
  

MAS 21, o.p.s., IČ: 26408309,  Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

 
Dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky – Zpracování analytické části Integrované strategie 

rozvoje území MAS 21, o. p. s.  pro období 2014 – 2020.  

 

 

MAS 21, o.p.s. jako zadavatel veřejné zakázky Zpracování analytické části Integrované 

strategie rozvoje území MAS 21, o. p. s. pro období 2014 – 2020 zveřejnila dne 14. 5. 2012 

výzvu k podání nabídky.  

Formou otázek a odpovědí Vám sdělujeme následující dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. 

1. Co je cílem analýzy? Z jakého důvodu má být analýza zpracována? 

Zpracovaná analytická část bude nejdůležitějším písemným podkladem pro strategickou část 

Integrované strategie rozvoje území MAS 21, o. p. s. pro období 2014 – 2020. Cílem analýzy je 

poskytnout zadavateli nezávislý a nestranný „pohled zvenčí“ na sledované území, na jeho 

charakteristiky, potenciál, ale i nedostatky.  

2. Co představuje pojem „delší časová řada“? 

Analýza by měla být založena na datech, ze kterých je možné vyčíst určitý trend, např. pro část 

analýzy týkající se obyvatelstva, hospodářství, občanské a technické vybavenosti obcí 

představuje delší časová řada minimálně 10 let. 

3. Do jakých věkových skupin má být rozděleno obyvatelstvo v rámci demografické části 

analýzy? 

Pro kvalitní výstup věkové struktury obyvatelstva je nutné standardní rozdělení do 5-letých 

věkových skupin. V dalších částech analýzy demografických charakteristik je nutné využít 

rozdělení, které umožňují zdrojová data, tzn. struktura podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

15+, pro tvorbu indexů načíst obyvatelstvo do patřičných věkových skupin, …    

4. Jaká odvětví hospodářství je nutné zahrnout do analýzy? 

Zpracovatel je omezen zdrojovými daty, která poskytuje Český statistický úřad. Do analýzy je 

nutné zahrnout všechna odvětví hospodářství. Pro samotný výstup analýzy je možné odvětví 

načíst do obsáhlejších skupin (zemědělství, lesnictví; průmysl, stavebnictví; služby, spoje, 

obchod; atd.). Hlouběji by se měl zpracovatel zabývat odvětvími, která jsou pro sledované 

území charakteristická. 

5. Jak se posoudí stav komunikací? 

Jedná se spíše o dostupnost obcí. Zda je obec dostupná silnicí I., II. nebo III. třídy, jak jsou 

dostupná sídla v jednotlivých částech obcí, zda v posledních letech došlo k opravě komunikací, 

atd.  

6. Co má být obsahem kapitoly zabývající se cestovním ruchem? 

Krátký náhled na infrastrukturu cestovního ruchu na území MAS 21, o. p. s., definování oblastí, 

kde jsou služby cestovního ruchu hojně využívány a naopak kde není potenciál území využíván. 

7. Co má být obsahem kapitoly zabývající se životním prostředím? 

Kapitola zabývající se životním prostředím by měla dát zadavateli přehled o rozsahu ochrany 

krajiny a přírody na území MAS 21 (CHKO, přírodní rezervace, významné krajinné prvky, 

atd.), o stavu a ochraně ovzduší, vod a půd, zda se na území vyskytuje výrazně ohrožené, 

zničené území, kde může potenciálně vzniknout nebezpečí znečištění, atd.).  



  

8. Nerozumím bodu „Analýza bude zpracována na základě údajů zjištěných pro každou uvedenou 

obec/město zvlášť.“ Můžete mi jej, prosím, vysvětlit? 

Analýza bude zpracována na základě dat z jednotlivých obcí Zadavatel požaduje k analýze 

přístup zdola, tzn. např. počet obyvatel sledovaného území zpracovatel získá načtením počtu 

obyvatel za jednotlivé obce. Zpracovatel musí vycházet z doložitelných a skutečných dat za 

jednotlivé obce. Zpracovatel doloží tento postup odevzdáním částečně zpracovaných 

zdrojových dat ve formátu xls. Ze zdrojových dat musí být zadavatel schopen zjistit veškeré 

informace o jednotlivých obcích (obyvatelstvo, hospodářství, neziskové organizace, občanskou 

a technickou vybavenost, ochrnu krajiny, atd.).  

9. Nerozumím bodu “Data budou porovnána s daty pro Karlovarský kraj a celou ČR“. Můžete mi 

jej, prosím, vysvětlit? 

Pro zhodnocení odlišností a charakteristik sledovaného regionu je nejprve nutné je definovat, a 

to pomocí porovnání dat za dané území s průměrnými daty za celou Českou republiku a za 

Karlovarský kraj. Jedná se o kapitoly, kde je porovnání možné (struktura osídlení, dopravní 

dostupnost, obyvatelstvo, hospodářství, atd.). 

10. Nerozumím bodu „K jednotlivým údajům zpracovatel zaujme stanovisko, tzn. co údaj pro 

řešené území znamená“. Můžete mi jej, prosím, vysvětlit? 

Analýza bude obsahovat kromě tabulek, grafů a map i souvislý text hodnotící dané výstupy. 

Hodnocení nesmí být opisem tabulek. Zpracovatel by měl mít objektivní nadhled na sledované 

území, jím stanovené závěry musí být opřené o relevantní data. 

11. Jsou starostové obcí obeznámeni s tím, že bude jejich obec zahrnuta do analýzy? 

Ano. V případě potřeby zadavatel zajistí kontakt zpracovatele s jednotlivými starosty. 

 

 

V Lázních Kynžvartu dne 18. května 2012. 

 

 

   Ing. Jana Klusáková  

ředitelka MAS 21, o.p.s. 

 


