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Stručný  obsah  studie 

Komplexní evaluace komunikačních aktivit má své těžiště v informační strategii Řídícího orgánu 

Fondu soudržnosti (ŘO FS) pro období  2004 – 2006. Sledovaným obdobím jsou pro většinu 

komunikačních aktivit roky 2004 a 2005. Studie shromažďuje dostupná data poskytnutá ŘO FS. 

Získaná  sekundární  data  jsou  ověřována  kontrolními  primárními  průzkumy,  jenž  doplňují 

znalostní platformu pro kritickou analýzu a následné závěry i  doporučení. Tento materiál má 

ambici  stát  se  výchozím  podkladem  pro  plánování  dalších  nezbytných  kroků  při  realizaci 

komunikačních aktivit k Fondu soudržnosti (FS) ve zbývajícím období do konce roku 2006 a 

dále  startovní  pozicí  pro  plánování  a  rozvržení  komunikačních  aktivit  pro  nadcházející 

programovací období 2007 – 2013.

Studie se skládá ze šesti kapitol: východisek, metodiky, průzkumů, analýzy mediálních výstupů 

a ostatních komunikačních aktivit ŘO FS, doporučení a závěrečné zprávy. 

Celá  studie  je  připravena  s vědomím důležitosti,  kterou  mají  evropské  i  české  dokumenty, 

vztahující se k Fondu soudržnosti, a které na ŘO FS kladou mnoho konkrétních nároků v oblasti 

komunikačních aktivit. Vyhodnocovány jsou vzájemné korelace jednotlivých komunikací, které 

probíhaly  v  letech  2004  a  2005.  Evaluace  s  cílem  dosáhnout  maximální  přidané  hodnoty 

okrajově zasahuje i  do oblastí, které jsou standardně zpracovávány v rámci marketingových 

průzkumů –  např.  percepce  trhu  (vnímání  FS  z  pohledu  cílové  skupiny  a  tzv.  názorových 

tvůrců). 

V rámci  této  studie  nebylo  zjištěno  žádné  významné odchýlení  od  českých  ani  evropských 

předpisů, týkajících se komunikačních aktivit Fondu soudržnosti. Analýzy ukázaly celou řadu 

úspěchů v oblasti publicity a zároveň odhalily mnoho možností pro budoucí zlepšení situace, 

které jsou popsány v kapitole Doporučení.
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1. Úvod 

Fond soudržnosti  je implementován v pokročilé  fázi  a  bez závažných nedostatků.  V České 

republice  byl  ŘO  FS  nastaven  příznivý  výchozí  stav  pro  komunikaci  jednotlivých 

implementačních kroků Fondu soudržnosti i realizaci projektů na základě finančních prostředků 

z tohoto zdroje. 

Prostřednictvím Fondu soudržnosti jsou investovány značné finanční prostředky, přesto lze říci, 

že  FS  stojí  stranou  mediálního  zájmu,  neboť  sdělovacími  prostředky  jsou  veřejnosti 

prezentovány  zejména  projekty  realizované  ze  strukturálních  fondů  a  ostatních  finančních 

nástrojů EU.

1.1  Účel studie

ŘO  FS  si  stanovil  za  cíl  další  zvýšení  efektivity  vynakládání  finančních  prostředků, 

investovaných do komunikačních aktivit,  a  proto zadal  poptávku na analýzu zaměřenou na 

evaluaci komunikačních aktivit Řídícího orgánu FS. 

Definované cíle: 

● analyzovat mediální pokrytí FS v českých médiích 

● vyhodnotit  veškeré  komunikační  aktivity  ŘO  FS  zaměřené  na  propagaci 

implementace FS v ČR a navrhnout jejich zefektivnění 

● pomocí  doporučení,  vedoucích  ke  zlepšení  mediální  komunikace,  zajistit 

dlouhodobou a udržitelnou prezentaci činnosti ŘO FS v českých médiích
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1.2  Kontext

Vyhodnocení aktivit předchozího období je nejen formální tečkou, ale i důležitým podkladem pro 

budoucí  plánování  a  rozhodování.  Fond  soudržnosti  je  specifickým  instrumentem  politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, který má své specifické cílové skupiny. Přesto je vhodné 

mít  na  paměti  fakt,  že  bez  kvalitní  propagace budou prostředky  fondu sice  vynaloženy na 

zkvalitnění životního prostředí a infrastruktury ČR, nicméně povědomí o přínosech členství a 

přístupu EU k novým členům bude zbytečně nižší. 

Vládní  a  neziskové  organizace  také  využívají  moderního  marketingu,  kterým se  snaží  své 

produkty (služby státu občanům) přiblížit cílovým skupinám a publiku je prezentovat v optimální 

formě. Tato studie se bude často odkazovat na marketingová řešení pro neziskové organizace, 

protože přirozeně tvoří jejich dílčí část.

1.3  Zkratky

ATL Above the Line (nadlinkové aktivity)

BTL Below the Line (podlinkové aktivity)

ČR Česká republika

EBRD European Bank for Reconstruction and Development

EK Evropská komise

EU Evropská unie

ES Evropské společenství

FS Fond soudržnosti

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

PR Public Relations (veřejné vztahy)

RPS Rámec podpory Společenství

ŘO FS Řídící orgán Fondu soudržnosti
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1.4  Terminologie

Protože v různých publikacích a různých agenturách jsou vysvětlovány některé pojmy různě, je 

vhodné na začátku popsat význam některých užitých termínů, aby se předešlo misinterpretaci a 

ujasnila se pozice této studie v širších strategických souvislostech.

Marketingový průzkum (Marketing Research) – souhrn činností  nutných k získání aktuálních 

celkových znalostí (Know How). Obvykle se skládá činností rozdělených do pěti divizí. 

Průzkum  trhu  (Market  Research  /  Customer  Research)  –  je  divizí  /  podmnožinou 

marketingového průzkumu a poskytuje kvantitativní fakta o trhu a jeho segmentech (velikosti, 

lokalizaci, možnostech cílových skupin, jejich připravenosti pro určitý výrobek či službu atp.) 

Průzkum propagace (Promotion Research) – další  z  divizí  marketingového průzkumu, která 

eviduje komunikační kanály, měří efektivitu komunikace, a poskytuje odpověď na otázku, které 

nosiče informací jsou pro komunikaci nejvhodnější. 

Mediální audit – konkrétní část průzkumu propagace, která zpětně kvantifikuje mediální  odezvu 

komunikace v médiích, kvalitativně hodnotí vztahy s médii a zabarvení výstupů.

Komunikační  audit  –  širší  část  průzkumu  propagace,  která  vedle  sledování  jednotlivých 

komunikačních kanálů  reviduje i percepci (vnímání) vnitroorganizačních vztahů, které mohou 

odhalit konflikty cílů jednotlivých komunikačních kanálů a jiné problémy. Rozděluje se na audit 

interní a externí komunikace. 

Evaluace  komunikačních  aktivit  –  je  zhodnocením  předchozí  komunikace  na  základě 

průběžného monitorování nebo jednorázového skenu aktivit.

Publikum – široká skupina, která může být komunikací oslovena

Cílová skupina – konkrétní definovaný segment publika
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2. Výchozí informace

Povinnosti České republiky v oblasti propagace a informování o aktivitách Fondu soudržnosti 

jsou dány dokumenty evropské a české legislativy.

2.1  Přehled legislativních dokumentů Evropské unie

Pro realizaci opatření v oblasti informování a publicity Fondu soudržnosti je klíčový dokument:

● Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanoví pravidla 

pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační 

opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti (viz níže).

Základními dokumenty, kterými se činnosti související s Fondem soudržnosti řídí, jsou:

● Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 z 16.5.1994 - o zřízení Fondu soudržnosti 

● Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 z 21.6.1999 - doplňující Nařízení č. 1164/1994 

● Nařízení  Rady (ES)  č.  1265/1999 z  21.6.1999  -  doplňující  přílohu II  Nařízení  č. 

1164/1994

● Nařízení  Komise  (ES)  č.  1386/2002  z  29.6.2002  -  stanovující  pravidla  pro 

implementaci Nařízení č. 1164/1994 

● Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6.1. 2003 stanovující detailní pravidla pro 

implementaci Nařízení č. 1164/1994 

● Nařízení komise (ES) č. 1831/1994 ze dne 26. 7. 1994 upravující nesrovnalosti a 

opravy  chybných  plateb  v  souvislosti  s  financování  z  Fondu  soudržnosti  a  s 

informačním systémem 

● Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti: 

Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02) 
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Podrobné informace k Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004, 

kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o 

informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti (Úřední 

věstník L 098 , 02/04/2004 S. 0022 – 0024)

Toto  nařízení  zjednodušuje  předpisy,  které  pro  oblasti  publicity  a  informací  o  činnostech 

souvisejících s Fondem soudržnosti platily před jeho vydáním.

Důležitým cílem nařízení je zejména zvýšení viditelnosti projektů a zvýšení veřejného povědomí 

o úloze, kterou hraje Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti. Tyto cíle doporučujeme 

sledovat také při realizaci opatření v oblasti publicity a informování o činnostech v souvislosti 

s čerpáním prostředků z Fondu soudržnosti v České republice.

Nařízení se zabývá několika tématy:

● sladit  všechna  informační  opatření,  týkající  se  Fondu  soudržnosti,  s  opatřeními 

týkajícími se strukturálních fondů (stanovenými nařízením Komise (ES) č. 1159/2000 

ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být 

prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů)

● lépe vyjasnit obsah propagace

● jednotlivé nástroje lépe přizpůsobit cíli zvyšování veřejného povědomí.

Nařízení obsahuje následující  povinnosti  členských států při  informování a propagaci Fondu 

soudržnosti:

● cílem informačních a propagačních opatření týkajících se práce Fondu soudržnosti 

musí  být  zvýšení  veřejného  povědomí  o  projektech  spolufinancovaných  Fondem 

soudržnosti

● cílem je také ukázat úlohu, kterou hraje Společenství prostřednictvím tohoto fondu

● cílovou  skupinou  informačních  a  propagačních  aktivit  je  veřejnost  v  přijímajících 

členských státech

● jednotlivá opatření se musí snažit ukázat jednotný obraz úlohy Společenství.

● v případě potřeby mohou opatření pro zajištění informovanosti a publicity zahrnovat 
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činnosti  týkající  se  programů  a  projektů  spolufinancovaných  strukturálními  fondy 

v souladu s nařízením (ES) č. 1159/2000.

● členské  státy  zajistí,  aby  orgány  odpovědné  za  provádění  projektů  Fondu 

soudržnosti  (dále  jen  "odpovědné  orgány")  přijaly  veškerá  správní  opatření  k 

zajištění informací o těchto projektech a propagace těchto projektů v souladu s tímto 

nařízením

● odpovědné orgány sestaví souvislý soubor opatření na celou dobu trvání projektů, 

jakmile bude přijato rozhodnutí o spolufinancování z Fondu soudržnosti; odpovědné 

orgány  o  tomto  souboru  opatření  uvědomí  Komisi  a  její  zastoupení  v České 

republice  (v  případě  potřeby  mohou  požádat  o  technickou  pomoc  při  provádění 

těchto opatření).

Opatření a informační a propagační nástroje musí zahrnovat:

● popis projektu

● pomocí následujících slov nebo podobného vyjádření vysvětlení úlohy, kterou Unie 

hraje  prostřednictvím  Fondu  soudržnosti:  "Tento  projekt  pomáhá  snižovat 

hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie"

● evropskou  vlajku  v  souladu  s  grafickými  pravidly  Evropské  unie  (uvedenými  na 

internetové adrese http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm) s těmito 

slovy  nebo  podobným  vyjádřením:  "Tento  projekt  je  spolufinancován  Evropskou 

unií."

Odpovědné orgány musí Komisi sdělit všechny informace potřebné pro přípravu výroční zprávy 

podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/94.

Nařízení také definuje jednotlivá informační a propagační opatření,  a to ve dvou skupinách: 

„povinná opatření“ a „jiná opatření“.

Povinná opatření při provádění projektů:

● jakmile  Komise  přijme  rozhodnutí  o  spolufinancování  projektu,  je  třeba 

nejvhodnějším způsobem informovat sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televizi) o 

jeho zahájení, hlavních etapách provádění a jeho závěru, především prostřednictvím 
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tiskových konferencí, ale i tiskových zpráv a jiných prostředků

● pokud  jsou  celkové  náklady  projektu  nižší  než  50  miliónů  eur,  nejsou  tiskové 

konference povinné

● odpovědný  orgán  v  případě  potřeby  rozhodne  o  uspořádání  těchto  konferencí 

v závislosti na důležitosti a dopadu projektu

● dokumentace  o  projektu  se  poskytuje  sdělovacím prostředkům a  všem ostatním 

zúčastněným osobám.

● v průběhu prací se instalují na místech projektu velkoplošné reklamní panely

● v  případě  infrastruktur  přístupných  veřejnosti  se  velkoplošné  reklamní  panely 

nejpozději do šesti měsíců po dokončení prací nahradí pamětními deskami

● pokud  projekt  získá  prostředky  z  Fondu  soudržnosti,  instaluje  se  velkoplošný 

reklamní  panel  nebo  se  umístí  pamětní  deska  popisující  projekt  a  poskytující 

následující  informace  (tyto  informace  by  měly  zaujímat  alespoň  25  %  plochy 

velkoplošného reklamního panelu):

a) následující slova nebo podobné vyjádření vysvětlení úlohy, kterou Unie hraje 

prostřednictvím Fondu soudržnosti: "Tento projekt pomáhá snižovat hospodářské 

a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie";

b) evropskou vlajku v souladu s grafickými pravidly Evropské unie s těmito slovy 

nebo podobným vyjádřením: "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."

Jiná opatření při provádění projektů:

● Odpovědné  orgány  a  navrhovatelé  projektu  mohou  kromě  povinných  opatření 

provádět i jiná opatření, aby dosáhli cíle zvýšení veřejného povědomí, a to zejména:

● umístěním plakátů na dobře viditelných místech

● vydáváním publikací (brožurek, letáků, informačních bulletinů atd.) a videomateriálů

● vytvářením stránek na internetu.

Monitorovací výboru ukládá nařízení následující povinnosti:

Na  schůzích  příslušného  monitorovacího  výboru  podává  předseda  zprávu  o  průběhu 

propagačních  opatření  a  poskytuje  členům  kopie  vydaných  materiálů  nebo  prokáže  přijatá 
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propagační opatření a použité nástroje, například fotografiemi velkoplošných reklamních panelů 

a akcí.

Předseda monitorovacího výboru, jemuž je nápomocna Komise, informuje sdělovací prostředky 

o práci Komise a o postupu projektů, za které monitorovací výbor odpovídá.

Podrobné informace k Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 z 16.5.1994 - o zřízení Fondu 
soudržnosti

Toto  nařízení  je  základním  dokumentem,  kterým  byl  Fond  soudržnosti  zřízen.  Obsahuje 

odstavce týkající se publicity, ty byly nicméně většinou zpřesněny a aktualizovány Nařízením 

Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 (viz výše).

Nařízení dává Komisi za povinnost informovat o činnostech Fondu soudržnosti členské státy. 

Členským státům, které zodpovídají  za provádění  opatření  (projektů),  která získala z Fondu 

soudržnosti prostředky, ukládá, aby zajistily přiměřenou propagaci takových opatření se dvěma 

hlavními  cíli:  zvýšení  povědomí široké veřejnosti  o  úloze,  kterou Evropská unie zastává ve 

vztahu  ke  konkrétním  projektům  a  zvýšení  povědomí  případných  příjemců  pomoci  a 

profesionálních organizací o možnostech, které realizace projektu přináší. Dále Nařízení uvádí 

povinnost označit místa realizace projektů dobře viditelnými tabulemi uvádějícími, jaké procento 

celkových projektových nákladů je financováno Společenstvím a dále uvádějícími informaci, že 

zástupci  orgánů  Společenství  jsou  řádně  zapojeni  do  nejdůležitějších  veřejných  činností 

souvisejících  s  fondem.  Nařízení  také  ukládá  členským  státům  informovat  o  iniciativách, 

prováděných v rámci publicity, Komisi.

2.2  Související dokumenty Evropské unie

● Sdělení o novém rámci spolupráce pro činnosti týkající se informační a komunikační 

politiky Evropské unie (KOM(2001) 354)

● Sdělení o informační a komunikační strategii pro Evropskou unii (KOM(2002) 350)

● Sdělení  o  provádění  informační  a  komunikační  strategie  Evropské  unie 

(KOM(2004) 196). 
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Tyto dokumenty jsou obecného charakteru a nevztahují se přímo k Fondu soudržnosti, nicméně 

jsou  podstatné  pro  celkový  rámec  informování  široké  i  odborné  veřejnosti  o  záležitostech 

týkajících se evropské integrace a Evropské unie.

Dokumenty kladou mimořádný důraz na spolupráci  všech institucí EU a členských států při 

informování veřejnosti o aktivitách Evropské unie. V rámci členských států je za velmi důležitou 

považována  také  role  regionálních  a  místních  úřadů,  které  mají  často  nejlepší  možnosti  a 

nejvíce zkušeností s informováním široké veřejnosti.

Mezi  konkrétní  příklady  spolupráce,  o  kterých  dokumenty  hovoří,  patří  například  vzájemné 

odkazy  na  internetových  stránkách  a  obecně  vzájemné  odkazování.  V obecnější  rovině  se 

jedná  o  synergie,  které  mohou  vyplývat  z koordinovaného  postupu  a  z  jednoznačného 

stanovení  priorit  komunikačních  a  informačních  aktivit  na  úrovni  EU,  národních  států  i 

regionálních a místních úřadů.

2.3  Dokumenty České republiky

● Usnesení vlády ČR ze dne 11. února 2004 č. 125 + 2P k Implementačnímu systému 

Fondu soudržnosti. 

● Statut Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti. 

● Statut Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. 

● Strategie Fondu soudržnosti - implementační systém. 

● Usnesení  vlády  ČR  ze  dne  19.  května  2004  č.  471  k  Národní  strategii  Fondu 

soudržnosti EU - životní prostředí

● Národní strategie Fondu soudržnosti EU - životní prostředí 

● Usnesení  vlády  ČR ze dne 12.  května 2004 č.  447 k  Národnímu strategickému 

dokumentu pro Fond soudržnosti v sektoru dopravy

● Národní strategický dokument pro Fond soudržnosti v sektoru dopravy
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2.4 Podrobné informace, související s informační činností a publicitou, 

dle jednotlivých dokumentů České republiky

Usnesení  vlády  České  republiky  ze  dne  11.  února  2004  č.  125  (včetně  2  příloh 
k Implementačnímu  systému  Fondu  soudržnosti:  Statut  Meziresortního  řídícího  výboru 

Fondu soudržnosti, Statut Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti)

Statut  Meziresortního  řídícího  výboru  Fondu  soudržnosti uvádí,  že  do  působnosti 

Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti patří mimo jiné „projednávání zpráv o plnění 

informačních  povinností  všech  subjektů  vyplývajících  z  nařízení  Evropské  unie  k Fondu 

soudržnosti.“

Statut  Monitorovacího  výboru  Fondu soudržnosti uvádí,  že  Monitorovací  výboru  Fondu 

soudržnosti v rámci své působnosti mimo jiné: „projednává a schvaluje průběžné hodnocení 

(monitorování)  realizovaných  projektů;  projednává  a  schvaluje  závěrečná  hodnocení 

ukončovaných projektů; projednává, hodnotí a schvaluje zprávy o dodržování procedur, termínů 

a  finančních  limitů  a  kriterií  jednotlivými  subjekty  řízení  podpory  z Fondu  soudržnosti; 

vyhodnocuje postup projektové a realizační přípravy projektů.“  Dle  Nařízení  Komise (ES) č. 

621/2004 ze dne 1. dubna 2004 (viz výše) patří mezi výše uvedené povinnosti Monitorovacího 

výboru také sledování realizace opatření pro zajištění propagace a informování o činnostech 

souvisejících s Fondem soudržnosti.

Strategie  Fondu  soudržnosti  –  implementační  systém  (znění  dle  Usnesení  vlády  č. 
125/2004) obsahuje Informační strategii Fondu soudržnosti v České republice. Tato informační 

strategie odpovídá povinnostem, které na Českou republiku v oblasti  informování  a publicity 

Fondu soudržnosti klade legislativa Evropské unie.

Plné znění Informační strategie Fondu soudržnosti v České republice dle Usnesení vlády 
č. 125/2004:

Řídící  orgán zajistí  aplikaci  rozhodnutí  Komise týkajících se  publicity  informací  o  programu 

podpory životního prostředí a dopravní infrastruktury v ČR z Fondu soudržnosti. 
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V  souladu  s  článkem  14  Nařízení  Rady  č.  1164/1994  o  zřízení  Fondu  soudržnosti  a 

souvisejících  článků  je  Řídící  orgán  povinen  zajistit  publicitu  pomoci  poskytované 

Společenstvím. 

Dále je  odpovědný za to,  že koneční  příjemci,  obchodní  a profesní  subjekty,  hospodářští  a 

sociální partneři, příslušné nevládní organizace a široká veřejnost budou informováni o úloze, 

kterou má Fond soudržnosti (FS) v rozvoji jejich oblastí, stejně tak o možnostech, které nabízí. 

Řídící  orgán  musí  připravit  účinnou informační  (propagační)  strategii,  která  by  měla  pokrýt 

následující okruhy: 

1. přístup k informacím 

2. publicitu FS 

3. plnění FS 

Přístup k informacím 
Získávání  informací  ze  strany  zájemce  o  pomoc  z  Fondu  soudržnosti  bude  možné 

prostřednictvím webových stránek FS. Tyto stránky budou obsahovat: 

● informace o podávání a vyřizování žádostí o podporu (formuláře, uzávěrky, kritéria, 

relevantní dokumenty a protokoly); 

● časy konání seminářů a workshopů; 

● tiskové zprávy; 

● schválené projekty; 

● studie a podpůrné dokumenty vypracované v rámci technické asistence. 

Bude také vydáván Informační bulletin zaměřený na poskytování podrobných informací o FS, 

příslušných  uzávěrkách,  směrnicích  Evropské  komise  a  národních  orgánů  a  dalších 

relevantních  informací.  Tento  bulletin  bude  vydáván  dvakrát  ročně,  bude  distribuován 

v elektronické formě a kromě toho bude vyvěšen na příslušných webových stránkách.
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Publicita FS 
Řídící  orgán  bude  pečovat  o  zvyšování  veřejného  povědomí  o  FS  pomocí  pravidelných 

tiskových  zpráv.  Tyto  zprávy  budou  vydávány  ze  schůzí  Meziresortního  řídícího  výboru  a 

Monitorovacího výboru, po schválení Výroční implementační zprávy a tehdy, když  jednotlivé 

projekty dosáhnou významných výsledků.  Tiskové zprávy budou prezentovány ve veřejných 

sdělovacích prostředcích a na webových stránkách.

 

Spolu s Výroční implementační zprávou pro Evropskou komisi bude vydáván i Přehled činností, 

který bude obsahovat více informací a novinek a bude sloužit k větší propagaci FS. 

Pro financující subjekty budou připraveny pokyny a návody, jak provádět publicitu FS, které 

budou k dispozici v tištěné i elektronické podobě. 

Plnění 
Všechny financující subjekty se musí řídit schválenými pokyny pro publicitu FS a identifikaci 

podpory  z  Fondu  soudržnosti.  Každý  žadatel  podpory  upřesní  na  přihlašovacím  formuláři 

způsob,  jakým bude  navenek  přiznávat  příjem podpory.  Ve  schvalovacím a  monitorovacím 

procesu budou tyto náležitosti kontrolovány. 

Řídící orgán bude ve snaze o dosažení maximálního užitku každoročně hodnotit Plán publicity 

a komunikace. Pravidelné monitorování Plánu bude sloužit k jeho efektivní implementaci. 

2.5  Fond soudržnosti ve vybraných členských státech EU

Irská republika
Irské úřady, o kterých je možné bez přehánění tvrdit, že jsou v čerpání a využívání prostředků 

Evropské unie vůbec nejúspěšnější,  kladou velký  důraz  na propojení  informačních aktivit  o 

všech  projektech  financovaných  na  území  Irské  republiky  z  fondů  Evropské  unie.  Hlavním 

rozcestníkem  jsou  internetové  stránky  Národního  rozvojového  plánu  (a  Rámce  podpory 

Společenství) www.ndp.ie, kde je možné nalézt také informace o Fondu soudržnosti.
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Lotyšsko

Lotyšsko  integrovalo  veškeré  informace  do  portálu  http://www.esfondi.lv/,  přičemž je  opět 

kladen důraz na propojení informací o všech evropských fondech do jednoho portálu. Lotyšskou 

zajímavostí  jsou vlastní  loga pro jednotlivé fondy,  která tvoří  jednotnou vizuální  identitu  pro 

všechny 4 strukturální fondy. Fond soudržnosti ovšem do této jednotné vizuální identity zařazen 

není.

Maďarsko
Maďarská vláda poskytuje na internetu informace o Fondu soudržnosti prostřednictvím Národní 

rozvojové agentury (Nemzeti Fejlesztési Hivatal - http://www.nfh.gov.hu/index.nfh?r

=&v=6080789245&l=eng&p=1005). Oficiální internetové stránky jsou stručné, ale obsahují 

odkazy na všechny klíčové dokumenty.

Polsko
Také Polsko se rozhodlo pro vytvoření jednotného portálu

http://www.funduszestrukturalne  .gov.pl/   pro všechny fondy EU. V oblasti Fondu soudržnosti 

(http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusz+Spojnosci/)  jsou  velmi 

podrobné informace a novinky o postupu prací na jednotlivých realizovaných projektech.

Řecko

Na stránkách  http://www.hellaskps.gr/Index2.htm je k dispozici stručná informace o Fondu 

soudržnosti i o dalších programech pro roky 2000-2006. Informace jsou však spíše obecného 

charakteru  a  neposkytují  detailní  informace  o  projektech  ani  zpravodajství  o  aktuálních 

událostech.

Slovensko
Slovensko poskytuje na internetu informace o Fondu soudržnosti v rámci vládních informačních 

stránek o Evropské unii (http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=738) a  velmi stručně 

(pouze  stručná  informace  o  vybraných  projektech)  na  stránkách  ministerstev  (např. 

http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=1496 (ministerstvo  dopravy,  pošt  a  telekomu-

nikací) a podrobněji na http://www.enviro.gov.sk/minis/kohezne_fondy/dokumenty  _  

informacie  /dokumenty.htm   (ministerstvo  životního  prostředí)).  Fond  soudržnosti  není  na 
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slovenském  internetu  integrován  do  oficiálních  stránek  o  strukturálních  fondech 

(www.strukturalnefondy.sk).

Slovinsko
Slovinsko se rozhodlo mimořádně efektivně graficky i obsahově integrovat veškeré evropské 

fondy  do  jednoho  portálu  (www.gov.si/euskladi).  Informace  o  Fondu  soudržnosti  jsou  pak 

k dispozici  na  adrese  http://www.gov.si/euskladi/skladi/kohezija.html,  která  je  skvěle 

propracovaná, obsahuje mimořádné množství informací a veškeré podstatné odkazy.

Španělsko
Španělsko  poskytuje  základní  informace  o  Fondu  soudržnosti  na  stránkách  Ministerstva 

hospodářství a financí na adrese

http://www.meh.es/Portal/Areas+Tematicas/Fondos+de+la+Union+Europea/Fondo+de+

Cohesion/.

Lukáš Ligas        17      

http://www.meh.es/Portal/Areas+Tematicas/Fondos+de+la+Union+Europea/Fondo+de+Cohesion/
http://www.meh.es/Portal/Areas+Tematicas/Fondos+de+la+Union+Europea/Fondo+de+Cohesion/
http://www.gov.si/euskladi/skladi/kohezija.html
http://www.gov.si/euskladi
http://www.strukturalnefondy.sk/


  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

3. Metodika

Tato studie zapadá do Průzkumu propagace. Do jisté míry přesahuje hranice komunikačního 

auditu a popisuje výsledky doprovodných šetření z oblasti Průzkumu trhu.

3.1  Identifikace problémů

Studie  byla  zahájena  auditem,  který  probíhal  na  MMR.  Audit  byl  prováděn  metodou  semi-

strukturovaného  interview  s  odpovědným  pracovníkem  ŘO  FS.  Během  rozhovoru  byly 

revidovány  cíle,  poslání,  cílové  skupiny,  a  klíčová  sdělení  Fondu  soudržnosti,  které  jsou 

vytyčeny v rámci strategických dokumentů FS, a zároveň vykonávány pracovníky ŘO FS. 

Na základě aktuálních nebo budoucích potřeb ŘO FS byly ve spolupráci s pracovníky MMR 

nadefinovány vstupy a zadání pro jednotlivé analýzy (prioritní témata, sledované osoby atp.) 

Důraz byl kladen především na popsání případných mediálních kauz, které však v případě FS 

neproběhly. Výsledky auditu umožnily upravit definici výstupů tak, aby odpovídala možnostem 

ŘO FS jak ze strany dodání vstupních dat a podkladů, tak po stránce budoucího využití.

3.2  Definice výstupů

Na základě konzultací s pracovníky ŘO FS agentura zpracovala zadání pro podrobný průzkum 

výstupů  v  médiích.  Sledovanými  médii  byla  všechna  média  působící  na  území  ČR.  Podle 

zadání byly sledovány klíčové informace rozdělené do několika skupin:

A) Prioritní témata – Realizované projekty; Fondy EU; Bydlení; Nečerpají se finance;

B)  Sledované  osoby  –  Radko  Martínek;  Jiří  Paroubek;  Radka  Bučilová;  Radka  Burketová; 

Veronika Skořepová

Shromážděná  data  a  podklady  byly  podrobeny  kvantitativním  a  kvalitativním  analytickým 
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nástrojům  (viz  kapitola  4).  Výsledky  analýz  jednotlivých  komunikačních  kanálů  jsou 

prezentovány  samostatně.  Souhrnná  závěrečná  zpráva  sumarizuje  výsledky  a  navrhuje 

doporučení.

C) Výsledky Analýzy mediálních výstupů za rok 2005  jsou prezentovány ve struktuře: 

● Analýza mediálních výstupů s komentářem mediálního obrazu Fondu soudržnosti 

● Zhodnocení aktivit MMR v oblasti media relations k Fondu soudržnosti 

● Primární průzkum postojů novinářů k medializaci tématu Fondu soudržnosti 

● Návrh na zlepšení mediální komunikace ŘO FS v oblasti media relations 

D) Výsledky analýzy komunikačních aktivit za roky 2004 a 2005 jsou prezentovány ve struktuře:

● Analýza komunikačních prostředků  ŘO FS 

● Primární průzkum postojů cílové skupiny (recipientů) ke komunikaci FS

● Audit   komunikačních  aktivit  ŘO  FS  v  souvislosti  s  povinnostmi  a  doporučeními 

vyplývajícími ze směrnic Komise ES a Rady ES a dalších závazných i doporučujících 

dokumentů EU 

E) Grafické zpracování

F) Souhrnná zpráva

G) Souhrnná zpráva v anglickém jazyce

3.3  Sběr a zpracování dat

Realizace probíhala ve dvou  pilotních fázích, které rozdělují komunikace FS z hlediska sběru 

dat na externí (mediální výstupy) a interní (ostatní komunikační aktivity). Obě fáze zahrnovaly i 

primární  průzkum s cílem zajistit  relevantní  data pro ověření  správnosti  závěrů jednotlivých 

dílčích analýz.  Výsledky  jednotlivých analýz  sloužily  jako podklad pro  závěrečnou zprávu a 

doporučení.   
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Primární  šetření  bylo  navrženo  jako  zjišťující  (Exploratory  Research)  s  cílem  identifikovat 

zajímavé podněty do budoucna a ověřit závěry analýz sekundárních průzkumů.

Zpracovatel připravil ve spolupráci s pracovníky ŘO FS primární průzkum na vzorku novinářů o 

jejich  postojích  k  tématice  Fondu  soudržnosti.  Prostřednictvím dotazníkového  šetření,  které 

probíhalo v elektronické formě, bylo osloveno 252 novinářů. Návratnost dotazníků byla 13,5 %.

Další  primární  průzkum,  opět  ve  formě  dotazníkového  šetření  prováděného  elektronickou 

cestou,  sbíral  data od příjemců prostředků z Fondu soudržnosti.  Osloveno bylo  celkem 36 

příjemců podpory s návratností dotazníků 69 %.

Odpovědi z korektně vyplněných dotazníků byly indexovány a vloženy do databázové tabulky 

pro účely následných analýz.

V  rámci  sekundárního  průzkumu  byly  prostudovány  oficiální  dokumenty  týkající  se 

implementace FS v ČR, které určují provádění komunikačních aktivit. Byly identifikovány dvě 

základní cílové skupiny, na které je nutné specificky zaměřit  komunikační aktivity.  Jedná se 

zejména o možné žadatele o podporu z Fondu soudržnosti (tedy zejména orgány státní správy 

a  samosprávy,  ale  i  další  subjekty,  které  mohou  být  žadateli  o  podporu).  Druhou  cílovou 

skupinou je široká veřejnost, na kterou kladou oficiální dokumenty Evropské unie mimořádný 

důraz.  Cílem komunikačních aktivit  pro širokou veřejnost  by mělo být  především ozřejmení 

přínosů, které pro Českou republiku a pro její jednotlivé regiony má čerpání podpory z Fondu 

soudržnosti a v obecnější rovině tedy také členství v Evropské unii. Při případném vytváření 

budoucích komunikačních strategií Fondu soudržnosti v České republice je nutné mít na paměti 

nutnost vytvořit  informační prostor pro obě tyto velmi odlišné cílové skupiny a připravit  tedy 

alespoň dva základní soubory komunikačních aktivit.

Zpracovatel získal nezbytná data o media relations z odboru vnějších vztahů a další nezbytná 

sekundární  data  prostřednictvím pracovníků  ŘO FS.  Další  sekundární  data  byla  získávána 

subdodavatelsky nebo vlastním šetřením především na internetu.

Zpracovatel  provedl  také  mediální  scan  na  základě  klíčových  slov  „Fond  soudržnosti“  a 

„Kohezní  fond“  ve  všech  mediálních  výstupech  v  roce  2005.  Záznamy  byly  porovnány  s 

monitoringem tisku MMR.
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Pro  zpracování  dat  a  následné  statistiky  byly  použity  tabulkové  procesory  postavené  na 

opensource software. Vzhledem k vysokému počtu odlišných subjektů nebylo možno sestavit 

segmenty  s  relevantním  vzorkem  dat.  Statistická  šetření  proto  nevyužívala  crosstabulací, 

protože výsledky by mohly být zavádějící a neprůkazné.

3.4  Analýza

Analytická část byla také rozdělena do dílčích procesů, které probíhaly pilotně. 

Analýza mediálních výstupů ŘO FS

Mediální výstupy, jež byly získány mediálním scannem, byly podrobeny detailní obsahové 

analýze, která sledovala:

● Hodnotovou klasifikaci mediálního výstupu: zabarvení jednotlivých výstupů podle 

hodnotových kritérií – pozitivní, negativní, neutrální

● Vyhodnocení výstupů podle mediálních skupin či jednotlivých médií - Celostátní 

denní tisk,  Regionální tisk, Oborový tisk, Celostátní rozhlas a TV, Internetové portály

● Identifikace témat spojených s FS

● Identifikace typu a rozsahu příspěvků o FS

Kvantitativní analýze bylo podrobeno:

● Vývoj medializace FS za rok 2005

● Vývoj počtu příspěvků podle hodnocení

● Počet zpráv v celostátních denících spolu s komentářem 

● Počet zpráv v oborových titulech spolu s komentářem 

● Počet zpráv v audiovizuálních médiích spolu s komentářem 

● Počet zpráv v regionálních titulech spolu s komentářem

● Počet zpráv na internetových portálech spolu s komentářem
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Základní analýza médií:

● Autoři nejčastěji se vyjadřující k tématu Fondu soudržnosti

● Příspěvky publikované představiteli MMR k tématu Fondu soudržnosti

● Nejvíce citovaní představitelé MMR k tématu Fondu soudržnosti

● Způsob přejímání tiskových zpráv MMR o FS novináři

Výstupy mediální analýzy byly komparativně srovnány a výsledky dotazníkového šetření mezi 

novináři.

Hodnocení

Každému příspěvku je přiřazeno hodnocení z hlediska emocionálního dopadu na společnost, 

které zahrnuje negativní, neutrální a pozitivní hodnotové zabarvení:

● Negativní  hodnocení zahrnuje: kritiku organizace, kritiku představitele organizace, 

problémy, nevhodnou propagaci organizace.

● Neutrální hodnocení zahrnuje příspěvky bez subjektivního hodnocení autorem resp. 

příspěvky uvádějící vyváženě plus i mínus.

● Pozitivní  hodnocení  zahrnuje:  pozitivní  hodnocení  činnosti  organizace,  kladné 

ocenění představitele organizace, vyzdvihnutí jiných pozitivních stránek organizace.

Rozsah informace v příspěvku

Příspěvky jsou rozděleny do následujících skupin podle prostoru, který byl sledované organizaci 

v rámci příspěvku věnován: 

● Zmínka

● Odstavec

● Celý článek
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Typ příspěvku

Příspěvky jsou rozlišovány z hlediska formy/publicistického žánru:

● Zpráva - příspěvek, který informuje nebo shrnuje informace, většinou bez 

hodnotového zabarvení.

● Rozhovor - rozhovor s osobou z organizace nebo veřejně či novinářsky činnou.

● Komentář -  novinářský žánr, typické je hodnotové zabarvení, názor autora.

● Analýza -  analytický  rozbor  problému,  většinou  podloženo  statistickými  čísly, 

tabulkami, grafy.

Způsob převzetí tiskové zprávy médiem 

Bylo zjišťováno, kolik a jak jsou příspěvky v médiích určovány informacemi převzatými z tisko- 

vých zpráv organizace. Porovnáván je zejména rozsah přejímání těchto informací (v ideálním 

případě je médiem/agenturou převzata TZ doslova):

● Celá TZ – příspěvek je přetištěním tiskové zprávy v plném znění.

● Zúžená TZ – tisková zpráva je médie/agenturou krácena do textu menšího rozsahu.

● Rozšířená TZ – tisková zpráva je přetištěna celá a ještě rozšířena o další informace.

Představitelé organizace v médiích

Sledována  je  medializace  představitelů  organizace,  na  základě  vytipování  ve  spolupráci 

s organizací.

● Autorské texty

● Citovanost novináři
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Analýza ostatních komunikačních aktivit ŘO FS

Výsledky  auditu  komunikačních  aktivit  ŘO  Fondu  soudržnosti  v  období  2004  –  2005  byly 

podrobeny  kvantitativní  a  kvalitativní  analýze  za  použití  metody  Delphi.  V  návaznosti  bylo 

sledováno plnění povinností a doporučení vyplývajících ze směrnic Komise ES a Rady ES a 

dalších závazných i doporučujících dokumentů EU. 
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4. Vyhodnocení mediální komunikace FS

4.1 Analýza mediální komunikace

Vývoj medializace Fondu soudržnosti v průběhu roku 2005
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Graf ukazuje průběh medializace Fondu soudržnosti v roce 2005

O tematice Fondu soudržnosti bylo publikováno celkem 524 příspěvků.
První čtvrtletí  bylo z hlediska četnosti příspěvků podprůměrné, následoval prudký skok na 

rekord  za  celý  rok  v dubnu  (106)  a  následoval  pětiměsíční  pád  do  podprůměrné  četnosti 

medializace.  Poslední  dva  měsíce  v roce  byly  z hlediska  četnosti  příspěvků  naopak 

nadprůměrné.

Největší  zájem  o  téma  Fondu  soudržnosti  měli  novináři  v měsíci  dubnu,  publikovali  106 

příspěvků (tj. 20 % všech výstupů). Dalšími výraznými měsíci byl listopad (62 příspěvků, tj. 12 

%) a prosinec (71 příspěvků, tj. 14 %).

Jednoznačně nejslabším měsícem v medializaci Fondu soudržnosti bylo září se 17 výstupy (tj. 

3 %), dále měsíce srpen 19 příspěvků (4 %) a říjen s 28 příspěvky, což je 28 %.
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Vývoj počtu příspěvků podle hodnotového zabarvení
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Neutrální

Pozitivní

Graf ukazuje vývoj počtu příspěvků o Fondu soudržnosti v jednotlivých měsících v roce 2005 a 

strukturu jejich obsahového zabarvení. 

Velká  většina  příspěvků  v  monitorovaném  období  měla  neutrální  zabarvení,  celých  502 

příspěvků, tj. 96 %. Výrazně pozitivních příspěvků lze sledovat 9, tj. 2 % a ve 13 příspěvcích, 

tj. rovněž ve 2 % byla společnost hodnocena negativně.

V korelaci  s časovou  posloupností  bylo  nejvíce  pozitivních příspěvků  o  Fondu  soudržnosti 

zveřejněno v měsíci prosinci (6 příspěvků), který byl jinak co se týká počtu příspěvků mírně 

nadprůměrný  (71  příspěvků,  tj.  14  %  z celkového  počtu).  V prosinci  se  však  objevily  i  3 

negativně  hodnocené  příspěvky.  Pozitivně  laděné  příspěvky  se  pak  objevily  ještě  v měsíci 

červnu (2) a listopadu (1).

Nejvíce negativně laděných příspěvků se objevilo v červenci (5 příspěvků), což představuje 39 

% všech negativních vyjádření za celý rok. Měsíc červenec byl jedním z nejméně příznivých 

období ve vytváření  pozitivního obrazu Fondu soudržnosti, neboť bylo publikováno pouze 30 

příspěvků a z toho 5 negativních, což je v přepočtu 17 % příspěvků za tento měsíc. Negativně 

laděné příspěvky se pak objevily ještě v měsíci listopadu (3), prosinci (3), srpnu (1) a květnu (1).
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Fond soudržnosti v titulku

Fond soudržnosti se celkem v titulku příspěvku objevil 29 krát.

27. 7.  - Peníze z kohezních fondů nebudou, Strašecí chce získat jinou dotaci
Rakovnický deník

 

25. 4. - Fond soudržnosti 

Vysočina – noviny Jihlavska

Vysočina – listy Pelhřimovska

Naše Valašsko

Rovnost – Deník Blanenska

Vysočina – noviny Třebíčska

Vysočina – noviny Ždárska

Zlínské noviny

Havířovský deník

Vysočina – noviny Havlíčkobrodska

Prostějovský den

Hranický den

Slovácké noviny

Olomoucký den

Opavský a hlučínský deník

Bruntálský a krnovský deník

Rovnost – Deník Břeclavska

Rovnost – Deník Slovácka

Rovnost – Brněnský deník

Moravskoslezský deník

Frýdecko-místecký a třinecký deník

Nové Přerovsko

Karvinský deník

Rovnost – Deník Vyškovska

Novojičínský deník

Moravskoslezský deník
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Rovnost – Deník Znojemska

7. 1. - Kohezní fond pomůže regionu

Berounský deník 

6. 1. - Fond soudržnosti končí s pomocí po záplavách, přispěl 30 mil. Eur
financninoviny.cz 
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Témata v medializaci Fondu soudržnosti

6

183

7 8

185

1 3

127

4
0

20

40

60

80

100
120
140

160
180

200

Strukturální
fondy EU

Bydlení Realizovaný
projekt FS

Jiné

Pozitivní
Neutrální
Negativní

Graf  ukazuje  četnost  hlavních  medializovaných  témat  v souvislosti  s FS  a  strukturu 

hodnotového zabarvení jak byly novináři prezentovány veřejnosti

Na základě dohody s ŘO FS MMR byly sledována následující tři  hlavní témata: Strukturální 

fondy a EU, Bydlení a Realizovaný projekt z FS. 

Ve  většině  případů  se  Fond  soudržnosti  nevyskytoval  samostatně,  ale  vždy  v souvislosti 

s těmito  výše  jmenovanými  tématy.  Nejvíce  příspěvků  se  objevilo  na  téma  Strukturální 
fondy a EU, celkem 196. Z toho lze usuzovat, že FS je novináři, a tudíž i nejširší veřejností, 

vnímán  především  jako  jakýsi  doplněk  ke  Strukturálním  fondům,  či  rovnou  jako  jeden  ze 

Strukturálních fondů EU. Z tohoto celkového počtu 196 příspěvků jich 183 (tj. 93 %) bylo bez 
hodnotového zabarvení, 6 (tj. 3 % ) příspěvků pak bylo zabarveno pozitivně a 7 ( tj. 4 %) 

negativně.

Druhým  nejčastěji  zmiňovaným  tématem  v souvislosti  s FS  byl  Realizovaný  projekt  FS, 
celkem 186 výstupů. Z toho opět velká většina příspěvků byla neutrálních 185 (tj. 99 %) a 

pouze jeden příspěvek (tj. 1 %) nesl negativní zabarvení (Železný: Byl jsem skeptik, nyní jsem 

skalní euroskeptik,  24.5.,  Znojemsko, str.  1,  autor:  Jiří  Eisenbruk,  viz.  celý článek v kapitole 
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Publicita  Fondu soudržnosti  v regionálních  titulech).  Jednoznačně pozitivně o Realizovaném 

projektu v rámci FS nebylo referováno ani jednou.

Posledním sledovaným tématem bylo Bydlení, celkem bylo publikováno 8, a to neutrálních 
příspěvků. Jednoznačně pozitivní ani negativní hodnocení se v této souvislosti neobjevilo. 

V souvislosti s prvními dvěma jmenovanými tématy byl FS poměrně často a vyrovnaně 
medializován. Téma Bydlení nebylo příliš zastoupeno. V souvislosti s jinými tématy byl Fond 

soudržnosti medializován ve 134 případech, z toho bylo neutrálních 127 (tj. 95 %) příspěvků, 3 

(tj. 2 %)  pozitivně a 4 (tj. 3 %) negativně zabarvené.
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Podíl medializace Fondu soudržnosti v jednotlivých skupinách médií

Celostátní 
deníky
14%

Regionální 
tituly
37%Oborové tituly

17%

Celostátní Tv 
a rozhlas

8%

Internetové 
portály

24%

Graf  ukazuje  podíl  jednotlivých  skupin  médií  členěných  podle  typu  na  medializaci  Fondu 

soudržnosti.

Z hlediska  počtu  příspěvků se  na  publicitě  k  Fondu  soudržnosti  nejvýznamněji  podílely 

jednotlivé regionální tituly (198 příspěvků, tj. 38 %), následované internetovými portály (125 

příspěvků, tj. 24 %), oborovými tituly (87 příspěvků, tj. 17 %) a skupinou celostátních deníků 
(73  příspěvků,  tj.  14 %).  Podíl  v medializaci  tématu  Fondu  soudržnosti  uzavírá  skupina 

celostátních  televizních  a  rozhlasových  stanic s 41  příspěvky,  které  však  tvoří 

nezanedbatelných  8  %  z počtu  všech  uveřejněných  příspěvků.  Jednotlivá  procentuální 

vyjádření  tak znázorňují  podíl  jednotlivých skupin/typů médií  na českém mediálním trhu při 

publicitě Fondu soudržnosti za sledované období roku 2005. 
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Podíl medializace Fondu soudržnosti v jednotlivých médiích

iHned.cz 5%

EU.iHNed.cz 5%
Hospodářské 

noviny 3%
Ekonom 3%

Mladá fronta - 
DNES 3%

BBC – česká 
redakce 3%

Ekonom.cz 2%

Ostatní 70%

Právo 6%

Graf ukazuje podíl jednotlivých titulů v medializaci Fondu soudržnosti

V žebříčku jednotlivých médií nejvíce příspěvků za sledované období uveřejnil celostátní deník 

Právo, který vydává spol. Borgis a.s., celkem 30 příspěvků tj. 6 %, za ním portál  iHNed.cz, 

celkem 27 příspěvků (5 % z celkového počtu publikovaných příspěvků) a portál EU.iHNed.cz, 

26  příspěvků,  tj.  5  %  -  oba  portály  provozuje  vydavatelství  Economia  a.s.  Následují 

Hospodářské noviny s 18 příspěvky (3 %)  a ekonomický týdeník Ekonom se 16 příspěvky, 

což je 3 % (vydává Economia a.s.). Deník MF Dnes z vydavatelství Mafra a. s. má rovněž 16 

výstupů, za ním se umístila česká redakce BBC, rozhlasová stanice uveřejnila 15 příspěvků (3 

%)  a  portál  Econom.cz  se  13  příspěvky  (2  %),  opět  z vydavatelství  Economia  a.  s.  Nízké 

procentuální  zastoupení  nejvýraznějších  českých  médií  v medializaci  Fondu  soudržnosti  je 

dáno silným zastoupením regionálních periodik, jejichž podíl tvoří celých 198 výstupů, tedy 38 

%.

Do  propočtu  mediálního  podílu  v počtu  příspěvků  k Fondu  soudržnosti  nebyly  zahrnuty 

příspěvky Zpravodajství ČTK, které nejsou určeny přímo veřejnosti, ale jako servis novinářům,  

kteří je dále zpracovávají.
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4.2  Media relations MMR k Fondu soudržnosti

Četnost citací představitelů MMR k Fondu soudržnosti
*Data očištěna od duplicit

44

12
1

Paroubek

Martínek
Burketová

Graf znázorňuje podíl citovaných představitelů MMR

Zcela jednoznačně nejvíce média citovala Jiřího Paroubka, tehdy Ministra pro místní rozvoj a 

později  Předsedu vlády ČR,  více než ve třech čtvrtinách případů (44, tj.  77 % ). Druhým 

nejvíce  citovaným  představitelem  MMR byl  Radko  Martínek,  který  zakrátko  vystřídal  Jiřího 

Paroubka na postu Ministra pro místní rozvoj (12, tj. 21 % ). Posledním citovaným v souvislosti 

s Fondem  soudržnosti  byla  Radka  Burketová,  tisková  mluvčí  MMR  (1,  tj.  2  %  ).  Ostatní 

představitelé MMR se v citacích ve sledovaném období neobjevili  vůbec. Česká média tedy 

celkem v 57 případech citovala představitele MMR .
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Příspěvky publikované představiteli MMR
*Data očištěna od duplicit

Paroubek
40

Burketová
1

Martínek
1

Přikryl
1

Paroubek

Martínek

Burketová

Přikryl

Graf znázorňuje podíl autorských příspěvků představitelů MMR

Nejaktivněji  vystupoval  v souvislosti  s Fondem  soudržnosti  jako  autor  článku 
publikovaného v médiích opět Ministr pro místní rozvoj a pozdější premiér Jiří Paroubek, 
a to celkem více jak v 90 % případů (40, tj. 94 %). Dále figurují jako autoři článků Radka 

Burketová, Radko Martínek, Ministr pro místní rozvoj, Ivan Přikryl (MMR) a mluvčí MMR Radka 

Burketová – všichni shodně po 1 (tj. 2 % každý ) článku. Celkem se ve sledovaném období 
objevilo v médiích 43 autorských článků od představitelů MMR.
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Tiskové zprávy MMR a způsob jejich přejímání agenturou ČTK a ostatními médii

Datum Název tiskové zprávy Agentura ČTK Jiná média
3. 1. 2005 Evropská  komise  rozhodla  o 

vítězných  projektech  Fondu 

soudržnosti 2004

TZ nepřevzata 2 – zúžené TZ

21. 4. 2005 Jak se v České republice využívají 

fondy Evropské unie

TZ nepřevzata TZ nepřevzata

4. 7. 2005 Fond  soudržnosti  podpoří  životní 

prostředí i dopravu v ČR

TZ nepřevzata TZ nepřevzata

22.  12. 
2005

Fondy  Evropské  unie  ve  finanční 

perspektivě

TZ nepřevzata TZ nepřevzata

23.  12. 
2005

Evropská  komise  nadělí  devíti 

projektům více než 111 milionů Eur

1 - zúžená TZ 5 –zúžené TZ

Tabulka přejímání TZ MMR k Fondu soudržnosti agenturou ČTK a jinými médii

Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  publikovalo  celkem 5 tiskových zpráv  v souvislosti  s Fondem 

soudržnosti, nicméně převzata agenturou ČTK byla jen jedna zpráva, a to TZ ze dne 23. 12. - 
Evropská komise nadělí devíti projektům více než 111 milionů Eur. Tuto zprávu následně 

z ČTK převzala 4 média a 1 x  (iHNed.cz) byla zpráva přejata tímto severem přímo z MMR. 

Kromě toho převzala některá média i TZ z 3.1.2005 - Evropská komise rozhodla o vítězných 
projektech Fondu soudržnosti 2004, a to přímo z MMR. Agentura ČTK v tomto případě na TZ 

nereagovala.

Lze říci, že vzhledem k důležitosti subjektu, jakým MMR a téma FS bezesporu je, je zarážející, 

že  TZ  byly  ve  sledovaném  období  přebírány  poměrně  zřídka.  Lze  se  domnívat,  že 

uveřejněné TZ nebyly zcela vhodně načasovány a jejich text zcela neodpovídal požadavkům 

novinářů  na  formát  tiskové  zprávy.  Nebyla  zjištěna  žádná  jiná  objektivní  překážka  vedoucí 

k takovému neúspěchu při přejímání tiskových zpráv MMR dominantní českou agenturou ČTK i 

ostatními médii.
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Původní TZ, MMR

3.1.2005 - Evropská komise rozhodla o vítězných projektech Fondu soudržnosti 2004

Dne  31.12.2004  Evropská  komise  doručila  Stálému  zastoupení  ČR  při  EU  rozhodnutí  o 

vítězných  projektech,  které  získají  finanční  pomoc  z  Fondu  soudržnosti.  Prostředky  budou 

rozděleny mezi 10 projektů z oblasti životního prostředí, 4 dopravní projekty a 1 projekt v rámci  

technické pomoci. Na vybrané projekty poputují finanční prostředky v celkové výši 458 912 992 

€ (tj. 13 980 784 301 Kč) čímž je pokryta alokace prostředků určených České republice pro rok  

2004.

Tento  fakt  je  důkazem  toho,  že  nastavení  systému  realizace  Fondu  soudržnosti  v  České 

republice tak, jak jej navrhlo a nyní v souladu s usnesením č. 125 ze dne 11. 2. 2004 řídí  

Ministerstvo pro místní rozvoj je plně funkční.

Zároveň  je  výsledkem  náročného  vyjednávání  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  s  Evropskou 

komisí o konečných podmínkách uvedených v příslušných Rozhodnutí komise, které v případě 

zmíněných projektů nastalo po odeslání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti do Bruselu, a 

to nejprve 21. 4. 2004 a dále 30. 6. 2004.

Na  projekty z oblasti životního prostředí bude přiděleno celkem  178 897 862 €. Tato částka 

bude rozdělena mezi 10 následujících projektů:

Karviná - rozšíření kanalizace - 17 649 600 € 

Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - 18 120 750 € 

Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - 6 363 483 € 

Příbram - úprava čističky odpadních vod - 6 345 980 € 

Plzeň - doplnění vodohospodářské infrastruktury města - 39 090 000 € 

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - 37  

350 410 € 

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - 15 623 250 € 

Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v  

povodí Lužické Nisy - 20 733 840 € 

Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - 8 046 649 € 

Klatovy - čisté město - 9 573 900 € 

V oblasti dopravy bude z Fondu soudržnosti rozděleno mezi čtyři projekty celkem 279551030 €:
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Dálnice D1 - úsek 0134.3 Kroměříž východ - Kroměříž západ - 39 107 320 € 

Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov - 37 062 

160 € 

Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec - 103 233 300 € 

Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě - 100 148 250 € 

V oblasti technické pomoci byl vybrán jediný projekt:

Technická pomoc Řídícímu orgánu FS, který získá prostředky ve výši 464 100 €. 

Veronika Skořepová

tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj

Převzatá TZ 1- jiná média

Peníze z evropského Fondu soudržnosti
Dobré ráno s Českou televizí, 5.1.2005, ČT 1, Aleš CIBULKA

Evropská komise rozhodla, že v rámci Fondu soudržnosti dá České republice čtrnáct miliard na  

patnáct  projektů  zaměřených  na  ekologii  a  budování  dopravní  infrastruktury.  Díky  těmto  

penězům budou například v Karviné rozšiřovat kanalizaci, v Příbrami upraví čističku odpadních 

vod,  prodloužena  bude  dálnice  D1  a  podobně.  Osm  milionů  eur  dostanou  v  Berouně.  

Telefonicky jsme se teď spojili se starostou města Berouna Jiřím Besserem. Hezké, dobré ráno 

přeji.

Převzatá TZ 2 – jiná média

Z EU přišlo na projekty 14 mld.

Právo 5.1.2005, Trhy & ekonomika, str. 15, (svj)

Česko dostane z Evropské unie téměř 458,9 miliónu eur (téměř 14 miliard korun) na ekologické  

a dopravní projekty v rámci Fondu soudržnosti.

Evropská komise schválila  na přelomu roku jejich rozdělení  mezi patnáct českých projektů.  

Uvolní tak téměř polovinu z prostředků, které může Česko z tohoto fondu získat v letech 2004  

až 2006.
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Nejvíce  peněz  získala  výstavba  dálničního  obchvatu  Prahy  v  úseku  Lahovice-Slivenec,  na  

kterou Brusel přispěje 103,2 miliónu eur (zhruba 3,2 miliardami korun). Asi třemi miliardami  

korun pak podpoří i modernizaci traťového úseku Červenka-Zábřeh na Moravě. Z projektů na 

ochranu životního prostředí dá EU nejvíce na doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzně,  

celkem 39 miliónů eur (téměř 1,2 miliardy korun). Další 37,3 miliónu eur (1,1 miliardy Kč) potom 

poskytne i  na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v povodí  řeky Dyje na Břeclavsku.  

Mezi dalšími schválenými projekty jsou například i rozšíření kanalizace v Karviné (17,6 miliónu  

eur),  odkanalizování  a  čištění  odpadních vod v  povodí  řeky  Radbuzy (18,1  miliónu eur)  či 

úprava čističky odpadních vod v Příbrami (6,3 miliónu eur). S evropskými penězi pak mohou  

počítat  už  i  dopravní  projekty  jako výstavba úseku dálnice  D 1  Kroměříž  východ-Kroměříž  

západ (39 miliónů eur) a druhá etapa budování rychlostní komunikace Dobrá-Tošanovice-Žukov 

(37 miliónů eur).

Prostředky  z  Fondu  soudržnosti  jsou  určeny  na  rozvoj  dopravní  infrastruktury  a  ochranu  

životního prostředí. EU se na jejich financování podílí 70 až 80 procenty, zbytek peněz si však  

musí české obce, města či kraje zajistit samy.

O prostředky z fondu se mohou ucházet pouze státy, ve kterých HDP na hlavu nepřesahuje 90 

procent  průměru  Unie.  Vedle  Česka  a  dalších  devíti  nových  členů  EU  tak  na  ně  mohou  

dosáhnout už jen Španělsko, Portugalsko a Řecko. 

Původní TZ, MMR

23. 12. 2005 – Evropská komise nadělí devíti projektům více než 111 milionů Eur

Evropská komise schválila Rozhodnutí k prvním devíti projektům ze série, která jí byla zaslána  

v letošním roce. Jedná se o projekty z oblasti  infrastruktury životního prostředí  v celkovém 

objemu více než 111 milionů Eur. 

"Projekty představují přidělené peníze pro rok 2005. V příštím roce by měly být schváleny další,  

které vyčerpají celou částku přidělenou pro toto období. ta činí 938 mil. Eur. V nejbližších dnech 

ještě  očekáváme  schválená  rozhodnutí  k  projektu  Cidlina  a  k  dopravnímu  projektu  Plzeň-

Stříbro," řekla náměstkyně ministra pro místní rozvoj, Věra Jourová.

Devět projektů v celkové výši 111 049 671 EUR:

Střední Pomoraví/Hodonínsko; celkové způsobilé náklady 23 963 300 EUR, míra pomoci 74% - 

17 732 842 EUR, celkové náklady 29 155 243 EUR 
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Čistá horní Úpa; celkové způsobilé náklady 16 359 831 EUR, míra pomoci 65% - 10 633 890 

EUR, celkové náklady 20 218 735 EUR 

Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy; celkové způsobilé náklady 12 373 

281 EUR, míra pomoci 61% - 7 547 701 EUR, celkové náklady 16 559 008 EUR 

Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec; celkové způsobilé náklady 20 078 728 EUR, míra pomoci 

79% - 15 862 195 EUR, celkové náklady 24 588 000 EUR 

Labe-Loučná (CCI 2005CZ16CPE006) - K(2005)5717; celkové způsobilé náklady 20 179 990 

EUR, míra pomoci 62% - 12 511 594 EUR, celkové náklady 24 566 837 EUR 

Novostavba  veřejné  splaškové  kanalizace  a  objektu  ČOV  v  Kravařích;  celkové  způsobilé 

náklady 14 972 183 EUR, míra pomoci 80% - 11 977 746 EUR, celkové náklady 18 491 628 

EUR 

Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizování odpadních vod; celkové způsobilé náklady 19 225 

943 EUR, míra pomoci 64% - 12 304 604 EUR, celkové náklady 23 104 501 EUR 

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy -  region Třebíčsko; 

celkové způsobilé náklady 13 998 476 EUR,  míra pomoci 69% -  9 658 948 EUR, celkové 

náklady 17 322 212 EUR 

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov, celkové způsobilé 

náklady 19 424 683 EUR, míra pomoci 66% - 12 820 291 EUR, celkové náklady 23 436 690 

EUR 

Radka Burketová

tisková mluvčí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Převzatá TZ agenturou ČTK

Evropská komise schválila devíti projektům v ČR přes 3,2 mld. Kč

23.12.2005 - Evropská komise schválila devíti z celkem 19 tuzemských projektů, které obdržela  

v letošním roce, příspěvek více než 111 milionů eur (přes 3,2 miliardy Kč). Jde o projekty z  

oblasti  infrastruktury životního prostředí,  které se financují z Fondu soudržnosti.  ČTK o tom 

dnes informovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Radka Burketová. Například na zlepšení  

kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy půjde z unijních peněz zhruba 7,5 milionu eur  

(přes 200 milionů Kč), což je více než 60 procent celkových nákladů. Částkou téměř 12 milionů  

eur  (zhruba  350  milionů  Kč)  přispěje  unie  na  novostavbu  veřejné  splaškové  kanalizace  a  
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čistírnu odpadních vod v Kravařích.  Míra pomoci  v  tomto případě dosáhla 80 procent.   "V  

nejbližších dnech ještě očekáváme schválená rozhodnutí k

projektu  Cidlina  a  k  dopravnímu projektu  Plzeň -  Stříbro,"  uvedla  náměstkyně ministra  pro  

místní rozvoj Věra Jourová. Ministerstvo počítá s tím, že v roce 2006 bude schváleno dalších 

osm projektů. Částka 938 milionů eur, která byla ve Fondu soudržnosti určena na roky 2004 až  

2006, by tak měla být vyčerpána.

Převzatá TZ jinými médii

Evropská komise schválila devíti projektům v ČR přes 3,2 mld. Kč
finance.cz - 23.12.2005

PRAHA 23.  prosince  (ČTK)  -  Evropská  komise  schválila  devíti  z  celkem  19  tuzemských 

projektů, které obdržela v letošním roce, příspěvek více než 111 milionů eur (přes 3,2 miliardy  

Kč).  Jde  o  projekty  z  oblasti  infrastruktury  životního  prostředí,  které  se  financují  z  Fondu 

soudržnosti. Informovala o tom mluvčí ministerstva Radka Burketová...

Evropská komise schválila devíti projektům v ČR přes 3,2 mld. Kč
financninoviny.cz - 23.12.2005

PRAHA - Evropská komise schválila devíti z celkem 19 tuzemských projektů, které obdržela v  

letošním roce, příspěvek více než 111 milionů eur (přes 3,2 miliardy Kč). Jde o projekty z oblasti  

infrastruktury životního prostředí,  které se financují  z Fondu soudržnosti.  Informovala o tom 

mluvčí ministerstva Radka Burketová...

Evropská komise přidělila českým projektům 3,2 miliardy
iHNed.cz - 23.12.2005, ekonomika.ihned.cz 

Evropská  komise  přidělila  českým  projektům  3,2  miliardy  Devět  z  celkem  19  tuzemských 

projektů schválila Evropská komise. Jde o projekty z letošního roku za více než 111 milionů eur  

(přes 3,2 miliardy Kč) z oblasti  infrastruktury životního prostředí,  které se financují  z Fondu 

soudržnosti. Informovala o tom mluvčí ministerstva Radka Burketová...
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Aktualita

novinky.cz - 23.12.2005, rubrika: Aktuálně - autor: ČTK

EK schválila devíti z celkem 19 tuzemských projektů, které obdržela v letošním roce, příspěvek  

více  než  111  mil.  eur  (přes  3,2  mld.  Kč).  Jde  o  projekty  z  oblasti  infrastruktury  životního 

prostředí, které se financují z Fondu soudržnosti. 

Aktualita
penize.cz - 23.12.2005, rubrika: krátká zpráva - autor: Redakce

Evropská komise schválila  příspěvek 9 z celkem 19 tuzemských projektů,  které obdržela v  

letošním roce, a to ve výši přes 111 milionů eur. Jde o projekty z oblasti infrastruktury životního  

prostředí, které se financují z Fondu soudržnosti. Informovala o tom mluvčí ministerstva pro 

místní rozvoj Radka Burketová.
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Novináři vyjadřující se k Fondu soudržnosti

Autoři s největším počtem výstupů se zmínkou Fondu soudržnosti
*Data nejsou očištěna od duplicit
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Jaroslav
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Pozitivní

Graf znázorňuje počty výstupů se zmínkou Fondu soudržnosti

V první části této kapitoly jsou sečteny výstupy všech osob vyjadřujících se k Fondu soudržnosti 

a  články,  které  byly  duplikovány  v regionálních  mutacích téhož  typu  média.  Čísla  tedy 

vyjadřují četnost otištění určitého textu v mutacích téhož média v rámci jednoho vydavatele. (Do 

této kategorie nespadá například přetištění rozhlasového či tištěného článku jiným typem média 

stejného vydavatele – liší  se datem, kdy článek vychází,  zatímco v rámci vydavatele Vltava 

Labe Press (regionální tisk) jsou přebírány články ještě týž den a fungují tedy jako celostátní 

médium svého druhu).  V druhé části této kapitoly jsou data již očištěna od regionálních 
duplikací.

Nejvíce výstupů zaznamenal rozhovor Eugenie Línkové s Jiřím Paroubkem, který byl v jeden 

den přetištěn v rámci Deníků Bohemia 39 krát. Dále jsou texty Dalibora Dostála (18), Miloše 

Šenkýře, Ludmily Žlábkové a Jaroslava Pospíchala po 6 příspěvcích – všichni z regionálních 
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titulů. Oproti tomu stojí reálný počet článků Veroniky Pincové ( 7) z BusinessInfa.cz a Petra 

Holuba (6) z ČRo 6 a ČRo6.cz.

Jiří  Paroubek: Peníze z unie na bydlení budou, 23.4.,  deníky Bohemia, autor: Eugenie 
Línková        

Praha (od naší spolupracovnice) - Jiří Paroubek, dosavadní ministr místního rozvoje, se má stát  

novým českým premiérem. Zeptali jsme se jej na jeho plány a priority v předpokládané nové 

roli. 

Jaké priority by měl mít a hájit v současné době podle vás premiér České republiky? 

Důležitá je především stabilizace činnosti vlády, pokud jde o aktuální záležitosti a už  

nastartované a řešené úkoly. Je nutné provést inventuru vládního programu minulé vlády a ve  

spolupráci s ostatními členy vlády sestavit jasný a kontrolovatelný program pro období, které  

má vláda do voleb k dispozici. 

Budete zřejmě jedním ze dvou ekonomů ve vládě České republiky. Co uděláte pro to,  

aby schodek ve státním rozpočtu dál nerostl? 

Vláda  bude  určitě  dále  zvažovat  účelnost  a  potřebnost  prodeje  státních  podílů  v  

některých  podnicích  a  dopracuje  návrh  významných  úprav  v  našem  daňovém  systému.  

Nemyslím, že je reálné připravit  do konce volebního období  návrh na změnu důchodového 

systému. Na jeho přípravě se sice už delší dobu pracuje, vyžaduje však nalezení většinového 

politického souhlasu. 

U řady ekonomů jste si vytvořil dobré renomé svým tlakem na včasné získávání peněz z  

podpůrných programů Evropské unie. Jistě i tam jsou ale rezervy. 

Myslím,  že  nedávná  konference  ministrů  pro  bydlení  evropské  pětadvacítky 

uskutečněná v Praze skončila velkým politickým i věcným úspěchem. Jsme na dobré cestě 

získat ve finanční perspektivě EU let 2007 - 13 každoročně určité prostředky ze strukturálních 

fondů na revitalizaci domů a panelových sídlišť. Naše renomé díky této konferenci vzrostlo. A 

tak se za 3 týdny v Praze mám sejít s ministry zemí Visegrádu, kteří mají ve svých zemích na  

starost strukturální fondy, abychom posoudili možnosti společného postupu v Bruselu. 

Do jaké míry by měl premiér respektovat politiku své strany při sestavování nové vlády? 

Předseda vlády je do funkce navrhován politickou stranou a nemůže politickou linii této  

strany nerespektovat. Vláda však má být koaliční a při obsazování ministerských postů je nutno 

postupovat v souladu s dohodou mezi koaličními partnery. 
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Působil jste na ministerstvu pro místní rozvoj, v čem především spatřujete jeho význam? 

Je to ministerstvo, které vydává významné podněty v oblasti bytové politiky, směřuje k 

výstavbě  nových  bytů,  k  revitalizaci  domů.  Rozvíjí  státní  propagaci  cestovního  ruchu.  Je  

administrátorem strukturálních fondů a kohezního fondu, zodpovídá za problematiku stavebního 

řádu, vykonává další činnosti administrativního rázu. 

Jediná důraznější kritika z Evropské unie dosud směřuje do oblasti našeho soudnictví a  

špatného či pomalého dodržování zákonů. Může premiér dosáhnout změn k lepšímu? 

Domnívám se, že vývoj v oblasti soudnictví a vůbec při vymáhání zákonů se pozvolna 

lepší. Vláda se určitě bude i těmito problémy zabývat. 

Autoři nejčastěji se vyjadřující k Fondu soudržnosti
*Data očištěna od duplicit
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Z výsledků jednoznačně vyplývá, že nejvíce  originálních (7 příspěvků) se Fondu soudržnosti 

věnovala Veronika Pincová z portálu BusinessInfo.cz. Tento údaj však nelze zcela považovat 

za relevantní, neboť jde o portál státní správy financovaný ze strukturálních fondů. Nejvíce se 
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tedy z nezávislých médií zaobíral problematikou FS Petr Holub z ČRo 6 Českého rozhlasu (6 

příspěvků), a to vesměs neutrálně, dokonce 2x pozitivně a ani jednou negativně. O něco horší 

bilanci v publicitě ve vztahu k úkolům ŘO FS má Iveta Kramešová z Práva (5 příspěvků z toho 

1  negativní;  blíže  k příspěvku  Ivety  Kramešové  v kapitole  Publicita  Fondu  soudržnosti 
v celostátních denících). Dále významně informovala o FS Daniela Ambrožová (4 příspěvků) 

píšící  pro  MF  Dnes  a  Rakovnický  deník,  vždy  neutrálně,  shodně  s  Martinem  Ehlem 
z Hospodářských novin (4 příspěvky) a  Pavlem Dosoudilem z MF Dnes (4 příspěvky), kteří 

uzavírají  šestici  nejvíce  píšících  novinářů  o  FS.  V případě  Martina  Ehla  zaznamenáváme 

dokonce 1 pozitivně hodnocený příspěvek (blíže k příspěvku Martina Ehla v kapitole Publicita 
Fondu soudržnosti v celostátních denících), u obou autorů pak žádný negativní.

2 pozitivní výstupy novináře Petra Holuba jsou ve skutečnosti pozitivně laděným rozhovorem 

s Janem Kaslem na téma Evropské politiky a české zahraniční politiky, kde Jan Kasl pozitivně 

zmiňuje  důležitost  evropských  fondů,  tj.  jmenovitě  i  Kohezního  fondu.  rozhovor  vyšel  ve  2 

rozdílných médiích veřejnoprávního Českého rozhlasu, na ČRo 6 a na internetovém portále 

Českého rozhlasu.

Vize Evropy Jana Kasla, 23.6.2005, ČRo 6, 22:10 Studio STOP, autor: Petr Holub, Jana 
Šmídová

S  evropským demokratem nejen  o  evropské  politice,  24.6.2005,  ČRo  -  cro6.cz,  Jana 
Šmídová, Petr Holub        
... „Jan KASL, předseda strany Evropští demokraté: Tak určitě se o něm jednat musí, protože 

když se o něm jednat nebude, tak prostě nebudou pak ty jednotlivé rozpočty roční. Je otázka,  

jak bude vysoký, jestli to bude to jedno celá procento HDP, EU jedna celá nula sedm, šest,  

čtrnáct a tak dále. Asi to nebude více, to je zjevné, nemělo být to být méně jak jedno procento.  

Nemyslím si, že jsou zásadní drobné, i když jsou to teda milióny euro. Nejsme v Evropské unii  

kvůli dotacím. Uvědomme si, že celá evropská integrace stojí na jiných základech a měla by být  

hnána jinými motory a myšlenkami než přerozdělováním dotací. To handrkování se o drobné 

není něco, čím bychom sem měli pyšnit a s čím by měl přijíždět vítězně premiér. Moc se mi líbil  

postoj některých z těch nových zemí, které byly ochotny se vzdát i určitých podílů a výnosů do  

strukturálních a kohezních fondů ve prospěch celkové dohody. To myslím, že je postoj, který je  

státnický.“...

Lukáš Ligas        45      



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

Publicita Fondu soudržnosti v celostátních denících

Podíl při medializaci FS na trhu celostátních deníků
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V průběhu  roku  vyšlo  v hlavních  pěti  českých  denících  celkem  73  příspěvků.  Ve  srovnání 

hlavních českých deníků lze vysledovat nejvíce příspěvků v deníku Právo, celkem 30 (41 %), 

s velkým odstupem pak v Hospodářských novinách (18, tj. 24 %) a MF Dnes (16, tj. 22 %). 

Nejméně se pak problematika Fondu soudržnosti objevovala v Haló novinách (3, tj.  3 %) a 

Lidových novinách (7, tj. 10 %).

Příspěvky podle hodnotového zabarvení

V celostátních  denících se  problematika  Fondu  soudržnosti  objevovala  většinou  bez 

hodnotového  zabarvení  přidaného  autorem  článku.  V deníku  Právo,  který  v průběhu  roku 

věnoval FS nejvíce pozornosti (30 příspěvků) vyšel 1 negativní a 1 pozitivní článek. Zatímco 

v negativně zabarveném komentáři  byl  Fondu soudržnosti  věnován celý  odstavec,  pozitivně 

laděný komentář  ministra  pro  místní  rozvoj  Jiřího  Parobka se o  FS jen  zmiňuje.  Negativní 
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hodnocení  se vyskytuje  v komentáři  Ivety  Kramešové,  která  zpochybňuje  evropskou pomoc 

v rámci Strukturálních fondů a Kohezního fondu, nikoli však samotnou implementaci prostředků 

v ČR. Pozitivní příspěvek je politický komentář tehdy ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka 

k tematice prostředků z EU. Samotnému Fondu soudržnosti je věnována zmínka.

Šerm o peníze, 3.12., Právo, str. 9, Ze zahraničí, autor: Iveta Kramešová        

Premiéři Visegrádu při jednání naznačili možnost ústupků, zjednoduší-li se čerpání fondů 

Bez dohody o podobě rozpočtu Evropské unie na roky 2007-13 skončila včera budapešťská 

schůzka premiérů Visegrádské čtyřky (V4) -Česka, Polska, Slovenska a Maďarska) s britským 

protějškem Tonym Blairem. 

Ten tvrdě hájil záměr na rozsáhlé škrty, které V4 ale odmítá. Partneři tak jen naznačili  

vůli k dalšímu hledání kompromisu. „Od dohody jsme stále vzdáleni. Nevíme, zda se nám to  

podaří,  ale  budeme se snažit,“  řekl  novinářům Blair.  „Chceme ke shodě dospět,  ale ne za 

každou cenu,“ dodal předseda maďarské vlády Ferenc Gyurcsány s tím, že během schůzky  

nepadla žádná konkrétní čísla. „Tato schůzka byla nicméně nesmírně důležitá pro to, abychom 

poprvé  po  pěti  měsících  slyšeli  jasné  stanovisko  britského  předsednictví.  To  tady  dosud 

chybělo,“ poznamenal český premiér Jiří Paroubek. 

Británie,  která jako předsedající  země Unie rozpočtový rámec připravuje,  popudila  v 

posledních  dnech  unijní  nováčky  návrhem  snížit  o  deset  procent  výdaje  na  strukturální  a  

kohezní fondy, jež jsou pro ně jako chudší země klíčové. Dvacetimiliardové škrty, které v nich  

Londýn plánuje, by totiž nejvíce dolehly právě na nové členské země. 

Paroubek: tíži úspor musí nést všichni 

Ačkoli  V4  vkládala  do  včerejší  schůzky  naděje,  Blair  necouvl  a  názor  na  podobu  

rozpočtu nezměnil.  „Na mém názoru se nic nemění. Samozřejmě - každý hájí svoje zájmy,“  

podotkl. 

Podle Paroubka se ale tíže škrtů musí rozložit na všechny členské země. „Pokud se 

mají snížit rozpočtové příjmy a budou se snižovat výdaje, tak by bylo dobré, aby byli zasaženi  

všichni,  nejen  nové  členské  země,“  řekl.  Nevyloučil  však,  že  Česko  na  některé  ústupky  
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přistoupí.  „Pokud  se  chceme  dobrat  nějakých  závěrů,  tak  asi  budeme  muset  k  nějakým 

ústupkům přistoupit všichni. Na jedné straně Britové nebo Francie a na další straně ČR nebo 

SR. Jde o to, aby se našla správná proporce mezi spravedlností a solidaritou,“ vysvětlil. 

Premiéři V4 naznačili, že by byli ochotni přistoupit na nižší objem rozpočtu, pokud by to  

bylo vyváženo pružnějším způsobem čerpání z unijních fondů. Ty by měly mít i  širší záběr,  

například na rekonstrukci panelových sídlišť, což je nyní nemožné. „To by pro nás bylo velkou 

výhodou,“  podotkl  Gyurcsány.  Nápad  na  jednodušší  čerpání  podporuje  i  ČR.  „Byly  by  to  

obrovské změny k lepšímu,“ řekl Právu Paroubek s tím, že technicky je podle něj možné do 

roku 2007 pravidla upravit. Korekce by se mohla týkat tzv. pravidla N+2, které omezuje dobu 

čerpání peněz přidělených v určitém roce na dvě následující léta. „Stačí, když se pravidlo N+2  

změní na N+4, nebo se zvýší příspěvek EU ze 75 na 85 procent,“ vysvětlil. 

Schůzku  zkomplikoval  i  fakt,  že  premiéři  všech  čtyř  zemí  nebyli  v  některých  svých 

postojích jednotní. 

Trhliny v jednotě - Slováci licitují 

„Největší  vstřícnost  vůči  Blairovi  dávali  najevo  Slováci,“  řekl  Právu  důvěrně 

nejmenovaný diplomatický zdroj. Podle kuloárních informací totiž Britové slíbili SR výměnou za 

podporu rozpočtu peníze na likvidaci jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích . 

Londýn odtajní návrh rozpočtu počátkem týdne. Ke konečnému projednání by mělo dojít  

na  bruselském  summitu  15.-16.  prosince.  Podle  předběžných  informací  Britové  navrhnou 

rozpočet ve výši 846 miliard eur, což představuje 1,03 procenta HDO Unie. Podle většiny zemí  

by se ale měl rozpočet pohybovat v rozmezí 1,04 - 1,06 procenta. S 1,06 procentem (celkem 

871 miliard eur) počítal v červnu lucemburský návrh, který je nadále podle Paroubka pro ČR 

nejvýhodnější. 

Blairův mluvčí později  řekl,  že Británie je připravena jít  nad své dosavadní návrhy a  

ponechat v rozpočtu EU 12 až 15 procent svého nynějšího přeplatku, pokud bude dosaženo 

dohody o odpovídajícím omezení výdajů do zemědělství. 

Evropa nám dává jedinečnou šanci, 19.12., Právo, str. 8, Publicistika, autor: Jiří Paroubek 

Zpráva o schválení rozpočtu EU již obletěla svět a zvláště naši občané ji zřetelně zaznamenali. 
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Všichni přitom chápou, že v dnešním rozbouřeném světě je to velký úspěch solidarity států a  

mezinárodní spolupráce. Osobně, jako účastník evropského summitu šéfů vlád, mám z tohoto 

úspěchu pochopitelnou radost. 

Těžko vylíčit  to napětí  celodenního a nočního jednání,  kdy hladina adrenalinu všech 

vystoupala do strmých výšek, a pak tu obrovskou úlevu z konsensuálního závěru. Vždyť šlo o  

naprosto zásadní, pro naši zemi přímo životně důležité rozhodnutí. 

Především to, že dané rozhodnutí otevírá pro naši zemi novou velkou perspektivu. Na  

sedmileté období finanční perspektivy (2007–2013) jsme získali  celkový finanční rámec 893  

miliard korun. V politice soudržnosti to je 330 eur (tedy 10 tisíc Kč) na obyvatele ročně, což je 

nejvíce ze všech zemí Evropské unie. 

Jinak řečeno, každý rok budeme ze strukturálních a kohezního fondu Unie dostávat 98  

miliard Kč – k tomu ovšem ještě příspěvky na zemědělské dotace (26 miliard korun), zvláštní 

vědeckovýzkumné či infrastrukturní aj. mezinárodní projekty (3 miliardy). Chceme-li to přiblížit,  

pak  řekněme,  že  jestliže  se  lidé  v  posledních  dnech  zajímali  o  perspektivy  obří  investice  

automobilky Hyundai, která zajistí na 12 tisíc pracovních míst, tak celkový roční příspěvek z EU 

představuje více než čtyřnásobek této korejské investice. 

Nebo chcete-li jiný příměr, bude to znamenat téměř zdvojnásobení všech rozvojových  

investic  celého  našeho  státního  rozpočtu.  Je  to  tedy  přelomová  záležitost  pro  celou  naši  

národní  budoucnost.  Spojuji  to s vizí  zásadního rozvojového impulsu do komplexu školství,  

věda,  výzkum  a  od  něj  se  odvíjejících  sofistikovaných  služeb  i  výrob  řádově  zvyšujících  

zhodnocení současné produkce a tedy i kvalitu celého našeho ekonomického růstu. To také ve 

svých důsledcích znamená zdravou perspektivu, akceleraci našich mezd v blízkém budoucnu. 

Ano, jde mi o další vizi české cesty k národnímu blahobytu, kterou ovšem nevytvoříme dalším 

„novátorským“  přestavováním  daňového  systému,  nýbrž  reálnými  investicemi  do  lidských 

zdrojů,  technického  rozvoje,  infrastruktury  a  služeb  v  celkovém  národohospodářském 

komplexu, jehož hnací silou je podnikatelská iniciativa podporovaná vládou a ovšemže i rychle  

rostoucí spotřeba lidí. Evropská unie zafungovala jako politický projekt, v němž ti hospodářsky  

silnější  dali  dobrovolně  k  dispozici  část  svého  bohatství  ve  prospěch  těch  hospodářsky  

slabších, včetně naší země. 

V právě schváleném rozpočtu EU vidím reálnou možnost odstartování této strategické 

vize. I současný rozvoj je velmi úspěšný, ale nyní dostáváme kvalitativně novou, jedinečnou  

šanci. Samozřejmě že k tomu budeme také pokračovat v současné politice investičních pobídek 

a intenzivně získávat významné zahraniční investory. 
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Za další lze konstatovat, že úspěch Evropské rady je poselstvím o nesmírné životní síle  

EU, jejím dynamickém rozvoji. Nové impulsy na předchozím neformálním summitu v Hampton 

Court např. o vědě a výzkumu, podpoře mobility vědců, rozvoji univerzit, společné migrační či  

energetické politice a v dalších otázkách jsou pro naši republiku velkou výzvou. 

Stručně řečeno, přes známé problémy s referendy při schvalování návrhu Smlouvy o  

evropské ústavě dýchá EU plnokrevným životem a hluboce se mýlili všichni ti její euroskeptičtí  

hrobaři v čele s naší ODS a jejím čestným předsedou. 

Pochopitelně z výsledků summitu mám i velké osobní zadostiučinění. Každý ví, že o 

schválení rozpočtu a získání prostředků pro naši zemi jsem usiloval po řadu měsíců v dlouhé 

sérii náročných jednání, osobních i telefonických, s Tony Blairem, Jacquesem Chiracem, José  

Barrosem,  zcela  nedávno  s  paní  kancléřkou  Angelou Merkelovou  a  mohl  bych pokračovat  

dlouhým  výčtem  dalších  úctyhodných  jmen.  Skvěle  zapracovala  česká  diplomacie  včetně  

našeho zastoupení v Bruselu. 

Tím větší  radost  můžeme mít  všichni,  kdo chápeme velký  pozitivní  význam EU pro 

rozvoj naší země a s optimismem hledíme do další budoucnosti České republiky. 

V Hospodářských  novinách vyšel  z celkového  počtu  18  příspěvků  opět  1  pozitivně  a  1 

negativně  zabarven.  V prvním z nich  jde  o  celkově  pozitivně  laděnou  zprávu  či  reportáž  o 

„Eurofondech“, které jsou dále v textu přiblíženy jako Strukturální fondy a Kohezní fond. Článek 

vyznívá velmi pozitivně přesto, že je v něm současně zmiňována složitost čerpání prostředků 

z EU  a  obtížnost  administrace.  Oproti  tomu  komentář  Oldřicha  Vlasáka  je  vážným 

zpochybněním fungování evropské pomoci a obecně i snahy Evropské unie finančně podpořit 

rozvojové regiony. Autor s tímto polemizuje a srovnává pravidla pro implementaci Strukturálních 

fondů  a  Kohezního  fondu  s volnějšími  pravidly  „předvstupních“  fondů  a  vyjadřuje  obavy  o 

účinnosti  a realizovatelnosti  této pomoci.  Tématu fondů je věnován celý článek, samotnému 

Fondu soudržnosti pak opět jen zmínka.

Zkušenost s eurofondy Vysoké Mýto potěšila, 6.12., Hospodářské noviny, str. 2, Agenda, 
autoři: Martin Ehl, Radek Honzák, Adam Junek        

Vysoké  Mýto,  dvanáctitisícové  východočeské  městečko,  po  celé  republice  proslavila  

autobusová  továrna  Karosa  a  v  regionu  proslulo  za  dob  normalizace  početnou  posádkou  
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ruských okupačních vojsk. 

Přeměnu obrovského vojenského areálu  v  byty,  školy,  prodejny  a  sídla  firem město 

celkem zvládlo, stejně jako prodalo kraji nemocnici, na niž muselo doplácet. Z vlastních zdrojů  

však  není  schopno  zajistit  ekologické  odstranění  odpadů,  a  proto  požádalo  o  dotaci  z  

evropských fondů na výstavbu systému likvidujícího bioodpady. »Byli jsme překvapeni rychlostí,  

s jakou byla žádost vyřízena. Žádost jsme dali letos v půli března, 30. června bylo rozhodnutí,  

nyní končí výběrové řízení,« říká místostarosta obce Martin Krejza. 

Dotace byla 49 miliónů korun, celkové náklady jsou 75 miliónů. Chystaná fermentační 

stanice a celý systém bude sloužit městu i okolí, tedy zhruba pětadvacetitisícům lidí. 

Problém byl  ale zpracovat  žádost,  na to si  musela  radnice najmout  specializovanou 

firmu. »Byla to naše první zkušenost s eurodotacemi. Kdyby to měl dělat náš úřad, tak to nikdy  

nedáme dohromady,« řekl Martin Krejza. Složka žádosti se skládá z pěti fasciklů o tloušťce  

deset centimetrů. 

Komplikovanost  způsobu  žádosti  je  jednou  z  věcí,  které  města,  firmy  i  nevládní 

organizace na systému eurodotací  kritizují.  Někteří  -pod podmínkou  anonymity  -  poukazují  

třeba na fakt, že dotaci dostane příjemce až po skončení programu nebo stavby, takže si na  

vlastní provedení musí brát úvěr. Brusel přitom nic takového nepožaduje, ale české úřady se 

tím prý chtějí bránit zneužívání dotací. 

Strukturální a kohezní fondy, z nichž jde na rozvoj nejchudších regionů Evropské unie 

nejvíce peněz, jsou určeny právě na stavby jako je fermentační stanice ve Vysokém Mýtě nebo  

dálnice a obchvat města, který naopak Mýtu a hlavně jeho obyvatelům velmi citelně chybí.  

Právě v těchto fondech chce Británie ve svém návrhu nového rozpočtu EU na léta 2007 až  

2013 nejvíce krátit. 

»Máme ještě  připravený projekt  dvou sportovních hal,  ale  ten  je  za  čtvrt  miliardy  a 

nepodařilo  se nám na něj  zatím peníze sehnat,« říká Krejza.  Město by ještě rádo sehnalo  

padesátimiliónovou dotaci na opravu historické radnice. 

...drtivě vyhrávají. Zatím, 27.7., Hospodářské noviny, str. 9, názory, autor: Oldřich Vlasák 

Evropský parlament vyslal na svém plenárním zasedání ve Štrasburku 6. července jasný signál:  

bohatší  státy  nejsou  ochotny  ke  kompromisu  s  novými  členy,  kteří  potřebují  nastartovat  

ekonomický  rozvoj.  Parlament  schválil  původní  návrhy  zpráv  k  jednotlivým  nařízením  ke  

strukturálním fondům, které výrazně mění podmínky v neprospěch těchto států, tedy i České  
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republiky.

Patnáctka  hraje  za  sebeNa  všech  předchozích  diskusích,  které  se  týkaly  budoucnosti  

evropských fondů, mnozí představitelé Evropské unie vedli překrásné řeči o jednotě a solidaritě  

států, ale v okamžiku, kdy se jednalo o evropské peníze, snažili se za každou cenu získat co  

nejvíc  pro  svůj  domácí  region.  Specifické  podmínky  pro  uměle  vytvořené  celky,  tzv.  

nejvzdálenější  regiony  (Martinique),  bývalé  zámořské  kolonie  (Francouzská  Guyana),  řídce 

osídlené  a  horské  regiony  (pyrenejská  oblast  Španělska,  řecké  ostrůvky,  severní  části  

Švédska), či regiony postižené statistickým efektem (všechny regiony, kde se hrubý domácí  

produkt dostal po přistoupení nových států nad 75 procent evropského HDP), to vše dokládá  

snahu udržet peníze ve státech původní patnáctky téměř za každou cenu. Základní myšlenka,  

že peníze by měly směřovat do regionů, kde jsou nejvíce potřeba (v návaznosti na výši HDP 

regionu), je tak zásadně ohrožena.

Nevýhodné pro Českou republiku a její města je například omezení doby pro čerpání peněz z  

Kohezního fondu.  Zatímco doposud  byla  pro  vyčerpání  peněz rozhodující  lhůta  uvedená  v  

projektu,  nyní  bude  dle  návrhu  Evropské  komise  nutné  vyčerpat  peníze  na  dopravní 

infrastrukturu a zlepšení životního prostředí již do dvou let od jejich uvolnění (pravidlo N+2).  

Všichni  přitom víme,  jaké jsou problémy při  stavbě čističek  nebo dálnic,  jak  je  složité  vše  

precizně naplánovat, vykoupit pozemky, jak se mohou akce prodlužovat.

Nepříznivý dopad mají také ochranářská opatření zemí původní patnáctky, které brání své trhy  

a nechtějí umožnit plnohodnotné uplatnění našich pracovníků. Parlament nastavil pravidla tak,  

že firmy čerpající pomoc jsou omezeny v možnosti přemísťovat se za levnější pracovní silou 

(pravidlo delokalizace). Překvapivě pro toto omezení hlasovali i někteří čeští poslanci, například  

Jana Bobošíková nebo všichni komunisté.

Aspoň peníze na paneláky

Snad jediným pozitivem, které se nám podařilo prosadit,  byla možnost  nově financovat tzv.  

sociální  bydlení  v  souvislosti  s  předcházením  sociálnímu  vyloučení  a  zlepšením  životního 

prostředí. Zda a do jaké míry bude díky tomu možné financovat revitalizaci našich panelových 

sídlišť, bude záviset na tom, zda a jak bude Evropská komise definovat termín "sociální bydlení"  

či zda toto upřesnění ponechá na národních vládách (a zda bude obnova panelových domů 

prioritou naší vlády).

Poslanci nových zemí tak prohráli bitvu o evropské peníze. Válka však zatím není u konce. 
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Jednotlivá  nařízení  bude  projednávat  rada  ministrů.  V  případě  všeobecného  nařízení  ke  

strukturálním fondům a nařízení upravujícího Fond soudržnosti mají vlády nových členských 

zemí mocný nástroj, neboť o nich Rada ministrů musí po prázdninách rozhodnout jednomyslně. 

Bude tedy záležet na neústupnosti nováčků.

MF Dnes věnovala Fondu soudržnosti celkem 16 příspěvků, z tohoto počtu nebyl zjištěn žádný 

výrazný hodnotový posun v textu. Všechny články vyznívají neutrálně.

Lidové noviny zveřejnily 7 příspěvků, z toho žádný nebylo lze kvalifikovat jako jednoznačně 

negativní, oproti tomu v 1 článku bylo vysledováno pozitivní hodnocení. Autorem komentáře  je 

ekonom  České  spořitelny  Petr  Zahradník.  Jde  o  vysoce  fundovaný  text,  který  vyzdvihuje 

důležitost evropské pomoci ČR v pozitivním duchu, autor popisuje možnosti, které na ČR čekají 

a  konstatuje,  že „Česká republika má výbornou výchozí  pozici  pro  čerpání  z  fondů EU....,“ 

ovšem ani Zahradník neopomíná přidat zpochybnění, zda této pomoci česká republika využije. 

Fondu soudržnosti je věnován odstavec.

Rozpočet EU: Výzva, nikoliv dar, 22.12., Lidové noviny, str. 15, Byznys/názory, autor: Petr 
Zahradník        

Česká republika má výbornou výchozí  pozici  pro čerpání  z  fondů EU.  Otázkou je,  zda-li  ji  

využije 

Vyjednání národní pozice České republiky v rámci nové finanční perspektivy pro období 2007-

2013 nejen v  průběhu vlastního prosincového  summitu,  ale  v  celém uplynulém pololetí  od 

summitu předchozího lze charakterizovat jako nadprůměrný až výborný výkon veřejné služby  

ze strany našich zástupců. 

Kvalita  tohoto  výkonu se  projeví  při  porovnání  pozic  ostatních  členských  zemí  i  při  

porovnání naší pozice v rámci období 2004-2006 s tou právě vyjednanou. 

Jestliže nyní činí naše pozice pro čerpání ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu  

2,63 miliardy eur pro období 2004-2006, což dává průměrnou roční částku přibližně 27 miliard 

korun, tak vyjednaná pozice pro období 2007-2013 umožňuje ze Strukturálních a Kohezního 

fondu vyčerpat až 23,7 miliardy eur, tedy průměrnou roční částku 98 miliard korun. Tím se naše  
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pozice proti nynějšku čtyřnásobně vylepšila. 

A to není vše. Zemědělci se mohou začít ucházet o celkem 6,3 miliardy eur na přímé 

platby, tržní opatření i projekty rozvoje venkova. Mohou tak ročně získat dalších více než 26 

miliard korun. 

Pokud  uvedené  částky  přepočteme  na  roční  výši  na  jednoho  obyvatele,  opět  se  stáváme 

unijními lídry. Budeme-li počítat objem možných přijatých peněz, lze uvažovat přibližně o částce  

440 eur na osobu a rok (zhruba přes 13 tisíc korun). 

Pokud započítáme i výši našeho odvodu („členského poplatku“) do rozpočtu EU, stále  

zbývá  suma nějakých  více  než  320  eur  na  osobu  a  rok.  Pokud  tyto  částky  porovnáme s  

nynějškem, opět registrujeme výrazné posílení naší pozice. Nynější hrubá částka na hlavu a rok 

činí přibližně 80 eur (zhruba 2400 korun), čistá pak přibližně 40 eur. Z této kalkulace vyplývá, že  

míra navýšení ve prospěch ČR je dokonce osminásobná. 

Příjem peněz závisí na našich schopnostech 

Hrubou  chybou  by  ovšem  bylo,  kdybychom  se  nechali  utěšit  takto  velkoryse  vyjednanou 

výchozí pozicí. Zmíněná částka totiž rozhodně nepředstavuje dar ze strany unie, na nějž máme  

nárok.  Spíše  jde  o  výzvu  k  tomu,  abychom  předložili  dostatek  natolik  kvalitních  projektů,  

abychom tuto částku v co největší míře byli schopni vyčerpat. 

Se znalostí  celkové částky,  o kterou se budeme moci  ucházet,  se  nám lépe podaří  

završit  již  několik  měsíců  trvající  práce  na  Národním  rozvojovém  plánu  a  Národním  

strategickém rozvojovém rámci.  Tyto dokumenty naše vláda schválí,  předloží  k „posvěcení“  

Evropské komisi a poté se otevře prostor pro zřejmě klíčovou úlohu mezidobí mezi nynějškem a 

prvním dnem roku 2007, kdy má celý systém začít fungovat - pro kvalitní přípravu nové sady 

Operačních programů. Ty projdou výraznou změnou především v tom, že v  příštím období  

nabídnou  vyšší  míru  autonomie  krajům,  které  tak  budou  moci  lépe  naplňovat  své  vlastní  

regionální priority. 

Řešitelé  projektů  by  měli  být  přehledněji  a  srozumitelněji  informováni  o  nabízených  

možnostech financování ze zdrojů EU a procedura administrativních náležitostí  by měla být  

jednodušší. Lze navrhnout například jednotné regionální kontaktní místo, kde všichni zájemci o 

věc budou pod jednou střechou obslouženi. 

Operační programy a výzvy v rámci nich musejí být vyhlašovány včas. Navíc musejí být  

pružně k dispozici veřejné i soukromé zdroje spolufinancování, neboť fondy Evropské unie jen v  
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drtivé menšině pokrývají  celé náklady projektů.  Administrativní proces musí  být  kromě toho 

prost  podvodů,  skandálů či  třeba jen pochybností.  To by totiž  v  důsledku mohlo vést  až k  

přechodnému zákazu  čerpání  pro  původce  nekalého  chování,  ale  i  peněz  určených  zcela 

nevinným subjektům. 

Pokud se nám podaří vyhovět všem těmto nárokům, valná část vyjednané pozice pro ČR se 

může proměnit ve značný příjem peněz. Pokud ne, mohou nám i přes skvělou výchozí pozici  

zbýt jen oči pro pláč. 

Haló noviny, silně levicově orientovaný celostátní deník psal o Fondu soudržnosti v průběhu 

roku 2005 celkem 3, z toho nebylo vysledováno žádné ani a pozitivní ani negativní hodnocení. 

Všechny  texty  vyzněly  neutrálně,  což  je  na  tento  poměrně  objektivně  nevyvážený  deník 

ojedinělý výsledek.
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Graf znázorňuje rozsah publikovaných příspěvků o FS v celostátních denících

Ve všech pěti  českých celostátních denících převažovaly  co do rozsahu příspěvku  zmínky, 

které u všech těchto periodik tvoří přibližně polovinu příspěvků (Právo 18, HN 11, MF Dnes 12, 
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LN 5, Haló noviny pak 2 příspěvky v rozsahu zmínky). Druhou polovinu příspěvků věnujících 
se Fondu soudržnosti tvoří většinou odstavec (Právo 12, HN 7, MF Dnes 3, LN 2, Haló 

noviny pak 1 příspěvek v rozsahu odstavce),  celý článek o FS byl v celostátních denících 
uveřejněn jen jednou, a to v MF Dnes z 10. 10., ovšem jen v regionální mutaci Pardubického 

kraje. Článek Pavla Dosoudila  popisuje projekt výstavby spalovny v Opatovicích nad Labem, 

který má být financován z Kohezního fondu. Příspěvek tedy není primárně zaměřen na Kohezní 

fond jako takový, ale ukazuje na praktickém případě možnosti, jaké projekty mohou být z tohoto 

zdroje financovány. 

Kraj přesvědčuje obce, aby kývly velké spalovně, 10.10., Mladá fronta DNES, str. 2, Kraj 
Pardubický, autor: PAVEL DOSOUDIL        

Většina vesnic váhá, lidé z okolí Opatovic podnik odmítají 

Pardubický kraj  se nevzdává myšlenky postavit  v  Opatovicích nad Labem velkou spalovnu 

odpadu. Teď se mu podařilo přesvědčit některé vesnice, aby záměr nezavrhovaly. 

Pardubice  -  Podle  hejtmana  Pardubického  kraje  Michala  Rabase  podporuje  vstup  do 

společnosti na výstavbu spalovny zhruba 15 obcí a měst.  „Většinou to jsou stanoviska rad,  

někde  zastupitelstev,“  uvedl  Rabas.  Většina  zmíněných  obcí  však  spíše  vyčkává,  čeká  na 

ostatní nebo o spalovně jednala pouze vedení radnic. „V Opatovicích a Čeperce byli starostové  

pověřeni  účastnit  se jednání  o podmínkách vstupu obcí do společnosti,  radní  v Chrudimi a  

Holicích  souhlasí  se  vstupem,  pakliže  vstoupí  Pardubice.  Ke  vstupu  se  přiklonilo  také  

zastupitelstvo v Heřmanově Městci,“  řekl  Rabas.  Pardubice v červnu spalovnu odmítly jako  

málo  připravený projekt.  „Stále  nemáme o čem jednat.  Kraj  nám nedal  ekonomický rozbor 

záměru,  neznáme  finanční  dopady  na  obyvatele,“  řekl  náměstek  pardubického  primátora 

Jaroslav Deml. 

Podle současného rozložení sil by spalovna sloužila pouze Pardubickému kraji a mohla  

by mít  nakonec jen poloviční kapacitu. Zařízení totiž stále zásadně odmítá Hradec Králové. 

„Město  Hradec  Králové  zastává  k  výstavbě  spalovny  ortodoxní  nesouhlas,“  uvedl  hejtman  

Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Nestojí o ni ani jeho region. 

Petici proti spalovně podepsaly čtyři tisíce lidí 
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Výstavba spalovny vyvolala jednu z největších protestních akcí v regionu. Pod petici proti ní se 

podepsaly skoro 4 tisíce obyvatel převážně z okolních obcí. 

Pokud bude méně zájemců o spalování, mohla by se snížit i kapacita spalovny, která má 

likvidovat ročně kolem 100 tisíc tun odpadu. „S tak velkým objemem by nebylo možné počítat.  

Neměli bychom ale stavět zařízení pod 50 tisíc tun, to by se nevyplatilo,“ řekl Rabas. 

Zastupitelé Pardubického kraje mají  o  vzniku firmy na výstavbu spalovny jednat  27.  

října. Rabas zastává názor, že spalovna dříve či později stejně vyroste, pokud to však bude  

soukromý projekt, vyjde obyvatele likvidace odpadu podstatně dráž. 

Spalovna  za  zhruba  dvě  miliardy  korun  by  se  měla  postavit  hlavně  za  peníze  z  

kohezního fondu Evropské unie, menším dílem by se na nákladech podílely obce, případně  

soukromé firmy. Podle Rabase by finance mohla poskytnout také Evropská investiční banka. 

Shromáždit potřebné peníze ale nebude tak snadné. „Od příštího roku budou peníze z  

kohezního fondu prostředky státního rozpočtu. Pak podléhají plánu odpadového hospodářství  

České republiky, který nepočítá s dotacemi na spalovny ze státních peněz,“ říká specialista na  

odpady Hnutí Duha Ivo Kropáček. 
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Příspěvky podle typu textu
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Graf znázorňuje typ publikovaných příspěvků o FS v celostátních denících

Téměř ve všech případech, kdy celostátní deníky informovaly o FS, šlo o zprávu (Právo 21, HN 

13, MF Dnes 13, LN 3, Haló noviny pak 3 příspěvky typu zpráva) –  výjimkou byly Lidové 
noviny,  kde převažovaly 4:3 komentáře a rozhovory.  Vymykají  se i  Haló noviny,  kde se 

vyskytují pouze zprávy. Dále nejčastějším typem příspěvku byl rozhovor (Právo 7, HN 2, MF 

Dnes 3, LN 2, Haló noviny pak 0 příspěvků typu rozhovor), celkem ve 14 případech a nakonec 

komentář (8), (Právo 2, HN 3, MF Dnes 1, LN 2, Haló noviny pak 0 příspěvků typu komentář).

Lukáš Ligas        58      



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

Publicita Fondu soudržnosti v celoplošných televizních a rozhlasových stanicích

Podíl při medializaci FS na trhu celoplošných TV a rozhlasových stanic
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Graf  ukazuje počet příspěvků o FS v celoplošných TV a rozhlasových stanicích a strukturu 

jejich hodnotového zabarvení 

Televizní diváci a posluchači celoplošného rozhlasu mohli za rok 2005 vidět či slyšet celkem 
41 příspěvků. Z toho (15, tj. 37 %) připadá na  českou redakci britské rozhlasové stanice 
BBC, shodně po 9 (každý po 22 %) příspěvcích odvysílaly ČRo 1 – Radiožurnál, hlavní stanici 

veřejnoprávního Českého rozhlasu a  ČT 1, dominantní kanál české veřejnoprávní televize. 7 

příspěvků (tj. 17 %) se objevilo na zpravodajské stanici ČRo 6 Českého rozhlasu, zaměřené na 

komentování politických událostí, ale zejména na život občanské společnosti České republiky a 

evropských zemí. Jeden výstup (tj. 2 %) byl zaznamenán i u komerční celoplošné TV stanice 
NOVA.  druhý kanál  veřejnoprávní  TV ČT 2,  stejně tak jako komerční  TV Prima se tématu 

Fondu soudržnosti nevěnovaly ve sledovaném období vůbec.

Příspěvky podle hodnotového zabarvení

Absolutní většina příspěvků v českých elektronických celoplošných médiích nebyla hodnotově 
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zabarvena (BBC 15, ČRo – Radiožurnál 9, ČT 1 8, ČRo 6 6, TV Nova 1), přičemž kromě toho 

se  objevily  i  jeden  negativní  a  jeden  pozitivní  příspěvek.  Negativně  o  Fondu  soudržnosti 

referovala veřejnoprávní televize ČT 1  30. 11., pozitivně pak veřejnoprávní rozhlas ČRo 6, a to 

dne 21. 6.

Jahnova strategie hospodářského růstu, 21.6., ČRo 6, str. 1, 22:10 Studio STOP, autor: 
Petr HARTMAN, moderátor

...

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny:

„Myslím si, že rozhodně nejsou sebespasitelné. Nynější zkrachovalý summit Evropské rady od  

16. června v Bruselu byl kolbištěm, kde právě tyto prostředky měly být, řekněme, předurčeny  

jednotlivým členským zemím na to období 2007 - 2013 a jedním z parametrů toho předurčení  

bylo,  že  členské  nebo  jednou  z  předmětem diskusí  bylo,  že  členská  země Evropské unie  

nemůže  ze  strukturálních  fondů  vyčerpat  více  než,  a  byla  tam  diskuse,  zda  tři  celé  šest 

respektive čtyři procenta svého hrubého domácího produktu a pro nové členské země, včetně  

ostatních instrumentů vedle strukturálních fondů, to znamená třeba kohezního fondu čtyři celé 

dvacet pět procenta našeho HDP. To byl v podstatě limit, který v průběhu jednoho roku z těchto  

zdrojů země může čerpat. Jenom pro ilustraci, dlouhodobá průměrná míra investic v České 

republice se pohybuje přes dvacet procent HDP. Jinými slovy, je to zhruba jedna pětina toho, co  

naše země během jednoho roku investuje. Není to ovšem samozřejmě zanedbatelná částka,  

pokud se podíváme na řeči absolutních čísel, respektive čísel vyjádřených v korunách pro to  

příští programovací období Česká republika, respektive výchozí pozice, výchozí vyjednávací  

pozice, dlužno dodat, že velice ambiciózní, naší vlády vycházela z toho, že po těch sedm let  

toho příštího programovacího období  v rámci strukturálních fondů bude ta česká pozice na 

úrovni sedmi set osmdesáti sedmi miliard korun pro strukturální fondy a tři sta čtyřicet miliard 

korun pro kohezní fond, to znamená jedna celá jedna biliónů korun, a to samozřejmě pro toto  

období není úplně zanedbatelná částka, když si promítneme, že pro to stávající období na ty  

dva a zhruba tři čtvrtě roku, kdy jsme členem Evropské unie, do roku 2006, to znamená květen  

loňského roku až konec roku 2006, naše, náš limit je stanoven strukturální plus kohezní fond na  

sto deseti miliardách. Takže je to v přepočtu na rok zhruba tři a půl a čtyřnásobné navýšení, a  

to samozřejmě je částka, o kterou má smysl bojovat a má smysl soutěžit a vyjednávat. A úplně  
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poslední  věc,  byla  po  tom neúspěšném  summitu  X-krát  akcentována,  i  kdyby  se  ta  naše 

výchozí  pozice snížila  na ten nejméně pro nás výhodný kompromis z těch všech, které se  

nabízely, tak pořád je to velice výrazné přilepšení oproti tomu, co máme k dispozici těch. A 

druhá, poslední poznámka v tom smyslu, že ta přidělená částka je jedna věc a schopnost ji  

využít je druhá věc. I kdybychom měli třeba dva bilióny a nebyli schopni předložit jediný kvalitní  

projekt, tak reálně budeme čerpat nulu. Země, která vyčerpá řádově šedesát pět až sedmdesát  

procent toho, co má k dispozici, je považována za úspěšnou.“...

Polsko: "Ne" rozpočtovým škrtům, 30.11., ČT 1, str. 12, 22:30, Události, komentáře, autor: 
Veronika Sedláčková

...

Zdeněk VELÍŠEK, redaktor ČT

„Já si myslím, že tento Blairův návrh musel každého v Unii zaskočit. On jde totiž nejen proti  

morálce, ale také proti logice. Já to vysvětlím. Proti logice jde v tom, že přece ty fondy kohezní,  

Fond soudržnosti Evropské unie, ten je tu proto, a ten on chce otesávat, ten je tu proto, aby se  

vytvářelo na jednotném trhu jednotné hospodářské prostředí, aby tedy se země před sebou  

nemusely  uzavírat,  jako například  své pracovní  trhy  a  podobně,  čili  aby  se  vyrovnávaly  ty 

hladiny  tak,  aby  Evropská  unie  byla  skutečně soudržnou  organizací  a  aby  byla  komplexní  

organizací, kompaktní organizací. Tak to je proti logice. A proti morálce je to v tomhle, když  

jsme vstupovali  do  Evropské  unie,  tak  se  nám říkalo,  "chtějte  jenom takové peníze,  které  

máme, rozpočet je dávno uzavřený, od roku 1999 je uzavřený, až do roku 2006, máme jenom  

ty peníze, které máme, nemůžete chtít víc, přijďte, až budete plnoprávní členové, na to příští  

období si peníze už vyjednáte". A teď přichází Tony Blair a říká, že s tou plnoprávností bychom 

měli počkat až do roku 2014? No, mně to nepřipadá příliš morální od něho. A myslím si, že by  

vytvářel z Evropské unie kulhající monstrum a nikoliv organizaci, která by měla respekt sama  

před sebou a před kterou by měl respekt svět a která by měla ve světě váhu.“...
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Příspěvky podle rozsahu
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Graf  znázorňuje  rozsah  publikovaných  příspěvků  o  FS  v celoplošných  TV  a  rozhlasových 

stanicích

V tomto druhu médií jednoznačně dominovala co do rozsahu opět  zmínka (BBC 11, ČRo – 

Radiožurnál 6, ČT 1 7, ČRo 6 4, TV Nova 0), celkem 28 příspěvků, dále text v rozsahu odstavce 

(BBC 4, ČRo – Radiožurnál 3, ČT 1 2, ČRo 6 3, TV Nova 1), celkem pak 13 příspěvků. Celý 

přípěvek tématu  Fondu soudržnosti  ve sledovaném období  nebyl  věnován vůbec.  TV Nova 

přispěla pouze jediným příspěvkem, a to v rozsahu odstavce.
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Příspěvky podle typu textu
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Graf znázorňuje typ publikovaných příspěvků o FS v celoplošných TV a rozhlasových stanicích

Zajímavým zjištěním je,  že v elektronických médiích (vyjma internetu) jednoznačně  novináři 
dávali přednost formátu rozhovoru (BBC 13, ČRo – Radiožurnál 8, ČT 1 9, ČRo 6 7, TV 

Nova 1), celkem 38. Následovaly celkem 3 zprávy (BBC 2, ČRo – Radiožurnál 1) a komentář se 

ve sledovaném období neobjevil ani jeden.
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Publicita Fondu soudržnosti v regionálních titulech
*Data očištěna od duplicit

Podíl při medializaci FS na trhu regionálních titulů
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Graf  ukazuje  počet  příspěvků  o  FS  v regionálních  titulech  a  strukturu  jejich  hodnotového 

zabarvení (prvních 5 nejvíce zastoupených titulů)

Publicita k FS v regionálních titulech je značně roztříštěná, je to dáno jejich velkým množstvím a 

diversifikací jejich zaměření. V této oblasti  celkem bylo publikováno 198 příspěvků, přičemž 

Fondu soudržnosti se nejčastěji věnoval Rakovnický deník (7, tj. 4 %). Shodně pozornosti (po 

5, tj. každý 3 %) věnovaly FS Plzeňský deník, Prostějovský den, Slovácké noviny a Zlínské 
noviny. Další média viz graf.

Příspěvky podle hodnotového zabarvení

V pětici regionálních  titulů,  které  nejvíce  referovaly  o  tematice  Fondu  soudržnosti 

(Rakovnický deník, Plzeňský deník, Prostějovský den, Slovácké noviny a Zlínské noviny) 
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se v naprosté většině vyskytovaly neutrálně laděné texty (26), v jednom případě se však i mezi 

těmito  regionálními  médii,  které  projevovaly  největší  zájem  o  FS  objevil  jeden  negativně 

zabarvený  příspěvek,  a  to  v Rakovnickém deníku 10.8.  Celkem se  v regionálních  titulech 

objevily 2 negativně laděné příspěvky, k rakovnickému deníku lze přiřadit ještě Znojemsko, dne 

24.  5.  Jednoznačně  pozitivně  hodnocené příspěvky  se  v tomto  typu  média  neobjevily 
vůbec.

Ruda šetří kvůli chystané kanalizaci, na větší investice nejsou finance, 10.8., Rakovnický 
deník, str. 3, Rakovnicko, autor: (da)
       

Ruda -  Zcela  určitě  největší  investiční  akcí  by  pro  blízkou budoucnost  měla  být  pro  Rudu  

výstavba splaškové kanalizace v obci. Ta podle místní starostky Pavlíny Urbanové vyjde na  

nemalý peníz. "Předběžně stanovená kalkulace ceny zní 37 milionů korun jen pro naši obec,"  

uvedla starostka. Ruda je totiž spolu s Mšeckými Žehrovicemi a pod ně spadající  Lodenicí  

zapojena do společného projektu, jenž zaštiťuje město Nové Strašecí. To chce kromě nových 

kanalizačních řadů vybudovat  také novou čistírnu  odpadních vod s  větší  kapacitou,  jež  by 

zpracovávala také odpad přiváděný ze zmíněných okolních obcí. Původní žádost o dotaci z  

evropských kohezních fondů spolu s Kladnem se nakonec projevila jako nevýhodná, nyní tedy  

sdružené obce Novostrašecka žádají  o  grant  z  Operačního programu Infrastruktura.  "Právě 

kvůli chystané kanalizaci letos šetříme a žádáme jen o drobné dotace. Budeme přebudovávat  

hasičskou  zbrojnici,  v  obci  vznikne  klubovna  a  učebna,  plánujeme  také  výstavbu  malého 

víceúčelového sportoviště,  něco půjde rovněž do údržby  zeleně a  úprav  kulturního domu," 

vysvětlila rudská starostka Urbanová. 

Železný: Byl jsem skeptik, nyní jsem skalní euroskeptik, 24.5., Znojemsko, str. 1, autor: 
Jiří Eisenbruk
      

Mezi zemědělce zavítal na pozvání Agrární komory europoslanec Vladimír Železný. "Rok po 

vstupu  do  Evropské  unie  si  začínáme  uvědomovat,  že  sliby,  které  zazní  valy  těsně  před  

referendem, byly víceméně vějičkou, neboť se z nich uskutečnilo poměrně málo a je otázkou,  

zda se vůbec uskuteční," konstatoval na úvod Železný. 

Problémy v zemědělství se začaly ukazovat dříve, než se předpokládalo. Ledacos získáváme, 

ale částka za cla, která se odbourala, je v celkové bilanci zapomínána. "Je zde jakoby otevřená  
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soutěž zemědělských produktů, a současně smíme mít jen 25% dotací rozpočítaných až do  

roku 2013 s postupným nárůstem. S tím se nesmířili Poláci, jejich vláda zažalovala Evropskou 

unii  za  neférové  podmínky,"  pokračoval  Železný.  Pokud  Polsko  čekalo,  že  ČR  jeho  krok  

podpoří, velice se zmýlilo. Náš stát byl k unii  loajální. Železný nechápe proč. Česko by nic  

neztratilo.  Maximálně  by  o  nás  říkali,  že  jsme  zlobiví.  V  případě  vítězství  ve  sporu  by  to  

znamenalo obrovský průlom v zemědělství.  "Pokud bychom získali  stejné dotace, jako mají  

Rakousko,  Německo  či  Francie,  která  sama  spolyká  28%  veškerých  peněz  z  dotací  do  

zemědělství, tak by se zemědělci měli úplně jinak," shrnul problém Železný. 

Méně známé jsou další  záležitosti,  o  kterých se již  nemluví.  Jednou z  nich  je  návrh  šesti  

takzvaně čistě přispěvatelských zemí na snížení rozpočtu EU na 1% národního důchodu každé 

země, zatímco nyní činí podíl 1,24% (v současné době platí ČR 32 mld. Kč za členství v unii).  

Vladimír  Železný  si  klade  otázku,  co  bude  obětováno  těmi  0,24%? Rozhodně  to  nebudou 

náklady na vnitřní  provoz EU. V současné době jsou největším balíkem peněz zemědělské 

dotace tvořící 44% všech peněz EU. 

"My máme nárok na nepatrný drobek a jsme vystaveni velmi nefér konkurenci. Jelikož existuje 

v EU dohoda mezi Francií a Německem, pak po přijetí nové euroústavy získá Německo větší  

volební sílu.  Na oplátku Německo přislíbilo Francii,  že se nerovnovážný stav v zemědělství  

protáhne až do roku 2013, přestože společná zemědělská politika měla být revidována v roce 

2007. V současné době mají státy, které nově přistoupily do EU, takzvanou blokační minoritu.  

Neumíme  nic  prosadit,  ale  můžeme  zablokovat  nějakou  ptákovinu,  která  je  vymyšlena. 

Euroústavou bychom o tuto možnost  přišli,"  přibližuje problém Železný.  Na škrtání  nákladů  

zbývají fondy, peníze na projekty. Uvažuje se o zrušení kohezního fondu, kdy by Česko velice  

prodělalo,  jelikož si  z  těchto financí  slibovalo železniční  průtah 1.  kategorie,  na Znojemsku 

například  rekonstrukci  mostu  přes  Dyji,  přestavbu  znojemského  nádraží  a  další.  To  však 

zemědělce nepálí, důležité jsou pro ně strukturální fondy. 

"Než jsme vstoupili do unie, byly šance velmi otevřené, nebylo žádné omezení, za jak dlouho  

se  musí  peníze využít,  nebyl  žádný  strop,  kolik  mohou  jednotlivé  země odčerpat,"  přiblížil  

Železný.  Příkladem může  být  dotace  na  dovoz  květin,  která  likvidovala  české  květinářství.  

Karafiáty byly první varování v roce 1993, kdy se k nám začaly letecky přepravovat květiny z  

Holandska. Náklady na letecký provoz, balení a chlazení byly vysoké, přesto zmasakrovaly naši  

vynikající produkci květin. Pak se zjistilo, že byla z 68% dotována Evropskou unií. V současné 

době platí u projektů některá zásadní omezení, která diskriminují nové země EU, přesto se dají  

dobře využít. Podle Železného by se měl znojemský region snažit získat projekt na modernizaci  

Lukáš Ligas        66      



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

závlahového systému. Znojemsko je v tomto směru unikát v ČR. Další velkou šanci může mít  

projekt na přepalování biomasy velmi dobře zapadající do koncepce EU. Obrovský podnik na  

výrobu technického alkoholu, se kterým se počítá u Miroslavi, by mohl zpracovávat přebytky  

zemědělské  produkce  a  také  vína.  Třetím  možným  projektem  by  mohla  být  obnova 

zpracovatelského  průmyslu,  který  by  zpracovával  kvalitní  ovoce  a  zeleninu  na  Znojemsku.  

"Dříve  jsme  si  nebyli  vědomi,  jak  skvělé  produkty  náš  zpracovatelský  průmysl  vyráběl.  

Vynikající  produkty  se  skrývaly  v  mizerném  obalu,"  vzpomíná  Železný.  O  projektu  na 

znovuobnovení zpracovatelského průmyslu mluví Železný jako o možném.
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Graf znázorňuje rozsah publikovaných příspěvků o FS v regionálních titulech (prvních 5 nejvíce 

zastoupených titulů)

Mezi  pěti  nejvíce  zastoupenými  regionálními  tituly  jednoznačně  převládají  pouze zmínky 
(Rakovnický deník 3, Plzeňský deník 3, Prostějovský den 4, Slovácké noviny 3 a Zlínské noviny 

3),  celkem 16.  Nicméně poměrně  silně  jsou kompenzovány texty  v rozsahu odstavců 
(Rakovnický deník 4, Plzeňský deník 0, Prostějovský den 0, Slovácké noviny 1 a Zlínské noviny 

1)  a dokonce ve  velké míře zastoupených celých článků (Rakovnický deník 0,  Plzeňský 
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deník 2, Prostějovský den 1, Slovácké noviny 1 a Zlínské noviny 1).

Příspěvky podle typu textu
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Graf znázorňuje typ publikovaných příspěvků o FS v v regionálních titulech (prvních 5 nejvíce 

zastoupených titulů)

Ze sledovaných typů textu převládaly v první pětici regionálních titulů zprávy (Rakovnický deník 

7, Plzeňský deník 5, Prostějovský den 3, Slovácké noviny 3 a Zlínské noviny 3), celkem 21. 

druhým  nejčastějším  žánrem  byly  rozhovory  (Rakovnický  deník  0,  Plzeňský  deník  0, 

Prostějovský den 2, Slovácké noviny 1 a Zlínské noviny 1), celkem 4. Ve Slováckých novinách 
a Zlínských novinách se objevily i dvě analýzy na téma FS, v každém jmenovaném titulu po 

jednom. Jde o jeden text autora Pavla Konečného, který přetiskly oba tituly. V Rakovnickém a 

Plzeňském deníku byly zastoupeny výhradně zprávy, jiný typ textu se neobjevil.

Typy fondů a programů, 14.7., Zlínské noviny, str. 6, Téma: Peníze z unie, autor: Pavel 
Konečný

Typy fondů a programů, 14.7., Slovácké noviny, str. 6, Téma: Peníze z unie, autor: Pavel 
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Konečný        
    
Regionální politika EU si klade za cíl hospodářskou a sociální soudržnost na základě solidarity.  

Více  než  třetina  rozpočtu  Evropské unie  je  věnována snížení  rozdílů  v  rozvoji  jednotlivých 

regionů a  nerovností  v  blahobytu  občanů.  Prostřednictvím této  politiky  chce  unie  přispět  k  

rozvoji zaostávajících regionů. 

V  České republice  mají  nárok  na podporu  všechny regiony  kromě Prahy.  Ta jediná 

dosahuje evropských standardů. 

Prostředky  ze  Strukturálních  fondů tvoří  v  Česku  přibližně  dvě  třetiny  z  evropských  

příjmů.  Peníze  ze  Strukturálních  fondů  přicházejí  k  nám  prostřednictvím  jednotlivých 

Operačních programů (OP), které jsou specifické pro každou zemi. Z OP jsou pak podporovány  

konkrétní projekty. Od vstupu do unie vyčerpá Česko do konce programovacího období v roce  

2006 z Bruselu přibližně 2,6 miliardy eur.

Programy Strukturálních fondů (plánované příjmy v ČR v roce 2005) 

Společný regionální operační program (SROP) 151 milionů 

Operační program průmysl a podnikání 87 milionů 

Operační program infrastruktura 82 milionů 

Operační program rozvoj lidských zdrojů 106 milionů 

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 58 milionů 

Strukturální fondy (spravuje Evropská komise) 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) objemem finančních prostředků největší fond 

Evropský sociální fond (ESF) hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti 

Evropský orientační  a záruční  fond pro zemědělství  (EAGGF) financuje rozvoj venkovských 

oblastí, stejně jako vývozní kompenzace 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) financuje rozvoj přímořských regionů a rybářství 

Další fondy EU 

Fond soudržnosti (Kohezní fond) pomáhá nejméně rozvinutým členským státům včetně deseti  

nových. Z dřívějších členů mezi ně patří Řecko, Portugalsko, Španělsko a do roku 2004 také  
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Irsko. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu a spolufinancuje velké projekty v oblasti  

životního  prostředí  a  transevropských  dopravních  sítí  řádově  ve  stovkách  milionů.  Třetina 

dotací z Fondu soudržnosti byla na období 2004-2006 vyhrazena pro nové členské státy. 

Fond solidarity pomáhá regionům v členských i  kandidátských zemích postižených přírodní,  

technickou či ekologickou katastrofou. Zaměřuje se na poskytnutí okamžité finanční pomoci,  

nikoli na dlouhodobá opatření. 

Předvstupní fondy 

ISPA 

Phare 

SAPARD 

Jejich činnost pro ČR skončila vstupem do EU. Projekty financované z předvstupních nástrojů  

nyní pouze „dobíhají“ podle systému N+2. 
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Publicita Fondu soudržnosti v oborových titulech

Podíl při medializaci FS na trhu oborových titulů
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Graf  ukazuje  počet  příspěvků  o  FS  v oborových  titulech  a  strukturu  jejich  hodnotového 

zabarvení (prvních 5 nejvíce zastoupených titulů)

87 příspěvků se objevilo v oborových titulech, které zahrnují jak tištěná periodika zaměřená 

oborově,  tak  „oborově“  politicky  a  společensky  orientovaná  média.  Z toho  16  (tj.  19  %) 

příspěvků připadlo na ekonomický týdeník Ekonom, 10 (tj. 12 %) na ekonomicky orientovaný 

týdeník Profit, 9 (tj. 11 % ) příspěvků otiskly Dopravní noviny, 5 ( tj. 6 %) Železničář a po 4 (tj. 

každý po 5 %) mají  Euro,  Moderní obec a  Zemědělec.  Tématu se tedy věnovaly všechny 

hlavní ekonomické týdeníky a zemědělsky a infrastrukturně zaměřené tituly Dopravní noviny, 

Železničář, Moderní obec a Zemědělec. Další média viz graf.

Příspěvky podle hodnotového zabarvení

Z výše  jmenovaných  pěti  oborových  titulů,  které  nejvíce  pozornosti  obracely  k Fondu 
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soudržnosti,  jednoznačně  absolutní většina zastávala neutrální postoj (Ekonom 16, Profit 

10, Dopravní noviny 8, Železničář 5, Euro 4), celkem 43 z celkového počtu 44 příspěvků. Jeden 

příspěvek byl hodnotil FS pozitivně. Byly to Dopravní noviny z 3. 11. Negativní hodnocení se 

v pětici  nejsilnějších neobjevuje.  V celkovém počtu všech výstupů oborových titulů bylo 
publikováno: 1 pozitivní příspěvek (viz výše) a jeden negativní, v týdeníku Reflex 8. 12.

Do infrastruktury letos poprvé 2 % HDP, 3.11., Dopravní noviny, str. 1, titulní strana, autor: 
(čtk)        

Podíl výdajů na dopravní infrastrukturu na HDP by letos mohl poprvé 

v historii  země překročit  dvě procenta. Na investice do silnic a železnic by letos mohlo být  

vynaloženo až 63 miliard Kč. Spolu s výdaji na opravy a údržbu by to představovalo bezmála 80 

miliard Kč, řekl minulý týden ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Pavel Švagr.

Loni se investiční výdaje do dopravní infrastruktury na HDP podílely 1,7 procenta. Evropská  

komise považuje pro státy s podobně zanedbanou dopravní sítí, jakou má Česká republika, za  

optimální  vydávat  ročně  na  rozvoj  silnic  a  železnic  kolem  2,5  procenta  HDP.Výdaje  na 

infrastrukturu by se měly postupně zvyšovat tak, jak bude ČR čerpat dotace z Evropské unie. V 

příštím programovém období unie od roku 2007 by měla mít ČR k dispozici řádově vyšší částky  

než nyní. Země již vyčerpala veškerý finanční rámec pro dopravu na roky 2004 až 2006. Z  

kohezního fondu to  bylo  358,7  milionu €  (asi  11  miliard  Kč).  Kromě toho směřují  na  řadu  

projektů v ČR peníze z předvstupního fondu ISPA a operačního programu Infrastruktura. Na  

druhou  stranu  v  roce  2007  skončí  příjmy  fondu  dopravy,  který  hradí  většinu  investic,  z  

privatizace. Fond proto usiluje, aby je nahradil vyšší podíl na výnosu spotřební daně z paliv, než 

je  současných  9,1  procenta.  Dalších  zhruba  osm  miliard  navíc  by  mělo  přinést  výkonové 

zpoplatnění silnic po zavedení elektronického mýtného.                   

Krátkodobé zájmy Jiřího Paroubka, 8.12., Reflex, str. 12, Reflexe, autor: Michal Sedláček 

Evropou hýbou peníze. Země Evropské unie se již řadu měsíců přetahují o rozpočet EU na 

následujících sedm let - období 2007 až 2013. První vážné diskuse na toto téma ztroskotaly 

během červnového  summitu  EU,  když  Francie  s  několika  dalšími  státy  odmítla  reformovat 

společnou zemědělskou politiku, která spolkne neuvěřitelných 40 procent rozpočtu EU, a přitom 
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z ní těží výhradně francouzští farmáři, tedy mizivé procento evropské populace. Ti pokračují ve  

zbytečné nadprodukci vína a dotovaným cukrem zaplavují celý svět, na což doplácejí zemědělci  

především z nových členských zemí. 

Velká Británie, jež bývá z krachu rozpočtových jednání neprávem obviňována, shodou okolností  

ve  druhém  pololetí  Evropské  unii  předsedá.  Londýn  je  ochoten  vzdát  se  svého  rabatu  či  

alespoň jeho části (jde o určitou slevu na příspěvcích do společného rozpočtu EU), pokud Unie 

zahájí  potřebné reformní kroky, které by se promítly již  do nového rozpočtu. Jenže Francie  

nechce o žádné reformě ve výdajích EU slyšet, o své pozici není ochotna diskutovat, a brání 

tak i dohodě o nové finanční perspektivě. 

AMERICKO-ČÍNSKÝ RYCHLÍK 

Přitom reformy v unijním rozpočtu, zejména pak přehodnocení priorit, kam budou v budoucnu  

evropské finance směřovány, jsou klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských zemí.  

Bez zvýšení výdajů na vzdělání se klidně může stát, že evropské ekonomice definitivně ujede 

americkočínský rychlík a ze starého kontinentu se stane historický skanzen, jehož obyvatelstvo 

bude žít jen ze sociálních podpor, neboť ekonomický motor světa se definitivně přesune do 

Asie. 

Nová finanční  perspektiva EU je klíčová i  pro Českou republiku,  neboť jasně stanoví,  kolik 

finančních prostředků zbude na strukturální a kohezní fondy EU, a to včetně rozdělení těchto  

prostředků pro jednotlivé unijní státy. Aby Tony Blair dosáhl alespoň nějaké shody, chystá se  

omezit  výdaje  z  těchto  fondů,  protože  finanční  prostředky  v  nich  stejně  zůstávají  často  

nevyčerpány. Jenže právě tento krok vzbuzuje hlasité protesty v nových členských zemích Unie  

včetně české vlády Jiřího Paroubka, která se chystá evropskými dotacemi zaplátovat vlastní  

ztrátové hospodaření. 

REFORMY V ČESKÉM ZÁJMU 

Krátkodobý zisk z  evropských dotací  tak premiér  Paroubek zcela  nadřazuje dlouhodobému 

zdraví české i evropské ekonomiky a zapomíná, že jen dotace, jak ukazuje příklad začlenění  

východního Německa, bez zásadních vnitřních reforem Česko stejně nezachrání. V českém 

zájmu tedy není jen zaručený tok finančních dotací z Bruselu, ale i prosazení klíčových reforem 
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v Evropské unii. Jinak by se česká ekonomika, která je s tou evropskou úzce provázána, mohla  

časem ocitnout v podobně dlouhodobé krizi,  v jaké se dnes nacházejí  Francie či  Německo  

(nezaměstnanost  přes  10  procent,  hospodářský  růst  málokdy přesahující  jedno procento  a 

nekonečně  rostoucí  státní  dluh,  jenž  zatíží  příští  generace).  Na  reformní  rétoriku  však  

Paroubkova vláda nikdy neaspirovala, a proto nezbývá než držet palce Tonymu Blairovi, že své  

reformní nadšení neztratí. 

Příspěvky podle rozsahu
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Graf znázorňuje rozsah publikovaných příspěvků o FS v oborových titulech (prvních 5 nejvíce 

zastoupených titulů)

Příspěvky o Fondu soudržnosti  ve výše uvedených pěti oborových titulech měly v převážné 

většině formu zmínky (Ekonom 11, Profit 6, Dopravní noviny 8, Železničář 5, Euro 2), celkem 

32. Text v rozsahu odstavce následoval (Ekonom 4, Profit 3, Dopravní noviny 1, Železničář 0, 

Euro  2),  celkem 10 a  výčet  uzavřely  celé  články v  počtu  2,  a  to  formou krátkého článku 

v Ekonomu 6. 1. a poměrně rozsáhlého a pozitivně laděného článku v Profitu z 12. 12.
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Praha dostala zelenou, 6.1., Ekonom, str. 12, euroskop, autor: IZA        

KOHEZNÍ FOND

Česká  republika  už  ví,  na  které  projekty  může  čerpat  prostředky  z  Fondu  soudržnosti  -  

rozhodnutí  o  tom,  které  záměry  splňují  unijní  představy,  sdělila  Evropská  komise  Stálému 

zastoupení ČR při EU. Prostředky z fondu, které plynou do zemí, jejichž HDP je nižší než 90 % 

průměru EU, budou rozděleny mezi 10 projektů z oblasti životního prostředí, mezi čtyři dopravní  

projekty a připadnou i na jeden projekt v rámci technické pomoci. Celková částka, na kterou by  

takto  mohla  republika  dosáhnout,  činí  458,913  mil.  eur  (13,980  mld.  korun).  Na  seznam 

ekologických projektů se dostalo například rozšíření kanalizace v Karviné, čistění odpadních  

vod  v  povodí  řeky  Radbuzy,  regionální  vodohospodářský  projekt  Karlovy  Vary,  doplnění 

vodohospodářské infrastruktury  v  Plzni  či  zlepšení  kvality  vod horního povodí  řeky Moravy.  

Peníze do dopravy by měly zamířit do dálničního úseku D1 Kroměříž východ-Kroměříž západ  

nebo do obchvatu Prahy mezi Lahovicemi a Slivencem. Celkově by mohla Česká republika 

získat z Kohezního fondu do roku 2006 přes 945 milionů eur.

Ušetří Unie na nováčcích?, 12.12., Profit, str. 43, Evropa, autor: Jan Jedlička        

BRITSKÝ NÁVRH ROZPOČTU 

Británie  chce  radikálně  proškrtat  rozpočet  Unie  na příští  sedmiletku.  Nejvíce  by  měla  tratit  

strukturální a kohezní politika. Tedy programy, které hojně využívá i Česká republika. 

V předvečer klíčového summitu Evropské unie vyrukovala Velká Británie s vlastním návrhem  

rozpočtového  rámce  na  léta  2007  až  2013.  Ze  všech  dosud  předložených  variant  je 

nejúspornější.  Podle  představ  Tonyho  Blaira  a  jeho  týmu si  Unie  v  příští  sedmiletce  musí  

vystačit s 847 miliardami eur. To je o téměř 25 miliard menší částka, než předtím v rámci svého  

předsednictví  navrhovalo Lucembursko. Původní rozpočtový rámec z pera Evropské komise 

dokonce počítal s 1025 miliardami eur. 

MÉNĚ PRO NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY 
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Zejména pro nové členské státy je nemilým překvapením přepracovaná rozpočtová struktura. 

Místo  aby  se  ušetřilo  na  předimenzované  společné  zemědělské  politice  nebo  na  těžko 

ospravedlnitelné slevě z odvodů bohaté Velké Británie, krátí se prostředky pro strukturální a  

kohezní politiku. Z nich čerpají nejvíce nové chudší členské státy, včetně České republiky. 

Oproti  lucemburskému  návrhu  je  rozpočtová  kapitola  Soudržnost  pro  růst  a 

zaměstnanost  chudší  o 10 miliard eur.  Další  zřetelnou redukcí  prošla i  rozpočtová kapitola  

Ochrana a správa přírodních zdrojů, v rámci které byly sníženy prostředky na rozvoj venkova. 

NIŽŠÍ SPOLUÚČAST 

Na druhou stranu britský návrh počítá se snížením míry spolufinancování z národních veřejných 

zdrojů. Evropská komise ve svých plánech počítala se spolufinancováním ve výši 25 procent u  

strukturálních fondů a 15 procent u kohezního fondu. Nejen v Česku se ale objevily obavy, že  

se unijní peníze kvůli nedostatečným domácím zdrojům nepodaří vyčerpat. 

Velká Británie vyšla těmto pochybám vstříc.  U strukturálních fondů pro nové členské země  

snížila spoluúčast na 15 procent. 

Snaha českých vyjednavačů o to, aby ze strukturálních fondů bylo možné hradit DPH  

projektů, bohužel neprošla. Naopak úspěchem je možnost platit ze strukturálních fondů projekty  

v  oblasti  bydlení.  Česká  republika  by  tak  mohla  z  evropských  fondů  získat  prostředky  na  

regeneraci panelových sídlišť. 

VYDĚLÁME, NEBO PRODĚLÁME? 

Britský návrh stanovuje strop příjmů na strukturální a kohezní politiku pro Českou republiku na 

úrovni  3,315  procenta  HDP.  Lucemburský  návrh  přitom  původně  přiznával  nárok  na  3,6  

procenta HDP a Evropská komise dokonce počítala se čtyřmi procenty. Příspěvek z unijního  

rozpočtu by tak v letech 2007 až 2013 měl činit zhruba 23 miliard eur. Z toho třetina půjde přes  

Fond soudržnosti a dvě třetiny ze strukturálních fondů. 

V  současnosti  má  Česká  republika  ve  zkráceném  období  2004  až  2006  v  rámci  

strukturální a kohezní politiky nárok na 2,63 miliardy eur. Při přepočtu budoucích alokací na  

běžné ceny vychází, že Česko si v oblasti strukturálních a kohezních fondů v budoucnu polepší  

na téměř pětinásobek. 

Kromě toho obdrží ve stejném období čeští  zemědělci  3,6 miliardy eur,  převážně ve 
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formě přímých plateb, a 2,5 miliardy dotací na rozvoj venkova. Další desítky milionů by měly  

přijít  z  přímých  komunitárních  programů  na  vědu,  výzkum,  školství,  kulturu,  podnikání  a 

podobně. České odvody do pokladny Unie se odhadují zhruba na miliardu euro ročně. Za celé  

období by tedy měla dosáhnout kladná čistá pozice České republiky vůči unijnímu rozpočtu 23 

miliard eur. Tedy necelých 100 miliard korun ročně. 

Příspěvky podle typu textu
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Graf  znázorňuje  typ  publikovaných  příspěvků  o  FS v oborových  titulech  (prvních  5  nejvíce 

zastoupených titulů)

Oborové tituly, spolu s internetovými portály jsou v publicitě k problematice Fondu soudržnosti 

nejpestřejší,  jejich příspěvky zahrnují  všechny sledované žánry.  V pětici  nejaktivnějších 

jsou opět nejvíce zastoupeny  zprávy (Ekonom 12, Profit 7, Dopravní noviny 7, Železničář 3, 

Euro 1), celkem 30. Následují rozhovory (Ekonom 2, Dopravní noviny 2, Euro 2), celkem 6, 

v těsném sledu však i komentáře (Profit 2, Železničář 1, Euro 1) a analýzy (Ekonom 2, Profit 1 

(viz. výše), Železničář 1), každý celkem po 4.
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Publicita Fondu soudržnosti na internetových portálech

Podíl při medializaci FS na trhu internetových portálů
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Graf ukazuje počet příspěvků o FS na internetových portálech a strukturu jejich hodnotového  

zabarvení (prvních 5 nejvíce zastoupených titulů)

Jasnými  dvěma  favority  na  tomto  trhu  jsou  portály  vydavatelství  Economia  iHNed.cz (27 

příspěvků, tj. 21 % ) a  EU.iHNed.cz (26 příspěvků, tj. 21 % ). O polovinu méně pak mají další 

dva tituly, a to Ekonom.cz (13 příspěvků, tj. 10 % ) a Evropskou unií dotované BusinessInfo.cz 
(9 příspěvků, tj. 7 % ). Pětici nejsilnějších uzavírá Euractiv.cz (6 příspěvků, tj. 5 % ). Celkem se 

zprávy o Fondu soudržnosti  objevily na  31 různých internetových portálech, v počtu 125 
příspěvků. Další média viz graf.

Příspěvky podle hodnotového zabarvení

Všech  pět  nejčastěji  publikujících  internetových  portálů  referovalo  o  Fondu  soudržnosti 

převážně  bez  jakéhokoli  hodnocení,  tedy  neutrálně  (iHNed.cz  25,  EU.iHNed.cz  25, 

Ekonom.cz  13,  BusinessInfo.cz  9,  Euractiv.cz  6),  celkem  78.  Na  iHNed.cz  se  objevil  1 
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negativně a 1 pozitivně zabarvený příspěvek, tentýž pozitivní příspěvek se objevil i na 
EU.iHNed.cz.  Tentýž  negativní  článek  rovněž  otiskly  ve  stejný  den  tištěné  Hospodářské 
noviny (viz. kapitola Publicita Fondu soudržnosti v celostátních denících). Ostatní tři sledovaná 

média se vyjadřovala pouze neutrálně.

V4 chce regeneraci sídlišť ze zdrojů Evropské unie, 6.12., iHNed.cz, autor: MMR

V4 chce regeneraci sídlišť ze zdrojů Evropské unie, 6.12., EU.iHNed.cz, autor: MMR
        

Ministři  V4 se také shodli  na požadavku zahrnutí  DPH do oprávněných nákladů při  čerpání  

prostředků z evropských fondů.

Zástupci  zemí  Visegrádské  čtyřky  se  na  svém  jednání  2.prosince  jednoznačně  shodli  na  

společném postupu při obnově panelových sídlišť. Sídliště by měla být regenerována ze zdrojů 

Evropské  unie.  Takový  byl  druhý  prosincový  den  závěr  společné  schůzky  ministrů  zemí  

Visegrádské skupiny zodpovědných za regionální rozvoj. Ministra pro místní rozvoj ČR Radko  

Martínka na jednáních ve slovenské Sielnici zastupoval náměstek Jiří Patočka.

"Na regeneraci sídlišť budeme žádat finanční podporu z evropských fondů," uvedl po schůzce 

Patočka. Tuto iniciativu vítá i  Slovenský ministr  výstavby László Gyurovszky i přesto, že se 

domnívá, že regenerace panelového fondu je možná i  bez zdrojů EU. Na obrovský rozsah 

investic potřebných k tomuto kroku však shodně poukazovali  maďarský ministr  bez portfeje  

István Kolber a polský ministr pro regionální rozvoj Gražyna Gesicka.

Ministři  se  také  shodli  na  požadavku  zahrnutí  DPH  do  oprávněných  nákladů  při  čerpání  

prostředků z evropských fondů. Důležité je podle zúčastněných zároveň zachování tzv. pravidla 

N+2 pro kohezní fond. Toto pravidlo v praxi představuje nutnost vyčerpání prostředků do konce  

druhého roku po roce, ve kterém byly peníze pro daný program vyčleněny.

V  závěru  jednání  podepsali  delegáti  společnou  Deklaraci,  ve  které  vyjádřili  odhodlání  

spolupracovat v rámci V4 na rozvoji regionů a vypracovat odpovídající správní rámec pro unijní  

politiku soudržnosti.
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Příspěvky podle rozsahu
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Graf znázorňuje rozsah publikovaných příspěvků o FS na internetových portálech (prvních 5  

nejvíce zastoupených titulů)

Ve sledované pětici portálů je patrný téměř vyrovnaný poměr mezi počtem zmínek (iHNed.cz 
12,  EU.iHNed.cz  11,  Ekonom.cz 10,  BusinessInfo.cz  6,  Euractiv.cz  3),  42  celkem a  již 
podstatnějším odstavcem (iHNed.cz 14, EU.iHNed.cz 14, Ekonom.cz 2, BusinessInfo.cz 3, 

Euractiv.cz 3), celkem 36. Třikrát se objevil i celý článek – jde však o jeden a tentýž, který média 

vzájemně  přebírala  6.  1.  v rámci  jednoho  vydavatele  Economia.a.s.  Jde  o  EU.iHNed.cz, 

iHNed.cz a Ekonom.cz.  Dále lze vysledovat téměř shodný průběh v rámci prvních dvou 
jmenovaných.  Jde  o  tentýž  text,  kdy  se  oba  portály  v rámci  Economia.a.s.  vzájemně 
duplikují.  Navíc  jde  o  text,  který  vyšel  i  v tištěném  Ekonomu  6.1  (viz.  Publicita  Fondu 

soudržnosti v oborových titulech).
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Příspěvky podle typu textu
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Graf  znázorňuje  typ  publikovaných  příspěvků  o  FS na  internetových  portálech  (prvních  5 

nejvíce zastoupených titulů)

V žánrovém rozlišení lze vysledovat opět souhru obou portálů Economia a. s EU.iHNed.cz a 

iHNed.cz, které mají téměř shodný průběh. Ve všech pěti sledovaných portálech převládají 
zprávy (iHNed.cz 23, EU.iHNed.cz 21, Ekonom.cz 10, BusinessInfo.cz 7, Euractiv.cz 6), celkem 

67.  Shodně  jsou  zastoupeny  analýzy  (iHNed.cz  1,  EU.iHNed.cz  1,  Ekonom.cz  1, 

BusinessInfo.cz  2)  a  komentáře  (iHNed.cz  2,  EU.iHNed.cz  3),  celkem  oba  po  5.  Na 

internetových portálech byl zaznamenán, oproti jiným typům médií, malý počet rozhovorů, což 

lze vysvětlit tím, že internetová média ve většině případů jsou primárně zaměřena na přejímání 

textů z tištěných periodik (zejména v rámci jednoho vydavatele) a agenturních zpráv.
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4.3  Průzkum mezi novináři

Elektronický  průzkum  formou  dotazníkové  ankety  mezi  252  novináři  s  návratností  13,5  % 

odhalil, že téměř 64 % dotázaných novinářů se domnívá, že novináři obecně nemají povědomí 

o Fondu soudržnosti.  Ve srovnání s druhým grafem však lze usuzovat, že novináři  považují 
Fond soudržnosti za dobré téma, a tudíž existuje velký potenciál pro jeho medializaci.

Graf znázorňuje strukturu odpovědí na otázku povědomí novinářů o Fondu soudržnosti.
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Povědomí o pozici FS vůči strukturálním fondům

Více  než  třetina  dotázaných  novinářů  si  myslí,  že  Fond  soudržnosti  patří  mezi 
strukturální fondy. Pozitivním zjištěním je, že 44 % si je jisto, že FS mezi strukturální fondy 

rozhodně nepatří. Lze konstatovat, že mezi novináři existuje křehké povědomí (viz. graf), že FS 

není jedním ze strukturálních fondů, ale má mezi evropskými fondy zvláštní postavení. 

Graf  znázorňuje strukturu odpovědí  na otázku zda Fond soudržnosti  patří  mezi  strukturální 

fondy.

Padesát  procent  respondentů  osobně  slyšelo  o  nějakém  projektu  financovaném  z  Fondu 

soudržnosti  a  naprostá  většina  dotazovaných  novinářů  (91  %)  si  myslí,  že  informace  o 

projektech realizovaných z Fondu soudržnosti  jsou zajímavé pro medializaci,  přičemž 56 % 

respondentů  je  o  tom  rozhodně  přesvědčeno.  Spíše  k  záporné  odpovědi  se  přiklonily  tři 

novinářky,  které  v  odpovědi  na  třetí  otázku  shodně  uvedly,  že  nikdy  o  žádném  projektu 

realizovaném z prostředků Fondu soudržnosti neslyšely.
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Mezi respondenty byly zastoupeny všechny mediální skupiny (denní tisk, internetové portály, 

rozhlas  a  TV,  oborové  tituly  i  zástupci  regionálního  tisku  nebo  zpravodajských  agentur), 

nicméně na základě získaných odpovědí je zřejmé, že představitelé určité mediální skupiny 

nejsou názorově vyhraněni a téma Fondu soudržnosti je otevřené pro celé mediální spektrum. 
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4.4  Souhrnná analýza medializace Fondu soudržnosti

Média se tematice Fondu soudržnosti v monitorovaném období věnovala celkem ve 524 
příspěvcích, přičemž až 96 % všech mediálních výstupů neobsahovalo žádné  hodnocení 
(tzn. neutrální příspěvky). Poměr výrazně pozitivních a negativních příspěvků byl vyrovnaný, 

objevovaly se rovnoměrně ve 4 % příspěvků z celkového počtu.

Na pozitivní medializaci FS měly kromě autorských článků Jiřího Paroubka největší zásluhu 

rozhovory vedené s Janem Kaslem 23. a 24. 6. na ČRo a čro.cz (2). Dále autorský článek 

Ministra pro místní rozvoj a posléze premiéra Jiřího Paroubka uveřejněný v deníku Právo 19. 

12. (1), články Petra Zahradníka 22. 12. v Lidových novinách a lidovky.cz (2) a článek Radko 

Honzáka a Adama Junka v Hospodářských novinách z 6. 12, který byl ještě 2 x přetištěn na 

internetových portálech EU.iHNed.cz a iHNed.cz (3), jde o celkově pozitivně laděnou zprávu či 

reportáž o „Eurofondech“, které jsou dále v textu přiblíženy jako Strukturální fondy a Kohezní 

fond. Článek vyznívá velmi pozitivně přesto, že je v něm současně zmiňována složitost čerpání 

prostředků  z EU  a  obtížnost  administrace.  Pozitivní  příspěvek  Jiřího  Paroubka  v Právu  je 

politický  komentář  k tematice  prostředků  z EU.  Samotnému  Fondu  soudržnosti  je  však 

věnována  pouze  zmínka.  V případě  Petra  Zahradníka  jde  o  vysoce  fundovaný  text,  který 

vyzdvihuje  důležitost  evropské  pomoci  ČR,  autor  popisuje  možnosti,  které  na  ČR čekají  a 

konstatuje,  že  „Česká  republika  má výbornou výchozí  pozici  pro  čerpání  z  fondů EU....“  2 

výstupy novináře Petra Holuba jsou pozitivně laděným rozhovorem s Janem Kaslem na téma 

Evropské  politiky  a  české  zahraniční  politiky,  kde  Jan  Kasl  pozitivně  zmiňuje  důležitost 

evropských fondů a jmenovitě i Kohezního fondu.

Celkem  se  ve  sledovaném  období  objevilo  v médiích  43  autorských  článků  od 
představitelů  MMR,  ve  kterých  byl  zmiňován  Fond  soudržnosti,  a  které  byly  laděny 
celkově pozitivně.  Nejaktivněji  vystupoval  jako autor  článků publikovaného v médiích 
Ministr pro místní rozvoj a pozdější premiér Jiří Paroubek, a to celkem ve 40 případech. 

Jeho články představovaly více jak v 90 % autorských článků představitelů MMR. Dále figurují 

jako autoři  článků Radka Burketová,  Radko Martínek, Ministr  pro místní rozvoj,  Ivan Přikryl 

(MMR) a mluvčí  MMR Radka Burketová. Nicméně v tomto poměrně velkém počtu pozitivně 

laděných  článků  na  různá  témata  v rámci  působnosti  MMR je  Fond  soudržnosti  zmiňován 
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okrajově a až na jeden případ (viz. výše) se na něj tedy pozitivní hodnocení nevztahuje.

Překvapivě  málo  se  na  pozitivní  medializaci  FS  podílely  tiskové  zprávy.  Z celkem  5 
uveřejněných tiskových zpráv MMR s tematikou FS média přejala pouze 2 zprávy, a to v 

TZ z 3.1.2005 - Evropská komise rozhodla o vítězných projektech Fondu soudržnosti 2004 a TZ 

ze dne 23. 12. - Evropská komise nadělí devíti  projektům více než 111 milionů Eur.  Z nich 

čerpalo  pouze  7  neutrálně  pojatých  příspěvků,  přičemž  by  se  dalo  očekávat,  že  takto 

medializované články budou zabarveny spíše pozitivně.  Z jednotlivých titulů  přinesly  nejvíce 

pozitivních příspěvků Hospodářské noviny (1 +2) a dále Právo (1),  Lidové noviny (1+1) a ČRo 

6 (1+1). Vzhledem k tomu, že Fond soudržnosti je orientován regionálně, je důležité poukázat 

na  fakt,  že  zatímco  se  negativně  laděné  příspěvky  (2)  v regionálních  titulech  objevily, 

jednoznačně pozitivně hodnocené příspěvky se v tomto typu média neobjevily vůbec.

K negativní  medializaci agentury  Fondu  soudržnosti  přispělo  ve  sledovaném  období 

rovnoměrně několik  médií,  nejvíce Hospodářské noviny 27.  7.  spolu se serverem iHNed.cz 

(1+1), týdeník Reflex 8. 12. spolu se serverem reflex.cz (1+1) a server virtually.cz (27. 7. a 10. 

7.).  Dále  Právo,  ČT1,  Rakovnický  deník,  Znojemsko,  finance.cz,  financninoviny.cz, 

neviditelnypes.cz, každý po jednom negativním příspěvku. Negativní hodnocení se vyskytuje 

v komentáři Ivety Kramešové v deníku Právo ze 3. 12., která zpochybňuje evropskou pomoc 

v rámci Strukturálních fondů a Kohezního fondu, nikoli však samotnou implementaci prostředků 

v ČR. Komentář Oldřicha Vlasáka v Hospodářských novinách z 27. 7. (následně na iHNed.cz) je 

vážným zpochybněním fungování evropské pomoci a obecně i snahy Evropské unie finančně 

podpořit  rozvojové  regiony.  Autor  s tímto  polemizuje  a  srovnává  pravidla  pro  implementaci 

Strukturálních fondů a Kohezního fondu s volnějšími pravidly „předvstupních“ fondů a vyjadřuje 

obavy  o  účinnosti  a  realizovatelnosti  této  pomoci.  Tématu  fondů  je  věnován  celý  článek, 

samotnému  Fondu  soudržnosti  však  jen  zmínka,  tudíž  dopad  negativního  hodnocení  na 

medializaci  FS není  v tomto případě příliš  velký.  V případě negativního článku v Reflexu (+ 

reflex.cz)  jde  o  politicky  laděný  komentář  na  téma  Evropské  unie  a  proevropské  politiky 

premiéra Jiřího Paroubka, je v něm však zásadně zpochybněn, mezi jinými, smysl existence 

Fondu soudržnosti vůbec.

V této souvislosti lze poukázat i na fakt, že v nejsilnějším českém zpravodajském deníku MF 

Dnes všechny články o FS vyznívají neutrálně (celkem 16).
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Z hlediska počtu příspěvků se na publicitě k Fondu soudržnosti nejvýznamněji podílely 
jednotlivé regionální tituly (38 %), následované internetovými portály (24 %), oborovými tituly 

(17 %) a skupinou celostátních deníků (14 %). Podíl v medializaci tématu Fondu soudržnosti 

uzavírá  skupina  celostátních  televizních  a  rozhlasových  stanic,  které  však  tvoří 

nezanedbatelných 8 % z počtu všech uveřejněných příspěvků.

Z hlediska  průběhu  medializace Fondu  soudržnosti  v čase,  bylo  první  čtvrtletí  z hlediska 

četnosti  příspěvků  podprůměrné,  následoval  prudký  skok  na  rekord  za  celý  rok  v dubnu  a 

následoval pětiměsíční pád do podprůměrné četnosti medializace. Poslední dva měsíce v roce 

byly z hlediska četnosti příspěvků naopak nadprůměrné. V měsíci dubnu, novináři publikovali 

106 příspěvků (20 % všech výstupů). Dalšími výraznými měsíci byl listopad (12 %) a prosinec 

(14 %). Jednoznačně nejslabším měsícem v medializaci Fondu soudržnosti bylo září (3 %).
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Graf znázorňuje průběh medializace Fondu soudržnosti v čase podle jednotlivých typů médií

Z grafu je patrné, že medializace FS probíhala ve všech typech médií poměrně vyrovnaně, 
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s větším počtem výstupů na začátku a konci roku 2005, nelze tedy tvrdit, že by některé typy 

médií, či dokonce některá média měla v publicitě k FS jednoznačně ŘO FS stranit nebo jej 

naopak  negativně  pronásledovat.  Téma  fondu  soudržnosti  není  novináři  nijak  významně 

emociálně vnímáno, vesměs k němu zaujímají neutrální postoj. Jediným typem média, který se 

zcela vymyká průběhu ostatních, jsou regionální tituly. Je to však způsobeno systémem šíření 

informací Deníky Bohemia, kdy jeden příspěvek může být naráz přetištěn v několika desítkách 

regionálních mutací periodik téhož vydavatele.

Největší  počet  příspěvků  ve  sledovaném  období  Fond  soudržnosti  pouze  zmiňoval (340 

příspěvků,  tj.  65 %).  V rozsahu  odstavce  pojednávalo  o  FS  137  příspěvků  (26  %)  a  celé 

příspěvky byly tématu FS věnovány v 47 případech (9 %). Nejvíce celých příspěvků o agentuře 

publikovala skupina regionálních titulů (38), následována internetovými portály (6).

Z hlediska  typu  příspěvku  převážila  v medializaci  FS  forma  zpravodajství  355  (tj.  68  %) 

následovaná rozhovory 121 (23 %) a  komentáři  (26,  tj.  5  %),  nejméně bylo zaznamenáno 

analýz (22, tj. 4 %). Fond soudržnosti se objevil v titulku 29 příspěvků tištěných a internetových 

médií.

Z autorů příspěvků o Fondu soudržnosti byli nejaktivnější redaktorka serveru businessinfo.cz 

Veronika Pincová. Tento údaj však nelze zcela považovat za relevantní, neboť jde o portál státní 

správy  financovaný  ze  strukturálních  fondů.  Nejvíce  se  tedy  z nezávislých  médií  zaobíral 

problematikou FS Petr Holub z ČRo 6 Českého rozhlasu (6 příspěvků), a to vesměs neutrálně, 

dokonce  2x  pozitivně  a  ani  jednou  negativně.  O  něco  horší  bilanci  v  publicitě  ve  vztahu 

k úkolům ŘO FS má Iveta Kramešová z Práva (5 příspěvků z toho 1 negativní. Na pozitivní 

publicitě se pak podílel nejvíce Jiří Parobek, ať již formou rozhovorů, které s ním byly vedeny, 

anebo vlastními autorskými články.

Ve sledovaném období byli  medializováni 3 představitelé Ministerstva pro místní rozvoj. 
Nejvíce  pozornosti  média  věnovala  Jiřímu  Paroubkovi,  tehdy  Ministru  pro  místní  rozvoj  a 

později Předsedovi vlády ČR, a to více jak ve třech čtvrtinách případů (44, tj. 77 % ). Druhým 

nejvíce  citovaným  představitelem  MMR byl  Radko  Martínek,  který  zakrátko  vystřídal  Jiřího 

Paroubka na postu Ministra pro místní rozvoj (12, tj. 21 % ). Posledním citovaným v souvislosti 

s Fondem soudržnosti byla Radka Burketová, tisková mluvčí MMR.
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Ve většině případů se Fond soudržnosti nevyskytoval samostatně, ale v souvislosti s tématy: 

„Strukturální fondy a EU“, „Realizovaný projekt FS“ a „Bydlení“. Nejvíce příspěvků se objevilo 

na téma Strukturální fondy a EU, celkem 196. Z toho lze usuzovat, že FS je novináři, a tudíž i 
nejširší veřejností, vnímán především jako jakýsi doplněk ke Strukturálním fondům, či 
rovnou jako jeden ze Strukturálních fondů EU. Z celkového počtu 196 příspěvků věnovaných 

tématu Strukturálních fondů a EU jich 183 (tj. 93 %) bylo bez hodnotového zabarvení, 6 (tj. 3 %) 

příspěvků pak bylo zabarveno pozitivně a 7 ( tj. 4 %) negativně. V souvislosti s prvními dvěma 

jmenovanými tématy byl FS poměrně často a vyrovnaně medializován. Téma Bydlení nebylo 

příliš zastoupeno.

Elektronický průzkum formou dotazníkové ankety odhalil, že téměř 64 % dotázaných novinářů 

se  domnívá,  že  novináři  obecně  nemají  povědomí  o  Fondu  soudržnosti.  Lze  však 
usuzovat, že novináři považují Fond soudržnosti za dobré téma, a tudíž existuje velký 
potenciál  pro  jeho  medializaci. 91  %  dotazovaných  novinářů  si  myslí,  že  informace  o 

projektech realizovaných z Fondu soudržnosti  jsou zajímavé pro medializaci,  přičemž 56 % 

respondentů je o tom dokonce rozhodně přesvědčeno.
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5. Vyhodnocení ostatní komunikace  

5.1 Kvantitativní analýza komunikačních prostředků ŘO FS
 

Tištěné a audiovizuální materiály - 2004

„Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. I. díl (Projektové řízení FS)“ – 2000 ks  - 

Základní  informace  o  FS  samotném,  jeho  začlenění  do  systému  regionální  politiky   EU, 

způsobech  jeho  administrace,  přípravě  projektů  a  nástrojích  pro  to  používaných,  včetně 

finančních.  První díl se věnuje zejména věcnému obsahu projektů. 

„Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. II. díl (Finanční řízení projektů FS)“ – 2000 

ks - ekonomické a finanční plánování projektů, seznámení s procedurálními kroky, spojenými 

s žádostmi  o  platby  a  systémem,  ve  kterém  se  žadatele  se  svými  projekty  pohybují.

„Projekty Financování z nástroje ISPA“ – 2000 ks - Seznámení s projekty, kterou byly v ČR 

realizovány v rámci předvstupního nástroje ISPA. 

Tištěné a audiovizuální materiály - 2004

„Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti“ - 2000 ks - Publikace o partnerství veřejného a 

soukromého sektoru v oblasti Fondu soudržnosti. Praktické příklady a soubory zkušeností, které 

mohou pomoci  inspirovat se a vyvarovat se případných chyb. 

„Projekty Fondu soudržnosti“ - 2000 ks Seznámení se s projekty, jež jsou v České republice 

realizovány z prostředků Fondu soudržnosti.

„Film o Fondu soudržnosti“ - 500ks - Názorná ukázka praktické realizace podpor  z FS, na 

konkrétních  příkladech z projektů  životního prostředí  a dopravy,   zároveň se jedná o popis 

implementačního systému s FS prostřednictvím výkonných ale i vrcholných činitelů. 
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Distribuce

1. Rozesíláno poštou na vybraný seznam příjemců a zprostředkujících orgánů, kraje, obce. - 

cca 200 osob. 

2. Na všech seminářích a akcích pořádaných ŘO FS, případně na akcích, kterých se účastní 

zástupci ŘO FS.

3. Oborové výstavy a veletrhy (např. Urbis, Infotherma atd.) 

Semináře a akce 

Akce ve spolupráci s agenturou Regionservis v roce 2004:

20.-21.5. 2004 Ranč Kostelany u Kroměříže, Dotace, fondy, úlevy pro města, obce, kraje

Školitel Mgr. Štěpán Volf

25.-27.5.2004 Český Krumlov, Mezinárodní sněm regionů - Školitel Ing. Radka Bučilová

2-3.6.2004 Brno, Fórum tajemníků ČR

9.-10.6.2004 Brno, Konference k řešení dopravní infrastruktury a jejího financování

18.6.2004 Telč, Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

16.9.2004, Brno, Celostátní konference k problematice koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací 

- Školitel Ing. Radka Bučilová

24.9. 2004, Brno, Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje - Školitel Ing. Tereza 

Pešková

13.10.2004, Ostrava Jih, Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje  - Školitel 

Ing. Jaroslav Dostálík
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Seminář  k uvedení do problematiky veřejných zakázek v roce 2004 

28.-29. duben 2004 - Modul I - zahrnující úvod do problematiky veřejných zakázek, byl zaměřen 

zejména na shodu směrnic EU a nového zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

srpen 2004 -  Modul  II:  Praktická příprava tendrové dokumentace a vyhodnocování  nabídek 

podle směrnic o zadávání veřejných zakázek (účast 200 osob ve 4 skupinách á 50 os.)

září 2004 - Modul III: Administrace smluv na stavební práce, řešení nároků a sporů (účast 100 

osob ve 2 skupinách á 50 os.)

Semináře v roce 2005

„Financování projektů z Fondu soudržnosti a podpora regionů“
21. března 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí České republiky uspořádaly 

seminář  na téma „Financování projektů z Fondu soudržnosti a podpora regionů“, v prostorách 

Dvořákovy síně hotelu Ambassador. Účastníkům byli přiblíženy možnosti financování z projektů 

FS a jejich podpora regionům v celé České republice.

„Financování projektů z Fondu soudržnosti“
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Asociací krajů České republiky pořádalo seminář, 

který se konal 5. prosince 2005, v hotelu Andel's hotel Prague na Praze 5. Cílem semináře bylo 

informovat o čerpání pomoci z Fondu soudržnosti a důležitou součástí dopoledního bloku byla i 

informace  o  budoucím programovacím období.  V odpoledním  bloku  byly  představeny  nové 

publikace,  které  obdrželi  všichni  účastníci  jako  součást  podkladových  materiálů  semináře a 

dokumentární film týkající se Fondu soudržnosti. Na semináři vystoupili zástupci Ministerstva 

pro  místní  rozvoj  (Řídicího  orgánu  Fondu  soudržnosti),  představitelé  Asociace  krajů  České 

republiky a tvůrci publikací a dokumentárního filmu. Účastníci semináře měli možnost seznámit 

se  s  metodikou  podávání  žádostí,  získali  informace  o  možnosti  čerpání  prostředků 

v budoucnosti atd. 

Počet účastníků akcí k FS pořádaných ŘO FS je dle uvedení zodpovědných pracovníků 50 - 
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100 účastníků, což je účast odpovídající charakteru pořádaných akcí.

Úspěšnost konzultací ŘO FS je ukazatel těžce vyhodnotitelný, protože jednotlivé konzultace 

nejsou ŘO FS evidovány. 

Internet a elektronická média

Fond soudržnosti je v ČR na www prezentován jako integrální součást portálu strukturálních 

fondů (www.strukturalni-fondy.cz). Jak bylo uvedeno v kapitole 2, podobná řešení existují i v 

dalších členských státech.

Přesná data o návštěvnosti FS jsou k dispozci až od začátku dubna 2006, kdy byl instalován 

nový redakční systém. Starý umožňoval měřit pouze agregovanou návštěvnost s maximálně 

roční historií.  Návštěvnost sekce FS je v porovnání s návštěvností  celého portálu SF spíše 

podprůměrná:

Graf zobrazuje pro ilustraci počty návštěv sekce Fond soudržnosti od konce března 2006
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Od začátku  dubna  2006  se  průměrná  návštěvnost  pohybuje  okolo  40  návštěvníků  denně, 

maximální návštěvnost za 1 den byla 200 unikátních počítačů. 

Ze sekce FS bylo za poslední 2,5 měsíce zobrazeno 5705 článků, což je 1.5% provozu celého 

portálu Strukturálních fondů.

Návštěvnost  celého  portálu  dlouhodobě  roste  (viz  obrázek  níže).  Z  toho  se  dá  analogicky 

odvodit, že v minulosti (v letech 2004 a 2005)  byla průměrná denní návštěvnost sekce FS ještě 

nižší. 

Graf zobrazuje počty přístupů na celý portál za jeden rok (červenec 2006 není zobrazen za celý  

měsíc). Údaje nejsou očištěny od sezónních vlivů.

Údaje o návštěvnících (jaká technická zařízení  používají,  z jakých lokalit  pocházejí,  jaká je 

četnost a opakovanost návštěv) nebyly sledovány. Z uvedených a dostupných dat je zřejmé, že 

Fond  soudržnosti  není  dostatečně  na  internetu  navštěvován.  Vzhledem k  tomu,  jaký  podíl 

prostředků obhospodařuje je jen 1,5% podíl návštěvníků portálu velice malé číslo.

Lukáš Ligas        94      



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

5.2 Kvalitativní analýza komunikačních prostředků ŘO FS 

Tištěné a audiovizuální materiály 

ŘO FS se zaměřil na informovanost o FS zejména mezi potenciálními příjemci pomoci a dále 

na informační kampaň mezi odborníky z implementačních orgánů FS. Cílová skupina „široká 

veřejnost“ a „novináři“, jakožto důležití opinion leaders ve společnosti, se v aktivitách ŘO FS a 

MMR  při medializaci  Fondu  soudržnosti  objevují  jen  okrajově.  Lze  konstatovat,  že  zvolené 

výrazové  prostředky  a  ztvárnění  tištěných  a  audiovizuálních  materiálů  z hlediska  formy  a 

obsahu  odpovídá  nárokům  na  atraktivitu  právě  pro  zvolené  cílové  skupiny  potenciálních 

příjemců pomoci a odborníků z implementačních orgánů FS. 

V následujícím programovacím období by se ŘO FS měl zaměřit rovněž na popularizaci Fondu 

soudržnosti  a   realizovaných  projektů  z FS  mezi  nejširší  veřejnost  a  zaměřit  také  více 

pozornosti na media relations.

Srozumitelnost a kongruence jazykových prostředků 

Vzhledem ke zvoleným cílovým skupinám lze považovat texty k FS za dobře srozumitelné a 

jazykové prostředky vhodně volené. Lze říci, že z velké většiny jde o  odborné texty a návody, 

které nevyžadují kreativitu, naopak jsou náročné na výrazovou přesnost a jednoznačnost. Tyto 

požadavky byly splněny.

Vyváženost textů s grafickými prvky 

Vzhledem k odbornosti textů není kladen nárok na náročné výtvarné a obrazové zpracování 

publikací a tištěných materiálů - hrají jen roli obrazové dokumentace textu. V souladu s tím jsou 

publikace po obrazové a textové stránce ve vyváženém poměru.

Tištěné vizuály k FS rovněž zaujímají jednotný design a layout – zcela v souladu s grafickým 

ztvárněním symbolů EU, ŘO FS, FS, nicméně lze se domnívat, že spíše intuitivně. Jednotný 

grafický manuál a postup při jejich užívání chybí. Corporate communication je tedy v zásadě 
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zachována,  ale  opět  intuitivně.  Srovnáme-li  všechny komunikační  aktivity  ŘO FS,  lze  zjistit 

rozdílné  postupy  jak  v užívání  zástupných  symbolů,  tak  formy  komunikace,  na  některých 

materiálech externí komunikace například korporátní znaky chyběly úplně (tiskové zprávy). 

Při auditování tištěných materiálů vyplynuly drobné nedostatky dokládající  chybějící  závazný 

postup při jednotné komunikaci. Předložené materiály sice vykazovaly shodné základní znaky, 

nicméně již barva obálek se v odstínu liší. Dále lze konstatovat různé druhy použitých písem a) 

variace bezpatkového písma, včetně občas se objevujícího boldu, b) použití  zcela odlišného 

typu písma (jak na obálce tak uvnitř), a to navíc patkového (+ bold) v případě publikace Veřejné 

zakázky  v oblasti  Fondu  soudržnosti.  Byla  zjištěna  rovněž  záměna log  na  obálkách  těchto 

publikací – jejich pořadí. 

Distribuce a dostupnost materiálů

Jako  velmi  omezené  vyplynuly  vzhledem  k distribuci  možnosti  užití  videa  s tématikou  FS 

s názvem FS – příklady projektů financovaných v ČR. Distribuční kanály expertních publikací 

jsou dostatečné. V souvislosti s elektronickou komunikací lze poukázat na samostatný chybějící 

internetový  portál,  který  by  byl  distribučním  centrem  jednotné  komunikace  k FS,  včetně 

možností  elektronického stahování dokumentačních videí a užití  v marketingové komunikaci. 

V současnosti  jsou  veškeré  dokumenty  k FS  zcela  nevhodně  umístěny  na  stránkách 

www.strukturalni-fondy.cz (event.  www.mmr.cz),  v důsledku  čehož  se  zvyšuje  možnost 

záměny Kohezního fondu se strukturálními fondy EU. E-centrum FS lze jen obtížně předčit ve 

snadnosti a univerzalitě využití.

Semináře a akce 

Semináře  a  akce  pořádané  ŘO  FS  se  svým  kvalitním  personálním  obsazením  zaručující 

vysokou  odbornost  a  struktura  přednášejících  vzhledem k  cílové  skupině.  Obsahová  náplň 

seminářů je vyvážená a výběr lokalit odpovídá možnostem ŘO FS.  
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Internet a elektronická média

Snadnost vyhledávání informací

Vzhledem k tomu, že mnoho zájemců o prostředky ze strukturálních fondů v ČR může hledat 

požadované informace v anglickém jazyce (a občané zemí EU by k  informacím o českých 

fondech měli mít přístup), je velmi znepokojivé, že anglická verze stránek strukturalni-fondy.cz 

nefunguje.

Vyhledávání  informací  v  českém  jazyce  je  na  úrovni  srovnatelné  se  zahraničními  servery. 

Zejména pro laiky je však orientace ve stránkách velmi obtížná (což je ale běžným jevem u 

téměř všech obdobných oficiálních informačních portálů v Evropské unii).

Vyhledávací nástroj jako takový je sice plně funkční, stálo by ale za zvážení změnit způsob 

řazení výsledků. Po zadání klíčových slov "Fond soudržnosti" nenalezne základní informace o 

Fondu, ale velmi detailní zprávy o konkrétních projektech a problémech Fondu v ČR.

Obsah a kvalita informací

Samotné podmenu Fondu soudržnosti je velmi kvalitní a obsahuje veškeré informace na úrovni 

propracovaných serverů v zahraničí. Velmi pozitivně je možné hodnotit konkrétní informace o 

podpořených projektech a odkazy na všechny podstatné dokumenty k Fondu soudržnosti. Za 

negativum je možné považovat prázdnou stránku Odkazy (zde by bylo vhodné doplnit odkazy 

jak  na  oficiální  zdroje  o  Fondu  soudržnosti  na  úrovni  Evropské  unie,  tak  případně  také 

informace o aktivitách Fondu soudržnosti v zahraničí). Za velký nedostatek je možné považovat 

úplnou absenci informací o tom, jak požádat o prostředky z Fondu soudržnosti. Ačkoliv je okruh 

žadatelů  velmi  omezený  a  zcela  specifické  jsou  i  jednotlivé  cíle  podpory,  je  velmi 

pravděpodobné, že právě informace o možnostech získat prostředky z Fondu soudržnosti je pro 

návštěvníky internetových stránek mimořádně zajímavá a důležitá.
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Přehlednost stránek

Stránky Fondu soudržnosti jako takové jsou připraveny velmi přehledně, nad úrovní obdobných 

stránek v zahraničí. Přehledné je i  zařazení Fondu soudržnosti do celkové struktury stránek 

www.strukturalni-fondy.cz.

Dostupnost internetových stránek a jejich zasíťování 

Dostupnost stránek je velmi důležitou součástí celkové analýzy. Bohužel je nutné konstatovat, 

že ve vyhledávačích si  www.strukturalni-fondy.cz příliš dobře nevedou. Nejhorší je situace v 

případě  vyhledávání  v  angličtině  (klíčová  slova  "cohesion  fund"  s  vyhledáváním  v  rámci 

českého prostředí.

Tato situace může být způsobena absencí anglické verze stránek, ale drtivá většina zájemců o 

Fond soudržnosti v ČR ze zemí Evropské unie jistě potřebuje možnost vyhledat tyto oficiální 

stránky právě dle anglických klíčových slov.

Pokud zájemce zná český název Fondu soudržnosti, vedou si ve vyhledávačích insternetové 

stránky  www.strukturalni-fondy.cz naopak velmi  dobře.  V nejpoužívanějších vyhledávačích 

Google, Jyxo  a Seznam.cz  se umisťují dokonce na prvním místě, na Centrum.cz se umísťují 

na  místě třetím.  Naopak na sofistikovaném profesionálním vyhledávači  exalead.com skórují 

stránky velmi  špatně,  a to  v  české i  anglické verzi  klíčových slov "Fond soudržnosti  (resp. 

Cohesion Fund)".

Sekce FS (www.strukluralni-fondy.cz/fs)  není zasíťovaná. Na základě výsledků vyhledávání 

prostrřednictvím www.google.com bylo zjištěno, že z 60 zobrazených linků ani jeden nebyl z 

jiné www stránky než domovské. Jinými slovy na danou sekci neodkazuje žádná jiná stránka, 

což ji poněkud odsouvá na vzdálenější pozice v případě vyhledávání ve vyhledávačích.
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Doprovodné sledované aktivity

V  průběhu  implementace  FS  nebyl  připraven  mediální  plán.  ŘO  FS  eviduje  pouze  jednu 

kampaň formou inzerce a to ve spolupráci s RPS. Vzájemné korelace této kampaně např. s 

návštěvností stránek nebo zájem o akce a aktivity ŘO FS proto nebyly vyhodnocovány.

5.3 Primární průzkum postojů cílové skupiny ke komunikaci FS

Dotazníkový průzkum mezi organizacemi (recipienty), ověřil názory těchto cílových skupin na 

oblast propagace FS v ČR.

Celkový vzorek 25 respondentů představuje návratnost dotazníků 69 %. Struktura získaných 

dotazníků podle krajů byla následná:

Jihočeský 1

Jihomoravský 8

Karlovarský, Plzeňský 1

Královehradecký 2

Moravskoslezský 1

Olomoucký 3

Pardubický 1

Plzeňský 2

Středočeský 1

Vysočina 2

Zlínský 1

Zkušenost organizace s realizací jiných projektů

68 % respondentů uvedlo, že má zkušenost  i  s  jinými projekty,  přičemž  52 % dotázaných 
navazuje na předchozí zkušenost s projekty v rámci předvstupního nástroje ISPA.
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Realizace  projektů  ze  strukturálních  fondů  (24  %)  nedosahuje  zkušenosti  s  dalším  z 

předvstupních nástrojů Phare (44 %). Jedna z organizací má zkušenosti s realizací projektu 

financovaného z EBRD.

Graf  zobrazuje  počty  organizací,  které  uvedly,  že  mají  zkušenost  s  příslušným  zdrojem 

financování

Na dotaz zda respondent připravuje další projekt do FS odpovědělo 48 % kladně, 24 % 

záporně a 28 % ještě není rozhodnuto. Dvě třetiny kladných odpovědí podaly organizace, které 

mají zkušenost s realizací projektů v rámci ISPA.

Všechny  dotázané  organizace  si  nechávají  projektové  žádosti  zpracovávat  externími 

organizacemi.  Dva respondenti  zaměstnávají  specialisty,  kteří  se zpracovávání  projektových 

žádostí věnují.

Dostupnost informací pro potenciální příjemce podpory z FS

Drtivá většina (92 %) se kloní k názoru, že potenciální příjemci mají dostatek informací o Fondu 

Lukáš Ligas        100      

Strukturální 
fondy

ISPA Sappard Phare Interreg Jiný zdroj
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

soudržnosti, avšak pouze jeden respondent je o tom rozhodně přesvědčen. Stejně tak jeden 

zastává názor, že potenciální příjemci spíše nemají dostatek informací a jeden pevně věří, že 

potenciální příjemci dostatek informací o FS rozhodně nemají.

Více než dvě třetiny dotázaných (68 %) spíše souhlasí s tvrzením, že publicita kolem FS je 

dostatečná.  24  % organizací  s  tímto  tvrzením spíše  nesouhlasí.  8  % organizací  rozhodně 

nesouhlasí, že publicita je dostatečná.

S výjimkou jedné organizace všichni respondenti osobně slyšeli o nějakém úspěšném projektu 

financovaném z prostředků FS, který realizovala jiná organizace v okolí respondenta. Nejčastěji 

se o něm dozvěděli od svého kolegy (56 %), nebo z médií (48 %). Prostřednictvím seminářů se 

o jiném úspěšném projektu dozvědělo 44 % dotázaných organizací.

Původ informace o FS

Respondenti měli možnost uvést jeden ze zdrojů jejich znalostí o existenci FS. 48 % z nich 

uvedlo  seminář  nebo  jinou  akci.  Žádná  organizace  neuvedla  TV,  rozhlas,  regionální  tisk, 

publikaci vydávanou krajem nebo direct mail jako původní zdroj informace o FS.
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Graf zobrazuje podíly jednotlivých zdrojů původní informace o FS

Zdroje informací o Fondu soudržnosti

Hlavními informačními kanály jsou osobní konzultace a odborné semináře, které uvedlo shodně 

76 % dotázaných organizací. Odborné publikace zaujímají druhé místo (44 %) zatímco www 

stránky jako zdroj informací o FS považuje pouze 28 % respondentů.

88  %  organizací se  přiklání  k  názoru,  že  mají  dostatek  informací o  fungování  Fondu 

soudržnosti,  ale pouze 12 % je o tom rozhodně přesvědčeno. Opačný názor zastává jedna 

organizace a 8% organizací soudí, že spíše nemají dostatek informací o fungování FS.

Na otevřený dotaz o jaké informace by měly organizace zájem 6 organizací uvedlo informace o 

fungování FS v období 2007 - 2013, což koresponduje s jejich přípravami nových projektů do 

FS.

Lukáš Ligas        102      

0,00%0,00%8,00%

12,00%

0,00%

8,00%

0,00%

48,00%

0,00%

8,00%

16,00%

 TV
 Rozhlas
 Denní celostátní tisk
 Odborný tisk
 Regionální tisk
 Publikace MMR
 Publikace či věstník kraje
 Odborný seminář nebo jiná 
akce
 Direct mail
 Internet
Jiný zdroj – uveďte jej



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

Komunikační aktivity recipientů

V odpovědi na dotaz jaké komunikační aktivity použili recipienti k propagaci vlastního projektu 

mohli respondenti uvést několik možností. 88 % z nich využilo tiskovou zprávu jako jednoho z 

nosičů informace a propagace jejich projektu.

 

Graf zobrazuje počty uvedených komunikačních prostředků využitých dotázaným recipientem

Návrhy recipientů na zlepšení propagace FS 

Na dotaz co by respondenti navrhovali zlepšit v oblasti propagace FS někteří uvedli irelevantní 

odpovědi z hlediska propagace. Z použitelných návrhů připadají do úvahy návrh na zlepšení 

webových stránek a návrh na zpřehlednění tiskovin i pro laickou veřejnost. V obecnější rovině 

zazněl požadavek na větší prostor v médiích.

Lukáš Ligas        103      

Tiskovou 
zprávu

Inzerci Velkoplošnou 
reklamu

Společenskou 
událost

Letáky a 
plakáty

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22



  EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT ŘO FONDU SOUDRŽNOSTI

6. Výsledky analýz a doporučení  

6.1 Doporučení v oblasti závazných dokumentů

V oblasti  naplňování  legislativních  pravidel  doporučujeme  i  nadále  striktně  postupovat  dle 

oficiálních dokumentů Evropské unie i dokumentů ČR, zmiňovaných v Kapitole 2. 

Zlepšení  by  jednoznačně  bylo  možné  provést  v oblasti  koordinace  publicity  aktivit  Fondu 

soudržnosti  s publicitou  aktivit  strukturálních  fondů  v České  republice  a  dalších  programů 

financovaných  Evropskou  unií,  jak  doporučují  mnohé  dokumenty  Evropské  unie.  Jednou 

z možností je koordinovat postup mezi jednotlivými úřady a komunikačními pracovníky, kteří se 

zabývají  evropskými  fondy,  mezi  další  možnosti  patří  koordinace  přípravy  vizualizací 

jednotlivých fondů a operačních programů nebo umisťování informací v jednotném formátu na 

společný internetový portál.

Při  aktivitách publicity  Fondu soudržnosti  by bylo po vzoru nejúspěšnějších členských zemí 

(například Irska) vhodné klást důraz prezentaci konkrétních úspěšných projektů, a to včetně 

obrazové dokumentace a konkrétních přínosů, které projekty měly pro podpořený region.

Další  možností  zlepšování  propagace  je  informování  o  zahraničních  aktivitách  Fondu 

soudržnosti, zejména ve smyslu přenosu dobré praxe.

V souladu  s legislativou  Evropské  unie  doporučujeme,  aby  publicitě  věnoval  pozornost 

Monitorovací výbor Fondu soudržnosti a aby o tom byly vedeny přesné záznamy v zápisech.

V případě  jednotlivých  realizovaných  akcí,  podpořených  Fondem  soudržnosti,  je  nutné 

dozorovat jednotlivé realizátory projektů mimo jiné také v oblasti publicity (zejména pokud jde o 

tzv. povinná opatření pro zajištění publicity), protože celkovou odpovědnost za publicitu Fondu 

soudržnosti nese vždy členský stát jako celek.

Oficiální dokumenty kladou mimořádný důraz na zvyšování obecného povědomí o prospěchu, 

který členským státům přinášejí prostředky z evropských fondů. V tomto ohledu je jednoznačně 
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nutná  efektivní  spolupráce  s médii,  například  formou pořádání  mediálních  workshopů,  dále 

pořádání konferencí a seminářů pro odbornou veřejnost a pokud to finanční možnosti dovolí, je 

možné uvažovat o jednotlivých metodách inzerce a public relations.

Pro příští  programovací  období  (2007-2013)  také doporučujeme vytvořit  novou strategii  pro 

zajištění informačních opatření týkajících se aktivit Fondu soudržnosti v České republice. Tato 

strategie  by  měla  nejen  striktně  dodržet  požadavky  kladené  na  členské  státy  oficiálními 

dokumenty EU, ale také konkrétní  způsoby jejich naplnění a komplexní  návod pro zajištění 

publicity pro jednotlivé realizátory projektů.

6.2 Doporučení v oblasti mediální komunikace

V rámci jednotného komunikačního mixu stanovit adekvátní prostředky a komunikační kanály 

pro  uplatňování  řízené  komunikace  k FS.  Využít  vhodně  zvolenou  kombinaci  ATL  a  BTL 

marketingové komunikace. Řízené media relations musí být součástí komunikačního mixu a 

stejně jako ostatní komunikační aktivity v medializaci FS musí podléhat závazným pravidlům 

jednotné korporátní komunikace. 

Doporučuje se zkvalitnit spolupráci s oddělením Public relations na MMR, zejména v inicializaci 

vydávání více tiskových zpráv k FS, a to v adekvátně zvoleném žurnalistickém stylu. Aktivně 

oslovovat  novináře  s tématy  FS,  spolupracovat  s nimi  na  konkrétní  medializaci  FS,  resp. 

realizovaných projektů z FS. Navrhujeme rovněž, například ve spolupráci se specializovanou 

mediální  agenturou,  publikovat  více  autorských  článků  představitelů  MMR  a  ŘO  FS. 

Neomezovat  mediální  aktivity  k FS  na  výsledné  zmínky  v tisku,  je  potřeba  zvýšit  počet 

rozsáhlejších publicistických útvarů. 

Anketa  mezi  novináři  odhalila,  že  novináři  mají  malé  povědomí  o  Fondu  soudržnosti,  ale 

považují Fond soudržnosti za dobré téma, a tudíž existuje velký potenciál pro jeho medializaci. 

V souvislosti  s tím  se  prokázalo,  že  Fond  soudržnosti  je  stále  novináři  i  nejširší  veřejností 

zaměňován se strukturálními fondy. Nahrává k tomu i fakt, že dokumenty k FS jsou publikovány 

na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Situaci by mohlo řešit jednotné e-centrum, které by 
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se stalo výchozím bodem veškerých komunikačních aktivit k FS a rovněž základním zdrojem 

veškerých informací  a dokumentů k FS. V rámci interaktivního e-centra Fondu soudržnosti by 

bylo  možné zajišťovat  pravidelné šíření  informací  podle  cílových skupin – direct  marketing. 

Umisťování  advertorialů,  flashových  animací  a  dalších  e-marketingových  aktivit  o  úspěšně 

realizovaných  projektech  nebo  například  zajistit  poradenství  k podávání  projektů  z FS  (z 

anketního  dotazování  vyplynulo,  že  ani  v jednom  případě  si  příjemci  podpory  nevypisovali 

projektovou žádost sami).

6.3 Doporučení v oblasti ostatní komunikace

Tištěné a audiovizuální materiály

V publikační činnosti ŘO FS lze zjistit rozdílné postupy jak v užívání zástupných symbolů, tak 

rozdílných typů písem, na některých materiálech externí komunikace například korporátní znaky 

chyběly úplně (tiskové zprávy). To je v důsledku chybějícího jednotného a závazného grafického 

manuálu. Tento nedostatek byl zjištěn i při auditování ostatních komunikačních aktivit ŘO FS. 

Grafický  manuál  by  měl  být  součástí  jednotných  komunikačních  pravidel  v rámci  řízené  a 

jednotné korporátní komunikace k FS.

Semináře a akce

Doporučujeme  zavést  průběžnou  evidenci  vystoupení  představitelů  MMR  na  akcích,  které 

nejsou přímo pořádány ŘO FS. Tato činnost nevyžaduje zvláštní úsilí  pokud je vykonávána 

průběžně z centrálního místa. Evidence (kdo, kdy, kde a na jaké téma vystoupil) přispěje nejen 

k  vykazování  publikační  činnosti,  ale  usnadní  archivaci  řečnických  příspěvků  pro  budoucí 

využití, propagační účely atp.

Na akcích pořádaných ŘO FS by bylo přínosné vyplňování krátkých dotazníků spokojenosti s 

danou akcí. Získaná zpětná vazba a podněty jsou užitečné nejen pro pořádání další akce, ale i 

pro  výkaznictví  plnění  povinností  daných  závaznými  dokumenty,  evaluace  atp.  Zjištěné 

nedostatky se dají velice rychle napravit prostřednictvím aktualit na webových stránkách.
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Internet a elektronická média

Z úvodní  analýzy  vyplývá,  že  faktorů,  které  se  podílejí  na  slabé  návštěvnosti  a  popularitě 

stránek FS je několik. Návrhy na zlepšení:

● Zvýšit úsilí při aktualizaci a zatraktivnění obsahu 

● Ve spolupráci se správcem webu odstranit „hluchá“ místa a nefunkční hypertextové 

odkazy

● Zlepšit propagace FS v rámci stávajících stránek SF

● Registrace  vlastních  domén  „fondsoudrznosti.cz“  a  „cohesion-fund.cz“  pro  lepší 

umístění ve vyhledávačích a zjednodušení propagace

● Zahrnout propagaci v internetových médiích do komunikačního plánu FS

Možná řešení:

Zlepšit stávající stránky a množství informací v nich obsažených v rámci stávajícího portálu SF

Vytvořit nový portál FS, který by byl propojený se stávajícím portálem SF.

Portál realizovaných projektů – pomáhal by medializovat podporované projekty. Příjemci dotací 

by navíc měli místo pro prezentaci výsledků projektu, fotodokumentace atp.

Osvětovou kampaní zvednout návštěvnost. Tato propagace však má smysl jen v případě, že již 

na stránkách bude nový obsah.

6.4 Jiná doporučení

Doporučujeme zásadně navýšit  prostředky na publicitu  Fondu soudržnosti.  Vzhledem k výši 

prostředků, jaké byly realizovány na infrastrukturní projekty z FS, je nutné navýšit prostředky na 

jejich  publicitu.  Doporučujeme  navýšit  prostředky  jak  na  PR  komunikaci,  tak  na  klasickou 

nadlinkovou  inzerci,  která  v tomto  programovacím  období  byla  k FS  ojedinělá.  Naskýtá  se 

možnost  prezentovat  realizované  prostředky  formou  tzv.  úspěšných  příkladů,  které  mohou 
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v důsledku mít pozitivní efekt nejen při medializaci FS, ale obecně i na vnímání evropských 

fondů a celé evropské politiky a jednotné Evropy novináři, ale i nejširší veřejností. v průběhu 

komunikačních a mediálních aktivit ŘO FS vyplynulo, že expertní skupina recipientů má o FS 

dobré povědomí a ví, kde hledat nové informace. Oproti tomu nejširší veřejnost, a stále i část 

novinářů, má o FS, a projektech z FS realizovaných, velmi malé povědomí, a proto je naším 

doporučením  komunikaci  v příštím  období  posílit  nezbytně  právě  tímto  směrem.  Je  nutné 

důsledně dodržovat pravidla komunikačního mixu a jednotné korporátní komunikace s důrazem 

na tzv. BTL (ne-inzertní) komunikační aktivity, e-komunikaci a tištěné materiály.
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8. Exekutivní resumé

V rámci  této  studie  byla  provedena  analýza  právních  podkladů,  mediálních  výstupů 

a komunikačních aktivit  ŘO FS. Jednoznačně se ukázala nutnost  postupovat  ve zbývajícím 

období současného zkráceného programovacího období 2004-2006 i v novém programovacím 

období 2007-2013 striktně dle předpisů, které jsou stanoveny v dokumentech Evropské unie i 

České republiky a samotného ŘO FS. Zásadní důraz by měl být kladen na oslovení nejširší 

veřejnosti a na koordinaci komunikačních aktivit Fondu soudržnosti a jednotlivých strukturálních 

fondů.

V souladu s možnostmi  danými právními  předpisy a s finančními  prostředky alokovanými na 

komunikační  aktivity  v programovacím  období  2007-2013  doporučujeme  zvážit  outsourcing 

vybraných komunikačních aktivit profesionální mediální a komunikační agentuře. Mezi činnosti, 

které by bylo možné tímto způsobem efektivně zajistit, patří zejména příprava a spolupráce na 

realizaci  jednotného  komunikačního  mixu,  který  by  obsahoval  vhodně  zvolenou  kombinaci 

metod  marketingové  komunikace  v souladu  s  výraznými  specifiky  propagace  aktivit  Fondu 

soudržnosti.

Na  základě  analýzy  mediálních  výstupů  a  komunikačních  aktivit  patří  mezi  konkrétní 

doporučené aktivity,  které je možné realizovat ve spolupráci s vhodně vybranými mediálními 

agenturami  nebo  formou  outsourcingu,  například  publikování  autorských  článků  vedoucích 

pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj a ŘO FS, pořádání mediálních workshopů, vytvoření 

jednotného e-centra a výrazné posílení propagace internetové prezentace Fondu soudržnosti a 

direct-marketing definovaným cílovým skupinám. Samozřejmostí by mělo být vytvoření a striktní 

dodržování  jednotného  grafického  manuálu,  aby  byla  zajištěna  zřetelná  korporátní  identita 

Fondu soudržnosti.

Realizace úspěšného komunikačního mixu, který přinese adekvátní výsledky, se neobejde bez 

výrazného navýšení prostředků vyčleněných na komunikační aktivity Fondu soudržnosti.  Pro 

příští  programovací  období  je  možné výrazně zefektivnit  komunikační  aktivity  zejména díky 

zkušenostem ze současného zkráceného programovacího období a díky možnosti prezentovat 

již realizované úspěšné projekty formou příkladů dobré praxe.
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9. Executive Summary

The  analysis  of  legal  documentation,  media  outputs  and  communication  activities  of  the 

Managing Authority of Cohesion Fund (MA CF) carried out in the framework of this study clearly 

demonstrates the necessity to strictly follow the provisions contained in the documents of the 

European  Union,  the  Czech  Republic  and  MA CF  in  the  course  of  the  remaining  short 

programming period 2004-2006 as well as during the following programming period 2007-2013. 

The  emphasis  should  be  placed on addressing  the  general  public  and  coordination  of  the 

communication activities of the Cohesion Fund and individual structural funds. 

In accordance with the legislation concerned and with the financial resources allocated to the 

communication activities for the programming period 2007-2013, we recommend to consider 

outsourcing  selected  communication  activities  to  a  professional  media  and  communication 

agency.  Activities  that  could  be  effectively  provided  in  such  a  way  are  in  particular  the 

preparation of and cooperation in the implementation of an integrated communication mix which 

would consist of a suitably chosen combination of the methods of marketing communication in 

accordance with the distinct specifics of the Cohesion Fund activities promotion.

The  analysis  of  the  media  outputs  and communication  activities  suggests  that  the  specific 

recommended activities which could be conducted in cooperation with suitably chosen media 

agencies  or  by  means of  outsourcing are  for  example  publishing the articles  of  the  senior 

managers  from  the  Ministry  for  Regional  Development  and  MA  CF,  organising   media 

workshops, the establishment of a single e-centre and a significantly stronger promotion of the 

internet presentation of the Cohesion Fund and the direct marketing to defined target groups. 

The creation of and strict compliance with a single graphic manual in order to ensure the clear 

corporate identity of the Cohesion Fund should be a matter of course.

The implementation of a successful communication mix that  would bring appropriate results 

requires substantial increase in the resources intended for the Cohesion Fund communication 

activities. The effectiveness of the communication activities in the following programming period 

could be considerably enhanced in particular thanks to the experience from the current short 

programming period and thanks to the opportunity to present the past successful projects as the 
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examples of a good practice.

The study proved that  the  MA CF  activities are  to a large extent  successful  and meet the 

significant  part  of  its  goals.  During  the  evaluation,  no  serious  derogations  from  the 

recommendations or rules given by the binding documents were found. A number of issues to 

be improved were also identified in this programming period as well as in the programming 

period for 2007-2013.

Several  situations  arose during  the  past  period  that  could  help  to  lead the communication 

strategies  in  a  much  more  effective  way,  including  the  crisis  communication  if  necessary. 

Problems attractive  for  media  have  been  identified  and  how to  cooperate  with  them more 

effectively in the context of the European Union funds. Thanks to the ending short programming 

period  there  is  a  number  of  examples  how  the  Cohesion  Fund  could  contribute  to  the 

development  of  the  Czech  Republic  and  its  regions.  The  current  situation  is,  therefore, 

exceptionally favourable for the following years.

If  the communication activities will  successfully continue and some of the above mentioned 

recommendations will be carried out with success (ideally already during the preparatory stage 

of the following programming period, since there is a period of “uncertainty” in the transition 

period), we can expect the process of implementing of the communication activities concerning 

the European economic and social cohesion policy in the Czech Republic to function without 

any serious complications.  The implementation of the Cohesion Fund has been proceeding 

successfully and not to use that initial position and its potential for the promoting purposes in the 

following years would be a loss.
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10. Závěr

Studie ukázala, že komunikační aktivity ŘO FS jsou do velké míry úspěšné a z významné části 

plní svůj účel. V průběhu evaluace nebyly zjištěny žádné závažné odchylky od doporučení nebo 

pravidel daných závaznými dokumenty. Bylo také identifikováno mnoho námětů ke zlepšení jak 

v tomto programovacím období, tak v programovacím období pro roky 2007-2013.

Uplynulé  období  přineslo  celou  řadu  situací,  ze  kterých  se  lze  poučit  a  neporovnatelně 

efektivněji  vést  komunikační  strategie,  a  to  včetně  případné  krizové  komunikace.  Byly 

identifikovány problémy, na které se média zaměřují a jak s nimi v oblasti fondů Evropské unie 

lépe spolupracovat. Díky právě končícímu zkrácenému programovacímu období existuje celá 

řada příkladů, jak může Fond soudržnosti přispět k rozvoji České republiky a jejích jednotlivých 

regionů. Současná situace je tedy pro příští léta mimořádně příznivá.

V případě, že se podaří pokračovat v úspěšných komunikačních aktivitách a úspěšně realizovat 

některá  z výše  uvedených  doporučení  (nejlépe  již  v přípravné  fázi  příštího  programovacího 

období,  vzhledem  k období  „nejistoty“  v překlenovacím  období),  dá  se  očekávat  fungování 

procesu naplňování komunikačních aktivit evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

v České  republice  bez  citelných  komplikací.  Implementace  Fondu  soudržnosti  až  doposud 

probíhá  úspěšně  a  znamenalo  by  ztrátu  nevyužít  této  výchozí  pozice  a  potenciálu  pro 

propagační účely v dalších letech.
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http://www.esfondi.lv/
http://www.ndp.ie/
http://www.europa.eu.int/
http://www.mdcr.cz/
http://www.env.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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