
Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od
genetické determinace k územní kohezi

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a
humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Veřejná soutěž: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací ÉTA

Doba řešení: 05/2020 – 04/2023

Stupeň důvěrnosti
údajů:

S – Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle
zvláštních právních předpisů.

Hlavní příjemce: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Řešitel: Prof. RNDr. René Wokoun CSc.

Cestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou
pravdivé. Současně prohlašuji, že v přıṕadě, že jsem v návrhu
projektu žádal o účinnou spolupráci mezi uchazeči dle článku 2, bodu
90 Nařıźenı,́ jsou tito uchazeči navzájem na sobě nezávislými
subjekty (tzn., nejsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s
čl. 3 Přílohy 1 Nařízení.

Podněty týkajıćı ́ se podezřenı ́ z korupčnıh́o jednánı ́ lze zasıĺat na e-
mailovou adresu protikorupci@tacr.cz.

Další uchazeč
projektu: Masarykova univerzita

Další řešitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek Ph.D.

Další uchazeč
projektu: Západočeská univerzita v Plzni

Další řešitel: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D.
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Další uchazeč
projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Další řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
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1. Identifikační údaje projektu

Identifikační kód projektu

Identifikační kód projektu
TL03000527

Název projektu v českém jazyce

Název projektu v českém jazyce
Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi

Název projektu v anglickém jazyce

Název projektu v anglickém jazyce
Internal and external peripheries in the regional development of the Czech Republic - from genetic
determination to territorial cohesion

Název projektu - akronym

Název projektu - akronym
Periferie Česka

Doba trvání projektu

Datum zahájení

Datum zahájení
05/2020

Datum ukončení

Datum ukončení
04/2023

Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván

Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván
3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA
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Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže

Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže
TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA

PID: TL03000527
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2. Uchazeči projektu

Hlavní příjemce – [P] Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Identifikační údaje

Role uchazeče na projektu
Hlavní příjemce

IČ
04274644

DIČ / VAT-ID

Obchodní jméno
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Organizační jednotka Kód organizační jednotky

Právní forma
POO – Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob) – Akciová společnost
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Adresa sídla

Název ulice
Estonská

Číslo popisné
500

Číslo orientační
3

Obec
Praha 10

Část obce PSČ
10100

Okres
Hlavní město Praha

Kraj
Hlavní město Praha

Stát/Lokalita
Česká republika

Ostatní údaje

ID Datové schránky
6rq65x3

Datum vzniku společnosti
27.07.2015

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Členové orgánů uchazeče včetně statutárního
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Emil Šenkýř

Tituly před jménem
JUDr.

Jméno
Emil

Příjmení
Šenkýř

Tituly za jménem
DiS.

Role
Místopředseda představenstva

Telefon
+420210088837

Email
emil.senkyr@vsfs.cz

Karel Havlíček

Tituly před jménem
Doc. Ing.

Jméno
Karel

Příjmení
Havlíček

Tituly za jménem
Ph.D., MBA

Role
Člen představenstva

Telefon Email

Petr Budinský

Tituly před jménem
Doc. RNDr.

Jméno
Petr

Příjmení
Budinský

Tituly za jménem
CSc.

Role
Člen představenstva

Telefon Email

Bohuslava Šenkýřová

Tituly před jménem Jméno
Bohuslava

Příjmení
Šenkýřová

Tituly za jménem

Role
Předseda představenstva

Telefon Email

Jan Turek

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Jan

Příjmení
Turek

Tituly za jménem

Role
Předseda dozorčí rady

Telefon Email
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Eduard Bruna

Tituly před jménem
Doc. JUDr.

Jméno
Eduard

Příjmení
Bruna

Tituly za jménem
Ph.D

Role
Člen dozorčí rady

Telefon Email

Věra Sochorová

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Věra

Příjmení
Sochorová

Tituly za jménem

Role
Člen dozorčí rady

Telefon Email

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Vlastnická struktura

Vlastníci/Akcionáři

Fyzická/právnická osoba
Právnická osoba

Jméno Příjmení

Obchodní jméno
Educo Uni Group , a.s.

Rodné číslo
24795674

Výše podílu v %
55.556

Komentář k výši podílu

Fyzická/právnická osoba
Právnická osoba

Jméno Příjmení

Obchodní jméno
Institut VŠFS, z.ú.

Rodné číslo
26138077

Výše podílu v %
44.444

Komentář k výši podílu

Beneficienti
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Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči
Bohuslava Šenkýřová, JUDr. Emil Šenkýř, Ing. Bohuslav Šenkýř
Jedná se o koncové vlastníky (akcionáře mateřské společnosti VŠFS, a.s.) s nepřímým vlivem.
Dividendy koncovým vlastníkům vyplaceny nebyly.

Majetkové účasti

Obchodní jméno
Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.

IČ
04235380

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
CampusVŠFS, s.r.o.

IČ
07190476

Výše podílu v %
100

Další účastník – [D] Masarykova univerzita

Identifikační údaje

Role uchazeče na projektu
Další účastník

IČ
00216224

DIČ / VAT-ID
CZ00216224

Obchodní jméno
Masarykova univerzita

Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta

Kód organizační jednotky
14310

Právní forma
VVS – Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů) – Vysoká škola (veřejná, státní)
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Adresa sídla

Název ulice
Žerotínovo náměstí

Číslo popisné
617

Číslo orientační
9

Obec
Brno-město

Část obce PSČ
60200

Okres
Brno-město

Kraj
Jihomoravský kraj

Stát/Lokalita
Česká republika
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Ostatní údaje

ID Datové schránky
9tmj9e4

Datum vzniku společnosti
28.01.1919

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Členové orgánů uchazeče včetně statutárního

Tereza Fojtová

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Tereza

Příjmení
Fojtová

Tituly za jménem

Role
Tiskový mluvčí

Email

Hana Svatoňová

Tituly před jménem
doc. PhDr.

Jméno
Hana

Příjmení
Svatoňová

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email

Naděžda Rozehnalová

Tituly před jménem
prof. JUDr.

Jméno
Naděžda

Příjmení
Rozehnalová

Tituly za jménem
CSc.

Role
Prorektor

Email

Michal Bulant

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Michal

Příjmení
Bulant

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email
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Markéta Pitrová

Tituly před jménem
doc. PhDr.

Jméno
Markéta

Příjmení
Pitrová

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email

Petr Dvořák

Tituly před jménem
prof. Ing.

Jméno
Petr

Příjmení
Dvořák

Tituly za jménem
CSc.

Role
Prorektor

Email

Ivan Malý

Tituly před jménem
Doc. JUDr.

Jméno
Ivan

Příjmení
Malý

Tituly za jménem
CSc.

Role
Prorektor

Email

Martin Bareš

Tituly před jménem
prof. MUDr.

Jméno
Martin

Příjmení
Bareš

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Rektor

Email

Marta Valešová

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Marta

Příjmení
Valešová

Tituly za jménem
MBA

Role
Kvestor

Email

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Jediným statutráním zástupcem Masarykovy univerzity je rektor prof. MUDr. Martin Bareš Ph.D.
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Vlastnická struktura

Vlastníci/Akcionáři

Beneficienti

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Majetkové účasti

Obchodní jméno
Flowmon Networks a.s.

IČ
27730450

Výše podílu v %
4

Obchodní jméno
Netcope Technologies, a.s.

IČ
04428340

Výše podílu v %
3.94

Obchodní jméno
Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

IČ
02784114

Výše podílu v %
7

Obchodní jméno
Biology Park Brno a.s.

IČ
41602706

Výše podílu v %
25

Další účastník – [D] Západočeská univerzita v Plzni

Identifikační údaje

Role uchazeče na projektu
Další účastník

IČ
49777513

DIČ / VAT-ID
CZ49777513

Obchodní jméno
Západočeská univerzita v Plzni

Organizační jednotka
Fakulta ekonomická

Kód organizační jednotky
23510

Právní forma
VVS – Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů) – Vysoká škola (veřejná, státní)
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

PID: TL03000527
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Adresa sídla

Název ulice
Univerzitní

Číslo popisné
2732

Číslo orientační
8

Obec
Plzeň

Část obce PSČ
30100

Okres
Plzeň-město

Kraj
Plzeňský kraj

Stát/Lokalita
Česká republika

Ostatní údaje

ID Datové schránky
zqfj9hj

Datum vzniku společnosti
01.01.1995

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., který nabyl účinnosti
28.9.1991.

Členové orgánů uchazeče včetně statutárního

Šárka Stará

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Šárka

Příjmení
Stará

Tituly za jménem

Role
Tiskový mluvčí

Email

Vladimír Duchek

Tituly před jménem
Doc. Ing.

Jméno
Vladimír

Příjmení
Duchek

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email
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Luděk Hynčík

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Luděk

Příjmení
Hynčík

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email

Blanka Šedivá

Tituly před jménem
RNDr.

Jméno
Blanka

Příjmení
Šedivá

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email
sediva@kma.zcu.cz

Dita Hommerová

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Dita

Příjmení
Hommerová

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
Prorektor

Email

Miroslav Holeček

Tituly před jménem
Doc. Dr. RNDr.

Jméno
Miroslav

Příjmení
Holeček

Tituly za jménem

Role
Rektor

Email

Marta Kollerová

Tituly před jménem
Mgr.

Jméno
Marta

Příjmení
Kollerová

Tituly za jménem

Role
Kvestor

Email
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Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům
Dle Statutu Západočeské univerzity v Plzni ze dne 1. března 2017, článku 26, stojí v čele ZČU rektor,
jedná a rozhoduje ve věcech ZČU, pokud zákon nestanoví jinak. V případech, kdy zvláštní právní
předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor.
Statutárním orgánem Západočeské univerzity v Plzni je pouze rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček. 
Všechny ostatní uvedené osoby nejsou statutárním orgánem.

Vlastnická struktura

Vlastníci/Akcionáři

Beneficienti

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči
Nerelevantní, Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., který nabyl
účinnosti 28.9.1991.

Majetkové účasti

Obchodní jméno
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

IČ
63839172

Výše podílu v %
3.36

Obchodní jméno
CELUSSE Laboratories, a.s.-v likvidaci

IČ
29185718

Výše podílu v %
30

Další účastník – [D] Univerzita Palackého v Olomouci
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Identifikační údaje

Role uchazeče na projektu
Další účastník

IČ
61989592

DIČ / VAT-ID
CZ61989592

Obchodní jméno
Univerzita Palackého v Olomouci

Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta

Kód organizační jednotky
15310

Právní forma
VVS – Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů) – Vysoká škola (veřejná, státní)
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Adresa sídla

Název ulice
Křížkovského

Číslo popisné
511

Číslo orientační
8

Obec
Olomouc

Část obce PSČ
77900

Okres
Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Stát/Lokalita
Česká republika

Ostatní údaje

ID Datové schránky
ffsj9ei

Datum vzniku společnosti
01.01.1995

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Členové orgánů uchazeče včetně statutárního

Gabriela Sýkorová Dvorníková

Tituly před jménem
RNDr.

Jméno
Gabriela

Příjmení
Sýkorová Dvorníková

Tituly za jménem

Role
Tiskový mluvčí

Email
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Jaroslav Miller

Tituly před jménem
prof. Mgr.

Jméno
Jaroslav

Příjmení
Miller

Tituly za jménem
M.A., Ph.D.

Role
Rektor

Email
rektor@upol.cz

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Vlastnická struktura

Vlastníci/Akcionáři

Fyzická/právnická osoba
Právnická osoba

Jméno Příjmení

Obchodní jméno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rodné číslo
00022985

Výše podílu v %

Komentář k výši podílu

Beneficienti

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Majetkové účasti

Obchodní jméno
RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch,
spol. s r.o.

IČ
60322748

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
ARPOK, o.p.s.

IČ
26842050

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
Sdružení CEPAC - Morava

IČ
60800909

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
MedChemBio

IČ
72023970

Výše podílu v %
30
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Obchodní jméno
OK4Inovace

IČ
72555149

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
OK4EU "v likvidaci"

IČ
72078928

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
EUNIS - CZ

IČ
67363369

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Česká asociace science center

IČ
01684850

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci

IČ
71341412

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na
vysokých školách

IČ
02422239

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Česká asociace univerzitního sportu

IČ
45770662

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek

IČ
47610492

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s.

IČ
49628941

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci

IČ
04187334

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
Nadační fond Charlese Merrilla

IČ
27809013

Výše podílu v %
100

Obchodní jméno
Obecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Hradiska u
Olomouce a za další rozvoj kulturního, uměleckého a duchovního života a
humanitní zdravotní péče na něm.

IČ
47654465

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

IČ
25837168

Výše podílu v %
30

Obchodní jméno
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

IČ
63839172

Výše podílu v %
5.43
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3. Představení projektu

Věcné zaměření návrhu projektu

Cíle návrhu projektu česky

Cíle návrhu projektu česky
Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem
obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k
hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní
samosprávy (krajů) i státní správy. Tato problematika je akcentována prostřednictvím programů
přeshraniční spolupráce EU. Projekt řeší vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické
situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění výzkumu bude
spočívat ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka.

Cíle návrhu projektu anglicky

Cíle návrhu projektu anglicky
Peripherals, determined by the marginal position compared to the cores of settlement, are usually
characterized by population decline, insufficient infrastructure and low economic performance.
Territories adjacent to the border of the regional (internal) or state (external dimension) of Czechia
thus require special attention of local self-government (regions) and state administration. This issue
is accentuated through programs of cross-border cooperation of the EU. The project solves the
definition of both types of peripherals, the analysis of the socio-economic situation incl. approach of
individual regions to the closure of regional development. The research will result in the formulation
of measures and recommendations in the sense of strengthening the territorial cohesion of Czechia.

Naplnění cílů programu

Naplnění cílů programu
Projekt se zaměřuje na 1. a 3. oblast SHUV. Cíle programu projekt naplňuje pomocí komplexního a
multidisciplinárního přístupu při socioekonomické analýze vnitřních a vnějších periferií, jejich hranic,
analýze rozvojových dokumentů a doporučeních pro řešení rozvojových problémů vnitřních a
vnějších periferií, čímž dochází k posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách tohoto
aplikovaného výzkumu a při uplatnění výstupů níže uvedených aktivit v podobě nových nebo
podstatně zdokonalených postupů aplikovaného výzkumu. V rámci SHUV 1 dojde k ověřování
socioekonomického potenciálu vnitřních a vnějších periferií a k návrhu opatření pro rozvoj těchto
problematických regionů včetně možné implementace a legislativního zajištění pomoci periferiím i
přes hranice státu a krajů (viz Současný stav poznání tohoto návrhu).
SHUV 3 Prioritou Evropské komise je, aby si Evropa udržela své postavení jakožto předního
konkurenceschopného regionu na světě.

Cíl programu, oblasti a výzvy
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Oblasti

Oblasti
2 - Člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a
stavební kultury

Výzvy 21. století

Výzvy 21. století
2.1. Globalizace a regionalizace, 3.4. Udržitelný růst a nové konkurenční výhody, 2.3. Udržitelnost a
životní prostředí

Aspekty inovačního ekosystému SHUV

Aspekty inovačního ekosystému SHUV
1. přínosy
multidisciplinárních
přístupů, 3. využití
potenciálu základního
výzkumu k aplikacím

Popis naplňování zvolených aspektů inovačního ekosystému SHUV během řešení projektu
Projekt sleduje nutnost koordinace socioekonomických aktivit přes
hranice krajů, neboť většina regionálních procesů je právě v rámci
krajů víceméně uzavřena. Okrajová území krajů tedy jsou
hendikepována, neboť sem často rozvojové impulzy nedocházejí či jen
slabě (později). Proto je nezbytné, aby zdejší aktéři (kraje, obce)
věnovali pozornost negativním aspektům podmíněným geografickou
polohou při krajské hranici s cílem posílení teritoriální soudržnosti. Při
řešení projektu dojde k propojení metodologických postupů několika
vědních disciplín, a to regionalistiky, regionálního rozvoje, ekonomické
a sociální geografie, životního prostředí, sociologie, práva a politologie.
Přínosem bude komplexní a multidisciplinární přístup při
socioekonomické analýze vnitřních a vnějších periferií, jejich hranic,
analýze rozvojových dokumentů a doporučeních pro řešení
rozvojových problémů vnitřních a vnějších periferií. V zásadě jde o
využití potenciálu základního výzkumu již dříve uvedených vědních
disciplín k aplikacím pro formulování souboru návrhů, opatření a
doporučení, která by stimulovala mezikrajskou spolupráci a posilovala
územní kohezi vnitřních i vnějších periferií.
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Současný stav poznání nebo existující způsoby řešení podstaty návrhu projektu

Současný stav poznání nebo existující způsoby řešení podstaty návrhu projektu
Hranice, a to jak vůči sousednímu „vnitrozemskému“ kraji, tak vůči sousednímu státu (regionu)
představuje jakousi reálnou či virtuální bariéru. Na krajské, tím spíše na celostátní, úrovni se
zpravidla uzavírají socioekonomické procesy, ať již jsou spontánní či řízené. Převažuje jejich
centripetální orientace do centra směřující k uzavřenosti, avšak v periferních územích dochází k
oslabení spádovosti na základě slabší dostupnosti až případně k hraniční oscilaci působením
centrifugálních sil. Periferie se ocitají na okraji zájmu se všemi negativními důsledky narušujícími
územní propojenost Česka na straně jedné, regionální dimenzi evropské integrace na straně druhé.
Analytické práce se soustředí na posouzení socioekonomické situace zejm. prostřednictvím
demografických dat vč. trhu práce, vybavenosti (dopravní) infrastrukturou, intenzitou investiční
výstavby – např. bytové, jakož i úrovně služeb zajišťovaných VÚSC (dopravní obslužnost, školství,
kultura, zdravotnictví apod.). Bude provedena detailní analýza koncepčních dokumentů na celostátní i
regionální úrovni, zaměřená na přístup rezortních a krajských orgánů a institucí k sousednímu území
(kraji, státu či regionu) ve smyslu vzájemného působení, ovlivňování až spolupráce. Na kabinetní
výzkum naváže vlastní terénní výzkum, s převahou aplikovaného charakteru nad základním,
vybraných modelových území vnitřních a vnějších periferií (vždy po 5 případech). Vlastními silami,
ale také s využitím studentů v rámci výuky, realizujeme terénní šetření prostřednictvím
kvantitativních i kvalitativních metod (dotazníkové šetření u obyvatelstva, interwiev se stakeholdery
regionálního rozvoje – mj. představiteli veřejné správy, delfy metoda apod.). Zvláště se zaměříme na
tzv. best practices a možnosti jejich přenosu do jiných území. Vedle standardních (vědeckých)
výstupů je stěžejním záměrem projektu předložit návrhy, opatření, doporučení (vč. legislativních)
vedoucích k překonání či omezení uzavřenosti mezi kraji tak vně Česka.

Vymezení se k obdobným projektům a řešením

Vymezení se k obdobným projektům a řešením
Ke zpracování této položky bylo využito vyhledávacího systému STARFOS (TA ČR), jako klíčová slova
byla zadána periferie, pohraničí, hranice a nemetropolitní. Zjištění prostřednictvím 9 projektů
dokládají, že navrhovaným komplexním přístupem problematika dosud zpracována nebyla. Objevují
se samostatně obě dimenze perifernosti, některé výstupy jsou již zastaralé (GA403/03/1369 2003-
2005, polarizace prostoru; QG60031 2006-2007, sociální kapitál venkova), příp. se věnují jen
určitému, úzce vymezenému území (GAP404/11/1962 2011-2014, CZ-AT; RM02/22/05 2005-2006,
euroregiony česko-polského pohraničí; AA311230901 2009-2012, specifika českého pohraničí) či
vybrané složce socioekonomického vývoje (GA15-03207S 2015-2017, ekonomická výkonnost, CZ-SK-
DE; GBP410/12/G113 2012-2018, historickogeografický přístup s malým přesahem do současného
regionálního rozvoje). Nejblíže má aktuální projekt (TITSMMR701 2018-2020), na rozdíl od
endogenního potenciálu se koncentrujeme na územní propojenost.
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Popis novosti navrhovaného výzkumného řešení

Popis novosti navrhovaného výzkumného řešení
Inovace projektu spočívá v komplexním pohledu na hranice jako dělící linii, a to jak uvnitř státu
(mezikrajské), tak navenek (státní). Zatímco mezikrajská hranice resp. oboustranně periferní území
není předmětem zásadní podpory ani státu, ani krajských samospráv, tak státní hranice resp. české
příhraničí (a přilehlé, sousední území z druhé strany) se těší, a to již od Phare CBC (1994), významné
programové podpoře EU. Periferie se nepochybně vyznačují jak shodnými znaky, tak odlišnostmi. Zde
se jeví vnější periferie ve výhodě oproti vnitřním periferiím, neboť tyto nemohou využít (mezistátně,
mezinárodně, unijně) realizované přeshraniční spolupráce. Naší ambicí je koncipovat soubor návrhů,
opatření, doporučení, která by stimulovala právě mezikrajskou spolupráci; přirozeně v těch tématech,
oborech či ad hoc případech, které jsou odůvodnitelné (mají smysl). Druhou rovinu představuje snaha
o exaktnější, ale také užší vymezení periferií (vnitřních i vnějších), do určité míry tak navázat na již
poněkud starší práce základního výzkumu (Musil, Müller), zároveň na aktuální projekty aplikovaného
výzkumu (Perlín a kol.). Za zmínku stojí rovněž složení výzkumného týmu, jehož jádro sice tvoří
regionalisté a sociální geografové, zároveň v zájmu inter- až multidisciplinarity je doplněn o zástupce
sociologie, politologie a práva. Tuto šíři považujeme za silnou stránku podávaného projektu, stejně tak
zapojení 4 univerzit pokrývajících svým dosahem příslušná modelová území, čímž jednotliví
pracovníci disponují znalostí regionální až lokální problematiky.

Metodologie řešení projektu s důrazem na využití metod SHUV
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Metodologie řešení projektu s důrazem na využití metod SHUV
V rámci projektu počítáme s kombinací kvantitativního a kvalitativního přístupu, zajišťující
potřebnou plasticitu získaných poznatků. Situační analýza bude zpracována za celé území Česka,
podle dostupnosti dat za co nejnižší administrativní jednotky – ideálně za obce. Předpokládáme
ovšem, že i při hrubším členění, tj. prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností či
pověřených obecních úřadů, dojde k identifikaci území potenciálně aspirujících na zařazení do
periferií (vnitřních, vnějších), která budou podrobena vlastnímu terénnímu výzkumu. Obsahově se
soustředíme na získání, zpracování a interpretaci demografických dat vč. trhu práce (stárnutí
populace, migrace, dojížďka za prací, nezaměstnanost), vybavenosti infrastrukturou (úroveň, kvalita
rozsah dopravních cest, dostupnost center – např. okresních či krajských měst), intenzity investiční
výstavby (stavební povolení, byty zahajované / rozestavěné / dokončené, investice krajské, ze sektoru
sekundárního a terciárního apod.), jakož i úrovně služeb zajišťovaných krajem (obslužnost veřejnou
dopravou, dostupnost středního školství, kulturních zařízení regionálního dosahu, zdravotní péče
garantované státem a zajišťované zprostředkovaně vyššími územně samosprávnými celky apod.).
Aktuální socioekonomická situace bude založena na datech z posledního období, nicméně zahrnovat
bude období od roku 2001. V ideálním případě se podaří využít nejen výsledky průběžné statistiky
(evidence), ale i periodicky realizovaných akcí, konkrétně příští sčítání lidu (Český statistický úřad,
2021) či dopravní sčítání (Ředitelství silnic a dálnic, 2020?). Základ pro analýzu přístupu k
problematice hranice a periferií tvoří strategie regionálního rozvoje a zásady územního rozvoje,
dostupné za jednotlivé kraje příp. jiná ad hoc či účelově vymezená území, a to vč. přeshraničního
dosahu (euroregionů apod.). Analýze ovšem podrobíme také rezortně (tematicky) koncipované
dokumenty, zaměřené např. na cestovní ruch, životní prostředí, problematiku inovací či zemědělství.
Detailní analýza vč. realizace vlastního terénního šetření se týká celkem 10 modelových území (5
případových studií zastupuje vnitřní periferie, 5 vnější periferie – viz mapa jako příloha), územně
zahrne všechny kraje (s výjimkou Hlavního města Prahy) a také všechny 4 resp. 5 sousedních států
(zemí): Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko. Vnější dimenze bude zajištěna daty za
euroregiony, přičemž počítáme se zapojením resp. neformální spoluprací s partnerskými univerzitami
(pracovišti) – např. Universität Wien, Univerzita Komenského Bratislava či Univerzita A. Mickiewicze
Poznaň. V terénu, v jednotlivých modelových územích budeme přirozeně aplikovat – stejně jako v
kabinetním výzkumu – jednotnou metodiku, vzešlou po vzájemné diskuzi uvnitř řešitelského týmu.
Také např. dotazník pro anketární šetření u obyvatelstva bude mít shodné „jádro“ pro vnitřní i vnější
pohraničí, určitá část pak bude odlišná pro mezikrajskou resp. přeshraniční (mezistátní,
euroregionální) problematiku (spolupráci). Naším záměrem je získat za každé dílčí území nejméně
100 respondentů na základě kvótního výběru, celkem tedy minimálně 2000 respondentů. Reálně to
však bude více, neboť řada či většina modelových území je trilaterální – např. pomezí krajů
Středočeského, Jihočeského a Plzeňského, či Euroregion Beskydy na styku Česka, Slovenska a Polska.
Rozhovory se stakeholdery, zejména zástupci územní samosprávy, řízených organizací a
podnikatelské sféry povedeme osobně. S využitím metody sněhové koule počítáme s 10-15 rozhovory
za každý z modelových území, celkem tedy 100-150. Tyto, stejně jako dotazníkové šetření, budou
organizačně zajišťovány územně příslušným pracovištěm. Na základě kabinetního a terénního
výzkumu budou – v diskuzi celého řešitelského týmu – formulovány návrhy, opatření a doporučení k
posílení územní koheze vnitřních i vnějších periferií, a to na úrovni centrální (stát, zejm. MMR ČR) i
regionální (kraje) příp. lokální (obce).
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Harmonogram řešení projektu

Harmonogram řešení projektu
V 1. roce se zaměříme na zmapování dosavadních přístupů k dané problematice prostřednictvím
analýzy koncepčních dokumentů regionální politiky a územního plánování (komplexní pohled, 10-
12/2020) doplněné resp. aktualizované s využitím workshopů s decizní sférou (regionální pohled) a
podnikatelskými subjekty (odvětvový pohled, 1-3/2021). Pro posouzení mezikrajské územní koheze
(vnitřní dimenze) bude provedena analýza dostupných statistických databází, a to v gesci ČSÚ a
dalších institucí (7-12/2020). Primární výzkum (6-10/2020) bude realizován formou anketárního
šetření u obyvatelstva modelových regionů (kvantitativní charakter) a semistrukturovanými
rozhovory se starosty (kvalitativní charakter). Výstupem bude rovněž specializovaná mapa vnitřních
periferií (1/2021). Ve 2. roce se orientujeme ve většině aktivit na vnější periferie, tedy příhraničí
Česka s přesahem za hranicí státní (euroregiony). Zde mj. využijeme spolupráce s partnerskými
univerzitami v přilehlých regionech. Provedeme aktivity v podstatě identické s 1. rokem, tj. vedle
zúčastněného pozorování šetření u obyvatelstva (vč. sousedního/přes-hraničního území) a expertní
rozhovory s relevantními stakeholdery (5-9/2021). Nejen tyto aktivity budou zakončeny formou
metodiky (4/2022) a legislativními návrhy (6/2022). Víceméně shodnou metodikou realizujeme
specializovanou mapu pro vnější periferie (12/2021). Pro aplikační sféru uspořádáme konferenci
(4/2022). 3. rok bude v podstatě věnován pracím syntetickým, a to jak pro vědeckou komunitu –
monografie (05/2022 – 04/2023), tak (laickou) veřejnost – putovní výstava (09/2022 – 04/2023).
Výjimku však představuje doplnění/aktualizace datové základny (07-12/2022), neboť očekáváme
(alespoň) předběžné výsledky zásadního charakteru (dopadu): Sčítání lidu, domů a bytů 2021 a
Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (2021?). Posloupnost jednotlivých aktivit vč.
výstupů přibližuje schéma zařazené jako příloha projektu.
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Výzkumná nejistota

Výzkumná nejistota
Rizika uvnitř řešitelského týmu, vlastního aplikovaného výzkumu či podmíněných jednotlivými
pracovišti považujeme za marginální. Z hlediska kapacity je stanoveno odpovídající reálné zapojení
participujících pracovišť, po stránce finanční uchazeče a spoluuchazečů se jedná o stabilizované
instituce s dostatečným rozpočtem. Jako nejistotu lze snad jen označit relevanci některých primárních
či sekundárních dat, závislých na ne zcela předvídatelných okolnostech – např. v souvislosti s
uplatněním práva na ochranu osobních údajů, zákonu ochrany individuálních dat. Na základě letter of
intent je zaručena společenská poptávka po výsledcích našeho aplikovaného výzkumu, přičemž
oceňujeme zastoupení různých hierarchických úrovní: stát – MMR ČR, region/kraj – Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy, Euroregion Šumava (česká část trilaterálního uskupení). Tento
„výběr“ je doplněn z úrovně evropské prostřednictvím Asociace evropských hraničních regionů,
reflektující unijní resp. mezinárodní rozměr. Nezbytným předpokladem je zachování současné
administrativní struktury, tj. vymezení krajů a nižších územních jednotek. Nicméně toto riziko
považujeme za zanedbatelné. Určité nebezpečí představuje dostupnost a srovnatelnost dat o tocích
přes státní hranice. Jako částečně problematické se může ukázat pouze bezprostřední zavedení
navrhovaných opatření a doporučení do praxe, mj. s ohledem na stávající/budoucí politickou
reprezentaci (na celostátní i regionální úrovni) či situaci ve státním či územních rozpočtech. Využití
výsledků je závislé na společenské realitě, nicméně předpokládáme snahu o koordinaci záměrů přes
krajské hranice napříč politickým spektrem.

Řízení projektu

Řízení projektu
Řízení projektu, při relativně širokém zastoupení (4 instituce, 11 jmenovitě uváděných pracovníků +
další formou dohody považujeme za zásadní. I v dnešní, komunikačně vyspělé, době se nám osvědčil
model pravidelných schůzek face-to-face, např. v dvojměsíčním intervalu. Navázat lze rovněž na
osobní dvoj/třídenní setkání v jednotlivých modelových územích za účelem poznání dané
problematiky (konkrétních podmínek) – při 10 (5+5) případech je lze realizovat 1x za čtvrtletí, tj.
např. s výjimkou prvního a posledního kvartálu řešení projektu. Vnitřní dimenze je garantována
navrhovatelem R. Wokounem, za vnější zodpovídá spolunavrhovatel M. Jeřábek. Nicméně veškerá
metodika, jednotně uplatňovaná v kabinetním i terénním výzkumu, vzniká po vzájemné diskuzi celého
řešitelského týmu. Určité rozdělení funkcí/kompetencí panuje přirozeně nejen z obsahového hlediska,
ale i územního. Tak za regionální rozvoj jsou spolu-zodpovědní regionalisté, za socioekonomickou
analýzu zejm. sociální geografové, za dotazníkové šetření a rozhovory sociolog, za politické aspekty
politolog a za legislativu právníci. Zástupci VŠFS a ZČU řeší problematiku vnitřních a vnějších periferií
Čech, naproti tomu pracovníci MU a UP se pohybují primárně v regionech moravských. Za
samozřejmé považujeme víceméně každodenní kontakt prostřednictvím mobilních telefonů vč.
možnosti vytvoření společně sdílené (interní) platformy projektu.
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Řešitelský tým, znalostní a technické zajištění, vstupující know-how SHUV

Řešitelský tým, znalostní a technické zajištění, vstupující know-how SHUV
Řešitelský tým se skládá ze zkušených výzkumných pracovníků, doplněných o střední generaci
odborných pracovníků, nicméně již dříve zapojených do základního i aplikovaného výzkumu. Všechny
4 klíčové osoby (spolunavrhovatelé), ale i další členové, již v minulosti koordinovali četné projekty vč.
zapojení do mezinárodních aktivit (viz CV). Publikační aktivita odpovídá jak obsahovému zaměření
projektu, tak aplikovanému charakteru programu ÉTA. Lze připomenout dřívější aktivity (výstupy) v
rámci dřívějšího angažmá pro TA ČR (OMEGA), konkrétně projekt Vliv přeshraniční spolupráce na
regionální rozvoj českého pohraničí (TD020254 2014-2015), zejména výstup Certifikovaná metodika
k usměrnění přeshraničního regionálního rozvoje (Jeřábek a kol. 2015). Rovněž se uplatní již dříve
realizované pojetí multidiscipilnárního přístupu uplatněného ve výzkumech pro Ministerstvo pro
místní rozvoj (Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů - WA-003-05-
Z12; publikováno v odborné knize: Wokoun R. a kol.: Regionální rozvoj. Linde Praha a.s., 2008) . Jako
výhoda se jeví dřívější vzájemná spolupráce, osobní znalost jednotlivých pracovníků, což zásadní
měrou snižuje možná rizika realizace projektu jako celku či dílčích aktivit. Za devízu lze považovat
zastoupení rozmanitých, byť příbuzných společenskovědních disciplín, což se již v předchozích
projektech osvědčilo a zároveň jest obecným trendem. Společné ovlivňování vč. formulace či
konkretizace přístupů (postupů) tedy nepochybně zvyšuje uplatnitelnost na trhu (v reálném prostředí
aplikovaného výzkumu a následném zavádění do praxe). Konkrétní pracoviště disponují
odpovídajícím technickým vybavením jak pro kabinetní výzkum, tak terénní šetření (HW, SW vč.
možnosti kartografického/GIS zpracování). Za zmínku stojí i dosavadní spolupráce s veřejnou/decizní
sférou ve formě projektů či přímo zakázek, a to na úrovni celostátní (MMR ČR), regionální (např.
Plzeňský kraj) či euroregionální (Euroregion Elbe/Labe apod.).

Nulová varianta a motivační účinek

Nulová varianta a motivační účinek
Bez přidělení projektu nebudou výzkumné aktivity v tomto zaměření a rozsahu vůbec realizovány.
Takřka všechny dosavadní výzkumné projekty zaměřené na problematiku regionálních disparit či
hranic krajských/státních reflektovaly jen část komplexní problematiky (vnitřní vs. vnější periferie),
či se týkaly jen určitého území a nikoliv Česka jako celku. Prostorové nerovnosti na úrovni
mikroregionální až lokální jsou však závažnější než regionální disparity na makro- či mezoregionální
úrovni a řešení podobných situací není častokrát věnována dostatečná pozornost. Krajské
samosprávy na to nejsou dostatečně připravené (možná i vybavené?) a spolupráce podél vnitřních
hranic krajů nemá na rozdíl od příhraničních regionů dostatečnou legislativní ani projektovou oporu.
Proč by vnější periferie na tom měly být z hlediska regionálního rozvoje lépe? Podpora projektu by
znamenala komplexnější analýzu této problematiky a její hlubší zakotvení.
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Očekávané pozitivní společenské přínosy a dopady projektu včetně znalosti cílové
skupiny nebo trhu

Očekávané pozitivní společenské přínosy a dopady projektu včetně znalosti cílové skupiny nebo trhu
Krajské dokumenty, myšlení a jednání krajských představitelů, ale i sebeidentifikace obyvatel
(regionální identita) zpravidla končí na hranicích příslušného vyššího územně samosprávného celku
(VÚSC), resp. kraje. Z této „mozaiky“ územních jednotek se skládá Česko, a tak krajské hranice
představují jakési švy, resp. místa zprostředkování regionálního rozvoje. Obdobně to platí na státních
hranicích, což mj. definuje Evropská charta hraničních regionů (1981, CZ 1996). Tamtéž se ovšem
hovoří, že přes/hraniční regiony (euroregiony) jsou stavebními kameny evropské integrace. Z
dosavadních studií výzkumně i aplikačně orientovaných vyplývá, že plošně nejrozsáhlejší problémové
regiony jsou lokalizovány podél hranic krajů. Záměrem projektu je tedy přispět k posílení
„přeskrajských“ vazeb, a to ve vnitřní (vnitrostátní) i vnější (mezinárodní) dimenzi. Z logiky
regionálních systémů (procesů) vyplývá sice slabší postavení (zapojení) těchto periferních území, ale
je (mělo by být) v zájmu (nejen) veřejné správy (celostátní, krajské) tento hendikep – prostřednictvím
regionální politiky (politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti) – omezit. Proto navržená
opatření mají napomoci k posílení územní koheze jak vnitřních, tak vnějších periferií. Subjekty, které
by mohly profitovat na provedené situační analýze a zejm. v projektu koncipovaných návrhů, opatření
a doporučení, lze přitom specifikovat jak po linii vertikální (počínaje centrem a obcemi až
jednotlivými aktéry regionálního rozvoje konče), tak horizontální – zastupující rozmanité obory
společnosti či ekonomiky (např. doprava, infrastruktura, obslužnost, spádovost). Doložené Letter of
Intent a další přílohy svědčí o zájmu na výsledcích projektu. Projekt byl konzultován s Ministerstvem
vnitra ČR, Odborem strategického rozvoje a koordinace rozvoje veřejné správy, s tím, že výsledky
budou promítnuty do právních předpisů (Viz nepovinné přílohy).
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Schopnosti uchazečů uvést výstupy/výsledky výzkumu do praxe

Schopnosti uchazečů uvést výstupy/výsledky výzkumu do praxe
Projekt směřuje jednoznačně do veřejné politiky a správy, má však zároveň širší rozměr s přesahy do
sféry ekonomické, sociální i environmentální. Kraj je vnímán nejen jako politický subjekt
(prostřednictvím zastupitelstva), ale i jako garant harmonického regionálního rozvoje
(prostřednictvím delegovaných pravomocí a vlastní samosprávy). Jeho působení ovšem končí na
krajských hranicích, ne ovšem „reálný život“. Předmětem našeho výzkumu jsou proto – po celostním
pohledu zejm. modelová území charakteru vnitřní a vnější periferie, resp. jejich vazba či propojenost
jak na (krajské) centrum, tak směrem „ven“ za hranice krajské resp. státní. Tak aby i zde
prostřednictvím regionální politiky (PHSÚS) a územního plánování (územního rozvoje) docházelo ke
zlepšení zdejších životních podmínek obyvatel, posílila se ekonomická výkonnost podnikatelské sféry
a tím se zvýšila konkurenceschopnost nejen (relativně izolovaně) na regionální úrovni, ale
především/také na úrovni celostátní (Česka) a mezinárodní (v přeshraniční resp. středoevropské
dimenzi). V celostátním měřítku (jakož i v celém projektu) sehrává stěžejní roli Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, konkrétně zastoupené Odborem regionální politiky – především pro vnitřní dimenzi
– a Odborem evropské územní spolupráce – pro vnější dimenzi, mj. zprostředkovaně pro spolupráci
se sousedními státy (Německem/Bavorskem a Saskem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem). Se
zainteresovanými subjekty již členové řešitelského týmu dlouhodobě spolupracují, čímž jsou – na
základě vzájemných průběžných konzultací – nastaveny optimální podmínky pro uplatnění poznatků
získaných projektem v praxi. V ideálním případě lze počítat s tím, že budou využity na počátku
příštího programového období (2021-2027), např. při formulaci Akčního plánu na období 2023-2024
jako konkretizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, ale i koncepčních dokumentů příslušných
krajů či jejich aktualizace. VŠFS, MU, ZČU i UPOL mají zkušenosti s implementací do praxe.

Aplikační garant
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IČ
66 00 22 22

Název organizace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zapojení
externí

Relevance k výstupům/výsledkům
TL03000527-V16 (Souhrnná výzkumná zpráva), TL03000527-V1 (sběr a analýza statistických dat k
posouzení socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč. jejich vymezení), TL03000527-
V9, TL03000527-V10, TL03000527-V2, TL03000527-V4, TL03000527-V5, TL03000527-V7.
Relevance aplikačního garanta k řešení projektu
MMR poskytne součinnost na přípravě zadání a vyhodnocení dílčích i souhrnných výsledků
aplikovaného výzkumu, analýzách a doporučeních na základě zkoumání 10 modelových regionů
vnějších a vnitřních periferií, jejich hlavních rozvojových problémech, návrzích a doporučeních k
jejich regionálnímu a lokálnímu rozvoji. MMR jako orgán státní správy v regionální politice v ČR, bude
při zabezpečování úkolů spojených s naplňováním Strategie regionálního rozvoje ČR využívat jako
podkladových materiálů dílčí výstupy a výsledky projektu. Souhrnné výzkumné zprávy,
specializované mapy vnitřních a vnějších periferiích a sběr a analýzy statistických dat k posouzení
socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč. jejich vymezení budou uplatněny při řešení
běžných agend ministerstva pro místní rozvoj. Výsledky budou zapracovány do příslušných
dokumentů regionálního a lokálního rozvoje. Implementace výstupů a výsledků bude probíhat několik
let po ukončení projektu.

IČ
65338090

Název organizace
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Zapojení
externí

Relevance k výstupům/výsledkům
RRAJM vystupuje jako konzultant jednotlivých etap projektu směrem k působení veřejné správy. Bude
se rovněž podílet na přípravě a organizaci úvodního workshopu, užívat hlavní výstupy/výsledky
projektu, zejm. specializované mapy a putovní výstavu.
Relevance aplikačního garanta k řešení projektu
RRAJM vedle realizace vlastních aktivit a projektů poskytuje služby orgánům veřejné sféry s důrazem
na subjekty v Jihomoravském kraji, ale i ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního
rozvoje, dále služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí,
mezinárodní spolupráce a dalších. Tato podpora má různé formy - od informačního servisu, vč.
informací o dotačních titulech, přes přípravu projektové žádosti, realizační management či pomoc v
rámci udržitelnosti projektu.
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IČ
00000000

Název organizace
Asociace evropských hraničních regionů / AEBR

Zapojení
externí

Relevance k výstupům/výsledkům
AEBR se zavazuje ke konzultaci průběžných aktivit projektu, zároveň k využití hlavních získaných
poznatků projektem, zejm. specializované mapy pohraničí (vnější dimenze). Bude rovněž participovat
na mezinárodní vědecké konferenci, a to po stránce obsahové i organizační.
Relevance aplikačního garanta k řešení projektu
Association of European Border Regions (AEBR) se sídlem v Německu, Enscheder Str. 362, D-48599
Gronau (proto české IČ nemají), reprezentuje evropské hraniční a přeshraniční regiony vůči dalším
subjektům regionálního rozvoje. Hlavním úkolem je napomoci prostřednictvím zprostředkování
relevantních poznatků a informací jejich plnému, rovnocennému zapojení v souladu s regionálním
rozměrem evropské integrace.

IČ
47261102

Název organizace
Euroregion Šumava

Zapojení
externí

Relevance k výstupům/výsledkům
Euroregion Šumava se zavazuje ke konzultaci průběžných aktivit projektu směrem k působení veřejné
správy, zároveň k využití hlavních získaných poznatků projektem, zejm. specializované mapy
pohraničí (vnější dimenze). Bude rovněž participovat na mezinárodní vědecké konferenci.
Relevance aplikačního garanta k řešení projektu
Euroregion Šumava působí jako koordinační místo přeshraniční spolupráce v česko-bavorském
pohraničí, představuje jeden ze 13 euroregionů v Česku s bohatou a rozmanitou aktivitou ve prospěch
přeshraničního regionálního rozvoje v obecné i konkrétní rovině.

Analýza rizik ohrožujících dosažení cíle projektu

Identifikované riziko Pravděpodobnost Dopad Úroveň rizika
Personální (fluktuace důležitých pracovníků) Velmi nízká Velmi

malý
1

Organizační (řízení a management řešitelů a dalších
účastníků)

Velmi nízká Velmi
malý

1

Finanční (ztráta platební schopnosti dalších účastníků) Velmi nízká Velmi
malý

1

Ztráta schopnosti uplatnění výsledku Velmi nízká Velmi
malý

1

Změna projektu (na základě zkoumání v průběhu
řešení)

Velmi nízká Velmi
malý

1
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Opatření k minimalizaci rizik

Opatření k minimalizaci rizik
I když byla rizika identifikována jako nízká, může se vyskytnout nutnost specifického řešení
problémů, např. personální a organizační povahy, a s tím spojeného dalšího postupu při zjišťování
informací a dat v modelových regionech. Personální záležitosti budou řešeny obměnou výzkumných
pracovníků. V případě výskytu personálního i organizačního rizika bude případně potřeba zapojit
další výzkumné konzultanty, kteří budou napomáhat k eliminaci rizika a hladkého průběhu řešení
tohoto projektu. Minimalizovat rizika je možné zavedením systému řízení komunikace a případného
síťování zúčastněných stran na řešení projektu nebo problémů s tím spojených.

Jaké výhrady vůči Vašemu návrhu projektu očekáváte při jeho hodnocení? Jak byste
proti nim argumentovali?

Jaké výhrady vůči Vašemu návrhu projektu očekáváte při jeho hodnocení? Jak byste proti nim argumentovali?
Projekt přichází s inovativním řešením problematiky územní koheze na regionální úrovni, přičemž je
připraven odborníky působícími v akademické sféře, zároveň však s přesahem do aplikační roviny
(viz CV). Rozsah/šíře řešitelského týmu je dána komplexním charakterem na straně jedné, na straně
druhé nezbytností územního pokrytí na základě znalosti specifiky příslušných regionů (lokalit). Z
těchto důvodů nepředpokládáme zásadní argumenty proti podávanému projektu.

Vymezení projektu

Hlavní obor CEP

Hlavní obor CEP
AE - Řízení, správa a administrativa

Vedlejší obor CEP

Vedlejší obor CEP
AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Další vedlejší obor CEP

Další vedlejší obor CEP
AG - Právní vědy

Hlavní obor FORD

Hlavní obor FORD
50602 Public administration
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Vedlejší obor FORD

Vedlejší obor FORD
50501 Law

Další vedlejší obor FORD

Další vedlejší obor FORD
50902 Social sciences, interdisciplinary

Aplikační odvětví

Aplikační odvětví
Udržitelná výstavba, lidská sídla a technická ochrana životního prostředí

Znalostní doména

Znalostní doména
Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace

Kód důvěrnosti údajů

Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.

Klíčová slova

V anglickém jazyce

V anglickém jazyce
Regional / national borders; periphery; road access; regional connectivity; actors; cohesion; regional
development; neighboring country; crossborder cooperation; region; centripetal and centrifugal
forces; oscillation; barrier; convergence; divergence
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Národní priority orientovaného výzkumu

Národní priority orientovaného výzkumu

Hlavní priorita
1. Demografické a sociální proměny – 1.4 Migrace, mobilita a teritoriální soudržnost – 1.4.2 Posílení
teritoriální soudržnosti
Vedlejší priorita
2. Vládnutí a správa – 2.2 Veřejné politiky a správa – 2.2.1 Funkční a efektivní veřejné politiky a
správa
1. Demografické a sociální proměny – 1.3 Sociální nerovnosti, soudržnost společnosti a sociální stát –
1.3.1 Zlepšení rovnosti podmínek v přístupu ke vzdělání, na trh práce, k bydlení, zdravotnímu
zabezpečení a službám
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4. Řešitelský tým

Klíčové osoby

Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
prof. Ing.

Jméno
František

Příjmení
Zich

Tituly za jménem
DrSc.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 210088831

Mobilní telefon
+420603422387

E-mail
5054@mail.vsfs.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Výzkum obyvatelstva pohraničních regionů a přeshraničních aktivit.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3

Odborný životopis
Vzdělání
Profesor 1984, docent 1977, Vysoká škola politická Praha, obor Sociologie
Postgraduální studium sociologie 1965
CSc. 1967, DrSc. 1987, Vysoká škola politická Praha
studijní obor: Sociologie
Ing. 1960, Lesnická fakulta VSŽ Praha 
Relevantní praxe
2010 – dosud - profesor pro obor sociologie Vysoké školy finanční a správní Praha
2005 – 2010 - Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2003- 2005 - Sociologický ústav AV ČR Praha

V letech 2000 až 2005 byl současně hostujícím profesorem na Institutu sociologie Štětínské
Univerzity.

1989 –2003 - Sociálně ekonomický ústav AV ČR Ústí nad Labem. 
1965 - 1989 - Vysoká škola politická Praha, asistent, docent, profesor pro obor sociologie
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Seznam nejvýznamnějších projektů
1999 – 2002 mezinárodní projekt „Biografická identita obyvatel pohraničí“(koordinátor národní části
výzkumu) – ve spolupráci s Universitou Göttingen a Wroclaw (vedoucí projektu – prof. Alheit,
Universita Göttingen, spoluřešitel), GAČR 403/02/1332
2002– 2003 grantový projekt GA ČR „Regionální identita obyvatel euroregionu Nisa“(spoluřešitel)
2005- 2007 výzkumný projekt č. 1J 045/05–DP 1 „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství
českého pohraničí“ (řešitel, vedoucí týmu)
Jde o součást řešení programu „Moderní společnost a její proměny“ MPSV ČR.
2007-2009 Stav a aktivizace sociálního potenciálu starých průmyslových regionů GAČR
403/08//1229 (řešitel)
2013-2015 grantový projekt „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu
Hlučínsko“, GAČR, 13-23870S/P404 (spoluřešitel).
Seznam nejvýznamnějších výsledků
1993 – 1995 grantový projekt GAČR,403/93/1085, „České pohraničí v procesech evropské
integrace“(řešitel)
1998 -2000 grantový projekt GAČR, 403/08/1420 „Nositelé vytváření přeshraničního společenství na
česko-německé hranici“. (řešitel)
Regionální identita obyvatel pohraničí.
Sociální potenciál a proměny způsobů života v pohraničí.
Zkušenosti s projekty VaVaI
Problematika sociální struktury a životního způsobu společnosti. Hodnoty a hodnotová orientace
populace, postmoderní změny v oblasti regionální a národní identity a kultury. Výzkum obyvatelstva
pohraničních regionů a přeshraničních aktivit. Metodologie sociologického zkoumání společenských
procesů.

Odborný životopis
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Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
doc. JUDr.

Jméno
Pavel

Příjmení
Mates

Tituly za jménem
CSc.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 210088831

Mobilní telefon
+420607105784

E-mail
9122@mail.vsfs.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Bude analyzovat rozsah právní úpravu a formulovat doporučení na případné přesuny. Provádět bude
analýzy a návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení samostatné/
přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periferií.
Výsledkem analýz budou návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení
samostatné/ přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periférií z
pohledu regionálního rozvoje.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3
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Odborný životopis
Vzdělání
Právnická fakulta UK - JUDr., CSc., Docent v oboru správní právo.
Relevantní praxe
Více než půl století pedagogické a vědecké praxe v oboru.
Seznam nejvýznamnějších projektů
Výkon veřejné správy statutárními městy – současný stav, problémy k řešení.
Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice (2018-2019)
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost, GAČR č. 13-
30730S
Verejná správa a ochrana základných práv a slobod v právnej teórii a praxi, Agentúra na podporu
výskumu a vývoja, projekt č. APVV-0024-12
Seznam nejvýznamnějších výsledků
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost, GAČR č. 13-
30730S
Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Karolinum, Praha 2004 /407/00/1692 GA ČR/03 
K některým aktuálním otázkám informačních systémů veřejné správy, in Management regionálního
rozvoje, Linde, Praha 2006 (resortní výzkumný úkol Ministerstva pro místní rozvoj W 31/04)/
Reforma veřejné správy, ASPI, Praha 2007 /Perspektivy reformy veřejné správy v České republice
407/055/01612 GA ČR/

Zkušenosti s projekty VaVaI
Podílel jsem se jako spoluřešitel na čtyřech výzkumných úkolech.

Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
výzkumný pracovník

Tituly před jménem
doc. PhDr.

Jméno
Lukáš

Příjmení
Novotný

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 255785705

Mobilní telefon
+420 608963223

E-mail
novotny.l@centrum.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Analýza dat z pohledu politologie a sociologie. Analýza pohraničních periferií, podrobně v česko-
saském a česko bavorském pohraničí. Vnitřní dimenze periferií, fungování územní samosprávy při
řešení problémů regionálního a lokálního rozvoje.
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Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3

Odborný životopis
Vzdělání
2003, Mgr., český a německý jazyk, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni
2005, M.A., interkulturní komunikace, politická sociologie, germanistika, Fakulta kulturních studií
Univerzity Bayreuth, Německo
2008, Ph.D., politologie, Filozofická fakulta, Chemnitz, Německo
aktuálně: MÚVS ČVUT v Praze
2018: Docent, VŠE v Praze
ResearcherID: B-6781-2016
Relevantní praxe
Odborná pracovní skupina "Kultura, vzdělání, cestovní ruch" Euroregionů Labe a Krušnohoří;
spolupráce s těmito ER na jejich rozvojových aktivitách a na projektech.
2004-2009: výzkumný pracovník Sociologického ústavu AV ČR, oddělení České pohraničí
2006-2011 - Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). Projekt MŠMT – řešitelé
Ústav geoniky AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Ústav soudobých dějin AV ČR, Sdružení obcí Orlicko
(člen řešitelského týmu)

Seznam nejvýznamnějších projektů
2003-2005 - Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s
důrazem na pohraniční oblasti. Akademie věd ČR (člen řešitelského týmu; vedoucí doc. PhDr. V.
Houžvička, Ph.D.)
2003-2005 - Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání
Čechů a Němců v přímém sousedství).Nadace Volkswagen (člen řešitelského týmu; vedoucí Prof. Dr.
W. Weidenfeld, doc. V. Houžvička)
2006-2011 - Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). Projekt MŠMT, Sociologický
ústav AV ČR, ÚSD AV ČR, Sdružení obcí Orlicko (člen řešitelského týmu)
2010-2011 – Česko-saská vysokoškolská iniciativa. Projekt Cíl3, TU Chemnitz (člen týmu)
• 2017-2019 - Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Grantová agentura ČR (člen
řešitelského týmu; vedoucí prof. PhDr. K. Müller, Ph.D.)
2019-2021 - Problémy přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském
pohraničí. MŠMT, LTAB19023, Inter-Excellence, hlavní řešitel
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Seznam nejvýznamnějších výsledků
NOVOTNÝ, L. Přeshraniční cestovní ruch a Smart Cities: příklad měst Ústínad Labem a Drážďany. In:
Pachrová, S. a I. Linderová (eds.). Aktuální problémycestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ, 2018, 325-331.
NOVOTNÝ, L. Přeshraniční cestovní ruch ČR na příkladu Euroregionu Krušnohoří. In: Pachrová, S.
(ed.). Cestovní ruch jako křižovatka poznatků.Jihlava: VŠPJ, 2017, 267-277.
NOVOTNÝ, L. Víceúrovňové vládnutí a cestovní ruch: příklad nového zákonao cestovním ruchu a nové
strategie cestovního ruchu v Horním Rakousku. In:Studia Turistica 10 (1), 2019, 49-54.
NOVOTNÝ, L. Sociological Reflexion of the European integration. Sociológia - Slovak Sociological
Review 48 (2), 2016: 119-138. (IF 0,151) ISSN ISSN 0049 - 1225
NOVOTNÝ, L., MAŠKARINEC, P. European Citizens’ Initiative as a Tool for Advancing Civic/Political
Participation: A Political Opportunity Structure Perspective. Sociológia - Slovak Sociological Review
49 (1), 2017: 81-108. (IF 0,151) ISSN 0049-1225.

Zkušenosti s projekty VaVaI
Výzkumné projekty základního i aplikovaného výzkumu (Inter-Excellence při MŠMT, mezinárodní
projekty Cíl3/Ziel3, GAČR, projekt Nadace Volkswagen); publikace (viz přehled)

Odborný životopis

Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Nikola

Příjmení
Krejčová

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+ 420224098720

Mobilní telefon
+420 603553468

E-mail
krejcovan@gmail.com

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Analýza ekonomických dat za vnitřní periferie v ČR. Příprava workshopu.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3
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Odborný životopis
Vzdělání
- Post- grad. Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Regionalistika –
veřejná správa, Ph.D., 2009-2014
- VŠ Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor: Regionalistika a veřejná
správa, Ing. 1996-2003
Relevantní praxe
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Koncepce regionálního rozvoje, vyjednávání s EK, expert OECD
Středisko regionálních a správních věd Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze,
(Regionální rozvoj, Urbánní problematika, Regionální konkurenceschopnost, Přímé zahraniční
investice Výzkumná pracovnice, 2009-2012)
Výzkumné centrum VYCERRO Univerzita Jana E. Purkyně, Ústí nad Labem, Výzkumná a řídící činnost,
Ředitelka (2013 -2015)
VŠE - akademická pracovnice. Dosud.
Seznam nejvýznamnějších projektů
2009-2011 Konkurenceschopnost regionů České republiky a Evropské unie, GA ČR, KREG,
spoluřešitel
2010 Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech
dopadů hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky, KREG NF-
spoluřešitel
2015 Regionální analýza možností využití finančních nástrojů v rámci ESIF, smluvní výzkum pro MPO
ČR.
Seznam nejvýznamnějších výsledků
KREJCOVA, Nikola. Komerční suburbanizace Prahy. Aleš Čeněk, s.r.o, Praha, 2014, 135 stran, ISBN
978-80-7380-478-7
WOKOUN, René, KREJČOVÁ, Nikola, KOUŘILOVÁ, Jana, DAMBORSKÝ, Milan, PĚLUCHA, Martin.
Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad
Labem, 2012. 126 stran, ISBN: 978-80-7414-534-6
KREJČOVÁ, N. Rozvoj lokální ekonomiky v suburbánním zázemí hlavního města Prahy. In: Pavlík, M. a
kol. Podpora lokální ekonomiky - využití skrytých potenciálů v regionech, Wolters Kluwer, Praha
2016, 228 stran, ISBN 978-80-7552-390-7
Zkušenosti s projekty VaVaI
Zkušenosti s projekty VaVaI má cca od roku 2003. Zabývá se především otázkami rozvoje
příměstských regionů a podpory lokální ekonomiky a regionální a lokální konkurenceschopností.
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Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
JUDr.

Jméno
Petr

Příjmení
Čechák

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 210088831

Mobilní telefon
+420 723099688

E-mail
petr.cechak@mail.vsfs.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Bude analyzovat rozsah právní úpravy a formulovat doporučení na případné přesuny. Provádět bude
analýzy a návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení
samostatné/přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periferií.
Výsledkem analýz budou návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení
samostatné/ přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periférií z
pohledu regionálního rozvoje.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3
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Odborný životopis
Vzdělání
Právnická fakulta UK - obor: právo-Mgr. (200-2005), JUDr., Ph.D. (2005-2010)
Relevantní praxe
Dlohodobě působí na akademickém pracovišti v oblasti ústavního a správního práva a tvorby
předpisů a jejich analýzy.
Seznam nejvýznamnějších projektů
Výkon veřejné správy statutárními městy – současný stav, problémy k řešení.
září 2007 – červen 2008, Univerzita v Groningen, Nizozemí, řešení výzkumného projektu: „Sources
and Nature of Altruism“

Seznam nejvýznamnějších výsledků
ČECHÁK, Petr. Výzvy pro právní regulaci v multikulturní situaci. In Změna práva, Tatranská Štrba, 20.
– 22. 3. 2013. 2013.
ČECHÁK, Petr. Globalization and current chalenges for legal regulation. In World congress on
administrative and political sciences. 2012.
ČECHÁK, Vladimír a Petr ČECHÁK. Development of Public Administration by Statutory Cities –
Current Situation, Problems to be Solved. In Ivana Vaňková. PUBLIC ECONOMICS AND
ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 50-56, 7 s.
ISBN 978-80-248-4131-1.
Legal and Regionalistic Aspects of Structuration of the Czech Republic
Zkušenosti s projekty VaVaI
Má několika leté zkušenosti s projekty VaVaI.
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Role
Řešitel

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
Prof. RNDr.

Jméno
René

Příjmení
Wokoun

Tituly za jménem
CSc.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 210088831

Mobilní telefon
+420 603315279

E-mail
rene@wokoun.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Řízení projektu. Koordinace sběru a analýzy statistických dat – kabinetní výzkum. 
Garantování a koordinace zpracování části aplikovaného výzkumu Vnitřní periferie Česka.
Klasifikace/typologie periferií vnitřních versus vnějších. Uspořádání (závěrečného) workshopu.
Editace souhrnné výzkumné zprávy a odborné knihy.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.33 0.5 0.5 0.17 1.5

Odborný životopis
Vzdělání
Přírodovědecká fakulta MU (do roku 1990 UJEP) Brno - obor geografie (1973-1978)
Přírodovědecká fakulta MU (do roku 1990 UJEP) Brno - RNDr. (1978)
Přírodovědecká fakulta MU (do roku 1990 UJEP) Brno - CSc., obor regionální geografie (1984)
Fakulta národohospodářská VŠE v Praze - Docent pro obor národní hospodářství (1993)
Fakulta národohospodářská VŠE v Praze - Profesor pro obor hospodářská politika (2008)
Relevantní praxe
Od roku 1999 do roku 2006 vedl odborné týmy pro zpracování Národního rozvojového plánu České
republiky, Národního strategického referenčního rámce a řady dalších úkolů včetně analýz pro
Strategii regionálního rozvoje ČR. 
V dalších letech až do současnosti pracoval na přípravě strategických dokumentů rozvoje ČR,
připravoval odbornou náplň operačních programů nebo vedl týmy pro zpracování ex-ante hodnocení
operačních programů. Vedl mezinárodní vědecké týmy, vedl vědecké granty.
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Seznam nejvýznamnějších projektů
Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie. Grantová agentura ČR. 2009-
2011. (Řešitel grantu; publikováno: Wokoun R. a kol.: Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a
České republiky. 126 s.). 
Strategické partnerství pro bilanci Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje z roku
2001 (dále PRK 2001) a pro tvorbu, realizaci a bilanci PRK pro období 2007-2013. Krajský úřad
Jihočeského kraje. 2006-2013.
Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. MMR ČR. 2004-
2006 (publikováno: Wokoun R. a kol.:Regionální rozvoj a jeho management v České republice. 2007,
250 s.).
Zpracování analytických podkladů pro přípravu hodnocení průběžného plnění cílů SRR ČR a dopadů
kohezní politiky na regiony ČR, MMR ČR, 2011. 
Theoretical and Methodological Perspectives of the territorial cohesion assessment in the EU´s
Neoproductivist Rural Development Policy. GA ČR. (spolupracovník). 2017-2018
Seznam nejvýznamnějších výsledků
Analýza navrhované novely zákona o investičních pobídkách, MPO ČR. 2011. Využito pro finální návrh
nového zákona.
Analýza možných řešení administrativního členění státu. (Vedoucí řešitel projektu). 2015-2016.
Ministerstvo vnitra ČR. Výsledky využity pro návrh o novém územním členění ČR.
Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+. Analýza územní dimenze
dopravy, její vliv na sociální a ekonomický rozvoj regionů a doporučení pro období 2014+. Výsledky
využity pro přípravu využití ESIF v ČR.
Zhodnocení vlivu kohezní politiky EU v podmínkách ČR na regionální rozvoj v ČR a vyhodnocení
naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje. MMR, 2011-2013. Výsledky využity při formulování
aktualizace Strategie regionálního rozvoje.
Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů. MMR ČR. Výsledky
publikovány v odborné knize (Wokoun R. a kol. Regionální rozvoj, která je běžně využívána
odbornými pracovišti a orgány státní správy a samosprávy.
Zkušenosti s projekty VaVaI
Od roku 1990 řešitel/spoluřešitel výzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR,
TAČR, mezinárodní projekty, aplikovaný výzkum pro ministerstva a krajské orgány).
Např.: TA ČR-Využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu územního a
strategického plánování regionů a municipalit. Číslo projektu: TD010073, 2012-2013. 
TA ČR-Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích
regionů. 2010-2011.
MPO-Regionální dimenze fin.nástrojů EU

Odborný životopis
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Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
výzkumný pracovník

Tituly před jménem
RNDr.

Jméno
Miloslav

Příjmení
Šašek

Tituly za jménem
CSc.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420 255785705

Mobilní telefon
+420 606685561

E-mail
miloslav.sasek@ujep.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Analýza socioekonomických dat u vnitřních a vnějších periferií, jejich zhodnocení a interpretace pro
potřeby regionálního rozvoje.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3

Odborný životopis
Vzdělání
1977 Mgr., (PG) obor: Geografie, PřF UK Praha
1982 RNDr., obor: Regionální a ekonomická geografie, PřF UK Praha
1995 CSc., obor: Regionální a sociální geografie, PřF MU Brno
Relevantní praxe
1979 - 1981 Geografický ústav ČSAV Brno, odborný asistent
1981 - 1985 Odbor oblastního plánování Sč KNV Ústí nad Labem, SOR
1985 - 1987 Ekonomický ústav ČSAV Praha pobočka Ústí nad Labem, SOP
1987 - 1991 Sociálně ekonomický ústav ČSAV Ústí nad Labem, SOP
1991 - 2016 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, vedoucí katedry
2016 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje
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Seznam nejvýznamnějších projektů
2000 - 2002 Řešitel grantu GAČR registrovaného pod číslem 403/00/0319 s názvem Regionální zájmy
v Ústeckém kraji a jejich nositelé
2003 - 2004 Řešitel grantu Magistrátu města Ústí nad Labem s názvem Názory občanů města Ústí nad
Labem na rozvoj města
2003 - 2005 Řešitel grantu GAČR registrovaného pod číslem 403/03/1246 s názvem
Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech
2007 - 2011 WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit (MMR ČR), název úkolu: Role měkkých
lokalizačních faktorů v eliminaci disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka
(řešitel projektu za UJEP)
Seznam nejvýznamnějších výsledků
ŠAŠEK, M. (2013): Migrace obyvatelstva v České republice a regionální rozvoj. Ústí nad Labem: UJEP,
125 s (podíl 100%)
ŠAŠEK, M., MYANT., M., SMITH, S. (2004): Regionální rozvoj Ústeckého kraje, AUP UJEP Ústí nad
Labem, 98 str. 
ŠAŠEK, M, (2011): Analysis of migration in the largest cities of the Czech Republic. In: Problemy
rozwoju regionalnego. Wroclaw, s. 168-177. ISSN 1899-3192. 

ŠAŠEK, M. (2011): The changes of internal migration in the Czech Republic (With the focus on analysis
of the changes in Ústí nad Labem region), 122 str.
Zkušenosti s projekty VaVaI
Má dlouholeté zkušenosti s řešením projektů výzkumu zaměřeného na pohraničí a na analýzy
obyvatelstva ČR.

Odborný životopis

Role
Člen řešitelského týmu

IČ uchazeče
04274644

Vykonávaná funkce v organizaci
výzkumný pracovník

Tituly před jménem
ing.

Jméno
Zuzana

Příjmení
Khendriche Trhlínová

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420210088831

Mobilní telefon
+ 420724264164

E-mail
trhlinova@email.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Analýza socioekonomických dat u vnitřních a vnějších periferií, jejich zhodnocení. Příprava
konferencí.
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Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.07 0.1 0.1 0.03 0.3

Odborný životopis
Vzdělání
01/09/1999–30/06/2006 Ph.D. Vysoká škoka ekonomická, Národohospodářská fakulta, Praha (ČR) 
01/09/1993–28/02/1999 Ing. Obor veřejná správa a regionální rozvoj Vysoká škola ekonomická v
Praze, Národohospodářská fakulta, Praha (ČR) 
01/09/2003–15/07/2004 odborná stáž v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje Univerzita
Ženeva, Ženeva (Švýcarsko) 
01/09/1999–30/06/2000 roční odborné studium na Univerzitě Pierre Mendes France Institut
Urbanismu, Grenoble (Francie)
Relevantní praxe
01/10/2001–do současnosti Odborný asistent zaměřený na výuku/odborná asistentka zaměřená na
výuku VŠFS a.s., Praha (ČR) Výuka odborných předmětů (regionalistika, veřejné finance, veřejné
politiky), spolupráce na projektech, publikační činnost. 
09/09/2000–30/06/2015 Odborný asistent zaměřený na výuku/odborná asistentka zaměřená na
výuku VŠE, Praha (ČRV) Výuka odborných předmětů (politika územního rozvoje, municipální
ekonomika, neziskové organizace), spolupráce na projektech katedry
Seznam nejvýznamnějších projektů
2016 - 2017: Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České republice (IGA VŠE,
spoluřešitel) 
2015 - 2015: Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů (IGA VŠE, spoluřešitel)
2013-2014: Manažerské a marketingové přístupy ve veřejné správě (IGA VŠFS, spoluřešitel) 
2013 - 2013: Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich udržitelný rozvoj (IGA VŠE,
spoluřešitel) 
2004 - 2006: Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (MMR,
spoluřešitel)
Seznam nejvýznamnějších výsledků
2003 - 2005: Financování obcí (GAČR, spoluřešitel)
2001-dosud: spolupráce na přípravě strategických dokumentů obcí, měst i krajů (Středočeský a
Jihočeský kraj, Beroun, Louny, Hostivice, Tuchlovice a další), vč. Národního strategického
referenčního rámce ČR
2015 - 2015: Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů
Zkušenosti s projekty VaVaI
S projekty VaVaI má zkušenosti cca posledních 15 let.
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Role
Další řešitel

IČ uchazeče
00216224

Vykonávaná funkce v organizaci
docent

Tituly před jménem
doc. RNDr.

Jméno
Milan

Příjmení
Jeřábek

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420549495183

Mobilní telefon
+420777191721

E-mail
jerabek@sci.muni.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
- koordinace vnější dimenze projektu/vnější periferie Česka
- spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy
- terénní šetření vnitřní periferie/pomezí krajů Jihomoravského, Vysočiny a Jihočeského / vnější
periferie/příhraničí - Euroregion Pomoraví/Záhorie/Weinviertel (CZ-SK-AT)
- kabinetní výzkum - vnější periferie
- uspořádání úvodního workshopu
- uspořádání putovní výstavy

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.2 0.3 0.3 0.1 0.9

Odborný životopis
Vzdělání
- 2007: habilitační řízení v oboru „Regionálna geografia“ Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislavě, titul doc.
- 1994-2002: externí doktorandské studium „Sociální geografie a regionální rozvoj“ titul Ph.D.
- 1987-89: mezinárodní postgraduální studium „Speciální demografie“, katedra demografie a
geodemografie 
- 1983: státní rigorózní zkoušky, titul RNDr. 
- 1975-80: PřF UK v Praze, obor geografie a kartografie, zaměření: katedra ekonomické a regionální
geografie
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Relevantní praxe
- 2012-: PřF MU, Geografický ústav 
- 2014-: VŠP Jihlava, katedra cestovního ruchu
- 1995-2015: Pedagogická/Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n. L., katedra geografie, 2013-2014
vedoucí katedry
- 1994-2005: Sociologický ústav AV ČR, oddělení „České pohraničí“ v Ústí n. L., vědecký pracovník 
- 1990-94: PřF UK v Praze, KSGRR, odborný asistent / tajemník katedry 
- 1980-90: SčKNV v Ústí n. L., odbor oblastního/komplexního sociálně ekonomického plánování,
odborný referent až vedoucí oddělení
Seznam nejvýznamnějších projektů
Národní projekty
- Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí, TA ČR 2014-2015 (koordinace)
- České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? GA AV ČR 2010-2012
(koordinace)
- Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v
kontextu evropské integrace, GA ČR 2002-2004 (koordinace)
Mezinárodní projekty
- Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj, Interreg V-A CZ-AT
FMP 2018-2019 (řešitel za CZ)
- Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu, AKTION CZ-AT
MŠMT ČR 2015-2016 (řešitel za CZ)
Seznam nejvýznamnějších výsledků
HAVLÍČEK, T., M. JEŘÁBEK, J. DOKOUPIL eds. Borders in Central Europe after the Schengen
agreement. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. 
JEŘÁBEK, M. Die regionale Identität der Bevölkerung des böhmisch-sächsischen Grenzgebiets /
Územní identita obyvatelstva česko-saského pohraničí. Dresden: Thelem Dresden, 2016. s. 233-256.
JEŘÁBEK, M., J. DOKOUPIL, T. HAVLÍČEK, M. HALÁS. Certifikovaná metodika k usměrnění
přeshraničního regionálního rozvoje. 2015.
JEŘÁBEK, M, E. BERROVÁ, P. LAUTERBACH, G. KRAUSE-JÜTTLER, K. LOHSE a A. JANDOVA. Region
und Innovation am Beispiel des sächsisch-böhmischen Grenzraums. Praha: Grada Publishing, 2014.
JEŘÁBEK, Milan. Conditions of Living - Reality, Reflections, Comparisons and Prospects. Amsterdam:
Springer Netherlands, 2010. s. 133-141.
Zkušenosti s projekty VaVaI
Vedle výše uvedených:
- CZ-AT: Hranice – spolupráce – partnerství na příkladu změn v ekonomice, vědě a každodenní
kultuře, AKTION CZ-AT MŠMT ČR 2016-2017 (řešitel za CZ)
- Posílení kulturní identity Pomoraví/Marchgebiet, Interreg V-A CZ-AT FMP 2019 (řešitel)

Odborný životopis
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Role
Další řešitel

IČ uchazeče
49777513

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
doc. PaedDr.

Jméno
Jaroslav

Příjmení
Dokoupil

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
377633060

Mobilní telefon
731181460

E-mail
dokoupil@kge.zcu.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
- sběr a analýza statistických dat - kabinetní výzkum
- práce v terénu: vnitřní dimenze / modelové území kraje Karlovarský, Plzeňský, Středočeský
- práce v terénu: vnější dimenze / Euroregion Šumava
- uspořádání (vědecké mezinárodní) konference
- diskuze s decizní sférou a vědeckou komunitou
- recenzovaný odborný článek
- participace na souhrnných výstupech

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.12 0.2 0.2 0.08 0.6

Odborný životopis
Vzdělání
Učitelství pro 3. stupeň, obor matematika-geografie, 1983, PF v Plzni
Udělen titul PaedDr., 1989, PF v Plzni
Regionální geografie a regionální rozvoj, udělen titul Ph.D., 1999, MU v Brně 
Geografie, habilitační řízení, udělen titul docent, 2008, PU v Prešově
Relevantní praxe
Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, odborný asistent, 1987 - 2001 
Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, vedoucí katedry, 2001 - 2011 
Katedra geografie FPE ZČU v Plzni, docent, 2008 - 2012 
ZČU v Plzni, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, 2011 - 2015 
Katedra geografie FEK ZČU v Plzni, docent, 2012 - dosud
FEK ZČU v Plzni, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti, 2018 - dosud
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Seznam nejvýznamnějších projektů
Národní projekty
- Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí, TA ČR 2014-2015
(spoluřešitel)
- České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? GA AV ČR 2010-2012
(spoluřešitel)
- Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v
kontextu evropské integrace, GA ČR 2002-2004 (spoluřešitel)
Mezinárodní projekty
[2013-2014] Cíl3/DF/SU/12/18 - Euroregion Šumava - historie a současnost
[2009-2011] Cíl3/DF/62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008
Seznam nejvýznamnějších výsledků
JEŘÁBEK, M.; HAVLÍČEK, T.; DOKOUPIL, J.. (eds.) Borders in Central Europe After the Schengen
Agreement, Cham: Springer, 2018, 239 s. 
DOKOUPIL, J.; NOVOTNÁ, M.; PREIS, J. Management inovací v Plzeňském kraji a srovnání se
sousedními bavorskými regiony. Trendy v podnikání, 2016, roč. 6. č. 4, s. 62-69.
BÖHM, H.; DOKOUPIL, J.; JEŘÁBEK, M. The Euroregion Šumava–Bayerischer Wald/Unterer Inn–
Mühlviertel. Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region.
Budapest: CESCE, 2016. 75 s.
DOKOUPIL, J.; PREIS, J. The development of the cross-border cooperation in the czech-bavarian
borderland: a contribution to enhancing of the european integration in terms the of global economics.
In Globalization and its socio-economic consequences, PTS I and II. Žilina: UNIV ZILINA, 2015, s. 110-
118. 
DOKOUPIL, J.; MATUŠKOVÁ, A.; PREIS, J.; ROUSOVÁ, M.; KAŇKA, L. Euroregion
Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2014. 148
Zkušenosti s projekty VaVaI
[2018-2020] TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a
adaptační strategie (spoluřešitel)
[2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight
souvisejících trendů (spoluřešitel)
[2017-2018] SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje

Odborný životopis
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Role
Další řešitel

IČ uchazeče
61989592

Vykonávaná funkce v organizaci
akademický pracovník

Tituly před jménem
doc. RNDr.

Jméno
Zdeněk

Příjmení
Szczyrba

Tituly za jménem
Ph.D.

Státní příslušnost
Česká republika

Rodné číslo
Skryto

Telefon
+420585634500

Mobilní telefon
+420775772316

E-mail
zdenek.szczyrba@upol.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
- sběr a analýza statistických dat - kabinetní výzkum
- práce v terénu: vnitřní dimenze / modelové území kraje Pardubický, Olomoucký, Zlínský
- práce v terénu: vnější dimenze / Euroregion Beskydy
- diskuze s decizní sférou a vědeckou komunitou
- recenzovaný odborný článek
- participace na souhrnných výstupech
- uspořádání (aplikační) konference

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Úvazek člověko-rok 0.12 0.2 0.2 0.08 0.6

Odborný životopis
Vzdělání
Mgr. 1990–1994 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor geografie a kartografie
Ph.D. 1994–2000 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor regionální geografie a
regionální rozvoj
RNDr. 2003 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství zeměpisu na
středních školách
doc. 2007 Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, obor 4.1.35
Geografia
Relevantní praxe
1994-1995 Městský úřad Trutnov (vedoucí odboru rozvoje města)
1995–dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie 
2015-2016 Pedagogical University Krakow - visiting professor
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Seznam nejvýznamnějších projektů
Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu,
TAČR, TL02000556 , člen řešitelského týmu (2019-2020)
Socioekonomické struktury a determinanty současné krajiny: výzkum a interpretace geografické
reality, IGA UP, v Olomouci, IGA_PrF_2017_021, hlavní řešitel (2017-2018)
Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR, TA ČR,
TD03000125, člen řešitelského týmu (2016-2017)
Zmenšující se města a regiony v České republice (člen řešitelského týmu),TA ČR, TB030MMR002
(2014-2015)
Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýzy a hodnocení vybraných procesů
Grantová agentura AV ČR, IAA301670901, člen řešitelského týmu (2009-2012)
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostoru z pohledu geografie času, GA ČR,
403/09/0885, člen řešitelského týmu (2009-2011)
Seznam nejvýznamnějších výsledků
Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence
from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government 17, 1, 1-21. DOI:
https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019).
Ptáček, P., Szczyrba, Z. The role of universities in strengthening innovation: the case of EU structural
funds in the Czech Republic. Geografický časopis / Geographical Journal, 2017,69(4):339–360.
Fiedor, D., Szczyrba, Z. Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. The spatial distribution of gambling and its
economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 2017,
25(2): 104-117. 
Szczyrba, Z., Mravčík, V., Fiedor, D., Černý, J. Smolová, I. Gambling in the Czech Republic. Addiction,
2015, 110 (7): 1076-81. 
Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V.
Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Brno, MuniPress, 2013. ISBN 978-80-210-
6020-3.

Zkušenosti s projekty VaVaI
Řešitel/spoluřešitel výzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR,
mezinárodní projekty - Cíl3/Cel3, Visegrad Strategic Grant, posuzování projektů, hodnotitel v rámci
Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI podle Metodiky 17+

Odborný životopis

Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče
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5. Výstupy/výsledky projektu

Hlavní výstupy/výsledky

Identifikační číslo
TL03000527-V1

Název výstupu/výsledku
sběr a analýza statistických dat k posouzení
socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč.
jejich vymezení

Druh výstupu/výsledku
O – Ostatní výsledky

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Sběr a analýza statistických dat k posouzení socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč.
jejich vymezení je základní a nezbytný úkol pro řešení celého projektu. Jako hlavní výsledek budou k
dispozici nová data v takové podobě, která umožní komplexní posouzení periferizace zkoumaných
území. Data budou analyzována za obce, ORP a vymezené periferie.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výstupy a výsledky sběru a analýzy statistických dat k posouzení socioekonomické situace vnitřních a
vnějších periferií vč. jejich vymezení budou uplatněny při řešení běžných agend ministerstev,
krajských a obecních úřadů a dalších odborných pracovištích. Výsledky budou zapracovány do
příslušných dokumentů regionálního a lokálního rozvoje. Implementace výstupů a výsledků bude
probíhat několik let po ukončení výzkumu na úrovní celostátní, krajské a místní.
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Identifikační číslo
TL03000527-V10

Název výstupu/výsledku
Metodika k posílení územní koheze při krajských a státních
hranicích Česka

Druh výstupu/výsledku
NmetS – Metodiky schválené
příslušným orgánem státní správy, do
jehož kompetence daná problematika
spadá

Termín dosažení výstupu/výsledku
04/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Potvrzení certifikačního orgánu cm_vnitřní periferie.pdf 103 kB

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Metodika navazuje na obdobnou práci (Jeřábek, M. a kol 2015 / r.č. TD020254) zpracovanou pro MMR
ČR k užití ve veřejné správě. Na základě vlastního výzkumu dojde k aktualizaci přeshraniční dimenze a
poprvé bude zpracována mezikrajská dimenze. Koncipována bude jak tematicky (např. dopravní
infrastruktura a propojenost území, zajištění vybraných veřejných služeb), tak hierarchicky pro
úroveň celostátní, regionální/krajskou, přeshraniční/euroregionální a lokální/komunální.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR. Výstup je samozřejmě přístupný všem participujícím institucím rovnocenně, neboť se
na něm podílejí zástupci všech VŠ.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Metodika je jedním ze zásadních aplikačních výstupů projektu, bude distribuována veřejné správě
jako podklad pro rozhodování a řešení mezikrajské koheze i přeshraniční spolupráce.

Identifikační číslo
TL03000527-V11

Název výstupu/výsledku
závěrečný workshop řešitelského týmu

Druh výstupu/výsledku
W – Uspořádání workshopu

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2022
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Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Závěrečný workshop řešitelského týmu bude sloužit pro finalizaci souhrnné výzkumné zprávy o
metodice vymezování vnějších a vnitřních periferiích, jejich hlavních rozvojových problémech,
návrzích a doporučeních k jejich regionálnímu a lokálnímu rozvoji.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výstupy a výsledky závěrečného workshopu řešitelského týmu budou využity při dokončování
projektu, s tím, že následně budou uplatněny při řešení běžných agend ministerstev, krajských a
obecních úřadů a dalších odborných pracovištích. Výsledky budou zapracovány do příslušných
dokumentů regionálního a lokálního rozvoje. Implementace bude probíhat pomocí souhrnné
výzkumné zprávy a odborné knihy, které budou v přímé návaznosti na výsledky závěrečného
workshopu dopracovány.

Identifikační číslo
TL03000527-V13

Název výstupu/výsledku
putovní výstava prezentující zásadní poznatky k
problematice vnitřních a vnějších periferií Česka získané
projektem

Druh výstupu/výsledku
E – Uspořádání výstavy

Termín dosažení výstupu/výsledku
09/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost
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Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Vedle odborné a aplikační roviny je naším záměrem prezentovat získané poznatky formou putovní
výstavy, reflektující jak zásadní témata mezikrajské a přeshraniční koheze resp. vnitřní a vnější
periferie Česka, tak na konkrétních příkladech, tj. modelových územích (5+5) demonstruje vývoj,
aktuální situaci, perspektivu vč. návrhu, opatření, doporučení k jejímu posílení. Předpokládáme
soubor minimálně 20 posterů, primárně k expozici v místech VŠ participujících na projektu.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR, jakož i ostatní odborná a laická veřejnost. Výstup je přístupný všem participujícím
institucím rovnocenně, neboť se na něm podílejí zástupci všech VŠ.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Počítáme, že po ukončení projektu bude výstava nabídnuta dalším relevantním subjektům, a to jak ve
vnitřní, tak vnější periferii Česka. Tím dojde k požadované diseminace získaných poznatků v
konkrétním, exponovaném prostředí.

Identifikační číslo
TL03000527-V14

Název výstupu/výsledku
kolektivní monografie k problematice vnitřních a vnějších
periferií Česka

Druh výstupu/výsledku
B – Odborná kniha

Termín dosažení výstupu/výsledku
04/2023

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Odborná kniha s předběžným názvem "Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od
genetické determinace k územní kohezi" - monografie bude obsahovat hlavní výsledky z projektu, tzn.
socioekonomickou analýzu vnitřních vnějších periferií, jejich typologii a klasifikaci, možnosti jejich
regionálního a lokálního rozvoje, legislativní návrhy, doporučení a závěry.
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Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR. V případě tohoto výsledku budou práva rozdělena podle podílů na obsahu odborné
knihy.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Odborná kniha bude využita odbornými pracovníky působícími na úsecích regionálního a lokálního
rozvoje krajských úřadů, ORP, ministerstvech, centrálách regionálního rozvoje a na akademických
pracovištích. Kniha bude distribuována klasickým způsobem prostřednictvím MMR, krajskými úřady,
vzdělávacími a odbornými institucemi, vědeckými knihovnami.

Identifikační číslo
TL03000527-V15

Název výstupu/výsledku
úvodní článek do problematiky, metodologického
charakteru s prvními vlastními poznatky

Druh výstupu/výsledku
JSC – Článek v odborném periodiku je
obsažen v databázi SCOPUS
společnosti Elsevier s příznakem
„Article“, „Review“ nebo „Letter“

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Vzhledem k velikosti řešitelského týmu předpokládáme celkem 7 článků v relevantních periodikách
(Jimp, JSC příp. Jost) - v zásadě v kvartálním intervalu, budou vznikat jednak zaměřené na metodologii
a identifikaci zejména vnitřních periferií a jednak za relevantní tematické okruhy (např. dopravní
dostupnost či populační vývoj), jakož i územně orientované (např. komplexní pohled na vybrané
modelové území vnitřní či vnější periferie).
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Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku bude mít odborná veřejnost a úředníci veřejné správy pracující v oblasti vnitřních
a vnějších periferií.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Články v odborných periodikách budou využity odbornými pracovníky působícími na úsecích
regionálního a lokálního rozvoje krajských úřadů, ORP, ministerstvech, centrálách regionálního
rozvoje a na akademických pracovištích. Odborná periodika budou distribuována klasickým
způsobem prostřednictvím MMR, krajskými úřady, vzdělávacími a odborný institucemi, vědeckými
knihovnami.

Identifikační číslo
TL03000527-V16

Název výstupu/výsledku
Souhrnná výzkumná zpráva

Druh výstupu/výsledku
Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

Termín dosažení výstupu/výsledku
03/2023

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Souhrnná výzkumná zpráva o metodice vymezování vnějších a vnitřních periferií, jejich hlavních
rozvojových problémech, návrzích a doporučeních k jejich regionálnímu a lokálnímu rozvoji.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
V případě tohoto výsledku budou práva rozdělena podle podílů na zpracování souhrnné výzkumné
zprávy.
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Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Souhrnná výzkumná zpráva bude využita odbornými pracovníky působícími na úsecích regionálního a
lokálního rozvoje krajských úřadů, ORP, ministerstvech, centrálách regionálního rozvoje a na
akademických pracovištích. Souhrnná výzkumná zpráva bude distribuována e-mailem a bude
přístupná na webových stránkách MMR, krajských úřadů, institucí, které zpracovaly souhrnnou
výzkumnou zprávu.

Identifikační číslo
TL03000527-V2

Název výstupu/výsledku
diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou

Druh výstupu/výsledku
W – Uspořádání workshopu

Termín dosažení výstupu/výsledku
03/2021

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Akce je zaměřena na výměnu názorů na způsob řešení vnitřních (a vnějších) periferií pohledem
veřejné správy zejm. na regionální (krajské) a lokální (komunální) úrovni. Podkladem pro jednání ze
strany řešitelského týmu budou poznatky získané kabinetním výzkumem i výzkumem terénním - v 5
modelových územích vnitřní periferie. Záměrem je příp. korigovat navržený postup k řešení vnitřních
a vnějších periferií v rovině obecné i konkrétní vč. formulace opatření ke zvýšení mezikrajské koheze.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Výstup je přístupný všem participujícím institucím rovnocenně, neboť se na něm podílejí zástupci
všech VŠ.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledky budou následně sloužit jako podklad pro koncipování metodiky jako jednoho ze zásadních
aplikačních výstupů projektu.
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Identifikační číslo
TL03000527-V3

Název výstupu/výsledku
diskuze - workshop s vědeckou komunitou

Druh výstupu/výsledku
W – Uspořádání workshopu

Termín dosažení výstupu/výsledku
03/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Workshop je zaměřen na výměnu vědeckých názorů na metody výzkumu vnitřních i vnějších periferií.
Podkladem pro jednání ze strany řešitelského týmu budou poznatky získané výzkumem a
formulovaná doporučení metodického rázu. Záměrem je verifikace vědeckého přístupu k řešení
otázek vnitřních a vnějších periferií.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Výstup je přístupný všem participujícím institucím rovnocenně, neboť se na něm podílejí zástupci
všech VŠ.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledky z workshopu budou následně sloužit jako podklad pro koncipování metodiky jako jednoho
ze zásadních aplikačních výstupů projektu.

Identifikační číslo
TL03000527-V4

Název výstupu/výsledku
úvodní workshop řešitelského kolektivu s aplikačními
garanty

Druh výstupu/výsledku
W – Uspořádání workshopu

Termín dosažení výstupu/výsledku
05/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost
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Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Workshop je zaměřen na výměnu názorů aplikačních garantů a řešitelského týmu na způsob řešení
vnitřních (a vnějších) periferií pohledem veřejné správy zejm. na regionální (krajské) a lokální
(komunální) úrovni. Podkladem pro jednání ze strany řešitelského týmu budou vstupní materiály.
Záměrem je příp. korigovat navržený postup k řešení vnitřních a vnějších periferií v rovině obecné i
konkrétní vč. formulace opatření ke zvýšení mezikrajské koheze.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít členové řešitelského týmu a instituce s aplikačními garanty.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledky z workshopu budou následně sloužit jako podklad pro konkretizaci dílčích postupů
řešitelského týmu a formulování aplikačních výsledků využitelných aplikačními garanty.

Identifikační číslo
TL03000527-V5

Název výstupu/výsledku
specializovaná mapa vnitřních periferií

Druh výstupu/výsledku
Nmap – Specializovaná mapa
s odborným obsahem

Termín dosažení výstupu/výsledku
01/2021

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Koncepce výstupu vychází z kabinetního výzkumu a výzkumu terénního vnitřní periferie. Jedná se o
kombinaci informací statistické povahy (např. vývoj obyvatelstva, dopravní dostupnost, investiční
výstavba) a subjektivního charakteru, získaných vlastním šetřením v 5 modelových územích - zejm.
dotazníkového šetření u obyvatelstva a rozhovorů se stakeholdery.
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Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Výstup je přístupný všem participujícím institucím rovnocenně, neboť se na něm podílejí zástupci
všech VŠ.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Mapa/mapy jsou jedním ze zásadních aplikačních výstupů projektu, budou distribuovány veřejné
správě jako podklad pro rozhodování a řešení mezikrajské koheze.

Identifikační číslo
TL03000527-V6

Název výstupu/výsledku
specializovaná mapa vnějších periferií

Druh výstupu/výsledku
Nmap – Specializovaná mapa
s odborným obsahem

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2021

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Koncepce výstupu vychází z kabinetního výzkumu a výzkumu terénního vnějšní periferie. Jedná se o
kombinaci informací statistické povahy (např. vývoj obyvatelstva, dopravní dostupnost, investiční
výstavba) a subjektivního charakteru, získaných vlastním šetřením v 5 modelových územích - zejm.
dotazníkového šetření u obyvatelstva a rozhovorů se stakeholdery vč. výzkumu v
zahraničí/sousedním regionu.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Výstup je přístupný všem participujícím institucím rovnocenně, neboť se na něm podílejí zástupci
všech VŠ.
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Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Mapa/mapy jsou jedním ze zásadních aplikačních výstupů projektu, budou distribuovány veřejné
správě jako podklad pro rozhodování a k podpoře přeshraniční spolupráce.

Identifikační číslo
TL03000527-V7

Název výstupu/výsledku
konference pro aplikační sféru

Druh výstupu/výsledku
M – Uspořádání konference

Termín dosažení výstupu/výsledku
04/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Konference bude zaměřena jednak na prezentaci získaných poznatků řešitelským týmem a jednak na
výměnu názorů na způsob řešení vnitřních a vnějších periferií pohledem veřejné správy zejm. na
regionální (krajské) a lokální (komunální) úrovni. Podkladem pro jednání ze strany řešitelského týmu
budou poznatky získané kabinetním výzkumem i výzkumem terénním. Záměrem je seznámit aplikační
sféru s možnostmi řešení vnitřních a vnějších periferií.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výstupy a výsledky budou na konferenci prezentovány relevantním způsobem, s tím, že
výstupy/výsledky socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč. jejich vymezení budou
uplatněny při řešení běžných agend ministerstev, krajských a obecních úřadů a dalších odborných
pracovištích. Výsledky budou zapracovány do příslušných dokumentů regionálního a lokálního
rozvoje. Implementace výstupů a výsledků bude probíhat několik let po ukončení výzkumu na úrovni
celostátní, krajské a místní.
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Identifikační číslo
TL03000527-V8

Název výstupu/výsledku
mezinárodní vědecká konference

Druh výstupu/výsledku
M – Uspořádání konference

Termín dosažení výstupu/výsledku
09/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Mezinárodní vědecká konference je zaměřena na výměnu vědeckých názorů na metody výzkumu
vnitřních i vnějších periferií. Podkladem pro jednání ze strany řešitelského týmu budou poznatky
získané výzkumem. Záměrem je verifikace vědeckého přístupu k řešení otázek vnitřních a vnějších
periferií řešitelským týmem. Výsledky konference budou využity při dalším postupu řešení projektu.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Přístup k výsledku budou mít všechny instituce zabývající se problematikou vnitřních a vnějších
periferií v ČR a v zahraničí. Příspěvky z konference budou přístupné na webových stránkách
konference.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledky z konference budou následně sloužit řešitelskému týmu jako podklad pro finalizaci
výstupů/výsledků zejména souhrnné výzkumné zprávy, metodiky a odborné knihy. Zároveň výstupy a
výsledky řešitelského týmu budou použity pro formulování aplikačních výsledků využitelných
aplikačními garanty, přičemž výstupy a výsledky z řešení projektu, tedy socioekonomické situace
vnitřních a vnějších periferií v ČR a jejich vymezení budou uplatněny při řešení běžných agend
ministerstev, krajských a obecních úřadů a dalších odborných pracovištích. Výsledky budou
zapracovány do příslušných dokumentů regionálního a lokálního rozvoje. Implementace výstupů a
výsledků bude probíhat několik let po ukončení výzkumu na úrovní celostátní, krajské a místní.
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Identifikační číslo
TL03000527-V9

Název výstupu/výsledku
návrhy, doporučení, opatření k úpravě legislativy

Druh výstupu/výsledku
Hleg – Výsledky promítnuté do
právních předpisů a norem

Termín dosažení výstupu/výsledku
06/2022

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Problematika periferií v regionálním rozvoji spadá do samostatné i přenesené působnosti krajů.
Výzkum bude analyzovat rozsah úpravy v obou sférách a formulovat doporučení na případné
přesuny.
Výsledkem analýz budou návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení
samostatné/ přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periférií z
pohledu regionálního rozvoje.

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Výstupy budou využity pro potřeby MMR a MV při rozhodování o konečné implementaci systému
návrhů a doporučení k úpravě legislativy v ČR. Dále budou výsledky publikovány v příručkách MMR,
MV a v odborných časopisech. Práva k využití budou mít MŽP, MMR, MV, Regionální rozvojová
agentura jižní Moravy, Euroregion Šumava a orgány státní správy a územní samosprávy, dále
spoluuchazeči tohoto projektu. Projekt byl konzultován s Ministerstvem vnitra ČR, Odborem
strategického rozvoje a koordinace rozvoje veřejné správy, s tím, že výsledky budou případně
promítnuty do právních předpisů. Viz nepovinné přílohy.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Výsledkem analýz budou návrhy na změny právní úpravy ve zvláštních zákonech ohledně vymezení
samostatné/ přenesené působnosti v souvislosti s řešením problémů vnitřních i vnějších periférií z
pohledu regionálního rozvoje. 
Vzhledem k tomu, že systém podpory periferií je komplexního a mezirezortního charakteru, bude jeho
možná implementace řešena v rámci spolupráce MMR, MŽP a MV, krajských samospráv a obcí. Výstup
projektu bude podkladem pro jejich tvorbu právní úpravy, mezikrajské a meziobecní spolupráce při
rozhodování v uplatňování regionálního rozvoje a udržitelnosti České republiky. Ministerstvo vnitra,
Odbor strategického rozvoje a koordinace rozvoje veřejné správy bude implementovat výsledky do
právních předpisů. Viz nepovinné přílohy.
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Další výstupy/výsledky

Další výstupy/výsledky
Vzhledem k velikosti řešitelského týmu předpokládáme celkem 7 článků v relevantních periodikách
(Jimp, JSC příp. Jost) - v zásadě v kvartálním intervalu, budou vznikat jednak za relevantní tematické
okruhy (např. dopravní dostupnost či populační vývoj), jakož i územně orientované (např. komplexní
pohled na vybrané modelové území vnitřní či vnější periferie).
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6. Finanční plán

[P] Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Typ organizace

Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023
Aplikovaný výzkum % 100,00 100,00 100,00 100,00
Experimentální vývoj % 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Náklady na AV Kč 995 321 1 497 992 1 517 992 632 630 4 643 935
Náklady na EV Kč 0 0 0 0 0
Maximální výše podpory na AV Kč 995 321 1 497 992 1 517 992 632 630 4 643 935
Maximální výše podpory na EV Kč 0 0 0 0 0
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Náklady

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Osobní náklady Kč 656 576 984 864 984 864 328 288 2 954 592
Úvazek člověko-

rok
0,82 1,20 1,20 0,38 3,60

Průměrné osobní náklady
na úvazek

Kč 800 702,44 820 720,00 820 720,00 863 915,79 820 720,00

Subdodávky / služby Kč 0 30 000 50 000 60 000 140 000
Ostatní přímé náklady Kč 140 000 190 000 190 000 130 000 650 000
Ochrana duševního
vlastnictví

Kč 0 0 0 0 0

Další provozní náklady +
cestovné

Kč 140 000 190 000 190 000 130 000 650 000

Nepřímé náklady / režie Kč 198 745 293 128 293 128 114 342 899 343
Náklady projektu
celkem

Kč 995 321 1 497 992 1 517 992 632 630 4 643 935

Podíl nákladů na nepřímé
náklady / režie

% 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95

Způsob vykazování nepřímých nákladů

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Flat rate 25%
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Zdůvodnění k nákladovým položkám

Zdůvodnění k nákladovým položkám
Osobní náklady pro členy řešitelského týmu jsou stanoveny na základě průměrné mzdy dosažené na
VŠFS. Výsledná celková částka obsahuje i zákonné odvody a povinnosti vyplývající z platných
vnitřních předpisů. 

Předpokládané celkové náklady na subdodávky činí 140 000,- Kč. Subdodávky se budou týkat tisku
specializovaných map a materiálů na workshopy, konference a nutné překlady. 

Ostatní přímé náklady zahrnují:
- Cestovné náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytné pro jeho řešení. Řešení
projektu nutně vyžaduje práci v terénu a získávání celé řady informací a dat přímo v regionech, tedy
vnitřních a vnějších periferiích. Vzhledem k charakteru modelových území se jako nezbytné k výjezdu
do terénu považuje použití osobního automobilu. Cestovné bude rovněž uplatněno na workshopy a
konference.
Náklady na cestovné po vnitřních a vnějších periferiíích pro člena řešitelského týmu za VŠFS jsou
stanoveny průměrně ve výši cca 20 tisíc kč ač 40 tisíc kč. 
Další cestovní náklady se týkají účasti na workshopech, konferencích, jednání s krajskými orgány
souvisejících s řešenou problematikou.

- Náklady na služby ve výši 60 000,- Kč za rok 2023 zahrnují prostředky na náklady na vydání
odborné knihy.

Nepřímé náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (energie, služby, admin. nákl.,
nájemné) budou vykazovány metodou flat rate 25%.

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Maximální výše podpory Kč 995 321 1 497 992 1 517 992 632 630 4 643 935
Neinvestiční podpora Kč 796 250 1 198 390 1 214 390 506 104 3 715 134
Ostatní zdroje Kč 199 071 299 602 303 602 126 526 928 801
Zdroje celkem Kč 995 321 1 497 992 1 517 992 632 630 4 643 935
Intenzita podpory % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Původ ostatních zdrojů

Původ ostatních zdrojů
Příjmy z hospodářské činnosti VŠFS, a.s.
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Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu
NE

[D] Masarykova univerzita

Typ organizace

Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023
Aplikovaný výzkum % 100,00 100,00 100,00 100,00
Experimentální vývoj % 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Náklady na AV Kč 225 589 338 385 338 385 139 966 1 042 325
Náklady na EV Kč 0 0 0 0 0
Maximální výše podpory na AV Kč 225 589 338 385 338 385 139 966 1 042 325
Maximální výše podpory na EV Kč 0 0 0 0 0
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Náklady

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Osobní náklady Kč 153 531 230 297 230 297 86 766 700 891
Úvazek člověko-

rok
0,20 0,30 0,30 0,10 0,90

Průměrné osobní náklady
na úvazek

Kč 767 655,00 767 656,67 767 656,67 867 660,00 778 767,78

Subdodávky / služby Kč 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 20 000 30 000 30 000 21 000 101 000
Ochrana duševního
vlastnictví

Kč 0 0 0 0 0

Další provozní náklady +
cestovné

Kč 20 000 30 000 30 000 21 000 101 000

Nepřímé náklady / režie Kč 52 058 78 088 78 088 32 200 240 434
Náklady projektu
celkem

Kč 225 589 338 385 338 385 139 966 1 042 325

Podíl nákladů na nepřímé
náklady / režie

% 30,00 30,00 30,00 29,88 29,98

Způsob vykazování nepřímých nákladů

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Flat rate 30%

Zdůvodnění k nákladovým položkám

Zdůvodnění k nákladovým položkám
Osobní náklady pro spolupříjemce jsou stanoveny na základě průměrné mzdy odpovídající pozici
docenta, a to vč. zákonných odvodů a povinností vyplývajících z vnitřních předpisů + ad hoc práce
řešené prostřednictvím OON ve výši 20+30+30+20 tis. Kč. Ostatní přímé náklady/další provozní
náklady + cestovné vychází z jednotlivých aktivit projektu, většina je zařazena v cestovném jak do
modelových území: jednak pomezí krajů Jihočeského, Vysočiny, Jihomoravského a Rakouska, jednak
Euroregionu Pomoraví/Záhorie/Weinviertel; tak na konference a k prezentaci poznatků z projektu
(např. česko-slovensko-polské seminarium, akce České geografické společnosti či Association of
European Border Regions. Vzhledem k charakteru modelových území se jako nezbytné k výjezdu do
terénu považuje použití osobního automobilu. Režie jsou určeny na základě HR Excellence in
Research Award (doloženo přílohou).
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Zdroje

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Maximální výše podpory Kč 225 589 338 385 338 385 139 966 1 042 325
Neinvestiční podpora Kč 180 472 270 709 270 709 111 037 832 927
Ostatní zdroje Kč 45 117 67 676 67 676 28 929 209 398
Zdroje celkem Kč 225 589 338 385 338 385 139 966 1 042 325
Intenzita podpory % 80,00 80,00 80,00 79,33 79,91

Původ ostatních zdrojů

Původ ostatních zdrojů
Pro financování spoluúčasti MU v projektu budou použity finanční prostředky z rozpočtu
Přírodovědecké fakulty, jedná se o Institucionální podporu výzkumu a příspěvek na vzdělávací
činnost.

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu
NE

[D] Západočeská univerzita v Plzni

Typ organizace

Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023
Aplikovaný výzkum % 100,00 100,00 100,00 100,00
Experimentální vývoj % 0,00 0,00 0,00 0,00
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Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Náklady na AV Kč 147 135 236 543 236 543 98 648 718 869
Náklady na EV Kč 0 0 0 0 0
Maximální výše podpory na AV Kč 147 135 236 543 236 543 98 648 718 869
Maximální výše podpory na EV Kč 0 0 0 0 0

Náklady

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Osobní náklady Kč 99 466 154 199 154 199 64 733 472 597
Úvazek člověko-

rok
0,12 0,20 0,20 0,08 0,60

Průměrné osobní náklady
na úvazek

Kč 828 883,33 770 995,00 770 995,00 809 162,50 787 661,67

Subdodávky / služby Kč 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 12 000 25 000 25 000 10 000 72 000
Ochrana duševního
vlastnictví

Kč 0 0 0 0 0

Další provozní náklady +
cestovné

Kč 12 000 25 000 25 000 10 000 72 000

Nepřímé náklady / režie Kč 35 669 57 344 57 344 23 915 174 272
Náklady projektu
celkem

Kč 147 135 236 543 236 543 98 648 718 869

Podíl nákladů na nepřímé
náklady / režie

% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Způsob vykazování nepřímých nákladů

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Full cost
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Zdůvodnění k nákladovým položkám

Zdůvodnění k nákladovým položkám
Osobní náklady pro spolupříjemce jsou stanoveny na základě průměrné mzdy odpovídající pozici
docenta, a to vč. zákonných odvodů a povinností vyplývajících z vnitřních předpisů + ad hoc práce
řešené prostřednictvím OON ve výši 10+20+20+20 tis. Kč. Ostatní přímé náklady/další provozní
náklady + cestovné vychází z jednotlivých aktivit projektu, většina je zařazena v cestovném jak do
modelových území: jednak pomezí krajů Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a
Středočeského, jednak Euroregionu Šumava-Böhmerwald-Waldviertel/Unterer Inn; tak na konference
a k prezentaci poznatků z projektu (např. Svazu měst a obcí ČR, akce České geografické společnosti či
Association of European Border Regions. Vzhledem k charakteru modelových území se jako nezbytné
k výjezdu do terénu považuje použití osobního automobilu.

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Maximální výše podpory Kč 147 135 236 543 236 543 98 648 718 869
Neinvestiční podpora Kč 117 708 189 234 189 234 78 918 575 094
Ostatní zdroje Kč 29 427 47 309 47 309 19 730 143 775
Zdroje celkem Kč 147 135 236 543 236 543 98 648 718 869
Intenzita podpory % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Původ ostatních zdrojů

Původ ostatních zdrojů
Pro financování spoluúčasti ZČU v projektu budou použity finanční prostředky z rozpočtu Fakulty
ekonomické, jedná se o Institucionální podporu výzkumu a vývoj, 1311.

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu
NE

[D] Univerzita Palackého v Olomouci

Typ organizace

Typ organizace
VO - Výzkumná organizace
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Podíly kategorií výzkumu AV/EV

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023
Aplikovaný výzkum % 100,00 100,00 100,00 100,00
Experimentální vývoj % 0,00 0,00 0,00 0,00

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

Kategorie Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Náklady na AV Kč 139 433 224 099 224 099 93 916 681 547
Náklady na EV Kč 0 0 0 0 0
Maximální výše podpory na AV Kč 139 433 224 099 224 099 93 916 681 547
Maximální výše podpory na EV Kč 0 0 0 0 0

Náklady

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Osobní náklady Kč 99 466 154 199 154 199 64 733 472 597
Úvazek člověko-

rok
0,12 0,20 0,20 0,08 0,60

Průměrné osobní náklady
na úvazek

Kč 828 883,33 770 995,00 770 995,00 809 162,50 787 661,67

Subdodávky / služby Kč 0 0 0 0 0
Ostatní přímé náklady Kč 12 100 25 100 25 100 10 500 72 800
Ochrana duševního
vlastnictví

Kč 0 0 0 0 0

Další provozní náklady +
cestovné

Kč 12 100 25 100 25 100 10 500 72 800

Nepřímé náklady / režie Kč 27 867 44 800 44 800 18 683 136 150
Náklady projektu
celkem

Kč 139 433 224 099 224 099 93 916 681 547

Podíl nákladů na nepřímé
náklady / režie

% 24,98 24,99 24,99 24,83 24,96

Způsob vykazování nepřímých nákladů

Způsob vykazování nepřímých nákladů
Flat rate 25%

PID: TL03000527

FX-001-TL03, verze 1, revize 191025
Veřejný

Strana 75 / 79



Zdůvodnění k nákladovým položkám

Zdůvodnění k nákladovým položkám
Osobní náklady pro spolupříjemce jsou stanoveny na základě průměrné mzdy odpovídající pozici
docenta, a to vč. zákonných odvodů a povinností vyplývajících z vnitřních předpisů + ad hoc práce
řešené prostřednictvím OON ve výši 10+20+20+20 tis. Kč. Ostatní přímé náklady/další provozní
náklady + cestovné vychází z jednotlivých aktivit projektu, většina je zařazena v cestovném jak do
modelových území: jednak pomezí krajů Olomouckého, Pardubického, Středočeského,
Královéhradeckého, Vysočina, Zlínského a Jihomoravského, jednak Euroregionu Beskydy/Beskidy; tak
na konference a k prezentaci poznatků z projektu (např. Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, akce
České geografické společnosti či Association of European Border Regions. Vzhledem k charakteru
modelových území se jako nezbytné k výjezdu do terénu považuje použití osobního automobilu.

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Maximální výše podpory Kč 139 433 224 099 224 099 93 916 681 547
Neinvestiční podpora Kč 111 466 179 199 179 199 74 733 544 597
Ostatní zdroje Kč 27 967 44 900 44 900 19 183 136 950
Zdroje celkem Kč 139 433 224 099 224 099 93 916 681 547
Intenzita podpory % 79,94 79,96 79,96 79,57 79,91

Původ ostatních zdrojů

Původ ostatních zdrojů
Pro financování spoluúčasti UP v projektu budou použity finanční prostředky z rozpočtu
Přírodovědecké fakulty, jedná se o Institucionální podporu výzkumu a příspěvek na vzdělávací
činnost.

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu
NE

Přehled financí za projekt
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Náklady

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Osobní náklady Kč 1 009 039 1 523 559 1 523 559 544 520 4 600 677
Úvazek člověko-

rok
1,26 1,90 1,90 0,64 5,70

Průměrné osobní náklady
na úvazek

Kč 800 824,60 801 873,16 801 873,16 850 812,50 807 136,32

Subdodávky / služby Kč 0 30 000 50 000 60 000 140 000
Ostatní přímé náklady Kč 184 100 270 100 270 100 171 500 895 800
Ochrana duševního
vlastnictví

Kč 0 0 0 0 0

Další provozní náklady +
cestovné

Kč 184 100 270 100 270 100 171 500 895 800

Nepřímé náklady / režie Kč 314 339 473 360 473 360 189 140 1 450 199
Náklady projektu
celkem

Kč 1 507 478 2 297 019 2 317 019 965 160 7 086 676

Podíl nákladů na
subdodávky

% 0,00 1,31 2,16 6,22 1,98

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2020 2021 2022 2023 Celkem
Výše podpory Kč 1 205 896 1 837 532 1 853 532 770 792 5 667 752
Neinvestiční podpora Kč 1 205 896 1 837 532 1 853 532 770 792 5 667 752
Ostatní zdroje Kč 301 582 459 487 463 487 194 368 1 418 924
Zdroje celkem Kč 1 507 478 2 297 019 2 317 019 965 160 7 086 676
Intenzita podpory % 79,99 80,00 80,00 79,86 79,98

Přehled financí za všechny uchazeče

Uchazeč Náklady Podíl nákladů (v %) Podpora Podíl podpory (v %)
Vysoká škola finanční a správní,
a.s.

4 643 935 65,53 3 715 134 65,55

Masarykova univerzita 1 042 325 14,71 832 927 14,7
Západočeská univerzita v Plzni 718 869 10,14 575 094 10,15
Univerzita Palackého v Olomouci 681 547 9,62 544 597 9,61
Celkem 7 086 676 100 5 667 752 100
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7. Doplňující údaje
Tato část se do tiskové sestavy negeneruje.
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8. Přílohy za projekt

Přílohy k výsledkům

Výstup/výsledek Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

TL03000527-V10 Potvrzení certifikačního orgánu cm_vnitřní periferie.pdf 103 kB

Přílohy za externí aplikační garanty

Jméno souboru Velikost Vytvořeno Popis

LoI Euroregion
Sumava.pdf

299 kB 30.10.2019
12:33:29

Letter of Invent Euroregion Šumava

AEBR LoI signed mgr
EN.pdf

666 kB 29.10.2019
19:17:49

Letter of Intent Asociace evropských hraničních
regionů

LoI_MMR.pdf 90 kB 25.10.2019
14:46:22

Letter of Intent_MMR

RRAJM
LoI_MUNI_2019.pdf

712 kB 22.10.2019
11:36:17

Letter of Intent / Regionální rozvojová agentura
jižní Moravy

Další přílohy

Jméno souboru Velikost Vytvořeno Popis

Stanovisko MV.pdf 274 kB 29.10.2019
14:59:21

Stanovisko Ministerstva
vnitra

Harmonogram Periferie Česka.pdf 136 kB 22.10.2019
23:26:10

Mapa Periferie Česka.pdf 204 kB 22.10.2019
23:25:48

HR Excellence in Research Award_potvrzující
email.pdf

119 kB 22.10.2019
11:01:06

HR Award MU
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