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1. Úvod

Cestovní ruch se obecně jako hospodářské odvětví začal významně rozvíjet od 50. let 

20. století a to především v souvislosti s technickým pokrokem lidstva, hlavně pak v oblasti 

dopravy (výstavba dálnic, letecká doprava) s následným budováním a rozvojem doprovodné 

infrastruktury. Roste také tlak na zvyšující se kvalitu poskytovaných služeb. Dnes je cestovní 

ruch dynamicky rostoucím odvětvím sektoru služeb, které má přínos nejen pro národní a 

světové hospodářství, ale také pro kulturu, životní prostředí a mezilidské vztahy. Hraje velmi 

důležitou roli v revitalizaci hospodářsky slabých a postižených území a pozitivně také 

ovlivňuje dynamiku investic. Vzhledem ke svému charakteru a vlivům na další sektory 

národního hospodářství, jako jsou doprava, stavebnictví, obchod, bankovnictví, kultura či 

sport, je zpravidla cestovní ruch předmětem subvencí z veřejných zdrojů, a to jak ze strany 

státu, tak  zejména ze strany územních jednotek. 

Udržitelný cestovní ruch hraje důležitou roli při zachování a posílení kulturního a 

přírodního dědictví. Má také kladný dopad na vytváření pracovních příležitostí v regionech, 

využití atraktivit produktů a podniků v turisticky zajímavých oblastech, včetně venkovské 

turistiky a přispívá k ekonomickému růstu a ke zvýšení životní úrovně obyvatel.

Cestovní ruch bude vždy spojován s využitím volného času, poznáváním a  

obchodem. Podnikatelské aktivity, které jsou zaměřené na domácí a aktivní zahraniční 

cestovní ruch si proto zaslouží zvýšenou pozornost a podporu z veřejných prostředků. Míra 

podpory cestovního ruchu a míra kompetencí samosprávných územních jednotek závisí na 

hospodářsko-politické koncepci každého státu. 

Subjekty zabývající se cestovním ruchem v regionu Moravskoslezsko mají především 

díky Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko dobré možnosti čerpat prostředky 

z veřejných zdrojů na široké spektrum infrastrukturních projektů, které jsou zaměřeny na 

podporu cestovního ruchu a zvýšení atraktivity celého regionu. Cílem bakalářské práce je 

zhodnotit možnosti a úspěšnost  podpory cestovního ruchu z veřejných zdrojů v regionu 

Moravskoslezsko. Jako výchozí metody jsem si zvolila metody syntézy a analýzy. Základním 

předpokladem pro definování a segmentaci údajů jsou věrohodné informace, které mají 

potřebnou vypovídací schopnost. Při získávání údajů o cestovním ruchu a veřejné podpoře 

jsem využila jak primární tak i sekundární zdroje dat. 
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Práce je tématicky rozdělena do třech částí. První část se zaměřuje na obecný výklad 

problematiky cestovního  ruchu a  podpory z veřejných zdrojů v oblasti cestovního ruchu 

v České republice. 

Druhá část se zaměřuje již na konkrétní možnosti získávání veřejných prostředků

v regionu Moravskoslezsko a to především ze zdrojů Evropské unie s podrobnějším 

zaměřením na Společný regionální operační program a něj navazující Regionální operační 

program Moravskoslezsko. Objasňuje postavení těchto programů v systému regionální 

politiky, popisuje jejich cíle, priority a formy čerpání a specifika, především z oblasti podpory 

cestovního ruchu. 

Třetí, závěrečná část je věnována již konkrétním projektům z oblasti cestovního ruchu

na území Moravskoslezska , které byly úspěšně realizovány pomocí prostředků ze Společného 

regionálního operačního programu a následně z Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko. 
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2. Politika podpory cestovního ruchu v České republice

Česká republika je významnou evropskou destinací cestovního ruchu, založenou na 

atraktivitě a množství historických, kulturních a technických památek, přírodních krás a 

zajímavostí, rozmanitostí kultury, jakož i na významném postavení různých forem cestovního 

ruchu. Česká republika má tak jedinečnou šanci se uplatnit  na trhu cestovního ruchu 

nabídkou nových produktů, jako např. městského, kongresového a incentivního cestovního 

ruchu1, sportovně orientovaného cestovního ruchu a cykloturistiky, kulturního cestovního 

ruchu a širokého souboru produktů šetrných k přírodě. Vhodné podmínky pro rozvoj 

cestovního ruchu ČR nabízí také venkovský cestovní ruch se svými produkty – agroturistika, 

ekoagroturistika, ekoturistika apod. Nabídka v oblasti cestovního ruchu je využitelná a  je 

směřována jak pro příjezdový, tak pro domácí cestovní ruch. Podpora cestovního ruchu v ČR 

se realizuje v několika formách. Jde samozřejmě o finanční pomoc ve formě darů, dotací, 

příspěvků apod. Formou podpory jsou také různé marketingové akce, propagace, kampaně 

nebo dohody o spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu. Rozhodující nabídku cestovní ruchu 

v ČR  je možné členit do následujících tématických oblastí:

 městský a kulturní cestovní ruch,

 dovolená v přírodě,

 sportovní a aktivní dovolená,

 lázeňský cestovní ruch,

 kongresový a incentivní cestovní ruch.

V současné době v České republice, jak na úrovni zákonodárné, tak na úrovni 

výkonné, nemá tento sektor jasně rozdělené kompetence a jeho významu odpovídající 

postavení. Problematika cestovního ruchu spadá jak na úrovni poslanecké sněmovny, tak na 

úrovni senátu, do kompetence více orgánů (výborů, podvýborů). Rovněž na úrovni vlády se 

prolíná problematika cestovního ruchu více ministerstvy a v každém z nich tvoří pouze více či 

méně významný úsek činnosti. [11]

                                               
1 Zájezd pro zaměstnance firmy za odměnu, v poslední době se intenzivně rozvíjí  v souvislosti s posilováním 
vztahů zaměstnanců ve vlastní firmě
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O koncepčním přístupu státu k podpoře této bohaté nabídky cestovního ruchu 

(zejména ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR)  můžeme hovořit až od 2. poloviny 90. 

let , a to především v následujících oblastech2 :

 podpora základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(prostřednictvím Státního programu podpory cestovního ruchu, PHARE 

2003, SAPARD, SROP),

 podpora rozvoje a zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu jako 

rozhodujícího faktoru úspěchu na evropském konkurenčním trhu

(prostřednictvím Státního programu podpory cestovního ruchu, SROP),

 marketingová podpora nabídky cestovního ruchu a vybraných produktů 

cestovního ruchu (aktivity CzechTourism, SROP),

 informace o cestovním ruchu (budování jednotného informačního a 

rezervačního systému ČR, statistika cestovního ruchu, vytvoření Satelitního 

účtu cestovního ruchu, podpora činnosti turistických informačních center),

 vytváření vhodného (proaktivního) podnikatelského prostředí,

 vytváření vhodných organizačních struktur mezi subjekty cestovního ruchu 

(zatím jeden z nejslabších a podceňovaných článků podpory rozvoje 

cestovního ruchu),

 podpora školení a vzdělávání subjektů v oblasti cestovního ruchu,

 podpora výzkumu v oblasti cestovního ruchu (rezortní výzkum MMR).

Podpora je směřována především do soukromého sektoru, a to především jako podpora 

malého a středního podnikaní (MSP) a do veřejného sektoru (především turisticky 

atraktivnější obce a města, zájmová sdružení apod.).

K podpoře cestovního ruchu přispívá významnou měrou také vládní agentura 

CzechTourism3 a to hlavně v rámci propagace České republiky na zahraničních trzích. 

Pomáhá podnikatelům v oblasti cestovního ruchu s jejich prezentací, nabízí také informace o 

zahraničních trzích. CzechTourism poskytuje dále poradenské služby při tvorbě a zpracování 

                                               
2 Rozhodujícími nástroji v posledních letech jsou Státní program podpory cestovního ruchu a Společný 
regionální operační program.
3 Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) byla zřízena v roce 1993 za účelem 

propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu.
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strategických dokumentů cestovního ruchu. Agentura se mimo jiné snaží také posílit 

přeshraniční spolupráci. [11]

2.2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku

2.2.1 Cestovní ruch

Cestovní ruch má interdisciplinární charakter, který  je velmi obtížné  přesně 

vymezit a definovat. V současné době je nejuznávanější definice Světové organizace 

cestovního ruchu (UNWTO), která vymezuje cestovní ruch jako „činnost osoby, cestující na 

přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo místo bydliště) a to na 

dobu kratší, než je stanovena4, přičemž hlavní účel její cesty je jiný, než vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě“.

Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby. Toto 

odvětví je napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Dopad má na taková odvětví 

jako je doprava, stavebnictví, kultura, maloobchod a na mnoho dalších odvětví, která vytváří 

produkty související s poskytováním služeb týkajících se volného času. I když v tomto 

odvětví působí i několik velkých podniků, převládají zde hlavně malé a střední podniky. 

Jedná se o odvětví sektoru služeb, který v ekonomikách některých států představuje až 

dvoutřetinový podíl HDP. I v rámci služeb, které jako celek vykazují vysokou dynamiku, 

patří cestovní ruch k rychle rostoucím.

Cestovní ruch hraje důležitou roli v rozvoji většiny evropských regionů i krajů ČR. 

Infrastruktura vybudovaná pro účely cestovního ruchu přispívá k místnímu rozvoji a městské 

obnově, jsou vytvářeny či vybudovány pracovní příležitosti dokonce v oblastech, kde dochází 

k úpadku průmyslu či venkova. Potřeba zvýšit přitažlivost regionů je pro stále více destinací a

zúčastněných stran podnětem k zaměření se na udržitelnější a ekologičtější postupy a politiky. 

Udržitelný cestovní ruch hraje důležitou roli při zachování a posílení kulturního a přírodního 

dědictví ve stále větším počtu oblastí, od umění k místní gastronomii, řemeslům či ochraně 

biologické rozmanitosti. To vše má kladný dopad na vytváření pracovních příležitostí a 

přispívá k ekonomickému růstu. Tento celoevropský trend potvrzují také rámcové 

                                               
4 tato doba činí  u mezinárodního cestovního ruchu 1 rok a u domácího cestovního ruchu 6 měsíců
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environmentální požadavky na politiku udržitelného rozvoje cestovního ruchu, obsažené 

v aktualizované Státní politice životního prostředí z roku 2004 a Koncepci státní politiky 

cestovního ruchu  a  v plné míře je respektují, i když pochopitelně v obecnější rovině.  

Specifickým nástrojem pro určení postavení cestovního ruchu v národním 

hospodářství je satelitní účet (TSA). Jedná se o statistické informace o povaze, vývoji a 

důsledcích cestovního ruchu, které jsou založené hlavně na statistikách o příjezdech a počtu 

přenocování a na informaci o platební bilanci, což nezahrnuje celý fenomén cestovního ruchu. 

V důsledku toho nedostávají vlády, podniky a občané přesné informace pro efektivní veřejnou 

politiku a efektivní provoz podniků. Informace o úloze, jakou hraje cestovní ruch v národních 

ekonomikách, je celosvětově nedostatečná a chybí věrohodné údaje o šíři a významu 

cestovního ruchu. [11]

   

2.3 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 20135

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 (dále jen 

„Koncepce“) navazuje na Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2002 - 20076.

Jedná se o střednědobý  strategický dokument, který vychází především z rozvojových 

možností cestovního ruchu v České republice a účinnými nástroji podněcuje jeho další rozvoj. 

Základním atributem Koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu. Rozvoj tohoto odvětví

zahrnuje zejména mobilizaci z privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch a dále také 

rozvoj systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje 

konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným 

potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odvětví. [11]

Cílem zpracování Koncepce je harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního 

ruchu s programovacím obdobím Evropské Unie a vytvoření strategického materiálu, který 

bude účinným nástrojem podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím 

období, a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství 

České republiky. [11]
                                               
5 Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 
na období 2007 - 2013
6 Na základě usnesení vlády č. 19 ze dne 9.1.2002 bylo každoročně předkládáno do vlády ČR hodnocení  stavu 
plnění Koncepce 
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2.3.1 Hlavní strategické cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 

Koncepce respektuje regionální aspekt a význam cestovního ruchu; její cíle a opatření 

jsou stanoveny s ohledem na skutečnost, že cestovní ruch je  významným faktorem rozvoje 

regionů včetně těch, které jsou hospodářsky a sociálně problémové. Systém priorit  Koncepce 

vychází z předpokladu, že odvětví cestovního ruchu je jedním z mnoha nástrojů regionální 

politiky. Koncepce je rovněž východiskem pro zpracování Integrovaného operačního 

programu (IOP) a regionálních operačních programů (financovaných ze strukturálních fondů 

EU) v oblasti cestovního ruchu, jež tvoří  významné nástroje její realizace. Současně bude 

sloužit i k inovaci rozvojových programů cestovního ruchu v jednotlivých krajích České 

republiky. 

Hlavní strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách:

 Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního 

ruchu.

 Priorita  2:  Rozšiřování  a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

 Priorita  3:  Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů.

 Priorita  4:  Vytváření organizační struktury cestovního ruchu.

2.3.2 Implementace Koncepce

Z hlediska implementace má Koncepce tři roviny. První rovina je dána realizací 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v programovacím období 2007 – 2013. 

Koncepce je v tomto období implementována především prostřednictvím systému operačních 

programů, vztahujících se k cestovnímu ruchu. Opatření na národní  a nadnárodní úrovni jsou

realizována prostřednictvím Integračního regionálního programu (IOP), ve kterém je 

alokováno na rozvojové aktivity v oblasti cestovního ruchu 60,6 mil. EU z Evropského fondu 

regionálního rozvoje, a jehož Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Opatření s regionálním dosahem jsou realizována prostřednictvím Regionálních operačních 

programů (ROP), ve kterých je na rozvojové aktivity v oblasti cestovního ruchu alokováno 

845,1 mil. EU z Evropského fondu regionálních rozvoje, a jejichž řídícími orgány jsou 

Regionální rady na úrovni regionů soudržnosti (NUTS 2). [11]
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Míra úspěšnosti využití předpokladů pro faktický růst cestovního ruchu závisí v prvé 

řadě na funkčním systému řízení tohoto sektoru na všech úrovních, národní počínaje  a místní 

konče. Úlohy veřejné správy na jednotlivých úrovních územní správy  lze charakterizovat 

takto:

Stát

Stát ze zákona zodpovídá za strategii regionálního rozvoje, která by měla řešit celkový pohled 

státu na regionální rozvoj, včetně cestovního ruchu a jeho podpory. Vzhledem k významným 

dopadům odvětví cestovního ruchu na regionální rozvoj, trh práce, malé a střední podnikání, 

obchod, kulturu, dopravu, životní prostředí, zdravotnictví, diverzifikaci činností ve 

venkovském prostoru a infrastrukturu a jeho citlivosti k vnějším zásahům, je klíčovým 

úkolem Ministerstva pro místní rozvoj ČR zabezpečit koordinaci a návaznost koncepčních 

dokumentů a legislativních norem zodpovědných resortů za účelem vytvoření potřebných 

vztahů a vazeb mezi klíčovými subjekty.

Kraje 

Povinností a zodpovědností krajů je ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, realizace rozvoje kraje. Na jeho základě jsou pořizovány Programy 

rozvoje krajů, zahrnující i oblast rozvoje cestovního ruchu, územně plánovací dokumentaci a 

územně analytické podklady, v rámci kterých je problematika cestovního ruchu řešena. Na 

Program rozvoje územního obvodu kraje pak navazují strategie rozvoje v konkrétních 

oblastech. Většina krajů má na základě Programu rozvoje zpracovánu strategii (koncepci nebo 

program) rozvoje cestovního ruchu7. Garance cestovního ruchu na území kraje vyplývá ze 

zákona a souvisí s odpovědností za územní rozvoj celého kraje, včetně podpory soukromého 

podnikání.

Sdružení obcí

Spolupráce obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, může nabývat mnoha podob a zákon jim neukládá žádné povinnosti. Může se tak 

jednat o svazky obcí, sdružení s právní subjektivitou i bez právní subjektivity, mohou to být 

agentury, které působí podnikatelským způsobem. Sdružení mohou podporovat konkrétní 

produkty cestovního ruchu, které vytváří na jejich území podnikatelské subjekty. Měly by být 

                                               
7název se liší podle kraje



9

garantem činnosti a propojování informačních centrech, rozvoje služeb v cestovním ruchu,

sběru informací, prezentace mikroregionů, včetně marketingu. Právě na této úrovni by měla 

být stěžejní spolupráce veřejnoprávních subjektů s podnikatelskými subjekty.

Obec

Povinností a zodpovědností obcí je ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, všestranný rozvoj území obce. S tím souvisí i územní příprava 

v celé šíři od pořízení příslušné územně plánovací dokumentace, přes realizační záměry až po 

různé strategické nebo rozvojové plány. V návaznosti na to má obec možnost realizovat na 

svém území vybudování infrastruktury, včetně turistické, podporovat investice, ať už vlastní 

nebo dalších subjektů, které řeší konkrétní problémy cestovního ruchu.

2.4 Moderní nástroje na podporu cestovního ruchu v regionech

Jako klíčový nástroj řízení cestovního ruchu v regionech (destinaci8) lze jednoznačně 

označit fungující partnerství soukromého, veřejnoprávního a neziskového sektoru s občany 

regionu. V destinaci je velmi důležitá spolupráce všech zainteresovaných právnických i 

fyzických osob s místní veřejnou správou. Ta reprezentuje v obci či regionu celou komunitu, 

a musí tudíž usilovat o trvalé hledání a řešení společných problémů a dosažení společných 

cílů. Partnerství sdružuje a znásobuje energii a vkládané prostředky zúčastněných subjektů 

(místních obyvatel, správy, podnikatelů, neziskových organizací atd.); je na něm závislá 

kvalita výsledného produktu.

Z pohledu návštěvníků jsou služby cestovního ruchu, které poskytují podnikatelské

subjekty i subjekty veřejné správy komplementární a navzájem se do jisté míry podmiňující. 

V případě, že v této síti některá služba funguje špatně nebo vůbec, má to pochopitelně dopady 

na další provozovatele služeb cestovního ruchu a v konečném důsledku na rozvoj cestovního 

ruchu v celé destinaci.

Dlouhodobě může eliminovat tato negativa jedině kvalitní systém řízení cestovního 

ruchu na všech rozhodovacích úrovních. Tento systém musí v sobě obsahovat vnitřní 

                                               
8 Cílové místo, které může označovat turistickou lokalitu, region, stát, skupinu zemí a dokonce kontinent. 
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provázanost, vymezené kompetence a odpovědnost na jednotlivých úrovních 

územněsprávních celků vycházejících z legislativních norem. 

Základnou cestovního ruchu je území, které disponuje primárními podmínkami pro 

jeho rozvoj – přírodními, kulturními, infrastrukturou cestovního ruchu, systémem služeb pro 

cestovní ruch. Na atraktivity v cílovém místě se nabalují služby, jako je ubytování, 

stravování, doprava, průvodcovské služby atd., které společně vytvářejí produkt destinace. 

Atraktivity mají často unikátní povahu danou přírodním prostředím, kulturními památkami 

nebo se jedná o aktivity, jakými jsou nejrůznější sportovní a kulturní akce. Jednotlivé 

subjekty si pak v rámci platformy partnerství nekonkurují, ale spoluvytvářejí ucelenu nabídku 

svého regionu, která je dobře uplatnitelná na trhu cestovního ruchu. Při účinné kooperaci 

vznikají synergické efekty, dochází k efektivnějšímu využívání prostředků, implementaci 

inovací, zavádění nových metod řízení a tím lze lépe čelit narůstající konkurenci i dopadům 

na životní prostředí. [1]

2.4.1 Destinační management

V moderním strategickém řízení cestovního ruchu vyspělých států je již řadu let 

úspěšně uplatňován systém řízení nazývaný destinační management. Tento inovativní nástroj 

řízení je na jedné straně zmiňován  snad ve všech krajských/regionálních programech rozvoje 

cestovního ruchu  v ČR jako základ pro fungování regionálního cestovního ruchu, není však 

definován přesně jako činnost, ani jako financování. Jedná se o soubor technik, nástrojů a 

opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím 

procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou 

udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka 

kvality, společný (sdílený) informačně-rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění 

výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého 

a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací.9  

Vlivy cestovního ruchu nejznatelněji ovlivňují zejména územní celky a je proto velmi 

žádoucí, aby byla podpora cestovního ruchu předmětem nejen státní správy, ale i správy na 

úrovni územních samosprávných jednotek. Každá územní jednotka má jiné přírodní a kulturní 

                                               
9 Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR ČR 2002
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podmínky, má jiný potenciál k rozvoji cestovního ruchu a disponuje také jinou vybaveností. 

Pro stát by tak bylo velmi náročné zohledňovat specifika a potřeby každého území v rámci 

podpory rozvoje cestovního ruchu. Proto je velmi důležité, aby se podpora rozvoje cestovního 

ruchu realizovala zejména na úrovni územních jednotek, které nejlépe znají svoje potřeby, 

potenciál a specifika. Příliv finančních prostředků do oblasti cestovního ruchu z veřejných 

zdrojů může zakládat riziko veřejné podpory. [1]

2.5 Veřejná podpora

Podle č. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství se jedná o každou 

podporu, poskytnutou v jakékoliv formě z veřejných prostředků, která narušuje, respektive 

může  narušit hospodářskou soutěž tím, že znevýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví 

výroby, a která ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Aby se jednalo o veřejnou 

podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání 

prostředků) veřejných rozpočtů, kde jsou dle Evropské Komise zařazeny i prostředky ze 

strukturálních fondů. Pokud některý z těchto znaků není splněn, o veřejnou podporu se 

nejedná. 

2.5.1 Rozhodující faktory pro posouzení veřejné podpory

V případě posuzování veřejné podpory nezáleží  na právní formě předkladatele 

projektu, ale na charakteru projektu.

Podstatným znakem je, že subjekt vykonává určitou aktivitu se ziskovým účelem. Za 

veřejnou podporu by tak bylo možné považovat i opatření v podobě dotace poskytnuté obci 

jako územně samosprávnému celku, a to např. na rekonstrukci restaurace či penzionu, jejímž 

provozovatelem je právě tato obec.

Ne vždy však je podmínka ziskovosti činnosti podniku určující, neboť podnikem 

jsou nejenom subjekty, jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisk, ale také subjekty, které se 

pohybují na konkurenčním trhu. Ve smyslu práva EU tak mohou být příjemci veřejné 

podpory subjekty jak soukromého tak i veřejného sektoru, ziskové i neziskové organizace, 

případně též zájmová sdružení nebo výzkumná střediska. Z definice veřejné podpory je 

vyloučena podpora jednotlivců (fyzických osob, nikoliv však podnikatelů). 
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2.5.2 Posouzení veřejné podpory

   Závazně rozhodnout, zda podpora poskytnutá příjemci představuje či nepředstavuje 

veřejnou podporu, může pouze Evropská komise. Je vždy na odpovědnosti příjemce, že mu 

byla podpora poskytnuta v souladu s pravidly veřejné podpory, a že se nejedná o zakázanou 

veřejnou podporu. Před poskytnutím podpory by proto příjemce měl poskytovali dotace 

doložit průkazné informace o charakteru projektu a předpokládaných výsledcích jeho 

realizace ve vztahu k již existujícímu trhu. Uvedení neúplných, zkreslených či nepravdivých 

údajů může mít za následek nesprávné klasifikování projektu a poskytnutí nezákonné veřejné 

podpory, kterou je příjemce povinen vrátit.  

Poskytovatelé dotací musí velice dobře problematiku veřejné podpory ovládat, 

zejména proto, aby byli schopni vyhodnotit, zda v rámci jejich operačního programu hrozí 

příslušné riziko. Následně musí nastavit takový právní mechanismus, aby bylo možné dotaci, 

která splňuje znaky veřejné podpory, poskytnout. Zároveň však žadatelé těchto dotací musí 

být s tímto institutem také dobře seznámeni, neboť v případě poskytnutí zakázané veřejné 

podpory leží dle současné právní úpravy veškerá odpovědnost na bedrech právě žadatelů -

příjemců.

2.5.3 Podpora státu či ze státních prostředků

Pojem „stát“ můžeme v podmínkách ČR ztotožnit s pojmem „veřejná správa“. Pod 

pojmem „stát“ si představujeme nejen členské státy EU a jejich orgány, ale i jednotky územní, 

místní či regionální samosprávy, případě další subjekty, které jsou veřejnou správou  přímo 

či nepřímo kontrolovány apod. Za  „státní prostředky“  je tak  možné označit  rovněž 

prostředky různých státních fondů, právnických osob pod přímou či nepřímou kontrolou státu 

či samosprávných korporací, ale i prostředky dalších právnických osob, které byly pověřeny 

redistribucí veřejných prostředků10, či např. prostředky, jejichž výběr je ukládán zákonem 

(odvody sociálního a zdravotního pojištění) apod. Rovněž  i poskytování prostředků 

ze strukturálních fondů EU poléhá  pravidlům o veřejné podpoře.

                                               
10Např.  privátní banka, která financuje programy podpory MSP, na něž získává prostředky ze státního rozpočtu.
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Forma poskytnutí  podpory není rozhodující a může nabývat různých podob – od  

přímé finanční podpory ve formě grantů či dotací, přes zvýhodněný prodej majetku 

z vlastnictví veřejnoprávních subjektů, až po např. selektivní odpouštění veřejných plateb

(odvody za sociální či zdravotní pojištění) či poskytnutí zvýhodněného úvěru apod.

2.5.4 Narušení hospodářské soutěže

Tento znak úzce souvisí se znakem výhody určitému podniku či odvětví výroby. Je 

možné konstatovat, že prakticky každá výhoda je způsobilá narušit soutěž.  V tomto směru 

totiž pro naplnění znaku veřejné podpory postačí pouze potencionální hrozba narušení 

hospodářské soutěže, kterou může představovat třeba i podporování ekonomické aktivity, 

která sice není v konkrétním případě vykonávána za účelem zisku, ale teoreticky ji lze tržně 

vykonávat (dochází ke zvýhodnění příjemce podpory, které by za běžných tržních podmínek 

nezískal).

Vždy je tedy nutné posoudit, zda pro danou aktivitu, která má být z veřejných 

prostředků podpořena, existuje ekonomická konkurence. Jde o tzv. analýzu relevantního 

trhu11.

2.5.5 Veřejná podpora podle českých právních předpisů

Otázka veřejné podpory začala být  pro Českou republiku aktuální okamžikem 

přijetí Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.12 Tímto aktem se Česká 

republika zavázala mimo jiné  k  zabezpečení transparentnosti v oblasti veřejné podpory, a to 

prostřednictvím pravidelného informování o rozdělování, struktuře a celkové částce 

poskytnuté podpory.  Následně byla přijata rovněž i Prováděcí pravidla pro aplikaci 

ustanovení o hospodářské soutěži uvedených v Evropské dohodě o přidružení.

                                               
11 Relevantní trh se vymezuje věcně a prostorově. Věcně zahrnuje relevantní trh veškeré výrobky nebo služby, 
které jsou spotřebiteli považovány z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné. 
Prostorově je trh vymezen územím, na kterém jsou zaměnitelné výrobky a služby za srovnatelných podmínek 
poptávány a nabízeny.

12 Dohoda byla přijata v Lucemburku dne 4. října 1993 podpisem Závěrečného aktu, v platnost vstoupila dne 1. 
února 1995, viz čl. 64 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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S účinností od 1. 5. 2000 byla zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen 

„zákon o veřejné podpoře“) úprava tohoto institutu zavedena přímo do českého právního 

řádu. Tento právní předpis vymezoval v souladu s čl. 87 odst. 1  Smlouvy o ES základní 

znaky veřejné podpory, stejně jako stanovil podmínky, za kterých je možné jinak zakázanou 

podporu poskytnout, a zejména upravoval postavení Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže13 jako ústředního orgánu na úseku posouzení problematiky veřejné podpory v České 

republice. Vstupem ČR do EU došlo na poli poskytování veřejné podpory k zásadním 

změnám. Zákon o veřejné podpoře ztratil svůj účel, neboť pravomoc posuzovat slučitelnost 

veřejné podpory, poskytované na území ČR se společným trhem, přešla tímto okamžikem  

z národního orgánu – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi.

Vlastní úprava veřejné podpory, včetně legální definice klíčových pojmů a vymezení 

základních procesních postupů, je obsažena přímo v komunitárním právu, které je pro Českou 

republiku přímo aplikovatelné. Prostřednictvím národní legislativy jsou v oblasti veřejné 

podpory upravena pouze některá implementační ustanovení, týkající se procesních a 

kompetenčních otázek a dále otázek, jejichž vnitrostátní úpravu Nařízení přímo výslovně 

vyžaduje.

3. Možnosti podpory cestovního ruchu z veřejných prostředků v regionu 

Moravskoslezsko

3.1 Fondy Evropské unie

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských 

států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Česká republika patří mezi 

chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých 

obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR. V České republice směřuje podpora 

do tzv. regionů soudržnosti14 .

                                               
13 Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
14 V ČR se jedná o sdružené kraje, které vytvářejí větší celky, jejich území je totožné s územními statistickými 
jednotkami NUTS 2
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Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. 

Dotace jsou poskytovány na rozvojové projekty, které mají širší sociální nebo 

ekonomický přínos; projekty, přispívající např. ke vzniku inovací, rozvoji lidských zdrojů, 

k revitalizaci prostředí, posílení konkurenceschopnosti ČR, apod. 

Evropské prostředky jsou rozděleny do tří fondů.

 Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

 Evropského sociálního fondu

 Fondu soudržnosti (FS)

3.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Tento fond je zaměřen na posilování hospodářství členských států, malé a střední podniky, 

infrastrukturu, rozvoj technologií a inovací, ochranu a zlepšování životního prostředí apod.

3.1.2 Evropský sociální fond (ESF)

ESF podporuje oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, sociální programy členských 

států, pomáhá rizikovým skupinám obyvatel na trhu práce, apod.

3.1.3 Fond soudržnosti

Tento fond financuje velké projekty v oblasti dopravy a životního prostředí.

Každá členská země musí mít vypracovany strategické dokumenty, v nichž navrhuje oblasti, 

kam chce směřovat prostředky z fondů EU. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je základní programový dokument, obsahující 

cíle, priority a zaměření strukturální pomoci v ČR v období 2007 – 2013. Strategie NSRR se 

realizuje pomocí operačních programů, které již obsahují konkrétní dotační tituly. V období 

2007 – 2013 je v ČR vyhlášeno celkem 24 operačních programů, které se dále dělí na 

tématické, regionální, programy pro Prahu a programy Evropské územní spolupráce. [14]
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Tabulka č. 3.1 Operační programy na období 2007 – 2013 

OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 ŘÍDÍCÍ ORGÁN

OP Podnikání a inovace ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Doprava ministerstvo dopravy
OP Životní prostředí ministerstvo životního prostředí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost ministerstvo práce a sociálních věcí

OP Vzdělávání pro konkurenceschoponost
ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy

OP Výzkum a vývoj pro inovace
ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy
Inegrovaný operační program ministerstvo pro místní rozvoj

Tématické OP                                                                                                                           

OP Technická pomoc ministerstvo pro místní rozvoj
ROP NUTS II Jihovýchod Regionální rada Jihovýchod, Brno

ROP NUTS II Jihozápad
Regionální rada Jihozápad, České 

Budějovice

ROP NUTS II Moravskoslezsko
Regionální rada Moravskoslezsko, 

Ostrava

ROP NUTS II Severovýchod
 Regionální rada Severovýchod, 

Hradec Králové

ROP NUTS II Severozápad
Regionální rada Severozápad, Ústí n. 

Labem

ROP NUTS II Střední Čechy Regionální rada Střední Čechy, Praha

Regionální OP (ROP)

ROP NUTS II Střední Morava
Regionální rada Střední Morava, 

Olomouc
OP Praha Konkurenceschponost Magistrát hl.m. Prahy

OP Praha OP Praha Adaptabilita Magistrát hl.m. Prahy
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
INTERACT II

Evropská územní spolupráce

ESPON 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/srop ze dne 19.3.2009
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3.2 Společný regionální operační program 

Společný regionální operační program15 byl souhrnným dokumentem, zahrnujícím

priority sedmi regionů soudržnosti16, které mohly  být v období 2004 – 2006 podporovány ze 

strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.

Důraz v rámci SROP byl kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického 

rozvoje regionů, který vycházel z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. 

Program byl založen na eliminaci faktorů, které překážely rozvoji potenciálu regionu a na 

využití výhod, které poskytovaly příležitosti pro ekonomický růst. 

SROP podporoval především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české 

legislativy spadaly do působnosti obcí nebo krajů. Tímto se tento program odlišoval od 

zbývajících operačních programů, které se zaměřovaly na realizaci opatření, jež byly

z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představovala

priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit, které měly místní či 

regionální charakter, byly podporovány i aktivity, které měly horizontální či nadregionální 

charakter. [5]

3.2.1 Typologie projektů ve SROP

V rámci SROP byly realizovány dva typy projektů. Jednalo se o individuální projekty 

a grantová schémata.

Individuální projekty

Jednalo se o projekty, jejichž předkládání a realizace se řídila přímo dokumenty 

vydanými MMR – tzn. programovým dokumentem SROP, programovým dodatkem, dále pak 

příručkou pro žadatele a příjemce. Taktéž jejich administrace ze strany zprostředkujícího 

subjektu se řídila těmito dokumenty. Zjednodušeně řečeno, zde si zprostředkující subjekt 

nemohl upravit podmínky vyhlašování výzev, zaměření projektů či jejich realizaci dle 

specifik svého regionu; postupovalo se pouze podle pravidel, daných MMR17. 

                                               
15 Dále jen SROP
16 Celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy
17 Ministerstvo pro místní rozvoj
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Grantová schémata

V některých opatřeních SROP byla jednotlivým zprostředkujícím subjektům18 (ZS) 

dána určitá volnost si vybrané opatření přizpůsobit svým potřebám a vyhlásit tzv. grantové 

schéma. Určený ZS nejprve připravil grantové schéma, kde  určil vlastní pravidla předkládání 

akcí19 (např. bližší specifikaci zaměření daného opatření, výši podpory, předkládané přílohy 

apod.) Základní podmínkou bylo však to, že pravidla dané ZS budou v souladu s pravidly 

určenými ve SROP. Připravené grantové schémata pak schvalovalo MMR a realizace 

schváleného grantového schématu byla pak již na daném ZS. Ten vyhlásil výzvu, přijímal, 

hodnotil a vybíral projekty, vybraným projektům pak poskytoval finanční prostředky a 

kontroloval jejich realizaci. 

Seznam opatření, která byla realizována formou individuálních či nadregionálních 

projektů a seznam opatření, která mohla být realizována formou grantových schémat uváděl

Programový dodatek SROP20. [5]

3.2.2 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu

V rámci SROP byla cestovnímu ruchu věnována priorita 4, která se dále dělila na 

Opatření 4.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu a na Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch. Opatření 4.1 , které bylo zaměřeno na služby cestovního ruchu V ČR, mělo 

pomalejší nástup z důvodu menší absorpční kapacity a také komplikovanější implementace.

Také aktéři v cestovním ruchu nebyli dostatečně zběhlí v propagaci svých aktivit v cestovním 

ruchu.  Proto byla část finančních prostředků převedena do absorpčně silnějšího opatření 4.2. 

[5]

3.2.2.1 Opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

V tomto opatření byly podporovány subjekty, které rozvíjely služby v oblasti cestovního 

ruchu. Mezi tyto služby bylo možno zahrnout akce, spojené např. s vytvářením partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, podporou marketingových studií, podporou účasti na 

veletrzích a wokrshopech cestovního ruchu, podporou tvorby propagačních materiálů apod. 

                                               
18 V případě SROP jsou zprostředkujícími subjekty určenými pro vyhlašování grantových schémat kraje a 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
19 V rámci grantových schémat jsou  projekty nazývány akcemi.
20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, Společný regionální operační program České republiky na 
léta 2004-2006: Programový dokument. Praha, prosinec 2003. Schválená verze.165 s.
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Neinvestiční podpora byla poskytována na uhrazení nákladů, spojených s poskytováním 

uvedených služeb. Opatření bylo dále rozděleno na další dvě podopatření, a to na: 

 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu; tady byly podporovány aktivity, 

které se významně týkaly přirozených turistických regionů na území alespoň dvou 

NUTS II, případně celého území ČR. Jednalo se především o tvorbu a uplatňování 

národních standardů kvality služeb cestovního ruchu. Podopatření bylo realizováno 

výhradně formou individuálních projektů a podpora se týkala pouze veřejných 

subjektů, nebyla zde poskytována veřejná podpora podnikům.

 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Podpora byla zaměřena 

zejména na tvorbu propagačních materiálů, propagační kampaně pro medializaci 

regionů, tvorbu produktů cestovního ruchu, marketingové studie, apod. pro veřejný i 

podnikatelský sektor. Malým a středním podnikatelům byla poskytována veřejná 

podpora malého rozsahu, která byla kompatibilní s pravidlem de minimis.21 [5]

Graf č. 3.1.Vývoj financování priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
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Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007 Společný regionální program

3.2.2.2 Absorpční kapacita a schválené projekty

Do 31. 12. 2007 bylo přijato v celé ČR 855 žádostí o dotaci v objemu veřejných 

rozpočtů 78,4 mil. EUR. Nejvíce předložených žádostí o dotaci v regionálním podpoření 

                                               
21 Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de 
minimis.
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„Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu“ zaznamenali Moravskoslezský a 

Ústecký kraj. 

O opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch nebyl v některých regionech 

dostatečný zájem. Z tohoto důvodu realizoval Řídící orgán v průběhu implementace podpůrná 

opatření, např. snížení minimální hranice způsobilých výdajů, apod. Dále došlo k přesunu 

části finančních prostředků do dalšího opatření. Přes tyto skutečnosti dosáhl nakonec převis 

poptávky finančních prostředků z předložených žádostí o dotaci vzhledem k alokaci obou 

podopatření 209%. 

Celkově bylo ke konci roku 2007 schváleno 348 projektů. Na úrovni regionálních  

grantových schémat byla uzavřena smlouva mezi kraji a konečnými uživateli na 326 projektů.

[5]

3.2.2.3 Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

V tomto opatření byly podporovány investiční projekty, které byly zaměřené na rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch. Jednalo se především o projekty kongresového, lázeňského, 

kulturního a cestovního ruchu a ekoturismu, vybudování celostátního informačního systému, 

revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, rozvoj 

místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu, rozvoj kapacit podniků 

působicích v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit a doplňkové 

infrastruktury), výstavba či obnova vybavenosti v odvětví sportu, rekreace, lázeňství, obnova 

a rozvoj turistických stezek, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení. 

Podpora byla zaměřena tedy na investice, které generují příjem pro region, přitahují 

turisty a jsou součástí integrovaného regionálního nebo národního plánu rozvoje cestovního 

ruchu.  I toto opatření bylo rozděleno na dvě podopatření:

 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Podporovány byly projekty 

nadregionálního významu s podstatným ekonomickým  dopadem. Individuální 

projekty předkládaly veřejné subjekty a byly zaměřeny např. na výstavbu a obnovu 

lázeňské infrastruktury, výstavbu a obnovu kongresových hotelů, rekonstrukce a 

obnovu památek, a další. Podnikatelským subjektům byla podpora realizována formou 

nadnárodního schématu veřejné podpory.
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 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Tady mohly být 

podpořeny projekty, které byly zaměřeny na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 

na obnovu památek s využitím pro cestovní ruch, rozvoj cyklostezek, naučných 

stezek, turistických středisek, apod. Toto podopatření bylo relizováno formou 

individuálních projektů, kde žadateli byly veřejné subjekty, a formou schémat veřejné 

podpory pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu. [5]

3.2.2.4 Absorpční kapacita a schválené projekty

Do 31. 12. 2007 bylo přijato v rámci tohoto opatření celkem 1 108 žádostí o dotaci 

v objemu veřejných zdrojů 829, 3 mil. EUR. Nejvíce předložených žádostí  o dotaci opět 

zaznamenali v kraji Moravskoslezském (158 žádostí) a v kraji Ústeckém (102 žádostí). 

Celkově byly vyhlášeny 2 výzvy pro veřejné subjekty a 1 výzva pro projekty nebo akce 

v rámci schématu veřejné podpory, realizované malým nebo středním podnikem 

v podopatření „Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu“.  V regionálním 

podopatření „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu“ bylo celkem 

vyhlášeno 6 výzev pro veřejné subjekty a 27 výzev pro projekty a akce v rámci schématu 

veřejné podpory, realizované malým nebo středním podnikem. Všechny tyto výzvy proběhly 

v roce 2006. V roce 2007 již žádné další výzvy nebyly vyhlášeny. Mezi potencionálními 

žadateli byl o opatření značný zájem, o čemž svědčí osminásobný převis poptávky.

V opatření 4.2 bylo k 31. 12. 2007 zamítnuto 432 individuálních projektů a akcí. 

Celkově bylo ke konci roku 2007 schváleno 108 projektů. Nejvíce schválených projektů 

zaznamenal Moravskoslezský kraj, dále pak kraj Středočeský. Nízká míra úspěšnosti 

v podopatření  „Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu“ byla dána 

především neuvěřitelně vysokým převisem poptávky nad alokací. Úspěšnost u individuálních 

projektů zde byla pouze 6%. Své projekty předložila celá řada žadatelů, více úspěšné však 

byly obce a svazky obcí. Projekty předložené v rámci akce schématu veřejné podpory,

realizované malým nebo středním podnikem, byly úspěšné ve 23 %. Žadateli byli drobní 

podnikatelé, malé a střední podniky a velké podniky. Nejúspěšnější pak byly malé a střední 

podniky s 10 schválenými projekty. V podopatření  „Podpora regionální a místní 

infrastruktury cestovního ruchu“ bylo předloženo 478 individálních projektů a 513 projektů 

v rámci schématu veřejné podpory, realizovaných malým nebo středním podnikem; schváleno 

pak bylo 80 individuálních projektů a 156 projektů, realizovaných malými nebo středními 

podniky.  [5]    
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Tabulka č. 3.2  Podpora  EU v mil. EUR na Prioritu 4  [4]

Název opatření, 
podpopatření

Podpora EU v mil. EUR

Opatření 4.1 Rozvoj služeb 
cestovního ruchu

36,024

Podopatření 4.1.1 Podpora 
nadregionálních služeb 

cestovního ruchu

18,012

Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních 
a místních služeb 
cestovního ruchu

18,012

Opatření 4.2 Rozvoj 
infrastruktury pro 

cestovní ruch

72,06

Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální 
infrastruktury ČR

36,03

Podopatření 4.2.1 Podpora regionální a 
místní infrastruktury 

ČR

36,03

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/srop ze dne 19.3.2009
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Graf č. 3.2 Podpora Priority 4 v mil. EU

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007 Společný regionální program                                                                                   

1-  Opatření 4.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu                                                                                                               

2 - Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu                                                                   

3 - Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu                                                         

4 - Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch                                                                                               

5 - Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury ČR                                                                                            

6 - Podopatření 4.2.1 Podpora regionální a místní infrastruktury ČR

Cílem SROP bylo především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality 

života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu 

pracovních míst v regionálním i místním měřítku.

V novém programovém období na aktivity SROP navazují v jednotlivých regionech 

soudržnosti tzv. Regionální operační programy.

  3.3 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, schálené pro roky 2007 – 2013, 

které jsou výhradně svěřeny regionu soudržnosti Moravskoslezsko, lze čerpat prostřednictvím 

Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále  ROP Moravskoslezsko). 

Hlavním cílem programu je přispět k celkovému rozvoji regionu soudržnosti 
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Moravskoslezsko, který je územně totožný s Moravskoslezským krajem. Pro období 2007 –

2013 je pro ROP Moravskoslezsko ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno 716,09 

mil. EU, což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o 

dalších 126,37 mil. EU. 

ROP Moravskoslezsko je tématicky rozčleněn do čtyř základních prioritních os:

 Regionální infrastruktura a dostupnost,

 Podpora prosperity regionu,

 Rozvoj měst,

 Rozvoj venkova.

Každá prioritní osa pak dále obsahuje konkrétní oblasti podpory, respektive dílčí oblasti 

podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny, a kdo může být oprávněným příjemcem dotace.

Projekty do ROP Moravskoslezsko může předkládat široké spektrum žadatelů, jejichž 

příslušnost k dané oblasti podpory je určena přímo v operačním programu, konkrétněji pak 

v Prováděcím dokumentu ROP Moravskoslezsko, který podrobně popisuje jednotlivé 

podporované aktivity; jeho tvorba byla průběžně konzultována s odborníky i veřejností, např. 

formou kulatých stolů. O zájmu veřejnosti svědčí i více než sto připomínek, zaslaných 

Regionální radě na jaře 2007, které byly využity při dalším rozpracování dokumentu. Žadateli 

mohou být například  kraj, obce, svazky obcí a organizace, zřizované nebo zakládané krajem 

či obcemi, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové 

organizace, podnikatelé a další. Dotace lze čerpat na projekty, které jsou realizovány na území 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko a  které mají prokazatelně úplný a převažující vliv na 

region Moravskoslezsko. Rozhodující je místo realizace projektu nebo jeho vliv, nikoliv sídlo 

(místo podnikání) žadatele. [4]

Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Regionální rada má tři  orgány:

 Výbor Regionální rady,

 Předseda Regionální rady,

 Úřad Regionální rady.
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Výbor Regionální rady

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jsou zvoleni z řad 

zastupitelů Moravskoslezského kraje. Výbor jedná a rozhoduje o věcech, spojených s realizací 

Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Schvaluje zejména realizační a řídící 

dokumentaci ROP, dále opatření, která se týkají publicity a informovanosti o ROP, výběr 

projektů, kterým Regionální rada ze svého rozpočtu poskytne dotaci či návratnou finanční 

výpomoc, výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady, které 

jsou spojeny s realizací ROP a další záležitosti, pokud tak stanoví Jednací řád Výboru.  

Výboru je také vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu 

Regionální rady; stanoví také organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet Úřadu.

Předseda Regionální rady

Předseda je volen Výborem Regionální rady z řad svých členů a zastupuje Regionální radu 

navenek;  je také jejím statutárním orgánem. Mezi jeho úkoly patří svolávání a řízení zasedání 

Výboru Regionální rady. Ze své činnosti je zodpovědný Výboru Regionální rady; a v době 

jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda, který je taktéž volen Výborem Regionální 

rady z řad jeho členů. 

Úřad Regionální rady

Úřad  je výkonným orgánem Regionální rady. Zabezpečuje veškeré úkoly, které jsou spojené 

s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu. Výjimku tvoří záležitosti, které 

jsou přímo zákonem svěřeny Výboru Regionální rady.

Úřad také plní úkoly, které jsou spojené s organizačním, odborným a technickým 

zabezpečením činností Regionální rady. V čele Úřadu je ředitel Úřadu, který je podřízen 

předsedovi Regionální rady. Ředitel  je jmenován na návrh předsedy Výborem Regionální 

rady. Ředitel  plní vůči zaměstnancům Regionální rady funkci statutárního orgánu 

zaměstnavatele, je nadřízený všem zaměstnancům a kontroluje jejich činnost.

Regionální operační program Moravskoslezsko je považován za jeden z nejlépe 

nastavených českých programů, prostřednictvím kterého je možné čerpat evropské dotace.22

[4]

                                               
22 David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady
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3.3.1 Plán výzev

Na konci každého pololetí je Výboru Regionální rady předložen ke schválení plán 

výzev k předkládání projektů na dvě další následující pololetí dopředu. V plánu výzev je 

uvedeno datum otevření i ukončení výzvy, předpokládaný celkový objem dotace, který bude 

na každou výzvu poskytnut, a stručný popis zaměření každé výzvy. Zveřejnění plánu výzev 

usnadňuje potencionálním zájemcům o podporu z ROP Moravskoslezsko plánování přípravy 

a realizace projektů. Plán výzev usnadňuje žadatelům správně načasovat přípravu projektů.

Díky hladkému průběhu vyjednávání programu s Evropskou komisí byla vyhlášena 

první výzva k předkládání projektů již na počátku září 2007. V této výzvě byl 

Moravskoslezským krajem úspěšně předložen projekt na rekonstrukci silnic v celkové délce 

32,3 km.

Rozdělení finančních prostředků a nastavení podmínek pro čerpání peněz 

z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko má za cíl směřovat dotace vyváženě 

do oblastí s největším přínosem pro rozvoj regionu Moravskoslezsko. [6]

3.3.2 Komunikace s klienty ROP Moravskoslezsko

Klienti ROP Moravskoslezsko mají možnost konzultovat své projektové záměry 

s odborníky z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to formou 

telefonní, elektronických a osobních konzultací. Nezbytnou součástí služeb je také webová 

prezentace, která obsahuje mnoho návodů a rad pro zpracování kvalitního projektu. [6]
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Tabulka č. 3.3 Schéma ROP Moravskoslezsko

Regioniální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Prioritní osy 1. Regionální 
infrastruktury a 
dostupnost

2. Podpora 
prosperity regionu

3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova

Oblasti podpory 1.1.Rozvoj regionální 
silniční dopravní 
infrastruktury

2.1 Infrastruktura veřejných 
služeb

3.1 Rozvojové póly regionu 4.1 Rozvoj venkova

1.2 Rozvoj a dostupnost 
letiště Ostrava

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 3.2 Subregionální centra

1.3 Rozvoj dopravní 
obslužnosti

2.3 Podpora využívání 
brownfields

1.4 Infrastruktura 
integrovaného záchranného 
systému a krizové řízení

2.4 Marketing regionu

Zdroj: Regionální operační program Moravskoslezsko

3.3.3 Informace o věcném pokroku operačního programu

ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. Od doby 

vyhlášení první výzvy v rámci ROP Moravskoslezsko ze 6. září 2007 bylo k 24. 11. 2008 

vyhlášeno 28 výzev k předkládání projektů s celkovou alokací dotace z rozpočtu Regionální 

rady ve výši 7 105,4 mil. Kč. Dále byla vyhlášena jedna výzva k předkládání Integrovaných 

plánů rozvoje měst (IPRM). [7]

3.3.4 Údaje o stavu realizace projektů ROP Moravskoslezsko

Tabulka č. 3.4 Údaje o stavu realizace projektů ROP MS

Z toho projekty:

Prioritní osa 

Podané 
žádosti 

o 
podporu 
celkem

V procesu 
hodnocení

Vyřazené 
během 

hodnocení a 
neschválené

Doporučené 
VRR k 

financování

S 
podepsanou 

smlouvou

Prioritní osa 1 24 1 9 10 4
Prioritní osa 2 149 107 24 7 11
Prioritní osa 3 47 0 16 31 0
Prioritní osa 4 157 58 50 14 35
Prioritní osa 5 8 0 0 1 7

ROP MS 
celkem 385 166

99 63 57
Zdroj: Zpráva o realizaci ROP Moravskoslezsko za období leden až říjen 2008 údaje ke dni 24. 11. 2008
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Ve 23 ukončených výzvách s plánovanou alokací 4 591,4 mil. Kč bylo předloženo 385 

projektů, požadujících dotaci v celkové výši 6 734,9 mil. Kč. K 24. 11. 2008 bylo 

doporučeno Výborem Regionální rady k financování 120 projektů. [7]

3.3.5 Oblast podpory 2.2  - Rozvoj cestovního ruchu 23

Dílčí oblast: 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 

doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Podpora je směřována na široké spektrum infrastrukturních projektů cestovního ruchu, 

jejichž cílem je zvýšení atraktivity regionu. U těchto projektů je podporováno zaměření na 

cílovou skupinu rodin s dětmi a na přilákání tuzemských i zahraničních turistů, kteří stráví na 

území regionu více než jeden den. 

Je podporována revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových 

památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu. U vybraných 

projektů i opatření, vedoucí k jejich zapsání na seznam UNESCO. Dále je podporována 

realizace nových a stávajících objektů, center, atraktivit zvyšujících atraktivitu regionu. 

Podpora je směřována dále do oblasti modernizace a rozvoje areálů zimních sportů, které mají 

předpoklady k celoročnímu využití, a to s ohledem na  jejich koncepční rozvoj a s důrazem na 

možnost jejich vzájemného propojování. Podporovány jsou rovněž projekty doprovodné 

infrastruktury, zpravidla jako součást komplexních projektů rozvoje infrastruktury cestovního 

ruchu.

Mezi podporované aktivity patří zejména:

 rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a 

kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu,

 podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící 

pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace,

 výstavba cyklistických stezek včetně doprovodné infrastruktury24,

 zřizování nových naučných turistických tras,

                                               
23 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013
24 Výstavba/rekonstrukce cyklostezek je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu
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 výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistika. [4]

Dílčí oblast: 2.2.2 Rozvoj a  zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

V této dílčí oblasti podpory je podporována výstavba nebo rekonstrukce ubytovacích 

zařízení, která povede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Podporovány jsou rovněž 

doprovodné služby ubytovacích zařízení a dobrá dostupnost k těmto zařízením. Podmínkou 

podpory je zlepšení poskytovaných služeb ubytovacího zařízení a jejich certifikace dle kritérií 

Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, stanovené Českou 

centrálou cestovního ruchu.

Mezi podporované aktivity patří například:

 výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu,

 zlepšení vybavení  pokojů dle požadavků certifikace,

 přehledné značení uvnitř i vně ubytovacího zařízení, informační systém,

 navýšení kapacity stravovacích prostor, modernizace kuchyně,

 modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení,

 vybavení pro základní servis,

 vzdělávání personálu,

 náklady na prvotní propagaci zařízení. [4]

3.3.6 Turistická informační centra a jejich podpora v Moravskoslezském regionu

Turistické informační centrum je jako součást organizace s řízení cestovního ruchu 

v destinaci v mnoha případech zásadním prvkem, který rozhoduje o tom, zda se turista 

v místě či regionu zdrží, nebo zda pouze projede. Moravskoslezský region má relativně 

dostatek turistických informačních center, jejichž kvalita je však mnohdy velmi rozdílná. 

V některých, především příhraničních částech Moravskoslezského kraje, nejsou turistická 

informační centra vůbec. 

Schopnost turistických regionů obstát v konkurenci je z velké části ovlivněna 

způsobem řízení a organizací cestovního ruchu v regionu. Kvalita práce a význam

destinačního managementu jsou podmíněny kvalitou spolupráce mezi subjekty, které 

vytvářejí nabídku cestovního ruchu v regionu. V kraji je nastartován systém destinačního 
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managementu, který však nepůsobí rovnoměrně ve všech turistických oblastech. Cestovní 

ruch v Moravskoslezském kraji, resp. jeho podpora, není dosud vhodně proorganizována 

(veřejný sektor – privátní sektor – neziskový sektor). Úroveň materiální a infrastrukturní 

základny cestovního ruchu je nedostatečná a schází širší nabídka konkrétních produktů 

cestovního ruchu, včetně produktů asociačních. Dopravní a informační infrastruktura je 

nedostatečná především v příhraničních oblastech. [4]

Dílčí oblast podpory: 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center

Podpora je zaměřena na rozvoj turistických informačních center a směřuje ke 

zvyšování kvality jejich služeb. Podporován je rovněž vznik nových turistických 

informačních center, především v příhraničních oblastech. Důraz je zároveň kladen na 

zapojení do celokrajského rezervačního a informačního  systému a certifikace infocentra dle 

standardů a metodiky České centrály cestovního ruchu.

Mezi podporované aktivity patří:

 modernizace vybavení (včetně IT),

 vzdělávání zaměstnanců,

 rekonstrukce prostor, příp. pořízení nemovitosti,

 vybavení a zařízení pro systémy veřejného informování turistů (světelné panely, 

obrazovky, web kamery),

 náklady na základní propagaci (zhotovení letáků o nabídce služeb turistického 

informačního centra) do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. [4]

Dílčí oblast podpory: 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovních ruchu 

Tato dílčí oblast podpory je zaměřena na dvě oblasti aktivit. První oblastí je podpora 

organizace destinačního managementu v aktivitách, které jsou společné celému turistickému 

regionu Severní Moravy a Slezska. Druhou oblastí, na kterou je tato dílčí oblast podpory 

zaměřena, jsou společné a koordinované aktivity sdružení na bázi partnerství soukromého a 

veřejného sektoru, která vznikají a realizují aktivity v turistických oblastech, definovaných 

v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a 

Slezska. Podporované projekty musí mít prokazatelně úplný nebo převažující územní vliv na 

region Moravskoslezsko (tj. území Moravskoslezského kraje).
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Podpora  organizace destinačního managementu  kraje – tj. podpora instituce, která 

bude koordinovat aktivity jednotlivých turistických oblastí, a prezentační a propagační 

aktivity turistického regionu Severní Moravy  a Slezska. Jedná se například o:

 vybavení pro činnost organizace destinačního managementu,

 vytváření nových partnerství v cestovním ruchu,

 zpracování a aktualizace marketingových a odborných studií na podporu 

rozvoje cestovního ruchu v regionu,

 vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační 

produkty turistického regionu,

 rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s trhy,

 využití již připravovaných produktů a jejich zformování do produktových 

balíčků do trhem požadované podoby,

 vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu.

Podpora koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech:

 vývoje a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační 

produkty turistických oblastí,

 vytváření nových širokých partnerství (sdružení cestovního ruchu)  a jejich 

propagace. [4]

3.3.7 Vazby Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na jiné operační 

programy a na program rozvoje venkova

Regionální operační program Moravskoslezsko je vytvořen tak, aby byl 

komplementární s tématickým operačním programům a s operačními programy přeshraniční 

spolupráce na česko-slovenské a také česko-polské hranici. Aktivity ROP Moravskoslezsko 

jsou rovněž komplementární k aktivitám Programu rozvoje venkova. Zejména v oblasti 

cestovního ruchu bude probíhá koordinace ROP Moravskoslezsko s Regionálním operačním 

programem Střední Morava, a to především formou konzultací a výměny informací na úrovni 

řídících orgánů obou Regionálních operačních programů. [4]
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3.3.8 Mezinárodní spolupráce

Moravskoslezský kraj, jehož území je zároveň region soudržnosti NUTSII

Moravskoslezsko, má navázány dlouhodobé partnerské vztahy s několika dalšími regiony 

členských zemí EU. Jedná se o regiony Katovice (Slezské vojvodství), Žilina  (Žilinský 

samosprávný kraj), Lotrinsko ve Francii a North-East v Anglii. Také ROP Moravskoslezsko 

podporuje meziregionální spolupráci s těmito regiony a to především v oblastech intervencí, 

které ROP Moravskoslezsko řeší. Umožňuje taktéž spolupráci s institucemi v jiných 

regionech, jestliže tato spolupráce přispěje k posílení kvality pomoci, kterou ROP 

Moravskoslezsko poskytuje. [4]

3.3.9 Podpora malých a středních podniků

V české legislativě nenalezneme vymezení pojmu „malý a střední podnik“. Tento 

pojem je vymezen pouze v platných předpisech EU a neodpovídá pojmu „podnik“ dle 

českého obchodního práva. Dle Nařízení Komise 800/2008 se za středního podnikatele 

považuje podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a splňuje i další kritéria stanovená 

v rámci Nařízení, tj. jeho roční obrat nesmí přesáhnout 50 mil. EUR, nebo bilanční suma 

roční  rozvahy nesmí přesáhnout 43 mil. EUR. Za malého podnikatele se považuje podnik, 

který zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nesmí přesáhnout 10 mil. EUR, nebo 

bilanční suma roční  rozvahy nesmí přesáhnout 10 mil. EUR. Za mikropodnik považujeme 

podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 2 mil 

EUR, nebo roční bilanční suma nepřekračuje 2 mil. EUR.

I když mikropodniky, malé a střední podniky hrají v evropském hospodářství ústřední 

roli a jsou hlavním zdrojem podnikatelských dovedností, inovací a zaměstnanosti, mají často 

potíže při získávání kapitálu nebo úvěru, hlavně v počáteční fázi. Jejich omezené zdroje 

mohou být omezením k přístupu k novým technologiím nebo inovacím. Proto patří podpora 

malých a středních podniků k jedné z priorit Evropské komise v oblasti hospodářského růstu, 

vytváření pracovních příležitostí a hospodářské a sociální soudržnosti. Jedním z možných 

příkladů, jehož prostřednictvím se Evropské společenství snaží podporovat malé a střední 

podniky, je např. stanovení vyšší míry intenzity regionální investiční podpory, jakož výjimky 

z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory pro malé a střední podniky v porovnání 

s velkými podniky. Regionální investiční podpora řeší nedostatky znevýhodněných regionů, 

podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. 
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Cílem této podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů

prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena 

na podporu počátečních investic.

Definice25 zavádí tři různé kategorie podniků. Každá z nich odpovídá určitému druhu 

vztahu, který může podnik mít k jinému podniku. Toto rozlišování je nezbytné, aby se získala 

jednoznačná představa o hospodářské situaci podniku a aby se vyloučily ty podniky, které 

nejsou skutečnými malými nebo středními podniky. Existují tři kategorie podniků:

 podniky nezávislé,

 podniky partnerské,

 podniky propojené.

Do první skupiny podniků řadíme ty, které jsou buď zcela nezávislé, nebo mají jedno či více 

menšinových partnerství (každé méně než 25 %) s jinými podniky. Jde o podniky nezávislé.

Pokud tento podíl nepřekročí 50 %, považuje se tento vztah za vztah mezi partnerskými 

podniky. Nad tímto stropem jsou podniky propojené. [13]

3.3.10 Financování projektů v rámci ROP Moravskoslezsko

Ve vyhlášené Výzvě, případně v Prováděcím dokumentu jsou vyjmenovány způsobilé 

výdaje v rámci jednotlivých oblastí podpory. Podrobnější popis naleznou žadatelé 

v Metodických pokynech. U výdajů, které nejsou uvedeny v dané oblasti podpory/dílčí oblasti 

podpory jako způsobilé, si  že žadatel si nemůže požádat o dotaci na krytí těchto výdajů. 

Ve Výzvě (Prováděcím dokumentu) je dále v rámci jednotlivých oblastí podpory 

upravena minimální a případně maximální hranice celkových způsobilých výdajů  projektu;

rozhodující je vždy údaj ve Výzvě. Celkové způsobilé výdaje projektů mohou být hrazeny ze 

dvou skupin zdrojů:

 veřejné zdroje,

 soukromé zdroje.

                                               
25 Dle Přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
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Veřejné zdroje

Vymezení veřejných zdrojů vychází z definice veřejných výdajů dle závazné Metodiky 

finančních toků Ministerstva financí ČR. Veřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází 

se státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu 

EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, aneb 

jakýkoli podobný výdaj, který pochází z rozpočtu veřejnoprávních subjektů, sdružení jednoho 

nebo více regionálních či místních orgánů. 

Veřejnoprávní subjekt  je založený nebo zřízený za účelem uspokojování potřeb obecného 

zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, má právní subjektivitu a je 

financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty nebo je těmito orgány řízen. Za veřejnoprávní subjekt označujeme  také právní 

subjekt, kde je v jeho správním, řídícím  nebo dozorčím orgánu více než polovina členů 

jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.     

Soukromé zdroje 

Za soukromé zdroje příjemce se považují zdroje subjektů, které nenaplňují definici 

veřejnoprávního subjektu. U subjektů, jejichž vlastní zdroje není možné považovat za veřejný 

výdaj, zajistí Regionální rada příslušné dofinancování z národních veřejných zdrojů, a to 

v rámci dotace z rozpočtu Regionální rady.  

Spolufinancování  ze strany příjemce

Spolufinancováním se rozumí jak vlastní zdroje příjemce, tak peněžní prostředky, které 

příjemce získá z jiných zdrojů. Struktura spolufinancování a jeho výše je závislá na právní 

formě příjemce, jeho vazbě na veřejné rozpočty, ale také na vlastní struktuře financování 

konkrétního projektu. Mohou nastat různé varianty spolufinancování, závazek příjemce však 

musí být vždy jasně formulován ve smlouvě. 

Výbor Regionální rady na svých zasedáních schvaluje projekty, které jsou předloženy 

na základě jednotlivých výzev k financování. Maximální výše dotace je rozlišena dle typu 

projektu a typu příjemce. Může se jednat o projekty bez veřejné podpory a nevytvářející 

příjmy; tady může být poskytnuta maximální výše dotace až ve výši  92,5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu; u projektů, které zakládají veřejnou podporu se ještě rozlišuje, 

zda se jedná o malý, střední či velký podnik. Tady se maximální výše dotace pohybuje 

v rozmezí od 40 % - 60% celkových způsobilých nákladů na projekt. Mezi projekty, u kterých
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se nejedná o veřejnou podporu, patří například rozšíření infrastruktury lyžařských tras a tras 

pro pěší turistiku a cyklisty v určité oblasti. Tyto trasy slouží bez rozdílu všem a jejich 

vybudování neohrožuje v činnosti jiný ekonomický subjekt.  V opačném případě, kdy by 

například uvedené turistické a cyklistické trasy byly vybudované pouze k určitému 

restauračnímu zařízení a dále by nenavazovaly na ostatní turistické a cyklistické trasy, jednalo 

by se o zvýhodnění daného restauračního zařízení na úkor ostatních restauračních zařízení, ke 

kterým by turistická a cyklistická stezka nevedla. V tom případě by bylo možné konstatovat, 

že se jedná o projekt s veřejnou podporou.

V případě poskytnutí dotace na daný projekt musí vždy příjemce  spolufinancovat 

projekt z vlastních zdrojů.  Příjemci mají několik možností, od vlastních úspor po možnost 

financování pomocí úvěru. Většina bank nabízí programy financování určené ke 

spolufinancování právě těchto projektů.  

Struktura financování celkových způsobilých výdajů u jednotlivých příjemců je 

znázorněna v následujících tabulkách. Pro názornost je v tabulkách vždy uváděna maximálně 

možná míra dotace a minimálně požadovaná míra podílu spolufinancování příjemce. [13]

Tabulka č. 3.5 Projekty bez veřejné podpory a nevytvářející příjmy
Celkové způsobilé výdaje

celkové Veřejné 
zdroje soukromé zdroje

spolufinancování příjemcePříjemce
dotace VZ 

příjemce soukromé zdroje

Veřejnoprávní subjekty 92,50% 7,50% 0%

Soukromé subjekty 92,50% 0% 7,50%

Zdroj: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013; Příručka pro žadatele
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Tabulka č. 3.6 Projekty zakládající veřejnou podporu
Celkové způsobilé výdaje

celkové Veřejné
zdroje soukromé zdroje

spolufinancování příjemcePříjemce
dotace VZ 

příjemce soukromé zdroje

Malý 60% 40% 0%

Střední 50% 50% 0%
Veřejnoprávní 

subjekty
Velký 40% 60% 0%

Malý 60% 0% 40%

Střední 50% 0% 50%
Soukromé 
subjekty

Velký 40% 0% 60%
Zdroj: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013; Příručka pro žadatele

3.4 Možnosti spolufinancování akcí veřejného a neziskového sektoru 

   

3.4.1 EU program Region

Česká spořitelna poskytuje svým klientům z řad veřejného a neziskového sektoru 

komplexní služby, spojené s financováním projektů v rámci finanční podpory z fondů EU 

s názvem EU program Region.

EU program Region se zaměřuje na čtyři základní oblasti:

- finanční a organizační poradenství,

- dotační a projektové služby,

- financování realizace projektu,

- pojištění projektu.

Finanční a organizační poradenství

Součástí programu je finanční poradenství; při rozhodování o základních parametrech 

se zaměřuje především na nastavení optimální struktury financování, základní propočet 

finančních toků. Dále zde můžeme najít přípravu podkladů pro rozhodování kompetentních 

orgánů, sledování termínů předkládání dokumentů a v neposlední řadě administrativní 

náležitosti, spojené s realizací projektu a poskytnutím dotace. 
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Dotační a Projektové služby

EU program Region České spořitelny nabízí také zprostředkování služeb zejména 

v oblasti přípravy projektu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci z fondů EU. Pomohou 

zákazníkovi vyhledat vhodný dotační titul a nastavit všechny důležité procesy tak, aby byla 

dotace přidělena, dále pomohou vypracovat daný projekt dle požadavků zadavatele na 

vyhotovení dokumentace, vyplnit žádost o dotaci a zajistit profesionální řízení projektu po 

dobu jeho realizace.

Financování realizace projektu

V rámci služeb EU program Region nabízí Česká spořitelna poskytnutí vhodného typu 

úvěru, a to na kteroukoliv část projektu (část krytou dotací nebo vlastní spoluúčast) a to až do 

100 % celkových nákladů na projekt. Program zajišťuje také nezbytné pojištění předmětu 

dotace. [9]

3.4.2 ČSOB Municipální konto

Jedná se nabídku spolufinancování projektů Československé obchodní banky. V rámci 

služeb zajišťuje komplexní zpracování a vyřízení žádosti o dotace převážně na principu 

„success free“, tj. platba za služby až pouze v případě  úspěchu. Jako jedna z prvních bank 

v ČR vyvinula speciální schéma financování těchto projektů s využitím dotací, které zahrnují 

nejen úvěry samotné, ale i přísliby úvěrů požadovaných státními orgány již při předkládání 

žádosti o dotaci.

ČSOB Municipální konto je určeno především pro potřeby měst, obcí a krajských 

úřadů. Představuje komplexní nabídku cenové a úrokově zvýhodněných služeb k pokrytí 

základních potřeb v  oblasti platebně zúčtovacího styku. Kromě všestrannosti a zacílení na 

konkrétní potřeby měst, obcí a krajů poskytuje banka také individuální servis, který zákazníků 

poskytuje firemní bankéř. [10]
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4. Zhodnocení projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu

NUTS II  Moravskoslezsko

4.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje

4.1.1 Poloha kraje 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky, přičemž 

k jejímu centru Praze je vzdálen zhruba 300 km vzdušnou čarou. Přepočteme – li tento údaj 

do přepravního času, pak činí pouze 1 hodinu letecky, 3 hodiny železnicí a 4 hodiny po 

silnici. Budeme-li vnímat kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici tří států téměř ve 

středu evropského prostoru velice výhodná. Pokud se zaměříme na celou Evropu, pak se 

region nachází mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a slovenskou 

Bratislavou. Sílu polohy celé oblasti se snaží ještě více zdůraznit regionální aktéři, kteří 

dlouhodobě usilují o propojení některých aktivit Moravskoslezského kraje, Žilinského 

samosprávného kraja a Województwa Śląskiego v určitých aktivitách s výhledem na 

vytvoření významného územního centra v celoevropském pohledu.

Příroda a celková rozmanitost je jednou z nejkrásnějších stránek Moravskoslezského 

kraje. Nekrásnější a přírodně nejcennějšími pohořími jsou Hrubý Jeseník a Moravskoslezské 

Beskydy s nejvyššími vrcholy Pradědem a Lysou horou. Mezi nimi se nachází velice pestrý 

kraj, kde je jednou z nejpěknějších oblastí Poodří s lužními lesy, mokřady a rybníky. Právě tři 

zmíněné oblasti jsou jedinými chráněnými krajinnými oblastmi regiony s celkovou rozlohou 

téměř 2 000 km². Beskydy mohou kromě své krásné přírody nabídnout řadu památek lidové 

architektury. Moravské Kravařsko - Poodří s říční nivou řeky Odry zpestřuje řada zámků, 

zřícenin hradů a tři nádherné městské památkové rezervace: Nový Jičín, Příbor a Štramberk. 

Ostravsko pak má svůj specifický a výjimečný charakter, daný tradicí hlubinné těžby černého 

uhlí. Tomu odpovídají četné technické památky aspirující díky své jedinečnosti na zápis do 

seznamu památek UNESCO. Region Opavského Slezska je sice úzkým pásem území, ale zato 

nabízí širokou paletu památek. Lákadlem jsou zde zejména zámky, historická města a také 

zachovalé vojenské pevnosti Jeseníky, jimž vládne místní dobrý duch hor Praděd, jsou 

oblíbeným cílem turistů a to nejen díky přírodním zajímavostem, ale také díky nejstarší 

úzkokolejce ve střední Evropě s parním vlakem. Těšínské Slezsko je malebným územím 

u hranic s Polskem. Rovinaté louky tu přecházejí přes zvlněné kopce až po horské hřbety 

Beskyd a Jablunkovského mezihoří. Významnou stránkou celého kraje je pak dlouhá historie 
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využívání léčivých pramenů a lázeňství řada lázeňských středisek je proslulá dokonce i za 

hranicemi České republiky. [12]

4.1.2 Administrativní členění kraje 

Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 na 

základě legislativy přijaté v roce 2000. Po jediné územní změně v roce 2005 má region 

rozlohu 5 427 km² a skládá se z celkem 6 dřívějších okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový 

Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. 

V kraji se nachází celkem 5 statutárních měst, 35 měst, 3 městyse a 256 obcí. Stav 

obyvatelstva regionu dne 31. 3. 2008 byl 1 249 897 obyvatel, což je nejvíce mezi kraji 

v České republice. Největší město Ostrava mělo k 31. 3. 2008 336 811 obyvatel. Dalšími 

významnými sídly jsou podle počtu obyvatel Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava nebo 

Třinec. [12]

4.1.3 Povrch kraje

Moravskoslezský kraj je lemován na západě, východě a částečně i jihu pohořími. 

Pohořím s nejvyšší horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník, které leží na západní hranici 

kraje. Na jihovýchodě a východě, při hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí 

Moravskoslezské Beskydy. Nejvyšší a hojně navštěvovaná je Lysá hora (1 323 m), známý je 

také Radhošť (1 129 m), kde se nachází pro letní i zimní turisty mnoho atrakcí. Jihozápadní 

část kraje tvoří nedotčené oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Mezi horami leží 

i níže položené oblasti, konkrétně nejjižnější výběžek Slezské nížiny, který je tvořen 

Opavsko-ostravskou pánví. Na ní dále na jihu navazuje přirozený krajinný koridor Moravská 

brána. Nižšími polohami protékají nejvýznamnější řeky Odra, Opava, Ostravice, Olše atd.

[12]

4.1.4 Obyvatelstvo

V Moravskoslezském kraji žije (31. 3. 2008) 1 249 897 obyvatel, z toho 638 072 žen 

a 611 825 mužů. Průměrný věk je 39,7 let. Nejvíce obyvatel žije v okrese Ostrava-město (336 

811), nejméně v okrese Bruntál (98 148). [8]
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4.1.5 Region kontrastů a příležitostí

Rozmanitý ráz regionu vytváří z Moravskoslezska  atraktivní místo pro bydlení. Také 

turisty přitahuje významně kulturně-historické bohatství, technické památky (zejména na 

Ostravsku, Karvinsku a Novojičínsku), připomínající průmyslovou historii regionu, rozmanitá 

atraktivní krajina a dostatek vhodných lokalit pro rekreaci a k rozvoji cestovního ruchu. Kraj 

disponuje také podmínkami pro další formy cestovního ruchu. Jedná se například o pěší 

turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, industriální, kongresovou, poznávací turistiku či pro 

nákupní cestovní ruch jako rozvíjející se specifickou formu cestovního ruchu. [4]

4.1.6 Cestovní ruch v regionu Moravskoslezsko

Pro cestovní ruch je k dispozici 469 ubytovacích zařízení, z toho 10 hotelů****, 242 

ostatních hotelů a penzionů, 16 kempů a 77 chatových osad a ubytoven. Celkem lze využít 

9 527 pokojů s 25 676 lůžky, 2 188 míst pro stany a karavany. Průměrná cena za 1 noc 

ubytování je 279 Kč. Kraj v roce 2007 navštívilo 642 916 hostů, z toho 510 870 z České 

republiky.  Hosté přenocovali v regionu celkem 2 036 206 krát.26

S výjimkou některých lokalit je v současné době v kraji relativní dostatek ubytovacích 

zařízení. Mnohé z nich však nedosahuje potřebné kvalitativní úrovně, včetně doprovodné 

vybavenosti dle evropských standardů. Řada ubytovacích zařízení není certifikována, a tedy 

standardně srovnatelná s ostatními zařízeními.

4.1.7 Rozvoj cestovního ruchu v regionu Moravskoslezsko

Dle monitoringu návštěvníků Moravskoslezského kraje přicestuje ročně 35 % turistů 

za návštěvou památek. V Moravskoslezském kraji existuje poměrně velké množství 

kulturních, technických a průmyslových památek,  z nichž mnohé nejsou vhodným způsobem 

využívány jako atraktivity cestovního ruchu. Některé tyto památky jsou vhodnými kandidáty 

pro zápis na seznam UNESCO.  Mnohým  z těchto památek však chybí další doprovodná 

infrastruktura (přístupové komunikace, parkovací plochy, sociální zařízení apod.) V regionu 

je trvalý nedostatek turistických atraktivit – zábavných, sportovních a návštěvnických center –

                                               
26 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2008
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celoročně využitelných a orientovaných zvláště na cílovou skupinu „rodiny s dětmi“, která je 

druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků. [4]

4.2 Vyhlášené výzvy  z Regionálního operačního programu na rozvoj cestovního ruchu 

v regionu Moravskoslezsko

V rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko byla v roce 2008 

vyhlášena výzva pro oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 

infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. Alokace, která byla 

vyčleněna na tuto výzvu činila 350 mil. Kč. Výzva byla zaměřena především na vybavenost 

v oblasti sportu, rekreace a lázeňství a další infrastrukturu pro oblast cestovního ruchu. Mezi 

podporované aktivity patřily především výstavby a rekonstrukce vybavenosti v oblasti sportu, 

rekreace a lázeňství a další infrastruktury pro cestovní ruch. Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů byla stanovena na 2 mil. Kč, u aktivity značení tras a zřizování nových 

naučných turistických tras se je jednalo o částku 0,5 mil Kč. Oprávněnými žadateli v této 

výzvě byli:

 Moravskoslezský kraj a organizace jim zřízené a založené,

 obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí,

 nestátní neziskové organizace,

 organizační složky státu,

 podniky.27

V prvním kole výzvy bylo doporučeno k financování celkem 11 úspěšných projektů, 

kde maximální výše dotace činila 250 399 338,84 Kč, z druhého kola byly doporučeny 

k financování 2 projekty v celkové výši maximální dotace 54 539 552,- Kč. V souladu 

s platnou dokumentací Regionálního operačního programu byli žadatelé o této skutečnosti 

informováni a zároveň byli vyzváni k doložení dokladů, nezbytných k podpisu Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Na základě kontrol ex-ante bylo zjištěno, že 

někteří žadatelé potřebné doklady v řádném termínu nedoložili a následně byly jejich projekty

zamítnuty. K podpisu smlouvy byly nakonec předloženy projekty v celkové maximální výši 

137 819 360,- Kč.   

                                               
27 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím, jejichž současným předmětem podnikání je 
podnikání v cestovním ruchu .
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Další výzva, která byla vyhlášena pro oblast v roce 2008, se týkala Rozvoje a zvyšování 

úrovně ubytovacích zařízení. Tady byla alokace na výzvu v částce 300 mil Kč. Výzva byla 

zaměřena na zvýšení kvality ubytovacích zařízení pro turisty, včetně doprovodných služeb,

poskytovaných v těchto zařízeních. Mezi podporované aktivity patřilo především zvýšení 

kvality ubytování a zvýšení kvality doprovodných služeb ubytovacích zařízení. Oprávněnými 

žadateli v této výzvě byli:

 Moravskoslezský kraj a organizace jim zřízené a založené,

 obce, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí,

 dobrovolné svazky obcí,

 nestátní a neziskové organizace,28

 malé a střední podniky,22

 podniky ve městě s lázeňským statutem.22

Tato výzva nebyla v době zpracování mé bakalářské práce prozatím ukončena, nebyly 

prozatím známy projekty doporučené k financování, ani celková výše rozdělené dotace. [13]

4.3 Příklady úspěšných projektů 

V minulém programovacím období let 2004 – 2006 byly ze Společného  regionálního 

operačního programu (dále jen SROP) financovány desítky projektů podnikatelů. 

Zejména v oblasti cestovního ruchu mohli žadatelé čerpat z minulého programovacího 

období podněty pro předkládání projektů do Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko. Jako inspirace možných projektových záměrů v tomto programovacím 

období může sloužit např. projekt „Rekonstrukce penzionu U Studánky“ nebo projekt 

„Modernizace lyžařského areálu Bílá“, které byly podpořeny ze SROPU. V případě dalších 

dvou projektů se již jedná o projekty financované z ROP Moravskoslezsko.

4.3.1 Rekonstrukce penzionu U Studánky

Rekonstrukce zde proběhla v roce 2007 za přispění peněz z fondů Evropské unie. 

V penzionu byla provedena modernizace ubytovacích, stravovacích a společenských prostor. 

                                               
28 NNO s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím 



43

V rámci rekonstrukce byly např. všechny pokoje, restaurace a bar vybaveny nových nábytkem 

a na pokojích byly umístěny televize se satelitním příjmem. Současně byla provedena celková 

rekonstrukce sociálních zařízení v pokojích a u restaurace. Služby penzionu se rozšířily i o 

bezplatné připojení na internet. V souvislosti s touto rozsáhlou rekonstrukcí získal Penzion U 

Studánky certifikát Asociace hotelů a restaurací ČR v kategorii „Hotel** ekonomy“. Celkový 

rozpočet projektu byl 3 580 000 Kč, příspěvek z fondů Evropské unie činil 1 790 000,- Kč.

[2]

4.3.2 Modernizace lyžařského areálu Bílá

Mezi další zrealizované projekty, financované ze Společného regionálního operačního 

programu, patří také projekt „Modernizace lyžařského areálu Bílá“. 

Projekt byl zaměřen na pořízení a uvedení do provozu nového produktu cestovního 

ruchu – lanovky o přepravní kapacitě 2400 osob za hodinu v obci Bílá, která je proslulým 

lyžařským střediskem  v Beskydách. V areálu zdejšího střediska byla již před rekonstrukcí 

vybudována kvalitní infrastruktura (sněžná děla, vleky, restaurační zařízení, parkoviště 

apod.); nová lanová dráha tedy plynule navazuje na existující investice. Z více než 50 milionů 

Kč uznatelných nákladů projektu bylo z fondů Evropské unie hrazeno více než 16 mil. Kč, 

dále přispěl více než 6 mil. Kč státní rozpočet ČR. [2]   

4.3.3 Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor – orientační značení a 

infosystém

Výbor Regionální rady v prvním kole výzvy pro oblast podpory 2.2.1 Výstavba, 

revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit 

cestovního ruchu ROP Moravskoslezsko doporučil k financování také projekt žadatele města 

Příbor s názvem „Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor – orientační značení a 

infosystém“ .

Město Příbor předložilo projekt s žádostí o dotaci v březnu 2008, v červnu téhož roku

byla žádost doporučena k financování. Na vybudování dvoukilometrové naučné trasy město 

Příbor získalo nárok na dotaci ROP Moravskoslezsko ve výši až 2,1 miliónu korun. Fyzická 
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realizace probíhala od února 2008 do ledna 2009, kdy město zažádalo o jednorázové 

proplacení dotace. 

Nová naučná trasa spojuje významné památky a zajímavosti v centru města. Turisty 

čeká osm zastavení, mezi nimi například u rodného domu Sigmunda Freuda, kostela Narození 

Panny Marie nebo u kostela sv. Františka. Pro návštěvníky je na každém zastavení naučné 

trasy připravena informační tabule, která zajímavě popisuje dané místo. Trasa je značena 

ručně kovanými směrníky, které svým vzhledem podporují historický charakter města. 

Informační tabule i ukazatele jsou vždy doplněny lavičkou na odpočinek, stojanem na kola 

s odpadkovým košem. Informační tabule na náměstí Sigmunda Freuda je navíc vybavena 

zvukovým průvodcem, a to ve třech jazycích. Trasa postupně vede k památníku a rodnému 

domu slavného příborského rodáka; další zastávky jsou u čtyř příborských kotletů a poslední 

zastávka je u piaristického kláštera. Součástí projektu vybudování naučné trasy byla i oprava 

stávajících kamenných schodů, vedoucích k areálu starého hřbitova u kostela sv. Františka. 

Tento projekt svým typem odpovídá projektu bez veřejné podpory a nevytvářející 

příjem; z tohoto důvodu město Příbor získalo maximální výši dotace ve výši 2 174 190, 36  

Kč, což je 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. [13]

4.3.4 Sportovně – relaxační centrum Fit AURA

Dalším projektem, který byl v dané výzvě doporučen k financování, je projekt žadatele 

pana Petra Stiborka, který předložil projekt s názvem „ Sportovně – relaxační centrum Fit 

AURA“ .

Sportovně – relaxační centrum Fit AURA ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí aktivní 

odpočinek pro celou rodinu a lidi všech věkových skupin. Žadatel zrekonstruoval a přestavěl 

jednopatrovou budovu na moderní, multifunkčně vybavené sportovní a relaxační centrum. 

Součástí přestavby je kromě kompletní rekonstrukce budovy také výměna oken, zřízení 

bezbariérového přístupu, nové sociální zařízení, ale také úprava exteriéru a výsadba nové 

zeleně. Návštěvníci mají možnost využít areál jako fitness centrum, wellness zónu či solnou 

jeskyni. Nechybí samozřejmě příjemné posezení u baru a pro děti návštěvníků je zde i dětský 

koutek. Návštěvníci určitě ocení i wi-fi připojení zdarma.

Tyto služby jsou určitě turistickým lákadlem a rozhodně přispívají k rozvoji 

cestovního ruchu v regionu. Projekt je realizován tak, aby vytvářel doplňkové služby a 
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rozvíjel nabídku pro lidi, kteří se rozhodnou navštívit Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí. 

Vzhledem k tomu, že projekt byl posouzen jako projekt zakládající veřejnou podporu, žadatel, 

který pro tyto účely naplnil znaky malého podniku, získal nárok na dotaci ve výši 60 % 

celkových způsobilých výdajů, což je v tomto případě částka 4 989 567,50 Kč. [13]
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5. Závěr

Moravskoslezský kraj, který je územně totožný s regionem soudržnosti 

Moravskoslezsko, patří k nejdůležitějším průmyslovým regionům Střední Evropy. 

V posledních letech nastal výrazný obrat ve struktuře odvětví – více se prosazují 

subdodavatelé pro automobilový průmysl, informační a komunikační technologie a další 

odvětví. Moravskoslezský kraj zažívá příliv nových investorů, zahraničních i domácích 

developerů. Důsledkem toho je intenzivní rozvoj celkové infrastruktury a výstavby, který je 

znatelný na každém kroku. Celý region se postupně představuje jako lepší místo pro život, 

studium, podnikání či trávení volného času.  Je zde rozmanitá atraktivní krajina a  dostatek 

míst vhodných pro rekreaci. Kraj disponuje dobrými podmínkami pro rozvoj cestovního 

ruchu, který může být v podobě pěší turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, industriální či 

kongresové turistiky. Jako specifická forma cestovního ruchu se zde rozvíjí i nákupní cestovní 

ruch. 

Cílem  této bakalářské práce bylo vyhodnotit možnosti podpory cestovního ruchu 

z veřejných prostředků v regionu Moravskoslezsko. Vzhledem k tomu, že tato problematika je 

poměrně široká, je bakalářská práce zaměřena především na podporu projektů cestovního 

ruchu financovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, 

který navazuje na Společný regionální operační program. Záměrem bylo analyzovat současný 

stav podpory projektů v rámci těchto vybraných operačních programů.

V první části je popisována charakteristika politiky podpory cestovního ruchu v České 

republice a jeho význam pro národní hospodářství. Dále se zde zaměřuji na Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu, kde základním atributem je rozvoj jednotlivých odvětví cestovního 

ruchu. Nejsou opomenuty ani moderní nástroje pro podporu cestovního ruchu v regionech, 

včetně destinačního managementu a veřejné podpory.  

V druhé části jsou již uváděny konkrétní možnosti veřejnoprávních korporací a 

podnikatelských subjektů v regionu Moravskoslezsko při získávání  prostředků z veřejných 

zdrojů na podporu rozvoje cestovního ruchu. Základním nástrojem pro realizaci politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie jsou fondy EU. Tato politika má za cíl 

snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce 
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znevýhodněných regionů. Zájemci z řad krajů, obcí, mikroregionů, podnikatelů a nestátních 

neziskových organizací měli možnost v letech 2004 – 2006 čerpat peníze z Evropské unie a 

státního rozpočtu prostřednictvím Společného regionální operačního programu, který byl 

v programovacím období 2004 -2006 největším operačním programem v České republice a 

jeho rozmanitost zasahovala prakticky každou oblast a velmi široké spektrum příjemců. Na 

tento operační program navazuje v současném programovacím období 2007 – 2013 

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prostřednictvím kterého 

jsou prostředky ze strukturálních fondu EU, určené výhradně regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Program má přispět k celkovému rozvoji regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, který je územně totožný s Moravskoslezským krajem. 

Tato část práce je zaměřena na popis uvedených dotačních programů v oblasti cestovního 

ruchu, včetně doložení  konkrétního počtu předložených a schválených individuálních 

projektů, míry úspěšnosti schválení těchto projektů či míry úspěšnosti projektových žádostí 

podle typu předkladatele a v závislosti na výběrových kriteriích.

Třetí část bakalářské práce je věnována představení a zhodnocení projektů z oblasti 

cestovního ruchu v regionu Moravskoslezsko, které byly  úspěšně dokončeny s pomocí 

veřejných prostředků, které žadatelé získali v programovacím období 2004 – 2006 ze 

Společného regionálního operačního programu a následně v programovacím období 2007 –

2013 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

Závěrem mohu konstatovat, že cíl práce byl splněn. Možnosti subjektů v regionu 

Moravskoslezsko získat podporu z veřejných zdrojů na rozvoj cestovního ruchu jsou velmi 

příznivé. Regionální operační program Moravskoslezsko je právem považován za jeden 

z nejlépe nastavených českých  programů, přes které je možno čerpat prostředky z EU. 

Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, mimo jiné i díky prostředkům z veřejných zdrojů, 

jsou v regionu Moravskoslezsko velmi pozitivní. ROP Moravskoslezsko podporuje nejen 

sociální, ale především ekonomický rozvoj regionu. Díky evropských prostředkům se mimo 

jiné zlepšují taky podmínky pro rozvoj cestovní ruchu. Podpora nastavená v rámci ROP

Moravskoslezsko, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – Rozvoj podpory cestovního ruchu je 

zaměřena na široké spektrum infrastrukturních projektů, jejichž cílem je zvýšení atraktivity 

regionu, a to prostřednictvím  výstavby nebo rekonstrukce ubytovacích zařízení, která vede ke 

zlepšení kvality poskytovaných služeb či  vzniku a rozvoje turistických center, která zvyšují 



48

kvalitu poskytovaných služeb cestovního ruchu. Dosavadní vývoj ukazuje, že o tyto finanční 

prostředky je  mezi žadateli poměrně velký zájem.  Je  proto třeba i nadále účinnými nástroji 

podporovat  absorpční kapacitu regionu tak, aby prostředky z EU, které má region 

Moravskoslezsko na programovací období 2007 – 2013 k dispozici byly alokovány tak, aby 

se i nadále zvyšovala kvalita služeb, poskytovaných v cestovním ruchu a zároveň došlo 

k úplnému vyčerpání finančních prostředků v rámci Prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 

Rozvoj cestovního ruchu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
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