. Malý počet kategorií může 

omezit možnost analýzy a velký počet může způsobit dotazovaným problém, kde nemohou 

přesně rozlišit svůj vztah k hodnotící skutečnosti.  

 

2) Graficky hodnotící škála – respondent je žádán, aby ohodnotil svůj vztah k určité 

skutečnosti pomocí daného bodu, který je vyznačen na grafické stupnici. Tato stupnice 

probíhá mezi dvěma póly. Další možností je např. grafická škála obličejů, která je určená 

především dětem, (Zbořil, 1996). 
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3) Škála pořadí – respondent je požádán, aby vytvořil pořadí daných předmětů např. podle 

jeho preferencí, aj. Většinou respondent nemá potíže s vytvořením pořadí prvního  

a posledního předmětu, ale s uspořádáním středu. 

 

4) Sémantický diferenciál – je často používán ke zjišťování image organizace, výrobku 

nebo při porovnávání image různých konkurenčních organizací nebo výrobků. Respondent 

je požádán, aby vyznačil směr a intenzitu svého hodnocení na stupnici, která je ohraničena 

dvěma póly, jež vyjadřují opačné hodnocení, např. malý – velký, silný – slabý,  

pohodlný – nepohodlný. 

 

Tato metoda škálování má v celku široké využití, protože umožňuje rychlé, poměrně 

snadné a jednoduché vyhodnocení dat.  

 

5) Likertova škála – zde respondent vyjadřuje stupeň souhlasu nebo nesouhlasu 

s uvedenými tvrzeními, která se týkají určitého postoje ke zkoumanému objektu. 

Respondent k výjádření svého postoje má k dispozici škálu s hodnotící pozicí od  

,,silně souhlasím“ až po pozici ,,silně nesouhlasím.“ Původní Likertova škála pro 

hodnocení postoje má pět pozic, v praxi ale tento počet může být i jiný. 

 

Tabulka 5: Výzkum image organizace   

 silně 
souhlasím 

souhlasím nevím nesouhlasím silně 
nesouhlasím 

organizace 
nabízí mnoho 
služeb 

     

nabízené 
služby mají 
vysokou 
kvalitu 

     

Zdroj: Upraveno podle ZBOŘIL, K., Marketingový výzkum, s. 43 

 

Každá technika škálování má své výhody a nevýhody. Výběr nejvhodnější techniky 

škálování závisí na specificky požadovaných informací, přizpůsobení škály a zvolené 

technice sběru informací,  tvrdí (Zbořil, 1996). 

 



47 

 

4.2.5 Plán realizace výzkumu 

 

Posledním krokem přípravné fáze podle (Simové, 2010) je plán realizace, kde je uveden cíl 

a metodologie výzkumu, technické zajištění realizace výzkumu, předpokládané náklady na 

realizaci a časový rozvrh všech etap se jmény zodpovědných osob za realizaci jednotlivých 

činností a termíny plnění těchto činností. 

 

 

4.2.6 Sběr informačních dat, zpracování a analýza informací  

 

Po skončení přípravné etapy následuje realizační etapa, kde se data získávají v terénu. 

V marketingovém výzkumu se využívají primární i sekundární data. Primární data lze 

získat pozorováním činností, lidí nebo situací, anebo také experimentem. Další metodou 

získávání dat je pomocí metody dotazováním, která je nejčastěji používanou metodou. 

Získaná data se pak vyhodnocují. Před vyhodnocením dat by se měl výzkumník ujistit, zda 

jsou data v pořádku a v podobě, která je pro jejich vyhodnocení potřebná. Následně by měl 

provést kontrolu dotazníků a vyplněných údajů, jejich klasifikaci a někdy i kódování dat. 

Při analýze dat je možné využít tři přístupy k vyhodnocení proměnných. Prvním přístupem 

je vyhodnocování jedné proměnné, dalším je vyhodnocování dvou proměnných nebo 

poslední vyhodnocování několika proměnných, (Simová, 2010). 

 

 

4.2.7 Zpracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků 

 

Poslední fází celého marketingového výzkumu je závěrečná zpráva a prezentace výsledků. 

Závěrečná zpráva by měla být jasně, srozumitelně a výstižně zpracována, aby nedošlo 

k nějakému nedorozumění.  
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5 Praktická část 
 

Pro účel této diplomové práce bylo vybráno občanské sdružení LAG Podralsko, které se 

podílí na spoluutváření Mikroregionu Podralsko a zkvalitnění života v něm. 

Prostřednictvím této místní akční skupiny, od doby jejího vzniku (rok 2004), byl úspěšně 

zrealizován velký počet projektů. 

 

 

5.1 Charakteristika MAS ČR 

 

Místní akční skupina (MAS, z anglického slova Local Action Group) je založena na 

principu partnerství a spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru na místní 

úrovni. Tuto skupinu tvoří tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových 

organizací a aktivní občané. Z právního hlediska je MAS nezisková organizace, nejčastěji 

občanské sdružení (o. s.), potom obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) nebo zájmové 

sdružení právnických (z. s. p. o.). Každá obec může být pouze v jedné místní akční 

skupině. Území jednotlivých MASek musí být celistvé a musí jej obývat mezi 10 a 100 

tisíci obyvateli, s vyloučením měst nad 25 tisíc obyvatel, (místní akční skupiny, 2009–

2011). 

 

Každá MAS musí pro své území sestavit a zpracovat mezisektorovou rozvojovou strategii, 

kterou následně schválí všichni její členové. Pro následnou realizaci strategie je také 

důležitá dostatečná administrativní kapacita (manažer, personál MAS). V rámci dotačních 

programů jsou pak vybrány nejlépe zpracované strategie, které jsou následně podpořeny. 

Vybrané MAS potom mohou vyhlásit výzvu k předkládání projektových záměrů a vyberou 

ty, které doporučí k podpoře. Rozhodování o výběru samotných projektů tak zůstává 

decentralizované přímo v jednotlivých místních akčních skupinách. Podmínkou je, že 

v rozhodovacích procesech musí být nadpoloviční poměr partnerů ze soukromého  

a neziskového sektoru.  
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Dle (Anon., 2011) v Libereckém kraji působí devět místních akčních skupin, jejichž území 

zahrnuje 163 obcí s 169 754 obyvateli. Sedm z nich má sídlo také v tomto kraji (MAS 

Kozákov, o. s., MAS Mikroregionu Frýdlantsko, o. s., MAS Podještědí, o. s., LAG 

Podralsko, o. s., MAS „Přijďte pobejt!“, o. s. a poslední MAS Turnovsko, o. s.). Dále na 

toto území zasahuje i jedna MAS se sídlem v Královéhradeckém kraji (MAS Brána do 

Českého ráje, o. s.) a jedna se sídlem v Ústeckém kraji (Rozvojové centrum 

Českokamenicka, o. p. s.). Okolo 163 obcí v Libereckém kraji, které mají celkovou 

rozlohu odpovídající 76 % rozlohy kraje, kde žije 39 % obyvatel kraje patří do území 

působnosti všech těchto MAS. 

 

Hlavním zdrojem financí pro MAS jsou programy LEADER, které začala realizovat 

Evropská unie. MAS jsou se svými žádostmi o podporu různě úspěšné. Ty, které nedosáhly 

na financování z opatření IV.1. Programu rozvoje venkova, musí hledat finanční zdroje 

někde jinde. MAS mohou o podporu žádat také i v jiných operačních programech, nejen 

v LEADER, grantových schématech nebo národních programech, kde mohou být 

oprávněnými žadateli i nestátní neziskové organizace. 

 

Na území České republiky deklaruje práci metodou LEADER všech 140 MAS. V rámci 

Programu rozvoje venkova je zatím podpořeno 112 MAS. Z těchto 112 MAS má 70 MAS 

právní formu občanské sdružení, 39 obecně prospěšná společnost a jen 3 jsou založeny pod 

právní formou zájmový sdružení právnických osob.  

 

62%

35%

3%

občanské sdružení (o. s.)

obecně prospěšná
společnost (o. p. s.)

zájmové sdružení
právnických osob (z. s. p. o.)

 

Obrázek 5: Rozdělení MAS podle právních forem 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2 Metoda LEADER 

 

Jak uvádí (Anon., 2009) Metoda LEADER (Liaison Entre Actions Développement de 

l´Économie Rurale) znamená propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. 

LEADER povzbuzuje venkovské oblasti, aby využily svých předností a překonaly 

problémy, jimž čelí a tím přispěly ke zvyšování kvality života na venkově. Problémy 

mohou být stárnutí populace, nízká úroveň služeb nebo nedostatek pracovních sil.  

 

Rozvoj venkova je součástí Společné zemědělské politiky a od 90. let má v Evropě stále 

významnější roli. Od roku 1991 je metoda LEADER nástrojem, který venkovským 

komunitám umožňuje aktivně formovat vlastní budoucnost. Od roku 1991 tehdejší země 

EU uplatňují iniciativy LEADER I, LEADER II do LEADER+ . Od roku 2004 byly 

zapojeny i nové členské země EU včetně České republiky. Každá země, která je členem 

EU, přizpůsobuje pravidla svým národním podmínkám a zvyklostem, a proto LEADER  

jako nástroj rozvoje venkova funguje v různých prostředcích. V souvislosti se vstupem 

České republiky do EU vznikl přípravný národní program LEADER ČR,  kde byly od roku 

2004 až do roku 2008 podpořeny strategie několika desítek MAS. Od roku 2005 se MAS 

připravovaly i v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního 

zemědělství (LEADER+). V současnosti stále ještě funguje program LEADER, ale jen 

v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 jako jeho IV.osa (Osy Programu 

rozvoje venkova ČR viz Příloha A). V České republice byly už vybrány všechny MAS, 

které mohou v tomto programovacím období realizovat svůj strategický plán LEADER. 

Oproti původnímu záměru podpořit 80 MAS, bylo podpořeno 112 MAS.  

 

 

5.2.1 Principy metody LEADER 

 

Stále podle (Anon., 2009) Metoda LEADER je postavena na několika znacích  

a principech. K hlavní znakům patří, že každý region má svoje specifika, které mohou být 

při správném využití jeho šancemi. Nejlepší znalosti regionu mají ti, kteří v něm bydlí  

a působí aj. 
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Principy metody LEADER: 

 

1) Přístup zdola – nahoru (bottom up)  

Tento přístup znamená, že místní aktéři se podílejí na rozhodovacích procesech při 

stanovování priorit, při budování strategie a při výběru konkrétních projektů. O tom, jak se 

jejich území bude vyvíjet, rozhodují sami bez rozhodnutí národních nebo regionálních 

úřadů. 

 

2) Partnerství MAS (místních akčních skupin)  

Hlavním bodem metody LEADER je založení místního partnerství neboli místní akční 

skupiny. MAS by měla propojovat partnery z veřejného sektoru, soukromého  

a neziskového sektoru.  

 

3) Místní rozvojová strategie  

Místní akční skupiny nejsou při vymezování svého území nějak omezeny vyššími 

administrativními hranicemi. Jejich území by mělo mít lokální identitu, společné tradice, 

společné potřeby a očekávání nebo smysl pro sounáležitost. Na základě zmapovaných 

potřeb území působnosti formuluje MAS rozvojovou strategii, která integruje více oblastí 

(zemědělství, rozvoj obcí aj.) a směřuje k udržitelnému rozvoji území. 

 

4) Integrované a vícesektorové akce 

Strategie místního rozvoje musí být postavena na mnohosektorovém přístupu. Jednotlivé 

aktivity a projekty při realizaci strategie by měly na sebe navazovat a tvořit logický celek. 

 

5) Inovativnost 

Může znamenat uvedení nového produktu, procesu, organizace nebo trhu. Flexibilitou  

a volností v rozhodování dává MAS velký prostor pro inovativní akce a projekty. 

Inovativnost by měla přispět k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, založeném na 

využití silných stránek území a vnitřních zdrojů a také by měla posílit komparativní 

výhody území. 
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6) Síťování 

Pojem síťování zahrnuje výměnu zkušeností, úspěchů, které byly dosaženy, dobré praxe  

a také know-how mezi skupinami zapojených do LEADERu, mezi správními úřady, 

venkovskými organizacemi a organizacemi zapojených do rozvoje venkova.  

 

7) Spolupráce 

Jde o realizaci společného projektu s jinou MAS nebo jinou podobnou skupinou v jiném 

regionu, třetí zemi nebo členském státě. Například může jít o sdílený marketing, pokud jde 

o společnou specializaci třeba na venkovský cestovní ruch nebo místní produkty.  

 

 

5.3 Národní sít Místních akčních skupin České republiky 

 

Jak je uvedeno v předešlé kapitole jedním z principů metody LEADER je síťování. České 

MAS se z toho důvodu rozhodly začátkem dubna 2007 vytvořit občanské sdružení Národní 

síť místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR). Tato síť vznikla v roce 2007  

a navazuje na neformální sdružení místních akčních skupin Národní síť rozvoje venkova 

(NSRV). (Anon., 2009) NS MAS ČR se zaměřuje především na vzájemné předávání 

zkušeností, posilování vzájemné spolupráce místních akčních skupin a snaží se zajistit 

lepší podmínky pro jejich fungování. Podílí se také na úpravě Pravidel pro  

Osu IV. Programu rozvoje venkova. 

 

Cílem Národní sítě MAS České republiky je především zlepšit kvalitu života na venkově 

prostřednictvím integrovaného a setrvalého místního rozvoje, zajistit přenos zkušeností  

a poznatků mezi členy sítě. Dalším cílem je podporovat spolupráci s dalšími zeměmi, které 

by chtěly používat metodu LEADER ve venkovském prostoru. 

 

Národní síť ČR by měla zastupovat a reprezentovat MAS při jednání se státními  

a profesními orgány. Měla by vytvářet prostředí pro vzájemnou pomoc a spolupráci, 

sdílení zkušeností MAS a propagovat činnosti MAS. Také vytvářet tlak na veřejnou správu 

ke vzdělání úředníků veřejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech metody 

LEADER a rozvoje občanské společnosti, dávat podněty svým partnerům pro zaměření 
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odborné činnosti, spolupracovat s dalšími institucemi působící ve venkovském prostoru, 

rozvíjet a podporovat partnerství a spolupráci obyvatel venkova, to vše a jiné má za úkoly 

NS MAS ČR. 

 

Činnost Národní sítě místních akčních skupin České republiky by měla vést k rozšíření, 

zkvalitnění a zviditelnění metody LEADER při rozvoji venkovský oblastí České republiky. 

Měly by také přispět k navázání dalších nových kontaktů na mezinárodní, národní  

a regionální úrovni, umožnit vznik úspěšných projektů. 

 

 

5.4 LAG Podralsko o. s. a jeho území působnosti 

 

Dle (Anon., 2009) tato místní akční skupina vznikla koncem května 2004. Jejím hlavním 

úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy 

Evropské unie LEADER. Tento region se rozkládá na územím velkém 1050  km2 v Ralské 

pahorkatině v oblasti severních Čech, převážně na území Libereckého kraje.  

LAG Podralsko svým působením pokrývá území několika okresů jako je Mladá Boleslav, 

Česká Lípa a Liberec, ale její největší území působnosti je v bývalém vojenském prostoru 

Ralsko. Když v roce 1992 odešla Sovětská armáda, byl vojenský výcvikový prostor zrušen. 

Jeho rozlehlé, ale velmi řídce zalidněné území se stalo významným rozvojovým 

potenciálem Libereckého kraje. Rozsáhlé území Ralsko, kde je i velké letiště, se nachází 

mezi dvěma centry. První centrum je na jihu a jedná se o město Doksy a druhé centrum ze 

severu se nazývá město Mimoň. Region bohužel patří celostátně mezi hospodářsky slabé 

oblasti díky poměrně vysoké nezaměstnanosti, nízké intenzitě podnikatelských aktivit, 

nízké hustotě osídlení, zániku zemědělské velkovýroby, nízké daňové výtěžnosti a také 

díky poválečné výměně obyvatelstva – ztrátě kulturních a podnikatelských tradic. Dnes 

patří mezi regiony, které jsou vhodné jen pro cykloturistiku, pěší turistiku, hipoturistiku, 

agroturistiku, také pro poznávací a studijní pobyty. To vše bylo způsobeno historickým 

vývojem, který se LAG Podralsko pokouší svou činností zvrátit. 

V tomto území se nachází velká řada lesů od jižní části Kokořínska až po severní Lužické 

hory, dále také velké množství rybníků, nejvíce v okolí Doks a Stráže pod Ralskem  
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a v poslední řadě i chráněné území (nejznámější jsou CHKO Kokořínsko, NPP Peklo,  

NNP Břehyně – Pecopala, NNP Novozámecký rybník aj.). Celé území působnosti je 

zobrazeno na obrázku 6, o rozšíření tohoto území rozhoduje valná hromada organizace na 

základě předložené žádosti obce nebo města. 

 
Obrázek 6: Území působnosti LAG Podralsko o. s. 

Zdroj: dostupné z webových stránek LAG Podralsko o. s. 

 

Území působnosti LAG Podralsko se rozkládá na katastrálním území 49 obcí, které jsou 

uvedené v tabulce 6 na další stránce. Celková rozloha území působnosti LAG Podralsko je 

přes 1 000 km2, a tak je právem řazena mezi rozlohou největší MAS v Libereckém kraji. 

Na tomto území žije přes 50 000 obyvatel.  
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Tabulka 6: Obce LAG Podralsko a jejich základní údaje 

  Název obce Počet 
obyvatel 
leden 2012 

Výměra 
[ha] 

Hustota zalidnění 
[ob./km2] 

Míra 
nezaměstnanosti 
[%] prosinec 2011 

1 Bělá p. Bezdězem 4791 6320 75 7,2 
2 Bezděz 310 2399 13 6,4 
3 Blatce 103 1695 6 29,6 
4 Blíževedly 678 2096 32 17,8 
5 Bohatice 174 394 44 15,1 
6 Brniště 1347 2671 50 9,2 
7 Březovce 337 1633 21 5 
8 Čistá  705 898 79 5,9 
9 Doksy 5087 7492 68 11,4 

10 Dolní Krupá 216 1120 19 26,8 
11 Dubá  1777 6059 29 15 
12 Dubnice 645 1583 41 8,1 
13 Hamr na Jezeře 398 1767 22 9,7 
14 Holany 519 1877 28 22,8 
15 Horní Libchava 694 1038 67 16,2 
16 Horní Police 696 603 115 10,3 
17 Chlum  246 1517 16 25,6 
18 Jablonné v Podješt. 3732 5785 65 10,3 
19 Jestřebí 837 2209 38 14,4 
20 Kozly 139 566 25 6,6 
21 Kravaře 816 1577 52 15 
22 Kvítkov 213 611 35 15,4 
23 Luka 103 456 23 21,2 
24 Mařenice 348 2655 13 14,2 
25 Mimoň 6683 1548 432 11 
26 Noviny p.Ralskem 273 1017 27 7,7 
27 Okna 302 567 53 22,3 
28 Osečná 1050 2806 37 10,6 
29 Pertoltice 395 792 50 18,1 
30 Plužná 220 554 40 6 
31 Provodín 705 1259 56 10,9 
32 Ralsko 1931 17024 11 26 
33 Rokytá 231 1062 22 9 
34 Skalka u Doks 170 504 34 18,1 
35 Sosnová 697 566 123 9,9 
36 Stráž p.Ralskem 3900 2158 181 8,9 
37 Stružnice 989 2129 47 12,3 
38 Stvolíky 361 1264 29 20,7 
39 Dvojkov 189 344 55 21,4 
40 Tachov 201 458 44 42,3 
41 Tuha 275 2471 11 19,9 
42 Velenice 171 717 24 12,8 
43 Velký Valtinov 183 1005 18 8,8 
44 Volfartice 656 1309 50 12,4 
45 Vrchoviny 113 469 24 16 
46 Zahrádky 691 1007 69 13,9 
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 Název obce Počet 
obyvatel 
leden 2012 

Výměra 
[ha] 

Hustota zalidnění 
[ob./km2] 

Míra 
nezaměstnanosti 
[%] prosinec 2011 

47 Zákupy 2772 4077 68 13,4 
48 Žandov 1993 2724 73 15,9 
49 Ždírec 127 543 23 27,1 
  celkem 50189 103395 49   
Zdroj: Vlastní zpracování podle: Portál mpsv: Statistiky nezaměstnanosti z územního 
hlediska (míra nezaměstnanosti je uvedeno k prosinci 2011); Portál mvcr: Počty obyvatel v 
obcích; Veřejná databáze ČSÚ: Vybrané statistické údaje za obec 
 

 

5.4.1 Členové LAG Podralsko o. s. 

 

V současné době má LAG Podralsko okolo 48 členů. Členové jsou zástupci obcí, měst 

(většinou starostové nebo místostarostové)  a mikroregionu, ale také podnikatelé  

a neziskové organizace. Podrobný seznam členů je uveden v následující tabulce 7 na 

následující straně. Člen by měl být informován o programu místní akční skupiny a snažit 

se aktivně pracovat v jeho prospěch. Také může být zvolen nebo volit orgány MAS.  

 

35%

27%

38% VEŘEJNÝ SEKTOR

SOUKROMÝ SEKTOR

NEZISKOVÝ SEKTOR

 

Obrázek 7: Procentuální zastoupení členů LAG Podralsko o. s. 

Zdroj: Vlastní zpracování podle seznamu členů LAG Podralsko o. s. 
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Tabulka 7: Seznam a rozdělení všech členů LAG Podralsko o. s. 

VEŘEJNÝ SEKTOR SOUKROMÝ SEKTOR NEZISKOVÝ SEKTOR 

město Bělá pod Bezděz. AGROP, s. r. o. DDM Vážka Mimoň 
město Doksy J.M.B., s. r. o. CHORUS, Pěvecké sdružení 
město Dubá Jan Langšádl Junák - svaz skautů a skautek, Mimoň 
město Jablonné v Podješt. Jaromír Plíva SDH Osečná, Karel Třešňák  
město Mimoň Lázně Kundratice, a. s. Lázeňský rybník 
město Osečná Lubomír Majliš Máchovo jezero o. p. s. 
město Ralsko Mimoňská komunální, a. s. Meandry Ploučnice 

město Stráž pod Ralskem Petr Krejbich 
Městská kulturní zařízení Bělá 
p.Bezdězem 

město Zákupy PV - Cvikov, s. r. o. Obnova památek Chlum 
obec Blíževedly Regata Čechy, a. s. Podralský nadační fond Brniště 
obec Brniště Regio Máchova kraje, a. s. PS Výři o. s. 
obec Hamr na Jezeře Mgr. Vladimír Žák Ralsko Mimoň 
obec Chlum ZOD Brniště Sportovní klub Osečná 
obec Noviny pod 
Ralskem   SRPŠ Mimoň Mírová 
obec Valký Valtinov   ZŠ a MŠ Osečná 
obec Skalka u Doks   TJ Slavoj Dubá 
mikroregion Podralsko   TOUR DE RALSKO o. s. 
    SK Rokytá Podralsko 

Zpracování: Upraveno podle získaných informací LAG Podralsko o. s. 

 

Jak si lze všimnout, ať už z tabulky nebo z grafu, rozložení veřejného, soukromého  

a neziskového sektoru v členství LAG Podralsko o. s. je velmi vyvážené. 

 

 

5.4.2 Cíle a priority LAG Podralsko o. s. 

 

Od roku 2005 je LAG Podralsko zařazen mezi deset pilotních akčních skupin v České 

republice, kterým bylo potvrzeno, že se staly místní akční skupinou pro realizace vlastní 

strategie v rámci programu LEADER+ a na tuto realizaci získaly peněžní prostředky od 

Evropské Unie. V první výzvě, které se zúčastnilo 48 MAS, se LAG Podralsko umístil 

mezi 16 nejlepšími v kategorii nejlépe fungující MAS. Na tento program navazuje 

současná činnost, pro kterou byly stanoveny priority a cíle, které jsou zahrnuty ve 

Strategickém plánu místní akční skupiny LAG Podralsko. 
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Podle strategického plánu LAG Podralska 2007–2013 (rok neuveden) je při realizaci  

a naplňování cílů a priorit Strategického plánu kladen velký důraz na: 

 

– Spolupráci veřejného, ziskového a neziskového sektoru  

– Vytvoření vztahu místních obyvatel k bydlišti a jeho okolí 

– Koordinaci stávajících aktivit v oblasti využívání 

společného rámce a přírodního bohatství 

– Aktivní zapojení členů MAS při práci s projekty 

– Zatraktivnění regionu 

 

Priority, které LAG Podralsko stanovil, vychází z dlouhodobých zkušeností a spolupráce 

s aktéry v oblasti daném regionu. Velký vliv na určení a sestavení priorit mělo místní 

šetření mezi potenciálními žadateli, vytvoření zájmových skupin, které pak byly následně 

zapojeny do příprav strategie. Díky spolupráci tak mohly vzniknout záměry, který byly 

podkladem pro stanovení priorit SPL. Podle SPL LAG Podralsko byly pro plánovací 

období 2007–2013 vytvořeny tyto priority:  

 

Priorita č. 1 – Obnova a rozvoj vesnic 

Tato priorita vychází z potřeb oprav a úprav budov, zařízení a veřejných prostranství. 

Hlavním důvodem vzniku této priority je pomoci obcím a městům s malým počtem 

obyvatel, kde rozpočty jsou velmi nízké a nemohou tak samy zrealizovat akce, které 

zkvalitní život v obci. Hlavním cílem je zkvalitnění života na venkově, zvýšením 

atraktivity venkova a diverzifikace ekonomických aktivit. 

Priorita č. 2 – Občanské vybavení a služby, podpora vzdělání 

V mikroregionu působí hodně aktivních zájmových sdružení a organizací v oblasti kultury, 

sportu, vzdělání a volnočasových aktivit pro všechny cílové skupiny, které mají 

nedostatečné technické zázemí pro svoji činnost. Z toho důvodu byla snaha o vytvoření 

této priority. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech 

investicemi, nejen do lidského potenciálu, ale i do technického zázemí pro sportovní, 

kulturní nebo volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. 
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Priorita č. 3 – Podpora cestovního ruchu 

Zařazení této priority do SPL bylo jasným cílem, protože mikroregion poskytuje obrovský 

potenciál v tomto odvětví. Cílem však není podpora velkých a vysoce finančně náročných 

aktivit, ale podpora drobnějších aktivit, aby pokryla co nejvíce rozsáhlé území. Realizací 

této priority může zahájit svou činnost nebo ji zkvalitnit, přispět k budování a úpravám 

naučných stezek, cyklo- a hipostezek. 

Priorita č. 4 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Smyslem této priority je podpora při zakládání nových a rozvoji existujících podniků 

nejmenší velikosti – mikropodniků. Dalé také podpora při zakládání a rozvoje nových 

živností v oblasti služeb, výroby a zpracování. Hlavním cílem je vytvoření nových 

pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktiv. 

Priorita č. 5 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

V území působnosti LAG Podralsko se nenachází jen velké množství velkých kulturních  

a historických památek, ale i menších méně významných památek. Všechny tyto památky 

stojí za vnesení do podvědomí místních obyvatel nebo návštěvníků regionu. Záchrana 

památek důležitých pro zachování kulturního dědictví venkova a zvýšení informovanosti  

o místní kultuře – historických specifikách je hlavním cílem této priority. 

Finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, opatření LEADER, slouží k naplňování 

cílů a priorit SPL. LAG Podralsko aktivně využívá tyto prostředky. Cíle o priority 

vytvářejí základ pro každou fiche, podopatření, které jsou pro žadatele velmi důležitým 

dokumentem. Na tomto základě lze podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova,  

osy IV. Leader. Podmínkou každé výzvy, která připomíná možnost čerpání finančních 

prostředků prostřednictvím realizace strategie LAG Podralsko, je zveřejnit rozpis fichí, 

které budou podporovány. Každá MAS se může rozhodnout, zda umožní potenciálním 

žadatelům žádat do všech fichí nebo budou vypsány pouze ty, jejichž cíle a priority 

vyžadují větší finanční podpory nebo, kde je předpoklad k čerpání vysokého převisu ze 

strany žadatelů. V současné době je stanoveno šest fichí:  
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1. Obnova a rozvoj vesnic – Jedná se o možnost získání dotace např. pro výstavbu  

a obnovu místních komunikací, obnovu veřejných prostranství, výstavbu chodníků, atd.  

Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a jejich 

organizace a zájmové sdružení právnických osob 

2. Občanské vybavení a služby – Projekty, které budou realizovány prostřednictvím této 

fiche přispějí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, ke zlepšení služeb  

a zvýšení atraktivity regionu 

3. Podpora cestovního ruchu (Ubytování, sport) – Cílem je podpořit projekty, které jsou 

zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu v oblasti ubytování a sportu. Žadateli mohou být 

zemědělští podnikatelé, nezemědělští podnikatelé, nestátní neziskové organizace a zájmové 

sdružení PO. 

4. Podpora cestovního ruchu (Rozhledny, pěší trasy, hipostezky a další stezky) 

V této fichi je snaha podpořit méně finančně náročné projekty, které se snaží rozvíjet 

regionální služby v cestovním ruchu. Podpořit také projekty na rozšíření a obnovu sítě 

cyklostezek, pěších tras a hipostezek. Žadateli mohou být jak zemědělští podnikatelé, tak i 

nezemědělští podnikatelé, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu. 

5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – Tato fiche je stanovena pro realizaci 

projektů chránící a rozvíjející  historické dědictví venkova, místní památky a cenné 

přírodní lokality. Tato fiche napomáhá ke zvýšení aktraktivity regionu pro místní obyvatele 

a návštěvníky. 

6. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – V této fichi je opatření zaměřeno na 

podporu zakládání nových a rozvoj již existujících podniků nejmenší velikosti. Hlavním 

cílem je vytvořit nová pracovní místa a rozvinout hospodářskou strukturu nezemědělských 

aktivit. 
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5.4.3 Úspěšné projekty LAG Podralsko o. s. 

 

V souladu se Strategickým plánem pro období 2007–2013 místní akční skupina  

LAG Podralsko vyhlásila už šest výzev k předání žádosti o finanční pomoc na projekty  

z IV. Osy, LEADER. V období 2008–2011 bylo úspěšně zrealizováno v pěti výzvách  

65 projektů, celkově mezi ně bylo alokováno přes 39 000 000 Kč. 

 

První výzva proběhla v roce 2008, na kterou byly otevřeny tři fiche (Obnova a rozvoj 

vesnic, Občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova). 

Celková částka, která byla alokována v průběhu této výzvy na tři fiche, činila okolo 

8 000 000 Kč. Díky ní bylo úspěšně zrealizováno 13 projektů (např. rozšíření dětského 

hřiště na Letné v Mimoni, otevření kostela sv. Bartoloměje v Doksech, rekonstrukce 

mlýnského náhonu, podpora společenských a volnočasových aktivit v Osečné, příjezdová 

komunikace v obci Zahrádky aj.).  

 

Druhá výzva proběhla v dalším roce, kde byla rozdělena částka okolo 11 000 000 Kč do  

17 projektů. Pro tuto výzvu bylo otevřeno pět fichí (Obnova a rozvoj vesnic, Občanské 

vybavení a služby, Podpora cestovního ruchu/N, Podpora cestovního ruchu/P,  Ochrana  

a rozvoj kulturního dědictví venkova). K nejznámějším úspěšným projektům patří: Oprava 

kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí, Zatraktivnění pláže lanovou prolézačkou, 

Obnova a zpřístupnění kulturní památky obce Tachov aj. 

 

V roce 2010 proběhla třetí výzva. Na tuto výzvu byly otevřeny čtyři fiche (Obnova  

a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Podpora cestovního ruchu/N, Podpora 

cestovního ruchu/P), kde mezi všechny byla rozdělena částka přes 11 600 000 Kč. Celkem 

se v této výzvě podařilo podpořit dvacet projektů, jako je např. rekonstrukce hřiště  

a oplocení v Sosnové, vytvoření venkovní učebny v Osečné a především  

Máchova stezka – naučná stezka pro pěší a cyklisty v Doksech.  

 

V loňském roce proběhly celkem dvě výzvy, na začátku roku a během roku. Na tyto výzvy 

byly otevřeny všechny stanovené fiche, kromě podpory zakládání podniků a jejich rozvoje. 

Částka, která byla rozdělena mezi vybrané projekty dosahovala skoro 11 000 000 Kč. 
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Celkový počet podpořených projektů je 25. Nejvíce nákladný projekt bylo vybudování 

víceúčelového hřistě v obci Zahrádky, dalším finančně náročným projektem bylo 

zatraktivnění a zvýšení vybavenosti parku ve Starých Splavech aj.).  

 

Poslední výzva proběhla v letošním roce a byly otevřeny všechny fiche. V této výzvě byly 

alokováno necelých 11 000 000 Kč mezi 18 projektů (např. modernizace MŠ a ZŠ  

v Osečné, vybudování nového dětského hřistě v Osečné, oprava místních komunikacích  

v obci Jestřebí aj.). 

 

Finanční prostředky byly rozděleny i na projekty, které probíhaly v rámci spolupráce  

s MAS Turnovsko. Díky této spolupráci byly zrealizovány dva projekty:  

U nás je taky hezky – I. etapa, U nás je taky hezky – II. etapa a druhý projekt byl  

,,Z Kokořínska do Podralska”. Výsledkem tohoto projektu je podrobný popis památek 

všech obcí, mapa s návrhen tematických tras a realizace čtyř odpočinkových zastavení na 

území každé MAS. V současné době probíhá další společný projekt ve spolupráci s MAS 

Turnovsko, MAS Skleněný Nový Bor a MAS Otevřené zahrady Jičínska, který se nazývá 

Živý venkov – tradice a současnost. Tento projekt zahrnuje kulturní a sportovní akce, trhy 

místních produktů, nákup vybavení pro použití na akcích. Na obrázku, který je zobrazen na 

straně 63 lze velmi dobře vidět projekty, které byly úspěšně zrealizovány na území 

působnosti LAG Podralsko o. s. v souladu se Strategickým plánem pro období 2007–2013. 
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Obrázek  8: Mapa úspěšných projektů v území působnosti LAG Podralsko o. s. 

Zdroj: Výzvy LAG Podralsko o. s. 

 

 

5.4.4 Hodnocení LAG Podralsko o. s. 

 

Stejně jako každý rok, tak i v roce 2011 proběhlo hodnocení činnosti místních akčních 

skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007–2013. Hodnocení 

MAS se uskutečnilo v létě a na podzim téhož roku. Na rozdíl od předešlých roků 

hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin v jejich kancelářích, ale formou 

prezentací na Ministerstvu zemědělství. Zástupci jednotlivých MAS museli představit svou 

činnost před hodnotící komisí formou veřejné prezentace a doložením dokladů 

v elektronické či písemné podobě. Komise se skládala ze zástupců Ministerstva 

zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a z Národní sítě MAS. Celkově 
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tato komise hodnotila 112 MAS. Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi 

oblastech:  

 

– Strategické dokumenty MAS 

– Personální zajištění činnosti MAS 

– Administrace výzev a výběr projektů v rámci 

Strategického plánu LEADER 

– Integrace a rozvoj MAS 

– Monitoring a evaluace MAS 

– Propagace MAS 

– Nadstavba aktivit MAS 

 

Poslední zmíněná oblast byla průřezová, místní akční skupiny mohly prezentovat činnosti,          

o kterých se domnívaly, že mohou posloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS. 

Podkladem pro hodnocení komisí byl dotazník, který byl vyplněn místními akčními 

skupinami. 

 

Všechny místní akční skupiny byly rozřazeny do čtyř skupin A, B, C a D podle počtu 

získaných bodů a do třech kol podle alokace finančních prostředků. Každá MAS mohla 

získat určitý počet bodů. Maximální počet bodů byl stanoven na 200 a minimální na 50, 

který mohla získat MAS. Všechny MAS, které jsou podpořené v Programu rozvoje 

venkova, dosáhly vyšší počet bodů než je minimální. Nejníže hodnocená MAS získala  

90 bodů a nejlépe hodnocená MAS obdržela od hodnotící komise 190 bodů.  

LAG Podralsko se zúčastnil prvního kola a získal 171 bodů, což ho rázem zařadilo do 

skupiny A neboli mezi nejlépe fungující MAS v České republice. Pro 48 vybraných MAS 

v rámci prvního kola a pro 32 MAS vybraných v rámci druhého kola výběru byly počty 

bodů pro zařazení do skupin stanoveny shodně. Pro dalších dodatečně vybraných 32 MAS 

byly bodové hranice nižší, protože roční alokace finančních prostředků těchto MAS 

zdaleka neodpovídá předešlým 80 MAS. Rozřazení MAS do skupin a bodová hranice 

prvního, tudíž i druhého kola vyjadřuje tabulka 8 na další straně. Nejlépe hodnocená MAS 

s celkovým počtem 190 bodů je Moravský kras a jako druhá s 189 body MAS Posázaví. 
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Tabulka 8: Rozdělení MAS do skupin a bodová hranice 1. a 2. kola 

Skupina 
Počet 
bodů Název skupiny Poznámky 

A 200 – 160  
Nejlépe fungující 
MAS 

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a 
aktivizující území 

B 
  

159 – 140 
  

Dobře fungující 
MAS 
  

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER  
(umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou 
strategii) 

C 139 – 120 Průměrná MAS splňují formální požadavky pro existenci a čerpání 

D 
  

119 – 50 
  

MAS, které by svůj  
přístup měly 
přehodnotit 

splňují pouze formální pravidla, jsou na hranici, toho 
co se od nich očekává 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Portál Mze (Hodnocení místních akčních skupin 2011) 

 

V následujícím obrázku 9 je podrobně zobrazeno hodnocení MAS v Libereckém kraji  

a jejich rozřazení do jednotlivých skupin podle počtu získaných bodů. Nejvíce úspěšnou 

MAS, a tudíž s největším počtem získaných bodů, je LAG Podralsko o. s., která je 

zařazena ve skupině A. Na dalším místě se umístila MAS ,,Přijďte pobejt!“ o. s. a MAS 

mikroregionu Frýdlantsko se shodným počtem bodů a byly zařazeny do skupiny B, neboť 

nesplňovaly hranici počtu získaných bodů pro skupinu A. Poslední hodnocenou MAS 

v Libereckém kraji je MAS Podještědí o. s., která získala nejmenší počet bodů  

v Libereckém kraji a splnila hranici jen pro skupinu D. 
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Obrázek 9: Úspěšnost MAS v hodnocení 2011 v Libereckém kraji 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Portál Mze (Hodnocení místních akčních skupin 2011) 
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5.4.5 SWOT analýza LAG Podralsko o. s. 

 

Tato analýza je jedním z nejdůležitějších podkladů k tvorbě Strategického plánu pro dané 

období. V současné době se organizace bude muset zaměřit na další tvorbu Strategického 

plánu pro rok 2014–2022, a tak aktualizovat svoji SWOT analýzu. LAG Podralsko má 

velkou řadu silných stránek a příležitostí, ale bohužel má i své slabé stránky a hrozby, 

které by měl minimalizovat nebo odstranit. Podrobný rozpis silný, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb je zobrazen v tabulce 9. Pro uvedenou SWOT analýzu byla provedena 

analýza konkurence v Libereckém kraji všech 9 MASek, které v tomto kraji působí (MAS 

Brána do Českého ráje, o. s., MAS Český ráj a Střední Pojizeří, o. p. s., MAS Kozákov,  

o. s., MAS Mikroregionu Frýdlantsko, o. s., MAS Podještědí, o. s., MAS “Přijďte pobejt!“, 

o. s., MAS Turnovsko, o. s. a Rozvojové centrum Českokamenicka , o. p. s.).  

 

Tabulka 9: SWOT analýza LAG Podralsko o. s. 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts) SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

Alokace finančních prostředků bez ohledu 
na členství nebo nečlenství subjektů 

Špatný stav místních a státních komunikací, ztráta 
obyvatel 

Velké množství přírodních a historických 
zajímavostí a kulturních památek Malá informovanost o iniciativě LEADER 

Profesionální poskytování poradenství 
Velké množství nevyužívaných objektů v obci 
Ralsko 

Nejlepší MAS v Libereckém kraji Nízká úroveň vzdělanosti 

Zkušenosti a kvalitní nápady personálu Absence vlastních prostředků místní akční skupiny 

Zapojení zemědělců do metod LEADER 
Nedostatečně rozvinuté partnerské vztahy 
strategických subjektů v regionu 

Dovednosti s přípravou a realizací místní 
rozvojové strategie 

Existence starých zátěží (těžba uranu, černé 
skládky) 

Zkušenosti s metodou LEADER 
Nedostatečně rychlá komunikace díky vysokému 
vytížení organizace 

Rozvoj spolupráce s obcemi a mikroregiony   
Existence příznivých podmínek pro 
zemědělskou prvovýrobu   

Rozvinutá síť cyklostezek a tradice v oblasti 
cestovního ruchu 
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PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) HROZBY (Threats) 

  
Existence partnerství, které umožňuje práci 
na společných projektech 

  
Ztracení členského příspěvku v případě ztráty členů 

Rostoucí zájem o metodu LEADER 
Zmenšení území působnosti, a tím i nižší finanční 
prostředky k přerozdělení 

Možnost využít zkušenosti z předcházejícího 
program. období Vysoké vytížení organizace, nestíhání termínů  

Možnost být nejlepší MAS v ČR Nedostatek finančních zdrojů 
Využití státních a evropských podpůrných 
programů pro podporu zemědělství, lesnictví 
a rozvoj venkova Legislativní bariéry 
Rozvoj podnikatelských aktivit neboli 
potenciálních sponzorů Konkurence z ostatních MAS 

Uplatnění zahraničních investorů Další pokles zemědělské výroby  
Podpora řemesel a dalších živností, malého a 
středního podnikání Nezájem investorů o podporu organizace 

Rozvoj cestovního ruchu 

Alokace finančních prostředků bez ohledu na 
členství nebo nečlenství subjektů, což by mohlo 
vést ke snížení počtu členů 

Získání nových členů a členských příspěvků   
Rozšíření území působnosti, a tím i vyšší 
finanční prostředky k alokaci   

Výhoda členství ČR v Evropské unii, nové 
možnosti financování   

    
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

6 Marketingový výzkum LAG Podralsko o. s.  
 

Marketingový výzkum pro organizaci LAG Podralsko probíhal v měsících  

únor a březen 2012. Poté byl následně zpracován a vyhodnocen. V závěru kapitoly je 

uvedeno vyhodnocení výsledků výzkumu a navrhnuta doporučení. Dotazování proběhlo 

v celém území působnosti vybrané místní akční skupiny.  

 

 

6.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo získat informace od členů i nečlenů, jak s nimi spolupracuje  

a komunikuje LAG Podralsko, jaký nástroj komunikace jim nejvíce vyhovuje a také, jak 

jsou spokojeni s celkovou komunikací. Cílem bylo také získat podklady, díky kterým by 

LAG Podralsko mohl rozvíjet své silné stránky, odstranit nedostatky, a tak zlepšit svoji 

současnou pozici na trhu. Na základě těchto podkladů budou navržena doporučení, jak 

pozici místní akční skupiny LAG Podralsko zlepšit. Očekávaným přínosem 

marketingového výzkumu bylo získat informace, které se týkaly spokojenosti komunikace 

subjektů v celém územím působnosti organizace. 

 

 

6.2 Zdroje dat 

 

Především se jednalo o primární data, která byla získána odpověďmi respondentů na 

jednotlivé otázky v dotaznících. Také byla získána sekundární data, která byla poskytnuta 

manažerkou místní akční skupiny. Jednalo se především o kontakty celého území 

působnosti.  
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6.3 Příprava výzkumného projektu 

 

Nejdříve bylo potřeba se domluvit s manažerkou, jak výzkum bude probíhat a jaké 

informace jsou požadovány od organizace. Poté byly navrženy jednotlivé otázky, jejich 

pořadí a struktura dotazníku (Příloha B). Dotazník byl vytvořen v programu Word, a tak 

respondenti mohli zaškrtávat své odpovědi a vypisovat své názory. Jelikož se jednalo  

o písemné elektronické dotazování, byl kladen velký důraz na formulaci otázek. Před 

samotným dotazováním bylo provedeno testování na nezávislých osobách. Při tomto 

testování nebyly zjištěny žádné velké nedostatky, vše bylo pro respondenty pochopitelné  

a jasné. Následně došlo jen k estetickým úpravám. V plánu bylo oslovit členy i nečleny 

v území působnosti. Aby byla co největší návratnost, sama manažerka rozeslala všem 

respondentům dotazníky a požádala je o zaslání zpět.  

 

Dotazník se skládal ze tří hlavních částí. Důraz byl kladen na úvodní seznamovací část 

v dotazníku, kde respondenti byli seznámeni s účelem výzkumu. V další části byly otázky 

týkající se charakteristiky respondentů. Dále následovala část, která se týkala spolupráce 

dotazovaných s LAG Podralsko. Závěrečná část dotazníku byla zaměřena na získání 

informací o komunikaci a spokojenosti s komunikací aj. dotazovaných s místní akční 

skupinou. V dotazníku byly použity otevřené i uzavřené otázky. Otevřené otázky umožnily 

respondentům vyjádřit svůj názor k tomu, co by chtěli změnit a s čím jsou dále spokojeni 

nebo nespokojeni. Tyto otázky měly pouze doplňkový charakter. V dotazníku převažovaly 

uzavřené otázky. Byly zde otázky, na které respondent mohl stručně odpovědět ANO či 

NE, anebo hodnotit celkovou spokojenost aj. pomocí poměrové škály. Součástí dotazníku 

byl průvodní dopis, který motivoval respondenty k vyplnění dotazníku. 

 

Termín k vrácení vyplněného dotazníku byl stanoven na 29.2.2012, v tomto kole se vrátilo 

30 dotazníků. Poté proběhlo druhé kolo prostřednictvím telefonické prosby a upozornění 

na důležitost vyplnění a zaslání zpět dotazníků. V tomto kole se vrátilo 13 dotazníků. Třetí, 

tudíž poslední kolo dotazování proběhlo pomocí znovu zaslaného e-mailu jako v prvním 

kole. Celkově se podařilo získat 56 dotazníků z 76 rozeslaných. 
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6.4 Analýza informací a statické zpracování 

 

Celkově bylo získáno 56 dotazníků. Tyto dotazníky byly roztříděny a nevyhovující kusy 

byly následně vyřazeny. To se týkalo pouze dvou dotazníků. Ke statickému zpracování 

bylo tedy použito 54 dotazníků. Zpracování probíhalo v programu Excel. Všechny 

odpovědi byly nejprve zapsány do tabulky a následně byl vygenerován graf ke každé 

otázce. 

 

 

6.5 Závěrečná zpráva a prezentace výsledků 

 

Na konci marketingového výzkumu byla zpracována závěrečná zpráva, prezentace 

výsledků a doporučení, které by mohly být pro místní akční skupinu LAG Podralsko o. s. 

prospěšné při zvyšování spokojenosti komunikace subjektů v celém jejím území 

působnosti. Výsledky dat zpracovaných pro marketingový výzkum jsou prezentovány 

graficky v následující kapitole.  

 

 

6.6 Vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu  

 

První část dotazníku byla tvořena třemi otevřenými otázkami, kde respondenti měli vyplnit 

údaje o sobě a své organizaci. Další otázka už byla zaškrtávací, kde respondenti museli 

zaškrtnout své členství. V další části respondenti měli uvést, jakým způsobem s nimi 

organizace komunikuje a jaký nástroj komunikace preferují. Měli také vyjádřit svůj zájem 

o rozšíření služeb místní akční skupiny. Na závěr mohl každý vyjádřit svoji spokojenost 

s jednotlivými znaky a uvést svůj návrh na zlepšení komunikace. 
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6.6.1 Návratnost dotazníků 

 

Celkem bylo rozesláno 76 dotazníků. Dotazníky byly rozeslány celému území působnosti, 

jak veřejnému, soukromému, tak i neziskovému sektoru včetně členů LAG Podralsko o. s. 

Celková návratnost činila skoro tři čtvrtiny, což odpovídá 74 % a bylo tedy získáno  

56 dotazníků z 76 rozeslaných. 
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Obrázek 10: Návratnost dotazníků 

Zdroj: Vlastní 

 

Návratnost dotazníků probíhala ve třech kolech. Nejvíce respondenti reagovali a zasílali 

vyplněné dotazníky zpět v prvním a posledním kole. V prvním kole se z celkových  

76 vrátilo 30 dotazníků (39 %). Nejméně získaných bylo ve druhé kole, kde odpovědělo  

28 % respondentů.  

 

 

6.6.2 Charakteristika respondentů 

 

Dotazování neprobíhalo anonymně. K charakteristice respondentů sloužila první část 

dotazníku, kde byly zakomponovány tři otázky. V těchto otázkách museli respondenti 

uvést jméno, pokud se jednalo o fyzickou osobu nebo zastupovali organizaci. Dále pak 
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museli uvést název a sídlo organizace nebo bydliště fyzické osoby. Tyto otázky rozdělily 

respondenty na veřejný, soukromý a neziskový sektor. Další otázka, kterou už museli 

respondenti zakřížkovat, rozdělila respondenty na členy a nečleny LAG Podralsko o. s.  

 

Souhrnné informace vystihují následující grafy.  
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Obrázek 11: Struktura respondentů dle právní subjektivity 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 12:  Struktura respondentů dle členství v LAG Podralsko o. s. 

Zdroj: Vlastní 
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Marketingového výzkumu se celkově zúčastnilo 54 respondentů. Z toho bylo 39 obcí  

a měst, které tvořily veřejný sektor. Soukromý sektor tvořily jen tři organizace a poslední 

neziskový sektor 12 respondentů. Účast veřejného sektoru činila 72 %, soukromého 

sektoru 6 % a neziskového sektoru 22 %. 

 

Nejvíce odpovídali členové LAG Podralsko o. s., z celkového počtu 54 respondentů jich 

odpovědělo 41, což tvořilo 76 % a zbylých 13 respondentů členy této organizace nejsou. 

Skoro třetina (24 %) respondentů uvedlo, že netvoří členskou základnu LAG Podralsko. 

 

 

6.6.3 Současná spolupráce s LAG Podralsko o. s. 

 

V první části dotazníku byly položeny respondentům otázky na spolupráci s místní akční 

skupinou. Jedna otázka byla zaměřena na spolupráci prostřednictvím výzev, které 

vyhlašuje pravidelně LAG Podralsko. Další otázka byla zaměřena na účast na akcích, které 

pořádá místní akční skupina.  
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Obrázek 13: Počet respondentů, kteří spolupracují prostřednictvím výzev s LAG 

Podralsko 

Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 14: Účast respondentů na akcích, které pořádá LAG Podralsko 

Zdroj: Vlastní 

 

Bylo zjištěno, že 24 respondentů pravidelně využívá výzev k získání dotací,  

18 respondentů je využívají jen občas. Další dva respondenti uvedli, že ještě nevyužili 

žádnou výzvu, ale v budoucnu ji plánují využít. V další otázce respondenti měli uvést svoji 

účast na akcích, které pořádá místní akční skupina. Lze si všimnout, že pravidelná účast na 

akcích je u 26 respondentů. O trochu méně respondentů (19) odpovědělo, že se sice účastní 

akcí, ale nepravidelně a zbylých 9 se neúčastní akcí, které pořádá místní akční skupina 

vůbec.  

 

 

6.6.4 Komunikace území působnosti s LAG Podralsko o. s. 

 

V dotazníku byly následně položené i další otázky. Jednou z nich byla, jaký nástroj místní 

akční skupina LAG Podralsko využívá nejčastěji ke komunikaci se subjekty v území 

působnosti. Respondenti zde mohli zaškrtnout i více odpovědí. Dále byl dotazník zaměřen, 

jakým nástrojem by si přáli komunikovat respondenti. Výsledky jsou graficky zobrazeny  

v následujících obrázcích. 
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Obrázek 15: Nejčastější způsob komunikace  LAG Podralsko se subjekty v území 

působnosti 

Zdroj: Vlastní 

Jak si lze všimnout, organizace LAG Podralsko nejčastěji komunikuje se subjekty v území 

působnosti přes elektronickou poštu, resp. přes e-mail. To činí okolo 31 %, což je  

53 respondentů. Tento nástroj komunikace je zdarma a dokáže oslovit co nejvíce lidí. Dále 

organizace nejčastěji komunikuje přes telefon (skoro 30 %), a pak přes osobní setkání, 

které tvoří 27 %. Také si lze všimnout, LAG Podralsko komunikuje všemi nástroji, které 

vyhovují subjektům v území působnosti. Respondenti uvedli, že další nástroj nechtějí  

a současné nástroje komunikace jim vyhovují. 
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Obrázek 16: Nástroj komunikace, který nejvíce preferují subjekty v území působnosti 

Zdroj: Vlastní 

 

Na otázku jaký způsob komunikace Vám nejvíce vyhovuje respondenti měli uspořádat 

nástroje komunikace LAG Podralsko podle jejich preferencí. Vyhodnocení probíhalo, že 

nástroj, který byl označen nejdůležitějším kritériém dostal podle respondentů číslo jedna  

a byl ohodnocen 7 body. Další nástroj, označen číslem dva (druhé nejdůležitější kritérium) 

byl ohodnocen 6 body, atd. 

Subjekty v území působnosti nejvíce preferují komunikaci přes osobní setkání, okolo  

25 %. Bohužel osobní setkání zabírá mnoho času, který pak organizaci chybí na svou 

práci. Dalším nástrojem, přes který chtějí subjekty v území působnosti organizace 

komunikovat, je e-mail a jak si lze všimnout, organizace s ním nejčastěji komunikuje.  

Z tohoto hlediska lze uznat, že organizace komunikuje nástroji, které si žádají subjekty  

v území působnosti. 

 

 

 



77 

 

6.6.5 Rozšíření služeb LAG Podralsko o. s. 
 

Další část dotazníku byla zaměřena pro potřebu manažerky organizace, která 

prostřednictvím tohoto dotazníku chtěla zjistit zájem o rozšiřování jejich služeb. Úkolem 

této otázky bylo zjistit zájem o rozšíření služeb, a pokud se zájem prokázal, respondenti 

museli vlastními slovy napsat o jaké služby nebo oblast by stávající služby chtěli rozšířit. 
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Obrázek 17: Zájem respondentů o rozšíření služeb 

Zdroj: Vlastní 

 

Ačkoli tato otázka dala dotazovaným možnost představivosti o rozšíření služeb 

v organizaci LAG Podralsko, pouze 20 dotazovaných projevilo zájem, což odpovídá 52 %. 

Dalších 15 % zájem o rozšíření služeb nemá a zbylých 33 % neví, zda mají zájem nebo ne.  

 

Respondenti, kteří vyjádřili svůj zájem, se většinou shodli na následujícím: 

 

– Rozšíření poradenství o další dotační zdroje (v oblasti nadací, operačních 

programů, švýcarských a norských fondů aj.) 

– Rozšíření poradenství s novelou Zákonu o veřejných zakázkách 

– Poskytování přednášek ohledně zadávání zakázek 

– Rozšíření poradenství v oblasti mezinárodní spolupráce, státní dotace aj. 

– Rozvoj v oblasti intenzivní propagace regionu 

– Rozšíření poradenství v zemědělství převážně pro drobné farmy 
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LAG Podralsko nabízí sice velké množství služeb, ale určitě své stávající služby rozšíří  

o další, které respondenti uvedli. 

 

 

6.6.6 Spokojenost s komunikací a ostatními služby LAG Podralsko o. s. 

 

U jedné otázky respondenti ohodnotili, zda je komunikace pro ně důležitá. U další otázky 

mělo dotazovaní hodnotit spokojenost u 7 znaků, které byly předem stanoveny. 

K hodnocení spokojenosti subjektů v území působnosti byl využit formát dotazování 

s pětistupňovou hodnotící škálou (Velmi spokojen/a, Celkem spokojen/a, Nevím, Spíše 

nespokojen/a, Velmi nespokojen/a).  

 

V níže uvedených grafech je rozbor uvedených otázek. 
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Obrázek 18: Hodnocení respondentů, zda je pro ně komunikace důležitá 

Zdroj: Vlastní 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že většina subjektů v území působnosti, okolo 94 %, považuje 

komunikaci za velmi důležitou při spolupráci s LAG Podralsko a jen malá část, která 

odpovídá 6 % za trochu důležitou. Lze tedy uvést, že komunikace s LAG Podralsko o. s. je 

velmi důležitá při spolupráci. 
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Jak už bylo zmíněno, další otázka vypovídala o spokojenosti 7 předem stanovených znaků 

(s úrovní informace, s rychlostí komunikace, s webovými stránkami, se zpravodajem, 

s konzultacemi, s poradenskou činností, s celkovou komunikací). Následující obrázek 

ukazuje spokojenost subjektů v území působnosti s úrovní poskytovaných informací  

a s rychlostí komunikace. Je z něj zřejmé, že většina respondentů, která tvoří 86 %, je 

velmi spokojena s úrovní poskytovaných informací a jen 14 %, které odpovídají šesti 

respondentům, je celkem spokojeno. Také je patrné, že LAG Podralsko o. s. poskytuje 

celkem rychlou zpětnou vazbu, s kterou je velmi spokojeno 83 % neboli 35 respondentů, 

12 % respondentů je celkem spokojeno a poslední zbývající dva respondenti (5 %) nevědí, 

zda jsou spokojeni nebo ne. Respondenti jsou více spokojeni s úrovní informací, které 

poskytuje organizace,  než s její zpětnou vazbou.  

 

� Spokojenost respondentů s prvními 2 znaky (s úrovní informace, s rychlostí 

komunikace) 
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Obrázek 19: Spokojenost respondentů s rychlostí komunikace a s úrovní informace 

Zdroj: Vlastní 
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� Spokojenost respondentů s dalšími 2 znaky (s webovými stránkami, se 

zpravodajem) 
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Obrázek 20: Hodnocení spokojenosti respondentů s webovými stránkami a se 

zpravodajem 

Zdroj: Vlastní 

 

Z  obrázku lze vidět, že sice 28 respondentů, což je 52 %, jsou velmi spokojeni, ale 

podstatně vyvážená část, kterou tvoří 20 respondentů (37 %) jsou celkem spokojeni. 

Zbývajících 6 respondentů nejsou rozhodnuti. Podobná je i spokojenost se zpravodajem, 

kde více než polovina je velmi spokojena. Dalších 14 respondentů, což tvoří 26 %, jsou 

celkem spokojeni a menší počet respondentů má neutrální vztah ke zpravodaji. 

 

Pro organizaci z toho vyplývá, že by měla trochu zlepšit své současné webové stránky  

a popřípadě i svůj zpravodaj (vydávaný dvakrát ročně), aby dosáhla vyšší spokojenosti 

subjektů v území působnosti v těchto faktorech. 
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� Spokojenost respondentů v oblasti poskytování služeb LAG Podralsko o. s. 
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Obrázek 21: Hodnocení spokojenosti respondentů s konzultacemi a s poradenstvím LAG 

Podralsko o. s. 

Zdroj: Vlastní 

 

Předchozí obrázek vyjadřuje, že skoro stejný počet respondentů je velmi spokojen, jak 

s konzultacemi, tak i s poradenskou činností, tento počet převyšuje 90 % . Dále jen 7 % je 

celkem spokojeno a pouhé 2 % neví, zda jsou spokojena s konzultacemi. U poradenství je 

to podobné, 4 % respondentů, což odpovídá 2 respondentům, jsou celkem spokojena  

a shodný počet respondentů neví, zda je spokojen nebo ne. 

 

Na závěr lze uvést, že LAG Podralsko poskytuje konzultace a poradenství, s kterými jsou 

subjekty v území působnosti většinou velmi spokojeny. 

 

Posledním znakem, kde dotazovaní hodnotili svoji spokojenost, byla celková komunikace.  

S celkovou komunikací byla většina velmi spokojena. Tuto většinu tvořilo 50 respondentů 

a zbylý 4 byly jen celkem spokojeni. Jedná se jen o malou část, která činí pouhých 7 %.  
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Závěrem se může uvést, že subjekty v území působnosti jsou velmi spokojeny  

s komunikací místní akční skupiny LAG Podralsko o. s.  
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Obrázek 22: Spokojenost respondentů s celkovou komunikací LAG Podralsko 

Zdroj: Vlastní 

 

 

6.6.7 Připomínky a vlastní návrhy respondentů 

 

Poslední dvě otázky v dotazníku byly konstruovány jako otevřené. Zde mohl každý 

respondent vyjádřit svoje názory, připomínky, pochvaly ale i stížnosti.  

 

V první otázce respondenti mohli uvést, s čím jsou dále spokojeni či nespokojeni a v další 

otázce návrhy na zlepšení komunikace. Tuto možnost volného vyjádření využilo jen  

15 respondentů. Tyto otázky měly jen doplňkový charakter, kde cílem bylo zjistit podněty, 

které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti subjektů v území působnosti a nezjistily se 

z předchozích bodů dotazníku.  
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Všichni respondenti, kteří odpověděli, se shodli, že jsou nejvíce spokojeni s: 

 

– poskytování aktuálních informací 

– s profesionalitou nabízených konzultací 

– s osobním přístupem k řešenému problému 

– s vysokou úrovní komunikace 

– s individuálním přístupem ke klientovi 

– s rychlým a velmi účinným řešením problémů aj. 

 

Bohužel i několik respondentů bylo nespokojeno, ale jen s neadekvátní alokací finančních 

prostředků při stále narůstajícím počtu žadatelů o dotaci. Poslední otázka dávala možnost 

respondentům uvést jakýkoliv návrh na zlepšení komunikace s LAG Podralsko o. s. Této 

možnosti nevyužil nikdo z dotazovaných. 

 

 

6.7 Shrnutí výsledků výzkumu 

 

Úvodní část výzkumného šetření obsahovala otevřené otázky. Tyto otázky, které byly 

určené pro segmentaci subjektů v území působnosti, ukazály, že se nejvíce do výzkumu 

zapojil veřejný, následně neziskový a na konec ziskový sektor. Tyto respondenti byli 

rozděleny podle členství. Nejvíce bylo členů LAG Podralsko. Výsledky nebyly 

překvapivé, protože organizace velmi často spolupracuje s veřejným sektorem a skoro 

všichni subjekty v území působnosti tvoří její členskou základnu.  

 

Otázky v úvodní části dotazníku měly také zjistit, jak často subjekty v území působnosti 

využívají výzev k podání žádostí o dotace LAG Podralsko o. s. a jaká je jejich účast na 

akcích pořádající LAG Podralsko o. s. Bylo zjištěno, že spolupráce s LAG Podralsko je 

velmi aktivní. Nadpoloviční většina respondentů podává pravidelně žádost o dotaci a 33 %  

jen občas. Velký počet žádostí o dotace způsobuje vysoký převis nad alokací finančních 

prostředků a to způsobuje nespokojenost subjektů v území působnosti. Tento převis se 

pohybuje v řádech miliónů a LAG Podralsko musí dobře zvážit, který projekt se zrealizuje.  
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Další část dotazníku byla zaměřena na komunikaci LAG Podralsko a preference 

respondentů v této oblasti. Z šetření bylo zřejmé, že organizace nejvíce komunikuje přes 

elektronickou poštu, telefon a až pak osobní schůzky. Komunikace této MAS je aktivní, 

každou chvíli informuje subjekty v území působnosti o nějaké novince či akci. 

Respondentům vyhovují stávající nástroje komunikace a nepřejí si už další nástroj. Nejvíce 

preferují osobní setkání a e-mail (20 %). Osobní setkání organizaci zabírá mnoho času,  

a tak se snaží komunikovat hlavně přes elektronickou poštu, což činí 31 %. 

 

Další část výzkumného šetření byla zaměřena na zjištění spokojenosti s komunikací 

subjektů v území působnosti LAG Podralsko o. s. a zabývá se hodnocením znaků této 

spokojenosti. Mezi znaky bylo zvoleno 7 položek, které tvoří hlavní část výzkumu. Tyto 

znaky byly hodnoceny velmi pozitivně. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejméně 

pozitivně hodnoceným znakem byl zpravodaj LAG Podralsko, který je vydáván dvakrát 

ročně v elektronické či tištěné verzi. Polovina respondentů je velmi spokojena,  

26 % respondentů celkem spokojeno a zbývající respondenti nevědí. Podobně byl na tom  

i další hodnotící znak – webové stránky LAG Podralsko o. s. U tohoto znaku bylo velmi 

spokojeno 52 % respondentů a 37 % spíše spokojeno. Nejvíce pozitivních odpovědí získala 

poradenská činnost, kterou hodnotilo pozitivně přes 96 % respondentů, z nichž 92 % bylo 

velmi spokojeno, zbylý 4 % nevěděly, zda jsou spokojené nebo nejsou. 

 

Když respondenti měli vyjádřit svoji spokojenost s celkovou komunikací, tak 93 % uvedlo, 

že je velmi spokojeno a zbylých 7 % celkem spokojeno. Organizace tedy poskytuje 

výbornou komunikaci, se kterou jsou subjekty v území působnosti převážně velmi 

spokojeny.  

 

Komunikace probíhá dvěma směry. Ze strany LAG Podralsko je výborná komunikace, ale 

bohužel na straně subjektů v území působnosti to tak není. Z této strany není dostatečná 

zpětná vazba. Velmi obtížné bylo zajistit co největší návratnost dotazníků. Tato návratnost 

musela proběhnout ve třech kolech, aby bylo získáno co nejvíce dotazníků. Skoro po 

měsíci se podařilo získat zpět 74 % všech rozeslaných dotazníků.  
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Respondenti v závěrečné části dotazníků mohli uvést své návrhy, připomínky aj. Mezi 

nejčastěji uváděné návrhy bylo posílení kanceláře o další pracovní sílu, aby byl větší 

prostor pro osobní setkání a zrychlila se tím komunikace LAG Podralsko.  

Naopak z pozitiv respondenti velmi často zdůrazňovali profesionální přístup pracovníků 

organizace, komplexnost poskytovaných služeb a vysokou kvalitu poskytovaných 

informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

7 Návrhy na zlepšení komunikace organizace 
 

V této kapitole jsou navržena podle výsledků výzkumu doporučení, která mohou vést ke 

zvýšení spokojenosti subjektů v území působnosti LAG Podralsko o. s. a upevnění jeho 

pozice na trhu, díky zlepšení komunikace a propagace.  

 

Pomocí marketingového výzkumu byly zjištěny přednosti, ale i slabé stránky organizace. 

Slabé stránky ukázaly její nedostatky, které by se měla organizace snažit odstranit. 

Největší předností LAG Podralsko je poskytování poradenské služby na vysoké úrovni  

a profesionální přístup pracovníků. Velkým nedostatkem bylo zjištění, že organizace sice 

poskytuje odborné poradenství, ale její rychlost komunikace je pomalá a dalším 

nedostatkem jsou webové stránky. 

 

 

7.1 Zlepšení konkrétních oblastí komunikačních kanálů 

 

Toto zlepšení bude mít význam, jen když dojde ke zlepšení všech problémových kanálů 

dohromady, ne jen jednoho nebo dvou z nich. Jedná se tedy o určitý balíček inovace 

komunikačních kanálů, který by v konečném důsledku měl mít pozitivní vliv.  

 

Na začátku je třeba, aby LAG Podralsko o. s. upustil v některých bodech od konvencí  

a postupů, které používá a zkusil část prostředků investovat do nových nebo zlepšení 

stálých komunikačních kanálů (např. webové rozhraní, podpora prodeje, P.R. aj.) s nadějí, 

že se mu v budoucnu investice mnohonásobně vrátí. To vše ale musí proběhnout za 

předpokladu, aby byly i nadále splněny podmínky Národní sítě MAS České republiky. 

 

Vzájemnou propojenost ukazuje obrázek 23 na další stránce. 
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Obrázek 23: Propojenost komunikačních kanálů LAG Podralsko o. s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

7.1.1 Komunikace pomocí marketingové kampaně 

 

Pro organizaci LAG Podralsko o. s. je velmi důležité udržet si své členy a ostatní subjekty 

v území působnosti. Zároveň i noví potenciální členové a subjekty v území působnosti jsou 

pro LAG Podralsko nepostradatelní. Čím větší území působnosti organizace bude mít, tím 

více získá finančních prostředků k alokaci. Je tedy potřeba mít kvalitní marketingovou 

kampaň. 

 

Co se týká současné marketingové kampaně, organizace se zaměřuje, jak na stávající, tak  

i potenciální uchazeče o spolupráci s LAG Podralsko. K současné kampani LAG Podralsko 

využívá svůj zpravodaj, podporu prodeje aj.  

 

 

                    LAG PODRALSKO 

 
OSOBNÍ PŘÍSTUP, 
KONZULTACE 

MARKETINGOVÁ 
KAMPAŇ 
   

NOVÉ WEBOVÉ  
ROZHRANÍ 

Zákazník = žadatel o 
dotaci vstupující do 
procesu 
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Obrázek 24: Ukázka zpravodaje místní akční skupiny PODRALSKO 

Zdroj: LAG Podralsko o. s. 

 

Organizace vydává dvakrát ročně, v tištěné i v elektronické podobě, svůj zpravodaj, kde 

informuje veřejnost o svém působení, činnostech a projektech. O úspěšně zrealizovaných 

projektech zprostředkovaných LAG Podralsko informují i zpravodaje obcí a měst. 

Organizace ke své kampani využívá také účast na výstavách, kde prezentuje svoji činnost  

i pomocí reklamních předmětů. Posledním nástrojem kampaně jsou propagační materiály, 

které jsou k dispozici na zrealizovaných akcích nebo přímo v LAG Podralsko o. s. (např. 

flash disc, keramika a pexeso s logem aj.).  

 

Organizace při svém časovém a finančním vytížení má dostatečnou kampaň, a tak je velmi 

obtížné doporučit její zlepšení. Jedním z návrhů/doporučení je vymyslet novou reklamní 

kampaň, která by byla přímo zaměřena na potenciální uchazeče s názvem  

,,Podejte si s námi žádost o dotaci z programu LEADER a EU on-line zdarma.“ Tato 

kampaň může být inzerována (ať už pravidelně nebo v době před podáváním dotací) 

v místních zpravodajích nebo v regionálních novinách. Dále mohou být vytvořeny 

bannery, které mohou být vyvěšeny na viditelných místech. Posledním doporučení může 

být využití místní regionální televize, která umožňuje zdarma reportáže. V současné době 

LAG Podralsko využil této možnosti a poprvé od jeho vzniku probíhá jeho reportáž. 

 

Je třeba konstatovat, že v současné době zájem o členství a o rozšíření území působnosti 

aktuálně roste.  
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7.1.2 Komunikace pomocí konzultací 

 

Organizace poskytuje odborné poradenství a umožňuje konzultace. Jak už bylo zjištěno 

z výzkumu, komunikace LAG Podralsko není moc rychlá a to hlavně díky velkému 

časovému vytížení organizace způsobené i pracovními cesty zaměstnanců za účelem 

monitorování plnění některých projektů. Vytížení organizace je také způsobeno 

poskytováním odborných konzultací zdarma v neomezené míře. Snad proto lze navrhnout 

rozdělení služeb na standardní, standardní plus a nadstandardní služby. 

 

1) Služby standardní 

Tyto služby by mohl využívat každý subjekt v území působnosti. V rámci těchto služeb by 

byl zahrnut určitý počet konzultací při zpracování žádostí o dotace, granty aj., monitoring 

dotačních titulů, možnost získání informačních publikací. Tyto služby by byly 

poskytovány zdarma. 

 

2) Služby standardní plus 

Tyto služby by byly poskytovány členům organizace. Jednalo by se o rozšíření 

standardních služeb o větší počet konzultací, možnost přípravy projektů, aktivní spolupráci 

s jednotlivými členy, možnost účastnit se na vytváření jednotlivých fichí. Všechny tyto 

služby by byly poskytnuty za členský příspěvek, který nyní činí v LAG Podralsko  

1000 Kč/rok. Proto by se vyplatilo stát se členem a LAG Podralsko by tak získal nové 

členy a stal by se silnější MAS na trhu. 

 

3) Služby nadstandardní 

Tyto služby by mohl využít každý, ale musel by si je zaplatit. Jednalo by se o předešlé 

služby, o vytvoření a zajištění realizace projektů v rámci programu LEADER nebo v jiném 

dotačním programu, neomezený počet konzultací, komunikace s odpovědnými úřady  

a investicemi resp. komplexní dotační management. Placení těchto služeb může zájemce 

odradit, ale cena by nebyla moc vysoká jako v jiných agenturách, které poskytují takové 

služby. Na každé služby by měl LAG Podralsko vyhrazen určitý časový blok a proškolené 

zaměstnance, kteří by se specializovali na určitou část služby či daného problému při 
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procesu podávání žádostí a projektů s přílohami do programu LEADER. To by mohlo 

zefektivnit fungování celé organizace a tedy i klienti by to zajisté ocenili.  

 

K  tomu je třeba zveřejnění ceníku a informování o těchto novinkách, nejdříve stávajícím 

členům. Hrozí však i ztráta členů nebo boj s konkurencí, který může vzniknout. 

 

LAG Podralsko o. s. by tímto rozdělením služeb získal více času na svoji práci, 

komunikace by byla rychlejší a organizace by v budoucnu mohla rozšířit své činnosti o jiné 

aktivity a zkoušet čerpat finanční prostředky i z jiných dotačních titulů než doposud.  

 

Další doporučení, jak by organizace mohla získat více času je pořádání přednášek ke každé 

výzvě. Výzvy probíhají dvakrát ročně a všichni jsou o nich informováni přes e-mail nebo 

webové stránky. Těchto přednášek by se mohl účastnit každý, kterého se výzva týká.  

V rámci přednášky by byl prostor i k otázkám jednotlivých zájemců. LAG Podralsko by už 

nemusel poskytovat individuálně každému poradenství a konzultace, čím by získal více 

času. 

 

 

7.1.3 Komunikace pomocí nového webového rozhraní 

 

LAG Podralsko si spravuje své webové stránky, které velmi často aktualizuje. Podle 

výzkumu je zřejmé, že respondenti jsou méně spokojeni s těmito stránky. Organizace 

v budoucnu bude potřebovat nový webový systém, který splňuje požadavky obou stran 

komunikace. Na jedné straně je správce neboli LAG Podralsko, a na druhé straně žadatel  

o dotaci, který splňuje kritéria být žadatelem. Jedním z kritérií může být působení žadatele 

v území působnosti organizace. Tento webový systém na současných webových stránkách 

chybí a je zřejmé, že by velmi usnadnil komunikaci s LAG Podralsko o. s.  

 

V novém systému při vypsání výzvy dané fiche by správce zadal do systému potřebná 

data. Tento systém by následně vygeneroval co nejjednodušší webový formulář k vyplnění 

žádosti o dotaci (návrh formuláře ukazuje Příloha C) a žadatel o dotaci by jej mohl po 

zaheslování vyplnit a podat on-line. Dále by, v případě zájmu správce, systém umožnil 
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načítání příloh k žádosti (např. rozpočet akce, textová část projektu, aj.). Systém by kromě 

vytištění formuláře uložil veškerá data a poslal je na e-mail zákazníka. Případné chyby 

v žádosti o dotaci by systém rozpoznal a nedovolil by uložit vyplněnou žádost. Pokud by 

se žadatel nacházel v jiném území působnosti, systém by to podle uvedeného sídla 

organizace rozpoznal a žádost neumožnil dále vyplnit. Tímto způsobem by se projekty 

rovnou filtrovaly, a tak by se ušetřila práce kontrolorům projektu.  

 

Tento systém v dnešní době využívá mnoho organizací. Podobný systém má i program  

eu-benefit, který umožňuje podávání projektů ROP EU. LAG Podralsko by nemusel 

investovat vysoké finanční prostředky do tvorby nového systému, stačilo by pouze najít 

systém, který již někdo využívá a zaplatit pouze za licenci. 

 

Posledním návrhem na zlepšení komunikace LAG Podralsko o. s. je zaměstnání další 

pracovní síly. LAG Podralsko vykonává hodně aktivit a nestíhá komunikovat rychle. 

Přidáním dalšího pracovníka by organizace mohla rozšířit své služby, mohla by zkoušet 

čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů, nejen dotace. Pracovník by mohl také 

obstarávat marketingové oblasti řízení či asistovat současným pracovníkům. Pravdou je, že 

zaměstnání dalšího pracovníka organizaci vytvoří podstatně větší náklady než předešlé 

doporučené návrhy na změny.  
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Závěr  
 

Cílem této práce bylo zpracovat marketingový výzkum spokojenosti subjektů v území 

působnosti s komunikací občanského sdružení LAG Podralsko. Aby bylo možné provést 

toto výzkumné šetření, bylo potřeba se seznámit s organizací a s jejím územím působnosti, 

s jejími činnosti, zjistit její přednosti i nedostatky pomocí SWOT analýzy a podrobit 

analýze všechny subjekty v území působnosti.  

 

V práci byly použity dvě metody: dotazování a SWOT analýza. SWOT analýza je potřebná 

pro sestavení Strategického plánu organizace a tato analýza vykázala kompletní přehled 

příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek. Velkou příležitostí pro LAG Podralsko je 

možnost získat větší počet členů a rozšíření svého území působnosti, i třeba díky tomu, že 

se stane nejúspěšnější MAS v České republice.  

 

Dále proběhla metoda dotazování pomocí sestaveného dotazníku podle zásad metodiky, 

které jsou zmíněny v odborné literatuře v teoretické části. Hlavní část dotazníku byla 

tvořena hodnocením 7 znaků spokojenosti (s komunikací, s úrovní informací, s rychlostí 

komunikace, s webovými stránkami, se zpravodajem, s konzultacemi a s poradenskou 

činností). K hodnocení spokojenosti těchto znaků byla použita pětistupňová hodnotící 

škála. Všechny znaky byly hodnoceny pozitivně. 

 

Nejlépe bylo hodnoceno poskytování kvalitních služeb, zejména v oblasti poradenství  

a konzultací. Z výzkumu bylo zřejmé, že všichni jsou spokojeni se současnou komunikací 

LAG Podralsko o. s. a nenapadá je nic co by se mohlo zlepšit. Také velmi často byla 

uváděná spokojenost s profesionálním přístupem pracovníků a jejich činností. Menší 

spokojenost byla s webovými stránkami a se zpravodajem. 

 

V závěrečné části diplomové práce bylo posledním krokem popsat současnou 

marketingovou komunikaci organizace. Na základě jejího rozboru a výsledků 

z výzkumného šetření byla navrhnuta určitá doporučení ke zlepšení stávající marketingové 

komunikace se subjekty v území působnosti. Zajímavým návrhem ke zlepšení současné 

komunikace je vytvoření nové reklamní kampaně, která je zaměřená na širokou veřejnost  
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a organizace by tím mohla rozšířit své území působnosti a získala by i více finančních 

prostředků k alokaci. Dalším návrhem, který je nepostradatelný v dnešní době internetové 

komunikace, je vytvoření nového webovýho systému, který umožní podávání žádostí  

o dotace on-line. Organizace po zavedení tohoto systému získá více volného času a může 

rozvíjet svou činnost a získávat finanční prostředky z jiných dotačních programů.  

 

Pokud se organizace rozhodne zainvestovat a zavést některou inovaci z této diplomové 

práce, doporučuje se opět provést výzkum spokojenosti. 

 

Lze se domnívat, že organizace LAG Podralsko o. s. se bude v marketingové komunikaci 

dále rozvíjet, bude se snažit přizpůsobit aktuální situaci na trhu a nadále zůstane úspěšnou 

místní akční skupinou, nejen v Libereckém kraji. 
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Příloha A   Osy Programu rozvoje venkova ČR 
 

Program rozvoje venkova je rozdělen na čtyři osy, které se dále dělí na jednotlivá opatření: 

 

OSA I       Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků 

I. 1. 2 Investice do lesů 

I. 1. 3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

I. 1. 4 Pozemkové úpravy 

I. 2. 1 Seskupení producentů 

I. 2. 2 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

I. 3. 1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

I. 3. 2 Další činnosti mladých zemědělců 

OSA II      Zlepšování životního prostředí a krajiny 

         II. 1. 1 Platby za znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

         II. 1. 2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000, Rámcové směrnice pro vodní politiku 

         II. 1. 3 Agroenvironmentální opatření 

         II. 2. 1 Zalesňování zemědělské půdy 

         II. 2. 2 Platby v rámci NATURA 2000 

         II. 2. 3 Lesnicko – environmentální platby 

OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

         III. 1. 1 Diverzifikace činností zemědělské povahy 

         III. 1. 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

         III. 1. 3 Podpora cestovního ruchu 

         III. 2. 1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

         III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

OSA IV      LEADER 

         II. 1. 1 Místní akční skupina 

         II. 1. 2 Realizace rozvojové strategie 

         II. 1. 3 Realizace projektů spolupráce 
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Příloha B Dotazník  
 

DOTAZNÍK – Komunikace s LAG Podralsko o. s. 

 

Pokud jste už někdy komunikovali  s LAG Podralsko, tak je tento dotazník určen přímo pro 

Vás. Obsahuje pouze 11 otázek, kde je cílem zjistit jaká je úroveň a spokojenost 

komunikace s LAG Podralsko. Vyplněním tohoto dotazníku získá LAG Podralsko podklady, 

které mohou vést k dalšímu rozšíření nebo zlepšení komunikace s Vámi. 

 

Vyplněný dotazník prosím pošlete zpět na farinka.e @seznam.cz nejpozději do 29.2.2012  

Děkuji Vám! 

 

Jméno: ……………………………………………………………………………………. 

Obchodní název: ……………………………………………………………………….... 

Bydliště - sídlo organizace (obec): ….…………………………………………………... 

 

Zaškrtněte, prosím jednu možnost 

1. Jste členem LAG Podralsko? 

� Ano 

� Ne 

2. Využíváte výzev LAG Podralsko k podání žádostí o dotace? 

� Ano, pravidelně využívám 

� Ano, občas využívám 

� Ne, ale hodlám využít 

� Ne a zatím neplánuji využít 

 

3. Účastníte se valných hromad a dalších jednání či akcí, které pořádá LAG Podralsko? 

� Ano, pravidelně � Ano, ale nepravidelně � Ne, vůbec 
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4. Jakým způsobem s Vámi LAG Podralsko nejčastěji komunikuje? 

Zaškrtněte, prosím jednu nebo více možností. Pokud uvedete jiným způsoben, napište jakým. 

� e-mailem � telefonem � poštou � osobně � faxem  

� jiným způsobem (……………………………………)  

 

5. Jaký způsob komunikace Vám nejvíce vyhovuje? 

Prosím uspořádejte následující kritéria podle důležitosti tak, že Vaše nejdůležitější kritérium 

označíte 1, druhé nejdůležitější 2; kritérium nejméně důležité 7. 

� osobní setkání 

� telefon  

� e-mail              

� pošta 

� fax 

� výroční schůze, valná hromada,  

� zpravodaj 

 

6. Chtěl/a byste i jiný nástroj komunikace? Pokud ano, napište prosím jaký. 

� Ano (…………………………………………………..……..) � Ne 

 

7. Máte zájem o další rozšiřování služeb LAG Podralsko? 

� Ano  

� Ne 

� Nevím 

 

8. Pokud máte zájem o rozšiřování služeb, prosím napište v jakých oblastech.  

    Pokud nemáte, pokračujte viz další otázka. 

(……………………………………………………………………………………………)   

 

9. Je pro Vás komunikace důležitým faktorem při spolupráci s  LAG Podralsko?  

Zaškrtněte, prosím jednu možnost. 

� Velmi důležitá 

� Trochu důležitá  

� Nevím 

� Spíše nedůležitá 

� Není vůbec důležitá 
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(v každém řádku zatrhněte Vaši odpověď) 

Jak jste spokojen/a velmi 

spokojen/a 

celkem 

spokojen/a 

nevím spíše 

nespokojen/a 

velmi 

nespokojen/a 

- S komunikací      

- S úrovní informací      

- S rychlostí komunikace      

- S webovými stránkami       

- Se Zpravodajem      

- S konzultacemi      

- S poradenskou činností      

 

10. Prosím uveďte s čím jste dále spokojen/a či nespokojen/a 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

11. Co navrhujete pro zlepšení komunikace s LAG Podralsko?  

…………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………......

.................................................................................................................................................. 

 

Děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku a přeji Vám příjemný 

zbytek dne. 
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Příloha C Návrh na webový formulář 
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Příloha D Stanovy LAG Podralsko o. s. 
 

STANOVY  OBČANSKÉHO  SDRUŽENÍ 

 

 

 

Preambule 

Místní akční skupina LAG Podralsko, o. s.( dále jen místní akční skupina či MAS) je 

občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů realizující 

v oblasti své působnosti mezisektorové partnerství zástupců podnikatelského sektoru, 

veřejné správy a neziskového sektoru.  

 

 

 

I. Název místní akční skupiny 

 

LAG Podralsko, o. s. 

 

II. Sídlo místní akční skupiny 

 

Malá 168, Mimoň 471 24  

 

III. Působnost místní akční skupiny 

 

Působnost LAG Podralsko, o. s. je na katastrálním území obcí, které s touto skutečností 

souhlasily a jsou vyjmenovány ve Statutu LAG Podralsko o. s. 

 

III. Cíle činnosti místní akční skupiny 

 

Místní akční skupina LAG Podralsko, o. s. je občanským sdružením podle zákona č. 

83/1990 Sb., sdružující fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti 

působnosti sdružení, jejichž společným cílem je: 
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� příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader a dalších 
vyhlašovaných projektech a grantech, 

 

� v případě financování regionu z opatření LEADER, zajišťovat veškeré povinnosti a 
práva skupiny pro místní akce, 

 

� spolupráce se svazky obcí Mikroregionu Podralsko, Máchův kraj a Peklo, s orgány 
státní správy, orgány samospráv obcí, měst a krajů při rozhodovacích procesech, 
umožňujících a směřujících k řešení problematiky v daném regionu, 

 

� spolupráce se sdruženími zabývajícími se prací s dětmi a s mládeží, 
 

� ucházet se o dotace a granty, realizovat vlastní projekty v regionu, 
 

� aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a spolupráce s dalšími 
partnerskými sdruženími nebo fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU, 

 

� vydávat prezentace a publikace o své činnosti a o regionu, 
 

� provádět další činnosti, které jsou v souladu s účelem sdružení a zajišťovat k tomu 
potřebné finanční a další zdroje. 

 

IV. Členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny 

 

1. Členství 
� Členem MAS se může stát fyzická starší 18 let či právnická osoba, která se 

ztotožňuje s cíli MAS a má trvalé bydliště či sídlo v území působnosti sdružení dle 
článku III. 

� Členství vzniká po půlroční době od zaregistrování žádosti a podléhá schválení 
valnou hromadou LAG Podralsko, o. s. a zaplacení členského příspěvku. 

� Právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce či osoba pověřená plnou 
mocí. 

 

2. Práva členů  
� Člen MAS má právo: 

- být informován o programu a akcích MAS, 
- uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS, 
- využívat výhody poskytované MAS,  
- volit své zástupce do orgánů MAS a být volen (v případě právnické osoby 

je volen její zástupce), 
- vystoupit z MAS. 
 

3. Povinnosti člena  

� Člen MAS má povinnost: 
- naplňovat program MAS a aktivně v jeho prospěch pracovat,  
- chránit a pečovat o majetek a dobré jméno MAS, 
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- platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady. 
 

4. Zánik členství  

� Členství v MAS zaniká: 
- vystoupením člena, 
- nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 

měsíců po stanoveném termínu, 
- rozhodnutím valné hromady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil 

stanovy MAS, 
- zánikem MAS, 
- úmrtím člena či zánikem právnické osoby. 

 

 

V. Orgány místní akční skupiny 

 

Orgány MAS jsou valná hromada, představenstvo, předseda a revizní komise. 

 

1. Valná hromada 

� Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. 
� Valná hromada se koná nejméně 2x do roka a její jednání svolává předseda 

minimálně 14 dní před jednáním. 
� Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách MAS. Ve výhradní pravomoci 

valné hromady je: 
- volba členů představenstva a členů revizní komise, 
- schválení stanov a statutu MAS včetně jejich změn, 
- přijetí nových členů MAS, 
- rozšíření územní působnosti MAS, 
- stanovení výše členských příspěvků, 
- schválení rozvojové koncepce a strategie MAS, 
- schválení rozpočtu MAS na daný rok , schválení výroční zprávy a 

schválení zprávy o hospodaření za daný rok. 
� Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž každý 

člen má na valné hromadě 1 hlas. 
� Valná hromada projednává výběr projektů předložených výběrovou komisí. 
�  Z jednání valné hromady je pořizován zápis. 
 

2. Představenstvo 

� Představenstvo řídí MAS mezi zasedáními valné hromady. 
� Představenstvo je tvořeno pěti členy sdružení a je voleno valnou hromadou na 

4leté funkční období.Jednotlivé obce a města mohou mít v představenstvu 
zastoupení maximálně 50 %, tj. 2 členy sdružení. 

� Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy 
představenstva. 

� Jednání představenstva se koná minimálně 4x ročně a svolává jej předseda. 
� Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. Z jednání 

představenstva se pořizuje zápis. 
� Představenstvo jmenuje: 
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- programový výbor, 
- výběrovou komisi, 
- manažera, popřípadě zaměstnance kanceláře. 
 

3. Předseda 

� Předseda  je statutárním orgánem MAS, zastupuje MAS navenek, podepisuje 
příslušné dokumenty. Je volen představenstvem sdružení na dobu čtyř let. 

� Předseda: 
- svolává valnou hromadu a zajišťuje programově její jednání, 
- svolává a řídí představenstvo, 
- předkládá valné hromadě výroční zprávu, 
- kontroluje činnost manažerky. 

� Předseda je v době nepřítomnosti zastupován pověřeným místopředsedou. 
 

4. revizní komise 

� Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem MAS volí valná hromada 
tříčlennou revizní komisi a to na období tří let. Její činnost řídí předseda, zvolený 
členy komise. Komise je povinna provádět kontrolu sdružení minimálně jedenkrát 
v kalendářním roce. Řídí se obecně platnými právními předpisy.  

� Revizní komise o výsledcích kontroly vyhotovuje vždy písemnou zprávu. 
� Revizní komise obdrží zápisy a usnesení z jednání valné hromady a 

představenstva. 
� O výsledcích kontroly a případných nápravných opatřeních informuje předseda 

komise valnou hromadu. 
� Revizní komise plní úkoly monitorovacího výboru. 

 

 

VI. Zásady hospodaření místní akční skupiny 

 

� MAS vystupuje jako samostatná právnická osoba. 
� Jménem MAS jedná její předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.  
� Bankovní operace MAS podepisuje předseda a v případě jeho nepřítomnosti 

místopředseda.  
� Zdrojem příjmů MAS jsou členské příspěvky, dotace, granty, dary a příjmy 

z vlastní hospodářské činnosti. 
� Hospodaření MAS se řídí obecně platnými právním předpisy. 
� Za výsledek hospodaření odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá 

valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření sdružení. 
� K zajištění činnosti vybírá MAS členské poplatky. O jejich výši rozhoduje valná 

hromada. 
 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
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� Stanovy MAS mohou být měněny nebo zrušeny jen rozhodnutím valné 
hromady. Změnu stanov provádí valná hromada nadpoloviční většinou všech 
členů.  

� O zániku MAS rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů členů. 
Valná hromada zároveň rozhodne o vypořádání majetku a závazků MAS. 

 

 

 

 

 

 

Změna Stanov zaregistrována 5.2.2010 

 

Změna Stanov vzata Valnou hromadou na vědomí dne 2.3.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Rychtařík 

        Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


