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1 Úvod

leny Evropské unie jsme se stali 1. 5. 2004. Pro eskou republiku

bezpochyby historický okamžik. Byli jsme najednou tam, kde dle našeho názoru

pat íme. Avšak nikdo nás v ní ne ekal s otev enou náru í, již od za átku jsme byli

nuceni ukázat co umíme (resp. neumíme). Ano, už p i prvních vyjednávání ohledn

zných výjimek, p echodných období i ochranných opat eních mohli noví lenové

ukázat „co v nich je“. Po  této první fázi, p ímém kontaktu s EU, nastává druhá fáze.

Fáze kdy již p edem p ipravené národní týmy, ú ady jednají p ímo s jednotlivými

orgány Evropské unie jako partnerem. Doba kdy nás již neberou jako nová ka,

kterému by se musely d lat n jaké velké ústupky. Doba kdy úsp ch záleží jen na

každého p ipravenosti a dovednostech.

Jedním z takovýchto ú ad  je i Regionální rada regionu soudržnosti. Tématem

této bakalá ské práce je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako

instituce, její analýza, zhodnocení jejího fungování, p íp. návrhu na zlepšení i

poukázání na ur itá slabá místa. Tuto instituci se budu snažit nejen popsat po

stránce institucionální, personální, materiální, organiza ní a analyzovat v kontextu

k regionu soudržnosti, resp. kraji, Moravskoslezsko.

Pot ebné aktuální informace jsem vedle knižních publikací taktéž erpal z

oficiálních webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj, ú adu Regionální rady,

eského statistického ú adu, atd.

Struktura práce odpovídá zadání. Po první, úvodní kapitole druhá kapitola

obsahuje popis regionální struktury eské republiky jak z hlediska region  tak kraj ,

územní samosprávy a regionálního rozvoje v . jeho podpory. Ve t etí kapitole se

zam uji na popis a charakteristiku, Moravskoslezského kraje v . správu ROP

NUTSII Moravskoslezsko. Ve tvrté kapitole se zabývám samotným vznikem

regionální rady, její sou asnou strukturou a funkcí s výhledem do budoucna. Pátá

kapitola obsahuje popis informa ních systém  ve ve ejné správ . Záv r bakalá ské

práce bude obsahovat zamyšlení nad sou asným a budoucím významem instituce,

stavem komunikace s EU na úrovni region  soudržností, zhodnocením fungování

instituce a návrhem na p ípadné dopln ní jejího rozsahu p sobnosti.
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2 Podpora regionálního rozvoje v R

2.1 Všeobecné pojednání o ve ejné správ

eská ve ejná správa jako správa v cí ve ejných je vykonávána a zajiš ována

prost ednictvím p íslušných orgán  státní správy spolu s orgány samosprávy. Podle

Ústavy je eská republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený

na úct  k práv m a svobodám lov ka a ob ana. Lid je zdrojem veškeré státní moci,

kterou vykonává prost ednictvím orgán  moci zákonodárné, výkonné a soudní, tj.

orgány Ústavou ustanovenými a Ústavou vázanými.

Výrazem státní správy je její organizace, jak na úst ední úrovni tj. vláda,

ministerstva, jiné úst ední orgány jako nap . eský statistický ú ad, Ú ad

pr myslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv atd., tak na úrovni

územní jako orgány koncentrované státní správy tj. ú ady nebo orgány územn

dekoncentrované státní správy, které jsou z izovány v p ípadech, kdy vzhledem

k jejich úzké specializované pojaté p sobnosti by nebylo možné státní správu na

chto úsecích vykonávat ú ady, a kdy ji sou asn  nelze vykonávat úst edními

orgány státní správy z centra.

Významným prvkem eské ve ejné správy je samosprávná ve ejná moc a její

výkon p íslušnými orgány. Reprezentantem územní samosprávy je obecní z ízení

tedy obce spolu s vyššími územn  samosprávnými celky. Zájmová samospráva jako

výkon ve ejné správy v oblasti profesního i zájmového sdružování je dnes na

po átku svého rozvoje.

Všeobecn  m žeme hlavní funkce ve ejné správy shrnout do n kolika bod :

normativní - zajiš uje tvorbu právních p edpis ,

ochranná (bezpe nostní) - povinnost zajistit a organizovat vnit ní a vn jší

bezpe nost a po ádek státu,

ekonomicko-regula ní - týká se usm ování vývoje ekonomiky,

plánovací - ovliv uje pomocí rozpo , fiskální, pomocí ve ejného dluhu a

ve ejných výdaj ,



3

hospodá sko-organiza ní - slouží k p erozd lování, tvorb  a použití

bohatství, její význam spo ívá p edevším ve ve ejném sektoru. [22]

Systém eské ve ejné správy je konstruován tak, že ást výkonu státní správy

v území je provád na jinými subjekty než státem. Tyto subjekty tak iní na základ

enesení výkonu státní správy nebo prop ení výkonu státní správy.

enesením státní správy se rozumí delegace státní správy na n kterou

ve ejnoprávní korporaci zpravidla samosprávného charakteru, jejímž výhradním nebo

evažujícím ú elem jsou ve ejné úkoly. Prop ení státní správy dochází

v p ípadech, kdy se státní správa p evádí na fyzické osoby nebo právnické osoby

soukromého práva, které nap . podnikají a ve ejné úkoly mají v jejich innosti pouze

dopl ující nebo druhotný význam nap . Lesní nebo Rybá ská stráž.

Nejd ležit jším p ípadem p eneseného výkonu státní správy na jiný subjekt

ve ejné správy je tzv. p enesená p sobnost orgán  územních samosprávných

jednotek. Výkon státní správy v eské republice lze sv it podle Ústavy orgán m

samosprávy jen tehdy, stanoví-li tak zákon. Organiza  je p enesená p sobnost

zajiš ována obecními ú ady (m stskými, ú ady m stys , magistráty, ú ady

stských ástí) nebo pov enými obecními ú ady, které tuto p sobnost vykonávají

vedle p sobnosti samostatné a vlastní p íslušející obcím jako územním

samosprávám, krajskými ú ady a Magistrátem hl. m sta Prahy a ú ady m stských

obvod  a ástí. Územní správou se rozumí veškeré nižší úrovn  správy, než úrove

úst ední. [21]

2.2 P irozená regionální struktura R

Celková geografická situace eské republiky se v podstat  ztotož uje

s povodími hlavních ek, z ehož vyplývá, že pak na našem území vidíme

z geografického hlediska spojení dvou velkých a jednoho menšího p irozeného

celku, tzv. makroregion :

 polabský, tj. echy,

 podunajský, tj. Morava,

 pooderský, tj. Slezsko (resp. Tzv. „ eské Slezsko“).
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Uvedené p irozené celky jsou základními geografickými atributy eské

republiky, tvo í páte  její regionální struktury.

eskou republiku chápeme jako makroregion vyššího stupn , vnit  vysoce

integrovaný z hlediska ekonomického, národnostního a politického. eská republika

se však z pohledu socioekonomického a historického rozpadá do dvou základních

makroregion  nižšího stupn , a sice:

echy,

 Moravu s „ eským“ Slezskem.

echy jsou mononodální, s výraznou a výjime nou pozicí Prahy.

V makroregionu echy se avšak projevuje ur itá dichotomie – Praha (p esn ji:

pražský st edo eský koncentra ní prostor) x ostatní území ech. Moravskoslezský

region je ve své podstat  polynodální, i když s ur itou dominancí Brna a zvláštním

postavením Ostravy na severu Moravy a v eském Slezsku.

Uvedené makroregiony nižšího stupn  jsou slab ji integrovány než

makroreginy vyššího stupn  (celá eská republika), p edevším jsou vnit

integrovány sociokulturn . Jejich existence je však reálná a nelze ji zpochybnit.Navíc

lze hovo it i o existenci ur itých regionálních (zemských) komunit. Siln ji je vyvinuta

zemská komunita a identifikace se zemí na Morav .

Zvláštní postavení v regionální struktu e eské republiky zaujímají regionální

metropole, které jsou po Praze nejd ležit jší. Základním kritériem pro jejich

vymezení je alespo  jedem milión obsluhovaných obyvatel.

Mezoregiony v eské republice jsou rozsáhlé územní jednotky, jejich integrita

je již jen áste  vázána na prostorové vztahy obyvatelstva. Významnými

mezoregionálními vztahy jsou: ned lní dojíž ka za prací, dojíž ka dohierarchicky

vyšších za ízeních služeb. Velký význam mají kvarterní a kvinterní innosti. Stupe

vnit ní integrace je však u mezoregion  již podstatn  nižší než u makroregion .

Mezoregionální centra jsou však velmi významnými koncentra ními prostory

socioekonomických aktivit.

Mikroregiony lze charakterizovat jako územní celky, v jejichž rámci jsou

relativn  uzav eny nejintenzivn jší regionální procesy, tj. p edevším dojíž ka za
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prací a za základními druhy služeb. M žeme zd raznit relativn  nejvyšší integritu

chto celk  v rámci regionální struktury eské republiky. V eské republice je

v zásad  vyvinuta dvoustup ová mikroregionální organizace: mikroregionu 1. a 2.

stupn , vzácn  se objevují i t i stupn . Nicmén  rozlišení mikroregion  do dvou-t í

stup  není absolutní, protože vyšší stupe  mikroregion  byl dán zpravidla jen

správní funkcí. Vztahy mezi bydlišt m, pracovišt m a komplexem základních služeb

jsou na mikroregionální úrovni zcela dominantní pro utvá ení p íslušných celk .

Mikroregionální struktura má vždy nodální formu. Mikroregiony integrují více než 90%

území eské republiky. Mikroregiony se mohou stát vhodným základním podkladem

i stanovování jakékoliv nové územn  správní struktury nižšího stupn . [1] [16]

2.3 Územní samospráva

eská republika se lení na obce, které jsou základními územními

samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

i vymezení celk  územní samosprávy se vychází z toho, že jde o územní

spole enství ob an  majících právo na samosprávu, která se institucionáln

projevuje zejména v tom, že každá samosprávná jednotka je spravována na základ

korpora ního principu zastupitelstvem, že jednotlivé samosprávné územní celky jsou

ve ejnoprávními korporacemi tj. právnickými osobami sdružujícími ob any p i výkonu

a zajiš ování ve ejných a práv a povinností – resp. poskytování a zajiš ování

ve ejných služeb a statk  sdruženými osobám.

Zásahy státu do t chto korporací – územních samospráv (obcí, kraj ), jsou

možné vyžaduje-li to ochrana zákona a jen zp sobem, který zákon stanovuje.

sobnost zastupitelstev m že být stanovena jen a pouze zákonem, nikoli tedy

všeobecn  závaznou vyhláškou. Ústava dává zastupitelstv m možnost vydávat

právní p edpisy, pop . iniciovat jejich vydání. Oprav uje zastupitelstva k normotvorné

innosti ve v cech jejich p sobnosti, a to formou obecn  závazných vyhlášek.

2.3.1 Obec jako základní organiza ní jednotka územní samosprávy

Obce jsou právn  pojaty dle eské právní úpravy jako samosprávné

spole enství ob an  s postavením právnické osoby, vlastním majetkem, p emž je
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dále právní úpravou p edpokládáno, že obec je charakterizována i p íslušným

územím. Zákon o obcích zd raz uje postavení ob an  jako subjekt , jimž p íslušní

ímo i zprost edkované rozhodovat o v cech místní samosprávy. [21]

2.3.2 Kraje jako vyšší územní samosprávné celky

Kraj je územní spole enství ob an ; náleží mu právo na samosprávu, které

vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s pot ebami kraje (dále jen

"samostatná p sobnost"). Kraj je ve ejnoprávní korporací; vystupuje v právních

vztazích svým jménem a nese odpov dnost z t chto vztah  vyplývající. Kraj pe uje o

všestranný rozvoj svého území a o pot eby svých ob an ; p i pln ní svých úkol

chrání též ve ejný zájem vyjád ený v zákonech a jiných právních p edpisech. [14]

 Kraj má právo na samosprávu ve v cech, které stanoví zákon; p sobnost v

chto v cech je samostatnou p sobností kraje. P i výkonu samostatné p sobnosti

kraj spolupracuje s obcemi; nesmí p itom zasahovat do jejich samostatné p sobnosti.

Orgány kraje jsou povinny zám ry rozvoje kraje vždy konzultovat s p íslušnými

orgány obcí, jichž se dotýkají. Každý kraj vydává pro sv j územní obvod V stník,

který je tiskovinou.

stník se vydává v postupn íslovaných ástkách, z nichž každá obsahuje v

záhlaví ozna ení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právního

edpisu kraje.

Zastupitelstvo se skládá z len  zastupitelstva. Po et len  zastupitelstva

kraje v závislosti na po tu obyvatel kraje (viz. Tab. 2.1).

Tab. 2.1  Po et len  zastupitelstva  v závislosti na po tu obyvatel kraje

do 600 000 obyvatel 45 len
nad 600 000 do 900 000 obyvatel 55 len
nad 900 000 obyvatel 65 len

Pramen: vlastní zpracování z podklad  [7]
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Rozhodující pro stanovení po tu len  zastupitelstva je po et obyvatel kraje

podle statistického lexikonu obcí k 1. lednu roku, v n mž se konají volby. Po et len

zastupitelstva, který má být zvolen, zve ejní krajský ú ad ve V stníku.

Zastupitelstvo rozhoduje ve v cech pat ících do samostatné p sobnosti. Ve

cech p enesené p sobnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Ustavující zasedání nov  zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní hejtman tak,

aby se konalo po uplynutí lh ty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona,

nejpozd ji však do 40 dn  po vyhlášení výsledk  voleb. Zastupitelstvo se schází

podle pot eby, nejmén  však jedenkrát za 3 m síce. Zasedání zastupitelstva

písemn  svolává a ídí zpravidla hejtman. Zastupitelstvo m že z ídit jako své

iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy p edkládají výbory

zastupitelstvu.

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné p sobnosti. P i výkonu

své p sobnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada m že rozhodovat ve v cech

enesené p sobnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radu tvo í hejtman, zástupce

hejtmana (zástupci hejtmana) a další lenové rady. Po et len  rady iní v kraji

s po tem:

Tab. 2.2  Po et len  rady v závislosti na po tu obyvatel kraje

do 600 000 obyvatel   9 len
nad 600 000 obyvatel 11 len

Pramen: vlastní zpracování z podklad  [7]

Je-li hejtman nebo zástupce hejtmana odvolán z funkce nebo na tuto funkci

rezignoval, p estává být i lenem rady. Rada se schází ke svým sch zím podle

pot eby. Sch ze rady svolává hejtman. Sch ze rady jsou neve ejné. Rada m že k

jednotlivým bod m svého jednání p izvat i dalšího lena zastupitelstva nebo jiné

osoby.

Rada p ipravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpe uje

pln ní jím p ijatých usnesení. Poklesne-li v pr hu funk ního období po et len

rady tak, že rada není usnášeníschopná a na nejbližším zasedání zastupitelstva
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nebude po et len  rady dopln n tak, aby usnášeníschopná byla, vykonává její

sobnost, až do zvolení pot ebného po tu len  rady, zastupitelstvo. V t chto

ípadech zastupitelstvo m že sv it hejtmanovi pln ní n kterých úkol  rady. Rada

izuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a nám ty

edkládají komise rad . Komise se usnáší v tšinou hlas  všech svých len  a je ze

své innosti odpov dna rad .

Hejtman zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení

zastupitelstva, pop ípad  rady, m že hejtman provést jen po jejich p edchozím

schválení, jinak jsou tyto právní úkony kraje od po átku neplatné. Hejtmana a

zástupce hejtmana volí zastupitelstvo z ad svých len . Hejtman a zástupce

hejtmana musí být ob any eské republiky. Odpovídají za výkon své funkce

zastupitelstvu. Rada m že ukládat úkoly hejtmanovi jen v rozsahu své p sobnosti.

Hejtmana zastupuje zástupce hejtmana. Zastupitelstvo m že zvolit více

zástupc  hejtmana a sv it jim zabezpe ování konkrétních úkol . Zástupce

hejtmana, kterého ur í zastupitelstvo, zastupuje hejtmana v dob  jeho nep ítomnosti

a jedná a rozhoduje ve v cech, které jsou sv eny hejtmanovi.

Krajský ú ad plní úkoly v samostatné p sobnosti uložené mu zastupitelstvem

a napomáhá innosti výbor  a komisí. Rada m že ukládat úkoly krajskému ú adu jen

v rozsahu své p sobnosti sv ené jí zákonem nebo zastupitelstvem. Zastupitelstvo

ani rada nem že na krajský ú ad p enést úkoly, které jsou jim vyhrazeny zákonem.

Krajský ú ad vykonává p enesenou p sobnost s výjimkou v cí, které jsou

zákonem sv eny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu. Krajský ú ad tvo í editel a

zam stnanci kraje za azení do krajského ú adu. V ele krajského ú adu stojí editel.

Krajský ú ad se lení na odbory, odd lení, sekretariát editele a sekretariát hejtmana.

Krajský ú ad z izuje ú ední desku, která je umíst na na míst , které musí být ve ejn

ístupné po dobu 24 hodin denn . Ú ední deska se zpravidla umís uje na budov , v

níž má krajský ú ad své sídlo, p ípadn  na budov , ve které má svá další pracovišt .

2.3.3 Praha jako hlavní m sto eské republiky

Hlavní m sto Praha je ve ejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má

vlastní p íjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem a hospoda í za podmínek
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stanovených tímto nebo zvláštním zákonem podle vlastního rozpo tu. Hlavní m sto

Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov dnost z t chto

vztah  vyplývající.

Hlavní m sto Praha je samostatn  spravováno zastupitelstvem hlavního

sta Prahy; dalšími orgány hlavního m sta Prahy jsou rada hlavního m sta Prahy,

primátor hlavního m sta Prahy, Magistrát hlavního m sta Prahy a zvláštní orgány

hlavního m sta Prahy. Hlavní m sto Praha se lení na m stské ásti. M stská ást

je spravována zastupitelstvem m stské ásti. Hlavní m sto Praha a m stské ásti

jsou povinny zabezpe it úkoly v p enesené p sobnosti hlavního m sta Prahy a

stských ástí.

Hlavní m sto Praha vykonává p enesenou p sobnost, která je zvláštním

zákonem sv ena kraj m. Hlavní m sto Praha vykonává p enesenou p sobnost,

která je zvláštním zákonem sv ena okresním ú ad m, pov eným obecním ú ad m

a obcím, pokud zákon nebo Statut nestanoví jinak. Zastupitelstvo hlavního m sta

Prahy m že v mezích samostatné p sobnosti hlavního m sta Prahy vydávat obecn

závazné vyhlášky.

Rada hlavního m sta Prahy m že v p enesené p sobnosti hlavního m sta

Prahy vydávat na základ  a v mezích zákona na ízení hlavního m sta Prahy, je-li k

tomu zákonem zmocn na nebo jsou-li k tomu zvláštními zákony zmocn ny obce,

kraje nebo okresní ú ady.

Primátor hlavního m sta Prahy zastupuje hlavní m sto Prahu navenek.

Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva hlavního m sta Prahy nebo rady

hlavního m sta Prahy, m že primátor provést jen po jejich p edchozím schválení,

jinak jsou tyto úkony neplatné od samého po átku. [7]

2.3.4 Charakteristika kraj R

Od roku 2000 se R lení na 14 nových samosprávných kraj  tzv. NUTS3

(viz. Obr 2.1). Pro výkon státní správy na krajské úrovni byl zvolen smíšený model:

krajský ú ad je krajským orgánem; v jeho ele stojí editel. Hlavou každého kraje je

hejtman; pouze v ele kraje Hlavního m sta Prahy stojí primátor. Základní statistické

údaje jednotlivých kraj  jsou uvedeny v P íloze I.
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Obr. 2.1  len ní R na úrovni kraj

Pramen: [13]

2.4 Regionální rozvoj

ešení otázek regionálního rozvoje na odborné úrovni je relativn  novou

záležitostí. Definice regionálního rozvoje není zcela dána, p esto lze íci, že

regionální rozvoj lze chápat ve dvou základních p ístupech – praktickém a

akademickém.

Dle praktického chápání je regionálním rozvojem mín no vyšší využívání a

zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru (území) vznikající

v d sledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití p írodních

zdroj . Toto zvýšení a vyšší využití se projevuje v lepší konkurenceschopnosti

soukromého sektoru, životní úrovní obyvatel a stavu životního prost edí apod.

Potenciál regionu lze hodnotit pomocí ukazatel  hrubého domácího produktu na

obyvatele, míry nezam stnanosti, pr rné mzdy, vzd laností struktury, kvality a

dostupnosti infrastruktury apod. P írodn -geografický potenciál lze hodnotit nap .

množstvím a kvalitou nerostných surovin, zne išt ním ovzduší, vod a p dy.

Toto praktické chápání regionálního rozvoje najdeme zejména v innosti

neakademických institucí, tj. zejména krajských, m stských, obecních ú ad  a

soukromých spole ností.
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Akademický p ístup chápe regionální rozvoj jako aplikaci nauk, zejména

ekonomie, geologie a sociologie, ešících jevy, procesy, vztahy systematicky

vymezeného prostoru, které jsou ovlivn ny p írodn -geografickými, ekonomickými a

sociálními podmínkami v daném regionu. Primární je hledání p inných zákonitostí,

rozmís ování ekonomických inností,nerovnom rného osídlování území a navazující

hledání nástroj  pro ovlivn ní t chto proces , ovlivnitelných a neovlivnitelných

faktor  rozvoje apod. Toto chápání regionálního rozvoje se asto nazývá

regionalistikou a je typické pro akademickou sféru. [5]

Obr. 2.2  Dvojí chápání regionálního rozvoje a regionální politika

Pramen: vlastní zpracování z podklad  [5]

2.5 Podpora regionálního rozvoje

Podporu regionálního rozvoje v rámci R m žeme rozd lit, dle p vodu zdroj ,

na podporu využívající vnit ní zdroje a zdroje p erozd lené z EU.

Strategie regionálního rozvoje eské republiky (dále jen "SRR R") se

po izuje jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle § 5 zákona .

248/2000 Sb.,o podpo e regionálního rozvoje. Prvním koncep ním materiálem na

úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje R p ijatá vládou v roce

2000 usnesením . 682 ze dne 12. ervence 2000 o Strategii regionálního rozvoje

eské republiky. Tato Strategie regionálního rozvoje vytvo ila základní rámec pro

formování regionální politiky eské republiky komplementární s regionální politikou

Regionální rozvoj

- aplikace nauk (geografie,
  ekonomie,sociologie apod.)

- akademický p ístup

Regionální rozvoj

- vyšší využití a zvýšení
   potenciálu regionu

- praktický p ístup

Regionální politika

- ovlivn ní rozmíst ní
  socioekonomických aktivit
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Evropské unie. Toto usnesení rámcov , ve dvou bodech, definuje odpov dnost za

Informa ní zabezpe ení regionálního rozvoje a Koncep ní a programovou podporu

regionálního rozvoje.

Cílem aktualizace SRR R je implikace nových na ízení EU v oblasti politiky

hospodá ské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opat ení eské regionální

politiky. Dokument bude ur ovat orientaci politiky regionálního rozvoje eské

republiky v období let 2007–2013. Vychází ze "Strategie udržitelného rozvoje eské

republiky" a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodá ského r stu".

V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR R na její základní programové

dokumenty na národní úrovni "Národní rozvojový plán" a "Národní strategický

referen ní rámec". Zpracovatelem SRR R je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor

regionálního rozvoje.

Cílem strategie je formulování témat a aspekt  významných pro podporu

regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to

elné a pot ebné. Strategie regionálního rozvoje tak p edstavuje strategickou

orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni.

Soub žn  také probíhal dle schváleného harmonogramu proces posuzování

vliv  Strategie regionálního rozvoje eské republiky na životní prost edí dle zákona

. 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní zákona . 93/2004

Sb. Dne 17.5.2006 byla schválen usnesením vlády R . 560 Strategie regionální

politiky R, pro léta 2007–2013. [19][3]

Samotnou realizaci politiky pro regionální rozvoj z vnit ních zdroj  má na

starosti Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora využívající zdroje p erozd lení EU je

zprost edkovávána Ministerstvem pro místní rozvoj R, které vystupuje v roli

centrálního koordinátora využívání fond  EU v eské republice. Pro výkon této

funkce byl na Ministerstvu pro místní rozvoj R z ízen Národní orgán pro koordinaci.

2.5.1 Zákon 248/2000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje

Jedná se o zákon ze dne 29. ervna 2000 a stanovuje podmínky pro

poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo



13

územního obvodu kraje, s tím související p sobnost správních ú ad , kraj  a obcí a

vytvá í podmínky pro koordinaci a realizaci hospodá ské a sociální soudržnosti.

Cílem zákona je vyvážený rozvoj státu, jakož i územních obvod  jednotlivých

kraj . Stanoví se zejména:

 oblasti podpory regionálního rozvoje,

 p sobnost správních ú ad , kraj  a obcí p i podpo e regionálního rozvoje,

 podmínky a zásady pro poskytování finan ní podpory státních a regionálních

program  rozvoje.

Pro p ehledný a zjednodušený výpis, pro nás d ležitých, paragraf  jsem vybral:

§ 3 - Oblasti podpory regionálního rozvoje“

 rozvoj podnikání, s cílem zlepšení hospodá ské struktury a vytvá ení nových

nebo stabilizaci ohrožených pracovních míst,

 rozvoj lidských zdroj  a další opat ení v oblasti trhu práce, nap íklad zvyšování

kvalifikace, zabezpe ování vzd lávání a rekvalifikací, zajiš ování souladu

dosaženého vzd lání a kvalifikace s pot ebami trhu práce a hospodá ského a

sociálního rozvoje regionu,

 výzkum a technologický vývoj p ispívající k celkovému rozvoji regionu se

etelem na podporu zavád ní nových technologií a inovací a posilování

kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné,

 rozvoj cestovního ruchu,

 zlepšování vybavení regionu infrastrukturou a zajišt ní dopravní obslužnosti,

 rozvoj t lovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury v etn

památkové pé e, pokud vytvá í nová pracovní místa,

 rozvoj ob anské vybavenosti, v etn  za ízení pro t lovýchovu, sport, mládež a

aktivity ob an  v jejich volném ase, rozvoj služeb s cílem uspokojování

pot eb ob an  v únosn  dostupné vzdálenosti,

 rozvoj služeb sociální pé e a sociální pomoci,

 zajišt ní dostupnosti a zlepšování úrovn  poskytování zdravotnických služeb,

 opat ení k ochran  životního prost edí, omezování vliv  narušujících krajinu a

udržení kulturní krajiny,
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 vznik právnických osob a tvorbu program  v regionu sloužících k jeho

celkovému rozvoji,

 provád ní pozemkových úprav,

 dosažení dalších cíl  u region  uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), jsou-li v

souladu s d vody, pro n ž byl region vymezen,

 dosažení jiných cíl  stanovených v programu rozvoje územního obvodu kraje

u region  v tomto programu vymezených, atd.

§ 5 - Strategie regionálního rozvoje

Strategie regionálního rozvoje obsahuje zejména analýzu stavu regionálního

rozvoje, charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých kraj  a

okres , strategické cíle regionálního rozvoje v eské republice, vymezení státem

podporovaných region  a doporu ení dot eným úst edním správním ú ad m a

kraj m pro zam ení rozvoje odv tví spadajících do jejich p sobnosti.

Ministerstvo p i vypracování návrhu strategie regionálního rozvoje využívá

zejména statistické údaje, p íslušné územn  plánovací podklady a územn  plánovací

dokumentaci podle zvláštního právního p edpisu, limity využití území a zásady jeho

organizace, principy ochrany a tvorby životního prost edí a programy rozvoje

územního obvodu kraj . Strategii regionálního rozvoje schvaluje na návrh

Ministerstva vláda. [8]

2.5.2 Podpora regionálního rozvoje z národních zdroj

Podpora regionálního rozvoje z národních zdroj  zahrnuje v roce 2010 následující

podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areál  k obecnímu využití;

Podpora obnovy venkova.

Podpora úprav bývalých vojenských areál  k obecnímu využití

Cílem programu je formou dotace p isp t na úpravy budov a ploch v bývalých

vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve ve ejném zájmu

nebo k podnikatelskému využití i na aktualizaci nebo po ízení zm n územn

plánovací dokumentace. Program je ur en pro obce, v jejichž územním obvodu došlo

v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských
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posádek nebo za ízení a které p evzaly p íslušný vojenský majetek do svého

vlastnictví. P íjemce dotace je obec, p ípadn  svazek obcí.

Podpora obnovy venkova

Cílem programu je formou dotace podpo it obnovu a rozvoj venkovských obcí.

Program p edpokládá participaci obyvatel venkova, ob anských spolk  a sdružení p i

obnov  jejich obce v souladu s místními tradicemi. P íjemci podpory jsou vymezeni a

specifikováni pro každý z p ti dota ních titul  zvláš . Obecn  se však jedná o obce i

svazky obcí.

Podpora rozvoje hospodá sky slabých a strukturáln  postižených region

Cílem programu je rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení

nezam stnanosti,  rozvoj v oblasti cestovního ruchu v oblastech se soust ed nou

podporou státu. [18]

2.5.3 Podpora regionálního rozvoje ze zdroj  EU

Jako implementa ní agentura i kontrolní a zprost edkující subjekt, zajiš ující

aktivity zam ené na dota ní programy Evropské unie vypsané pro eskou

republiku, bylo v roce 1996 založeno Ministerstvem pro místní rozvoj Centrum pro

regionální rozvoj R (CRR). Od svého založení se CRR aktivn  podílí na podpo e

regionální politiky vlády.

Pro projekty spolufinancované ze Strukturálních fond  EU CRR zajiš uje HW

i SW podporu a provoz monitorovacích systém  MONIT a BENEFIT. CRR také

metodicky ídí a usm uje vznik, výstavbu a provoz Regionálního Informa ního

Servisu (RIS), který je unikátním on-line souhrnem regionálních dat z celé R.

Bezplatn  zp ístupn né údaje charakterizují hospodá ské prost edí, životní prost edí,

sociální prost edí, administrativní len ní, samosprávu, ve ejnou správu, dota ní

možnosti a mnohé jiné.

V návaznosti na RIS byl Centrem pro regionální rozvoj R také vybudován

Mapový Server CRR R za ú elem kvalitního zobrazování specifických dat

vypovídajících o rozvoji a d ní v jednotlivých regionech eské republiky. Dále je

CRR hostitelskou organizací pro jedno z pracoviš  Enterprise Europe Network v
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Praze – lena evropské informa ní a poradenské sít  pro inova ní podnikání, které

poskytuje údaje o jednotném evropském trhu, legislativ i o programech

a projektech EU malým a st edním podnik m. [12]

Tematické opera ní programy

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je p ipraveno celkem 8

tematických opera ních program  (OP). Každý z t chto 8 opera ních program  má

specifické tematické zam ení a je ur en pro celé území eské republiky s výjimkou

Hlavního m sta Prahy.

Z obecného pravidla, že jsou opera ní programy cíle Konvergence ur eny pro

všechny regiony s výjimkou Hlavního m sta Praha, se vymykají projekty

spolufinancované z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prost edí, protože

Fond soudržnosti je ur ený pro celou eskou republiku.

Dále existují tzv. vícecílové opera ní programy, které jsou financovány jak z

prost edk  ur ených pro cíl Konvergence, tak z prost edk  pro cíl Regionální

konkurenceschopnost a zam stnanost a zp sobilým územím je proto celá eská

republika v etn  Hl. m. Praha. Vícecílovými opera ními programy jsou OP Lidské

zdroje a zam stnanost (projekty aktivní politiky trhu práce, modernizace ve ejné

správy a ve ejných služeb a mezinárodní spolupráce), OP Vzd lávání pro

konkurenceschopnost (projekty vytvá ející systémový rámec celoživotního u ení),

Integrovaný opera ní program (modernizace infrastruktury pro ve ejnou správu a

národní podpora cestovního ruchu) a OP Technická pomoc.

Na tematické opera ní programy (TOP) cíle Konvergence je vy len no 21,2

mld. € . Pro dopln ní dodejme, že z prost edk  cíle Regionální konkurenceschopnost

a zam stnanost jsou TOP navýšeny o dalších 75,8 milión  € . [14]

Regionální opera ní program (ROP)

Regionální opera ní programy pokrývají n kolik tematických oblastí s cílem

zvýšení konkurenceschopnosti region , urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity

region  pro investory. Každý ROP je ízen samostatn  Regionální radou (RR)

íslušného regionu soudržnosti. Na regionální opera ní programy cíle Konvergence

je z fond  EU vy len no 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. K ).Jedná se o ROP NUTS II
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Jihozápad, ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II

St ední echy, ROP NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Moravskoslezsko a ROP

NUTS II St ední Morava.

Regionální opera ní program NUTS II Moravskoslezsko je v rámci

programovacího období 2007—2013 ur en pro region soudržnosti Moravskoslezsko,

který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zam uje se na zlepšení dopravní

dostupnosti a propojení regionu v . modernizace prost edk  ve ejné dopravy,

podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, p ípravu menších

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkov

edevším prost ednictvím zkvalitn ní vzd lávací, sociální a zdravotnické

infrastruktury. Z fond  EU je pro n j vy len no 716,09 mil. € (cca 20,19 mld. K ). [14]

Opera ní programy Praha

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost spadá v období

2007—2013 z region  soudržnosti eské republiky jen Hlavní m sto Praha, ostatní

regiony p ísluší do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální

konkurenceschopnost a zam stnanost p ipraveny dva opera ní programy (OP): OP

Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.

Na celý cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost p ipadá v eské

republice 419,1 milión  €. Na opera ní programy pro Prahu je však vy len no jen

343,3 milión  €, zbývající prost edky cíle Regionální konkurenceschopnost a

zam stnanost jsou rozd lovány prost ednictvím vícecílových tematických opera ních

program  (Integrovaný opera ní program, OP Lidské zdroje a zam stnanost, OP

Vzd lávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc). Tyto vícecílové

programy budou realizovány na území celé eské republiky, v etn  Prahy.

Dva OP ur ené výhradn  pro Prahu mají kombinovaný charakter regionálních

i tematických program : jsou ur eny jen pro jeden region a týkají se širší škály

problémových oblastí než pom rn  úzce zam ené tematické programy cíle

konvergence, ale stále rozlišují mezi investi ními a neinvesti ními typy projekt .

ídícím orgánem pro oba pražské opera ní programy cíle Regionální

konkurenceschopnost a zam stnanost je Hlavní m sto Praha.
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Evropská územní spolupráce

Iniciativa Evropského spole enství Interreg III z období 2000-2006 dala základ

novému cíli politiky hospodá ské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská

územní spolupráce (EUS) realizovanému prost ednictvím p eshrani ní, nadnárodní a

meziregionální formy spolupráce a dvou sí ových program : ESPON 2013

(Monitorovací sí  pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro

vým nu zkušeností s p eshrani ní, meziregionální a nadnárodní spoluprací).

Opera ní programy p eshrani ní spolupráce se týkají vždy hrani ních region

NUTS III sousedících s regiony v jiném lenském státu. Pro eskou republiku tak

existuje opera ní program (OP) pro p eshrani ní spolupráci s Polskem, Saskem,

Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Opera ní program Meziregionální spolupráce je spole ný pro všechny lenské

státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také sí ové programy ESPON 2013 a

INTERACT II jsou ur eny pro všechny leny EU.

Pro Opera ní program Nadnárodní spolupráce je EU rozd lena do n kolika

zón, p emž eská republika pat í do zóny St ední Evropa a OP Nadnárodní

spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, ástí N mecka, Ma arskem,

Slovinskem, Slovenskem, ástí Itálie a z ne lenských zemí s ástí Ukrajiny. Pro

opera ní programy p eshrani ní a Nadnárodní spolupráce je pro eskou republiku z

fond  EU vy len no 389 milión  €. V p ípad  ostatních program  cíle Evropské

územní spolupráce tvo í rozpo et programu p ísp vky z fond  EU a zú astn ných

stát . Rozpo et program  je pro všechny lenské zem  spole ný a nejsou zde

ur eny alokace fond  EU pro jednotlivé státy. Z fond  EU je pro OP Meziregionální

spolupráce vy len no 321,3 milión  €, pro OP ESPON 2013 iní alokace z fond  34

milión  € a pro OP INTERACT II 34 milióny €. [14]

2.6 Vymezení územních jednotek NUTS v R

Pojem NUTS vycházející mj. z anglického „Nomenclature Unit of Territorial

Statistic, tj. Nomenklatura územních statistických jednotek.

Regionální politika Evropské unie (EU) spo ívá ve vyrovnání hospodá ských,

sociálních a dalších rozdíl  mezi regiony. K tomuto ú elu byla v EU vytvo ena
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speciální metodika NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). V

ekladu Územní statistická jednotka NUTS. Ta se používá pro pot eby statistiky,

posuzování a hodnocení pot ebnosti region , pop ípad  vhodnosti podpory

konkrétního regionu z prost edk  EU.

Z hlediska p ísunu financí je ur ující rozd lení do tzv. region  (NUTS II), z

jejich vzájemného porovnání vyplyne výše celkové finan ní dotace proudící p ímo do

konkrétních region . Usnesením vlády eské republiky . 707/1998 k návrhu na

vymezení územních jednotek NUTS v R pro pot eby statistické, analytické a pro

pot eby Evropské unie (EU) vláda doporu ila p edsedovi eského statistického

adu, aby po dohod  se Statistickým ú adem Evropských spole enství (Eurostatem)

vymezil statistické územní jednotky NUTS na území eské republiky. eský

statistický ú ad proto vypracoval Klasifikaci územních statistických jednotek CZ-

NUTS na podklad  metodických princip  vytvo ených Eurostatem. Ozna ení CZ v

názvu klasifikace znamená národní verzi mezinárodního standardu NUTS.

Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými

jednotkami pro výpo et ukazatele HDP/obyvatele, na základn  kterého je p id lena

podpora ze strukturálních fond . Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II (NUTS -

klasifikace územních statistických jednotek). V programovacím období 2007—2013

má každý Region soudržnosti historicky poprvé sv j vlastní Regionální opera ní

program (ROP), který je úzce zam en na ešení problém  daného regionu.

2.6.1 Metodické principy mezinárodní klasifikace NUTS

Od roku 1988 je klasifikace NUTS používána v legislativ  EU (Council

Regulation No 2052/88 a navazující p edpisy) zejména pro úkoly spojené s erpáním

ze Strukturálních fond  EU. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS (NUTS 0, NUTS I,

NUTS II, NUTS III, NUTS IV a NUTS V), které p edstavují velikostní skupiny.

Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno po tem obyvatel a rozlohou.

íd ní NUTS je kombinací alfabetického a íselného kódu. Krom  NUTS 0 a

NUTS V se u každé položky používá 1 místo. Tam, kde po et kódovaných položek

ekro í 10 pozic, používá se ísel 1 až 9 a dále se používají písmena bez há  a

árek. To znamená, že íslo A = 10, B = 11 atd. U NUTS 0 se používá dvoumístný
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alfabetický kód státu podle íselníku zemí. Bližší klasifikace CZ-NUTS je  uvedena v

íloze II. [13]
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3 Moravskoslezský kraj a jeho správa

3.1 Charakteristika kraje

Moravskoslezský kraj, jeden ze trnácti krajských útvar eské republiky,

zaujímá severovýchodní ást státu p i esko-slovensko-polské státní hranici. Na

území správního obvodu o rozloze 5 426 km2 se nachází 299 obcí, v nichž žije 1 247

tis. obyvatel. Všeobecná hustota zalidn ní Moravskoslezského kraje iní 230

obyvatel na km2. Nejlidnat jším m stským sídelním útvarem je krajské m sto

Ostrava s 337 tisíci obyvateli. [4]

Obr. 3.1  Administrativní len ní kraje

Pramen: vlastní zpracování z podklad  [24]

Moravskoslezský kraj je geograficky velice rozmanitý region. Ze západu je

sev en masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy horou

Prad d (1 491 m n. m.). Hornatina postupn  p echází do Nízkého Jeseníku, náhorní

plošiny s pozvoln jším terénem, a Oderských vrch . St ední ást kraje je

charakteristická hust  osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské

pánve a Moravské brány. Sm rem na jihovýchod krajina op t získává horský
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charakter a kulminuje h bety Beskyd – u slovenské hranice Moravskoslezských s

nejvyšším vrcholem Lysou horou (1 323 m n. m.) a Slezských na hranici s Polskou

republikou.

Kraj leží na severovýchod eské republiky a tvo í jednu z nejvíce okrajových

ástí. Na severu a východ  hrani í s polskými vojvodstvími – Slezským a Opolským,

na jihovýchod  s Žilinským krajem na Slovensku. V rámci krajského uspo ádání R

je lemován Olomouckým krajem a na jihu se letmo dotýká kraje Zlínského.

íhrani ní charakter kraje poskytuje možnosti efektivní spolupráce ve výrobní

oblasti, rozvoji infrastruktury, ochrany životního prost edí, kulturn -vzd lávací

innosti a p edevším turistického ruchu. Za tímto ú elem p sobí na území kraje v

sou asné dob  4 euroregiony – Beskydy, Prad d, Silesia a T šínské Slezsko.

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,

Nový Ji ín, Opava a Ostrava-m sto a je rozd len na 22 správních obvod  obcí s

rozší enou p sobností, do kterých spadá celkem 299 obcí, z toho je 41 m st. Svou

rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území celé eské republiky a adí se tak na 6.

místo mezi všemi kraji. Více než polovinu území kraje zaujímá zem lská p da, na

dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky (p edevším v horských

oblastech Jeseník  a Beskyd). Vedle p írodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté

zásoby nerostných surovin – p edevším rozhodující domácí zásoby erného uhlí,

dále ložiska zemního plynu, vápenec, žula, mramor, b idlice, sádrovec, št rkopísky,

písky a cihlá ské jíly.

Od 19. století kraj pat il, a také v sou asnosti pat í, mezi nejd ležit jší

pr myslové regiony st ední Evropy. Jeho zam ení hospodá ské innosti –

odv tvová struktura – však dnes p ináší nemalé problémy související s

restrukturalizací tohoto regionu, s ešením ohniska sociálních problém  zejména

spojených s výší nezam stnanosti související s omezením t žby uhlí a t žkého

pr myslu.

Od po átku devadesátých let dochází k podstatnému zlepšení stavu životního

prost edí vlivem poklesu pr myslové výroby, používání šetrn jších technologií a

zna ným investicím do ekologických opat ení. I p es tato uvedená zlepšení pat í kraj

nadále mezi nejzatížen jší oblasti v eské republice, nebo  v minulosti byly
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zne išt ny všechny složky životního prost edí. Dnes se jako nejzávažn jší jeví

kontaminace p dy a podzemních vod v d sledku pr myslové innosti, d lní poklesy

a zne išt ní povrchových vod.

írodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na rozdílech v kvalit

životního prost edí jednotlivých oblastí kraje. Nejzávažn jší dopady na životní

prost edí se koncentrují do st ední a severovýchodní ásti kraje (Ostravsko,

Karvinsko a T inecko). Na druhé stran  jsou sou ástí Moravskoslezského kraje také

místa s významnými a cennými p írodními zvláštnostmi, jež jsou chrán ny v rámci 3

chrán ných krajinných oblastí – Beskydy (rozlohou 1 160 km2 v . zlínské ásti

nejv tší CHKO v R), Jeseníky a Pood í – a 146 maloplošných chrán ných území.

             [10]

3.2 Správa kraje

Územní samospráva je prostorov  vymezený funk ní celek, kterému je

sv eno právo samostatn  rozhodovat o svých záležitostech. P íkladem územní

samosprávy v eské republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky

a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je

zakotveno v Ústav , v zákon  o obcích a v zákon  o krajích. Samosprávné celky

vytvá ejí vlastní orgány, jejichž prost ednictvím je výkon samosprávy uskute ován.

Územní samospráva m že vydávat podzákonné právní p edpisy.

3.2.1 Zastupitelstvo MS kraje

Zastupitelstvo MS kraje vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno

edkládat návrhy zákon  Poslanecké sn movn , p edkládat návrhy Ústavnímu

soudu na zrušení právních p edpis , vydávat obecn  závazné vyhlášky kraje,

koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci,

stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat

o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpo et kraje, z izovat a rušit p ísp vkové

organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje - má 65 len , jeho

zasedání jsou ze zákona ve ejná.
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Ve volbách do zastupitelstva kraje Moravskoslezský konaných ve dnech 17. a

18.10.2008, byly podle výsledk  p evzatých od okrskových komisí zjišt ny celkové

výsledky voleb v kraji. Jednoduchý p ehled po tu okrsk  a voli  uvádí tabulka 3.1.

Tab. 3.1  P ehled po tu okrsk  a voli  ve volbách do zastupitelstva kraje

Po et volebních okrsk       1  318
Po et okr. volebních komisí, které p edaly výsledek hlas.        1  318
Celkový po et osob zapsaných ve výpisech 1 013 010
Celkový po et voli , kterým byly vydány ú ední obálky 391 039
Celkový po et odevzdaných ú edních obálek 389 956
Celkový po et platných hlas    380 896

         Pramen: vlastní zpracování z podklad  [25]

Z výsledk  voleb vzešlo složení zastupitelstva v po tu mandát  pro jednotlivé strany

SSD 31 mandát , ODS 18 mandát , KS M 11 mandát  a KDU- SL 5 mandát .

3.2.2 Výbory zastupitelstva kraje

Krom  t í povinných výbor  (finan ního, kontrolního a Výboru pro výchovu,

vzd lávání a zam stnanost) ídilo zastupitelstvo kraje dalších dev t výbor . Celkový

seznam výbor  v etn  jejich p edsed  je uveden v P íloze III.

3.2.3 Rada kraje

Rada kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné p sobnosti, rada

ipravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Rad  je vyhrazeno

zabezpe ovat a kontrolovat hospoda ení podle schváleného rozpo tu, jmenovat

a odvolávat vedoucí odbor , z izovat komise rady, vydávat na ízení kraje, rozhodovat

o majetkoprávních úkonech atd. Rada Moravskoslezského kraje - má 11 len , její

sch ze jsou ze zákona neve ejné. Sch zí rady se s hlasem poradním ú astní

editelka krajského ú adu. [10]



25

3.2.4 Hejtman

Zastupitelstvo kraje na svém 1. (ustavujícím) zasedání konaném dne

13. listopadu 2008 zvolilo hejtmana kraje a další leny rady kraje. Po et uvoln ných

len  stanovilo na 7 a sv ilo jim úkoly na jednotlivých úsecích.

Hejtman kraje: Ing. Jaroslav Palas ( SSD)

bezpe nost a krizové ízení, integrovaný záchranný systém,
legislativa, zahrani ní vztahy,
finance a majetek,

1. nám stek hejtmana kraje: p. Miroslav Novák ( SSD)

doprava, silni ní hospodá ství,
životní prost edí,

Nám stkyn  hejtmana kraje: Mgr. V ra Palková ( SSD)

školství, sport a t lovýchova,

Nám stek hejtmana kraje: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. ( SSD)

regionální rozvoj,
evropské fondy a opera ní programy,

Nám stek hejtmana kraje: Ing. RSDr. Karel Kone ný (KS M)

zdravotnictví,

Nám stek hejtmana kraje: Ing. RSDr. Svatomír Recman (KS M)

sociální v ci, kultura,

Nám stek hejtmana kraje: Ing. Ji í Vzientek ( SSD)

územní plánování
cestovní ruch.
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3.2.5 Krajský ú ad

Krajský ú ad plní úkoly v samostatné p sobnosti uložené mu zákonem,

zastupitelstvem a radou a napomáhá innosti výbor  a komisí. Dále krajský ú ad

vykonává zákonem stanovenou státní správu (p enesenou p sobnost) s výjimkou

cí, které jsou zákonem sv eny zastupitelstvu kraje a rad  kraje nebo zvláštnímu

orgánu. Krajský ú ad se lení na odbory a odd lení, v ele ú adu stojí editel. [10]

editelkou moravskoslezského kraje je JUDr. Eva Kafková. Krajský ú ad má 16

odbor , které se dále d lí na jednotlivá odd lení. Odbory Krajského ú adu jsou

uvedeny v P íloze IV.

3.3 Stálé zastoupení p i EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím lánkem mezi eskou

administrativou a unijními orgány. Dnem vstupu do Evropské unie dne 1. kv tna

2004 se R stala plnoprávným lenem EU se všemi právy a povinnostmi z toho

plynoucími. Jako plnoprávný len s právem hlasovat se také ú astní práce p ibližn

dvou set pracovních skupin a výbor  Rady EU, Výboru stálých zástupc  a

jednotlivých ministerských rad. K tomu, aby zástupci R v t chto orgánech mohli

úsp šn  obhajovat národní postoje a zájmy, musejí být pro vyjednávání vybaveni

kvalitní národní instrukcí. S ohledem na uvedené skute nosti a pot eby bylo nutné

vytvo it systém institucionálního zajišt ní ú asti R v EU. Usnesením vlády . 427 ze

dne 28. dubna 2003 byly nastaveny základní parametry tohoto systému. Na základ

zkušeností s jeho fungováním byl usnesením vlády . 445 ze dne 12. kv tna

2004 systém dolad n a nyní slouží jako institucionální základ pro zajišt ní ú asti R

v EU v podmínkách plnoprávného lenství.

Velvyslankyní eské republiky p i Evropské unii byla dne 20. zá í

2007 jmenována Milena Vicenová, která tuto funkci p evzala po Janu Kohoutovi 7.

ledna 2008. Institucionálním zajišt ním ú asti R v EU se rozumí p edevším

zajišt ní ú asti R na legislativním procesu EU v rámci Rady EU, jejíž innost má na

rozdíl od Evropské komise mezivládní charakter. Podobu institucionálního systému a

rozhodovacích struktur v jeho rámci si každá lenská zem  vytvá í samostatn .
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Do procesu p ípravy národních pozic pro jednání zástupc R v orgánech

Rady vstupuje krom  moci výkonné také Parlament R, sociální partne i a širší

ob anská spole nost. [17]

Tab. 3.2  Organiza ní struktura stálého zastoupení R p i EU

Sekce COREPER II
Výbor stálých

edstavitel  II

Sekce COREPER I
Výbor stálých

edstavitel  I

Sekce COPS
Politický a

bezpe nostní výbor

Sekce vnit ního
chodu Vnit ní chod a

personální agenda

Milena Vicenová
velvyslankyn

vedoucí Stálého
zastoupení

Jana Reinišová
velvyslankyn

zástupkyn  vedoucí
Stálého zastoupení

Václav Bálek
velvyslanec

Zden k Laštovka
velvyslanecký rada

Právní a komunika ní
úsek

Lubomír Frebort

Úsek zem lství a
životního prost edí

Martin Hlavá ek

Úsek vn jších vztah

Michal Kaplan

Centrální sekretariát
a personální
záležitosti

Zuzana Marková

Úsek finan ní a
obchodní politiky

Jan Procházka

Úsek sektorových
agend A

Lucie Šestáková

Úsek SZBP / SBOP

Ji í Pavlí ek

Úsek informa ních
technologií

Petr Kos

Úsek justice a vnitra

Petr Solský

Úsek sektorových
agend B

Sv tlana Kopecká

Vojenský úsek

Jaroslav Belák

Provozn -
hospodá ský úsek

Ivan Sobotka

    Pramen: vlastní zpracování z podklad  [17]

Stálé zastoupení p i EU sídlí spolu s dalšími organizacemi v eském dom

v Bruselu. eský d m byl otev en pod záštitou p edsedy vlády eské republiky Mirka

Topolánka dne 11. íjna 2007. Jednotlivá patra eského domu jsou obsazena

organizacemi po ínaje restaurací, zastoupením region , stálým zastoupením p i EU,

agenturami (CzechInvest, CzechTrade, EZ, SA,...) a kon e velvyslanectvím

eské republiky v Belgii.
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Moravskoslezský kraj (region) v sou asné dob nemá stálé zastoupení

v Bruselu. V letošním roce se o ekává vyhlášení ve ejného výb rového ízení na

realizaci stálého zastoupení v Bruselu. Jednotlivé kraje, pokud mají zastoupení

v Bruselu, využívají r zné formy zastoupení. Jedná se o stálé zastoupení, st ídavé

zastoupení p ípadn  outsourcing.

3.4 ROP NUTS II Moravskoslezsko

3.4.1 Vznik regionu soudržnosti

Vláda Usnesením . 707/1998 doporu ila vymezit statistické územní jednotky

na území R ve shod  s vymezením NUTS v rámci EU. Proto je klasifikace CZ -

NUTS vypracována na podklad  metodických princip  a standardu Eurostatu.

Na základ  Ústavního zákona .347/97 Sb. je R d lena od 1.1.2000 na 14 kraj  -

vyšších územních samosprávných celk  (VÚSC). Pr rná velikost t chto kraj  je v

porovnání s pr rem NUTS 2 za EU menší co do po tu obyvatel 2,5 krát, co do

rozlohy 4 krát. Tyto kraje jsou proto za azeny do úrovn  NUTS 3. Pro pot eby

poskytování dat, zejména k erpání Strukturálních fond  EU, je v tomto p ípad

nutné vytvo it sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS 2. Vytvo ení této úrovn

NUTS 2 v podmínkách R má ryze statistický charakter. P i vymezování územních

jednotek NUTS se brala v úvahu zejména tato hlediska:

respektování velikosti územních jednotek dle doporu ení EU

respektování principu skladebnosti a vztahu na administrativn  správní d lení
státu

podobnost jednotek nižšího ádu vytvá ejících jednotku ádu vyššího
zabezpe ení souboru dat a informací požadovaných ze strany EU

uplat ování pravomoci zastupitelských sbor  a orgán  státní správy na úrovni
kraje (VÚSC).

Rozhodujícím pro sdružování kraj  do oblastí (NUTS 2) byla jejich velikost

ená po tem obyvatelstva, aby byla zajišt na porovnatelnost údaj  za oblasti

NUTS 2 v R s oblastmi stejné úrovn  NUTS v EU. V R to má být územní jednotka,

jejíž po et obyvatelstva je vyšší než 1 milion. P itom z hlediska využití pro vnitrostátní
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komparace bylo užite né sledovat i relativn  rovnom rné rozd lení obyvatelstva do

oblastí NUTS 2.

Vymezení územních jednotek NUTS schválené vládou bylo zasláno Eurostatu

k posouzení. Eurostat rozd lení územních jednotek v R p ijal, tzn. na úrovni NUTS

1 je jedna územní jednotka, NUTS 2 je 8 územních jednotek a na úrovni NUTS 3 je

14 územních jednotek. Podle výše uvedených princip  byla stanovena konstrukce

klasifikace CZ-NUTS. [24]

3.4.2 Regionální opera ní program

Regionální opera ní program NUTS II Moravskoslezsko je ur en pro region

soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem.

Zam uje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu v . modernizace

prost edk  ve ejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu,

ípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a

na venkov  p edevším prost ednictvím zkvalitn ní vzd lávací, sociální a

zdravotnické infrastruktury.

O podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, organizace z izované nebo

zakládané kraji i obcemi, Správa železni ní dopravní cesty, dopravci zajiš ující

ve ejnou dopravu, vlastníci zastávek ve . hrom. dopravy, Hasi ský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická za ízení, školy a školská

za ízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, ob ané a

další.

ídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudržnosti

Moravskoslezsko. ROP MS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

(ERDF). Regionální opera ní program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá

mezi regionální opera ní programy v cíli Konvergence a je pro n j vy len no 716,09
mil. €, což iní p ibližn  2,68 % veškerých prost edk  ur ených z fond  EU pro

eskou republiku. Z eských ve ejných zdroj  má být navíc financování programu

navýšeno o dalších 126,37 mil. €.

ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozd lujících opera ní program na logické

celky, a ty jsou dále konkretizovány prost ednictvím tzv. oblastí podpory, které
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vymezují, jaké typy projekt  mohou být v rámci p íslušné prioritní osy podpo eny.

ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí v 3. prosince 2007.

Regionální infrastruktura a dostupnost

(Na prioritní osu 1 je z fond  EU vy len no 289,3 mil. €, tj. 40,4 % ROP MS)

Nap . modernizace a výstavba silnic II. a III. t ídy v . odstran ní dopravních

závad na silni ní síti a na pr tazích m st, výstavba obchvat  obcí pro silnice II. a III.

ídy, zpracování koncepce, projektová p íprava a realizace odd lených komunikací

pro cyklisty a p ší, budování a rekonstrukce p estupních terminál  mezi jednotlivými

dopravními systémy, rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba

ekologických systém  hromadné dopravy v . po ízení a modernizace vozidel a

doprovodné infrastruktury, rozší ení infrastruktury a technického vybavení pro provoz

letišt  Ostrava, jeho napojení na železni ní dopravu v . po ízení nových kolejových

vozidel, systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a ve ejnou správou

apod.

Podpora prosperity regionu

(Na prioritní osu 2 je z fond  EU vy len no 182,2 mil Eur, což je 25,45% ROP MS)

Nap . regenerace brownfields zejména pro nekomer ní ú ely, modernizace

vybavení škol, modernizace internát , jídelen, sportoviš , klub  pro zájmové

vzd lávání, zavád ní ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky v .

využití pro celoživotní u ení, rozvoj knihovnických a informa ních služeb s využitím

ICT, rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních a zdravotních služeb, zajišt ní

bezbariérovosti, instalace výtah , výstavba i obnova vybavenosti v oblasti sportu,

rekreace a láze ství, revitalizace a zp ístupn ní kulturních, technických a

pr myslových památek a kulturního d dictví, rozvoj a zvyšování úrovn  ubytovacích

za ízení, turistické a cykloturistické trasy, nau né trasy, orienta -informa ní

systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora tvorby nových

turistických produkt , vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje apod.

Rozvoj m st

(Na prioritní osu 3 je z fond  EU vy len no 170,1 mil. Eur, což je 23,75% ROP MS)
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Nap . zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produkt

cestovního ruchu v . navazujících investic, rekonstrukce ve ejných prostranství,

budování, obnova a modernizace technického vybavení m st a udržitelný rozvoj

nových rozvojových zón pro podnikání a bydlení, zkvalitn ní a rozší ení kulturního,

sportovního a volno asového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré ob any,

služby pro rodi e s d tmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší,

dopravní infrastruktura, vybavení pro dopravní obslužnost m st, cyklistické stezky a

stezky pro p ší, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení za ízení pro služby

obyvatelstvu a podnik m apod.

Rozvoj venkova

(Na prioritní osu 4 je z fond  EU vy len no 50,1 mil. Eur, což je 7% ROP MS)

Nap . obnova a rekonstrukce ve ejných budov, ve ejných prostranství, zelen

a místních atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré ob any, služby pro rodi e s

tmi, rekonstrukce, a výstavba víceú elových za ízení a ploch pro spolkové,

sportovní, zájmové i kulturní aktivity, body ve ejného p ístupu k internetu a

vzd lávání obyvatel ve využívání informa ních a komunika ních technologií, po ízení

dopravních prost edk  ve ejné dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení

za ízení školských, zdravotnických, sociálních služeb, informa ních center, základní

obchodní infrastruktury, tržnic apod.

Technická pomoc

(Na prioritní osu 5 je z fond  EU vy len no 24,3 mil. €, tj. 3,4 % ROP MS)

Financování aktivit spojených s ízením programu, nap . platy pracovník

zapojených do ízení ROP MS, výb r projekt , monitoring projekt  a programu,

zpracování studií a analýz, zajišt ní publicity programu, podpora iniciace, p ípravy a

realizace projekt  apod. [15]
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4 Regionální rada a její innost

4.1 Vznik Regionálních rad region  soudržnosti

V souvislosti s novelou zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního

rozvoje a s p ípravou eské republiky na nové programové období 2007-2013 došlo

ke zm nám na Sekretariátu Regionální rady. Ke dni ú innosti novely zákona tj.

1.7.2006 vznikly v regionech soudržnosti NUTS 2 Regionální rady jako samostatné

právnické osoby a zanikly sekretariáty Regionálních rad.

4.2 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a její ú el

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je ídícím orgánem

Regionálního opera ního programu NUTS 2 Moravskoslezsko pro období 2007-2013

(ROP), zárove  kontinuáln  zabezpe uje implementaci Spole ného regionálního

opera ního programu (SROP). Realizace grantových schémat SROP z stává v

kompetenci odboru regionálního a ekonomického rozvoje krajského ú adu, odd lení

ízení grantových schémat. Regionální rada má t i orgány: výbor Regionální rady,

edsedu Regionální rady a ú ad Regionální rady.

4.2.1 Ú ad Regionální rady

ad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je výkonným

orgánem Regionální rady, který zabezpe uje veškeré úkoly spojené s funkcí ídícího

orgánu Regionálního opera ního programu NUTS 2 Moravskoslezsko s výjimkou

ch záležitostí, které jsou sv eny Výboru Regionální rady (výboru je sv eno mj.

schvalování realiza ní a ídící dokumentace ROP, schvalování výb ru projekt ,

výro ní a záv re né zprávy, informa ních a komunika ních aktivit apod.) Ú ad dále

plní úkoly spojené s odborným, organiza ním a technickým zabezpe ením innosti

Regionální rady. Organiza ní strukturu, po et zam stnanc  a rozpo et ú adu stanoví

Výbor Regionální rady.

V ele Ú adu Regionální rady stojí editel. editel je pod ízen p edsedovi

Regionální rady. editele jmenuje a odvolává výbor na návrh p edsedy. Na 3.

zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko dne 6. zá í



33

2006 byl editelem Ú adu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

jmenován Ing. David Sventek, MBA.

Obr. 4.1  Organiza ní schéma Ú adu Regionální rady

Pramen: [20]
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editel plní v i zam stnanc m Regionální rady funkci statutárního orgánu

zam stnavatele, je nad ízeným všech zam stnanc  Regionální rady a kontroluje

jejich innost.

4.2.2 P edseda regionální rady

edseda je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek.

Mezi jeho úkoly pat í svolávání a ízení zasedání Výboru Regionální rady. Ze své

innosti je odpov dný Výboru Regionální rady. P edsedu v jeho nep ítomnosti

zastupuje místop edseda.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém mimo ádném zasedání dne

3. prosince 2008 zvolil výbor Regionální rady z ad zastupitel  kraje (15 len ). Tento

výbor pak zvolil p edsedou Regionální rady Ing. Jaroslava Palase a místop edsedou

Ing. Mariana Lebiedzika. [20]

4.2.3 Výbor regionální rady

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko má 15 len . Byl

zvolen na základ  § 16 zákona . 248/2000 Sb. ze len  zastupitelstva

Moravskoslezského kraje 13. listopadu 2008 na ustavujícím zasedání zastupitelstva.

Výbor jedná a rozhoduje o v cech spojených s realizací Regionálního opera ního

programu NUTS 2 Moravskoslezsko, zejména pak schvaluje:

realiza ní a ídící dokumentaci Regionálního opera ního programu,

opat ení týkající se publicity a informovanosti o Regionálním opera ním
programu,

výb r projekt , kterým Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
poskytne dotaci i návratnou finan ní výpomoc,

výro ní a záv re nou zprávu o realizaci, p ípadn  i další zprávy a podklady
spojené s realizací Regionálního opera ního programu,

další záležitosti, pokud tak stanoví jednací ád výboru.

Výboru je vyhrazeno schvalování rozpo tu Regionální rady a záv re ného

tu Regionální rady; stanoví také organiza ní strukturu, po et zam stnanc  a
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rozpo et ú adu. Výbor vykonává své pravomoci i po ukon ení volebního období

zastupitelstev kraj , a to až do zvolení nového výboru.

4.3 Vlastní finan ní hospoda ení regionální rady

Regionální rada hospoda í podle vlastního rozpo tu za podmínek stanovených

zvláštním právním p edpisem (Zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech

územních rozpo , ve zn ní pozd jších p edpis  ) a zajiš uje výkon finan ní

kontroly podle zvláštního právního p edpisu (Zákon . 320/2001 Sb., o finan ní

kontrole ve ve ejné správ  a o zm  n kterých zákon  (zákon o finan ní kontrole),

ve zn ní pozd jších p edpis .). Hospoda ení Regionální rady za uplynulý kalendá ní

rok p ezkoumává podle zvláštního právního p edpisu (Zákon . 420/2004 Sb., o

ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk  a dobrovolných

svazk  obcí.) Ministerstvo financí.

Zákon . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve zn ní zákona .

320/2002 Sb. Obsahuje:

§ 16b íjmy rozpo tu Regionální rady

íjmy rozpo tu Regionální rady tvo í zejména:

dotace ze státního rozpo tu na financování program  spolufinancovaných
z rozpo tu Evropské unie,

dotace z rozpo  kraj  na financování program  spolufinancovaných
z rozpo tu Evropské unie,

dotace z rozpo  kraj  na innost Regionálních rad,

íjmy z vlastního majetku a majetkových práv,

ijaté pen žité dary a p ísp vky,

ijaté p ky, úv ry a návratné finan ní výpomoci,

úroky z vklad , penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prost edk
Regionální rady.
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§ 16c Výdaje rozpo tu Regionální rady

Z rozpo tu Regionální rady se hradí zejména:

výdaje na programy spolufinancované z rozpo tu Evropské unie a závazky
vyplývající pro Regionální radu z pln ní povinností uložených jí zákony,

výdaje na vlastní innost Regionální rady,

splátky p ijatých p ek, úv  a návratných finan ních výpomocí,

sankce za porušení rozpo tové kázn . [8]

4.4 ízení a monitoring

ízení Regionálního opera ního programu Moravskoslezsko probíhá v

kolika rovinách. Jsou do n j zapojeny následující subjekty: ídící orgán,

Monitorovací výbor, Platební a certifika ní orgán a Auditní orgán.

4.4.1 ídící orgán

ídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudržnosti

Moravskoslezsko, která má celkovou odpov dnost za realizaci programu. ídící

orgán nez izuje pro pot eby ROP Moravskoslezsko zprost edkující subjekty.

Regionální rada (RR) je právnickou osobou.

ad je výkonným orgánem RR, který zabezpe uje veškeré úkoly spojené s

funkcí ídícího orgánu ROP s výjimkou t ch záležitostí, které jsou sv eny nebo

vyhrazeny Výboru a p edsedovi RR. Ú ad také plní úkoly spojené s odborným,

organiza ním a technickým zabezpe ením innosti RR.

ídící orgán vykonává nap íklad tyto úkoly:

schvalování realiza ní a ídící dokumentace ROP a p edložení ROP MS ke
schválení Evropské komisi (EK),

organizování výzev k p edkládání projekt ,

ijímání žádostí o podporu, posouzení p ijatelnosti, úplnosti a formálních
náležitostí p edkládaných projekt , zajišt ní kvalitativního hodnocení projekt ,
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schvalování výb ru projekt , kterým Regionální rada poskytne dotaci i
návratnou finan ní výpomoc,

íprava smluv o financování,

kontrola postupu prací na jednotlivých projektech,

zavedení systému pro shromaž ování údaj  nezbytných pro finan ní ízení,
monitorování, ov ování, audit a hodnocení programu,

vypracování výro ní a záv re né zprávy o provád ní ROP a jejich p edložení
EK,

ízení práce Monitorovacího výboru,

íprava a realizace projekt  Technické pomoci,

zajišt ní nápravných opat ení v p ípad  vzniklých nedostatk ,

podávání informací o programu.

4.4.2 Monitorovací výbor

Monitorovací výbor spolu s ídícím orgánem zajiš uje kvalitu provád ní

opera ního programu. Cílem Monitorovacího výboru (MV) je zajistit ú innost a kvalitu

poskytované pomoci p i efektivním využití ve ejných prost edk . K jeho úkol m a

pravomocem pat í nap .:

schválení kritérií pro výb r financovaných operací,

hodnocení pokroku v dosahování konkrétních cíl  opera ního programu,

schvalování výro ní a záv re né zprávy ROP p ed jejich zasláním Evropské
komisi,

že ídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo p ezkum opera ního
programu, které by mohly p isp t k dosažení cíl  fond  nebo zlepšit jeho
ízení, v etn  finan ního ízeni.

4.4.3 Platební a certifika ní orgán

Výkonem funkce Platebního a certifika ního orgánu (PCO) pro strukturální

fondy a Fond soudržnosti byl pov en odbor Národního fondu Ministerstva financí.

Mezi jeho úkoly pat í nap .:



38

správa prost edk  ze strukturálních fond  a Fondu soudržnosti na ú tech
NB,

vypracování a p edkládání žádostí o pr žné platby a záv re né platby
Evropské komisi pro všechny programy na základ  výkaz  výdaj

edložených ídícími orgány,

ijímání plateb z Evropské komise,

evod prost edk  SF a FS na p íjmové ú ty jednotlivých kapitol státního
rozpo tu,

provád ní kontroly na míst , vracení nevyužitých prost edk  Evropské komisi.

4.4.4 Auditní orgán

Výkonem funkce auditního orgánu bylo pov eno Ministerstvo financí - odbor

Centrální harmoniza ní jednotka pro finan ní kontrolu, které metodicky ídí a

koordinuje výkon celého systému finan ní kontroly. Auditní orgán mimo jiné:

zajiš uje audit p ipravenosti ídícího a kontrolního systému programu,

edkládá Evropské komisi zprávu posuzující nastavení ídících a kontrolních
systém  opera ního programu,

edkládá každoro  Komisi konsolidovaný plán audit  prost edk
poskytovaných z fond  EU,

zajiš uje metodické vedení dalších auditních subjekt  zapojených do audit  ve
ve ejné správ  opera ního programu. [6]

4.5 Budoucnost Regionálních rad region  soudržnosti

Jak jsem se již lehce zmínil v úvodu bakalá ské práce, momentáln  žijeme

v dob  ekonomického útlumu, v dob  kdy státní dotace na podporu oslabených

ekonomik p edstavují nezanedbatelnou sumu pen z do nich „pumpovaných“.

teme-li k tomu ješt  fakt že eská republika, resp. její regiony (mimo region Hl.

sta Prahy), nedosahuje ani hospodá ského pr ru EU a z toho plynoucí stav

kdy jsme istými p íjemci pen žních prost edk  z EU, je evidentní že prestiž i

„d ležitost “ ú adu jako Regionální rada regionu soudržnosti je velice vysoká.

Otázkou však z stává jakým zp sobem a v jakém stavu bude ú ad Regionální

rady fungovat v p ípad  kdy se eská ekonomika dostane nad evropský pr r, a
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už z d vodu p ijetí stát  jako jsou Ukrajina, Turecko, Chorvatsko, erná Hora,

Albánie, atd. nebo z d vodu vlastního hospodá ského r stu. V dané situaci se

systémové podmínky zm ní a my by jsme již nebyli istými p íjemci, ale naopak

pom r toku pen z by se obrátil sm rem do Bruselu. Je jasné že ú ad jenž je pln

zabezpe en po stránce institucionální, organiza ní, personální a materiáln -

technické (m žeme íci moderní ú ad s vysokou mírou využití informa ních

technologií - viz. kapitola 5) s velkým potenciálem a zkušenostmi se správou projekt

bude nutné dále efektivn  využívat.

Situace kdy se takto systémové podmínky pro erpání pen z z EU zm ní

že nastat za 10, 15 nebo 20 let. Vzhledem k vysokým náklad m na jeho

vybudování, menšímu po tu jednotlivých ú ad  oproti krajským (ekonomický efekt),

jeho zkušenostem se správou projekt  m že dojít k situaci kdy t mto ú ad m bude

rozší eno pole p sobnosti.
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5 Informa ní zabezpe ení innosti regionální rady

Produktem institucí ve ve ejné správ  jsou informace, jejich získávání,

zpracovávání, vyhodnocování, archivace a tvorba. Aby mohla plnit požadavky na ni

kladené musí být taktéž vybavena po stránce informa ních systém  tzn. hardwarové,

softwarové a personální (IT technici, správci sítí,...).

5.1 Informa ní systémy a ve ejná správa

Informa ní systémy existují v eské legislativ  již dávno, ale pod r znými,

nutno íci, že ne vždy vhodnými názvy, jako nap .: evidence, rejst ík, seznam, registr,

ale také se využívají pojmy jako statistika, kniha, deník, záznam, íselník apod.

které evidence mají unikátní ozna ení jako nap . katastr nebo matrika, jiné zase

spíše odpovídají technologii zpracování  - nap . databáze, archiv, soubor, tabulka

apod. P emž variabilita ozna ení nem ní nic na skute nosti, že se jedná vždy o

informa ní systém.

5.1.1 Informa ní innost

Informa ní inností se rozumí získávání a poskytování informací,

reprezentace informací daty, shromaž ování, vyhodnocování, ukládání a uchovávání

dat, jejich p enášení, vyhledávání, úprava nebo pozm ování, p evád ní, ší ení,

zp ístup ování, blokování a likvidace dat, atd. Informa ní innost je provád na

správci, provozovateli a uživateli informa ních systém  prost ednictvím technických a

programových prost edk .

Informa ním systémem se rozumí funk ní celek nebo jeho ást

zabezpe ující cílev domou a systematickou informa ní innost. Každý informa ní

systém zahrnuje data, která jsou uspo ádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a

zp ístupn ní, a dále nástroje umož ující výkon informa ní innosti.

5.1.2 Informa ní systémy ve ejné správy

Jsou souborem informa ních systém , které slouží pro výkon ve ejné správy.

Jsou jimi i informa ní systémy zajiš ující innost podle zvláštních zákon .
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V oblasti ve ejné správy je vedeno velké množství informa ních systém ,

nebo  ve ejná správa spo ívá ve zna né ásti v rozhodování o právech a

povinnostech fyzických a právnických osob. Pro rozhodování pot ebuje každý

manažer i ú edník relevantní informace. V oblasti ve ejné správy je ú edník získává

hlavn  z t chto zdroj : právní p edpisy, obsah podání ur itého ú astníka ízení,

výsledky vlastního šet ení a prakticky vždy – údaje, které jsou k ú astník m ízení

nebo dot eným v cem vedeny orgány ve ejné správy. Typickým p íkladem je

stavební ízení, kde figuruje stavebník – žadatel o stavební povolení, další dot ené

subjekty – sousedé, r zné další orgány státní správy  a samosprávy (hygienici,

hasi i, apod.) i jiné osoby (správci komunikací, vodohospodá i, ob anská sdružení na

ochranu n eho i naopak proti n emu).

chto informa ních systém  ve ejné správy nejsou desítky, ale což si

málokdo uv domuje stovky až tisíce, nebo  n které z nich se vlastn  jako informa ní

systémy netvá í a „klamou t lem“, neb jsou nazývány r znými eufemismy nebo není

ani dokonce uvedeno, že se n jaké evidence vést má, ale z kontextu zákona

vyplývá, že to bez ní nejde. (P íkladem jsou oblíbená ustanovení o tom, že „orgán

vydává oprávn ní fyzickým a právnickým osobám d lat to i ono“, tudíž je z ejmé, že

si bude tento orgán muset vést evidenci takto vydaných oprávn ní. Ale o tom již není

v textu zákona ani slovo, a to p estože se jedná asto o informa ní systém

nakládající s osobními údaji. Zna ná ást informa ních systém  shromaž ovala a

zpracovávala informace (v etn  osobních údaj ) p ed rokem 2000 bez dostate né,

ípadn  bez jakékoliv legislativní podpory.

Informa ní systémy ve ejné správy m žeme proto rozd lit podle zp sobu

jejich založení na ty, kde:

jejich vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocn ní
jejich vedení vyplývá z teleologického výkladu zákona, bez výslovného
zákonného zmocn ní
zmocn ní dávají p edpisy nižší právní síly (podzákonné normy)
zmocn ní v bec neexistuje

Velmi astá je varianta, kdy vedení informa ního systému ve ejné správy výplývá

z výslovného zákonného zmocn ní,ale toto zmocn ní je naprosto obecné a obsah IS

je:
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bu  popsán v p edpisu nižší právní síly  - typicky provád cí vyhlášce, nebo
popis obsahu v bec neexistuje

Správci informa ních systém  jsou ministerstva, jiné správní ú ady, orgány

územní samosprávy a další státní orgány. [2]

5.2 Informa ní systémy využívané Regionální radou

Regionální rada regionu soudržnosti využívá Informa ní toky z národní úrovn

až na úrove  Evropské komise. A to prost ednictvím monitorovacího systému

strukturálních fond .

K tomu ji slouží informa ní systém Evropské komise SFC2007 (System  for

Fund management in the European Community 2007-2013) který pomáhá dodržovat

pravidla fond  EU. SFC2007 tvo í Informa ní systém a Systém finan ního ízení.

lenské státy a EK využívají informa ní systém, který slouží pro komunikaci a

vým nu dokument  mezi lenskými státy EU a EK, kam všechny instituce pracující s

fondy EU povinn  p edávají veškeré údaje pot ebné pro implementaci na ízení.

SFC2007 je provázán na eský Monitorovací systém strukturálních fond  a Fondu

soudržnosti (MSC2007) díky Web Services p es sí  internet, což umož uje p ímé

propojení obou systém .

Informa ní systém má t i úrovn :

Centrální modul MSC2007 - slouží pro monitoring (v cný a finan ní) všech
program  a projekt  hrazených z fond  EU, je v gesci Ministerstva pro místní
rozvoj R coby Národního orgánu pro koordinaci využívání fond  EU,

výkonný modul Monit7+ - informa ní systémy spravované ídícími orgány a
využívané také zprost edkujícími subjekty pro administraci projekt ,

etí úrovní je modul pro p íjemce podpory Benefit7+ coby elektronická
žádost. [16]

Provoz centrálních monitorovacích systém . Správu t chto monitorovacích

systém  má na starosti Odbor správy monitorovacího systému. Hlavním posláním

odboru správy monitorovacího systému je tedy zejména provoz centrálních

monitorovacích systém  MSSF-CENTRAL (pro programovací období 2004 – 2006) a
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MSC2007 (pro programové období 2007 – 2013), koordinace a metodické ízení

jednotného monitorovacího systému strukturálních fond  a Fondu soudržnosti podle

Usnesení vlády R . 198/2006 a . 1008/2007.

5.2.1 Monitorovací systém Strukturálních fond  (MSC2007)

Je informa ní systém ídicích orgán  sloužící pro monitorování implementace

program  financovaných prost ednictvím Strukturálních fond  a Fondu soudržnosti.

MSC2007 p ímo komunikuje s informa ním systémem ROP SV (informa ní systém

MONIT7 ROP) a je propojen s informa ním systémem platebního orgánu

(manažerský a ú etní systém IS VIOLA ) a dalšími. V MSC2007 se pr žn  sleduje

jak fyzická realizace projekt , tak i finan ní toky.

5.2.2 Manažerský a ú etní systém IS VIOLA

VIOLA Manažerský a ú etní systém VIOLA je informa ní systém Platebního

orgánu sloužící k vedení podvojného ú etnictví Platebního orgánu a Platebních

jednotek a sledování implementace program  a projekt .

Informa ní systém sloužící k finan nímu ízení a ú tování o prost edcích ze

strukturálních fond  EU na ú tech Platebního a certifika ního orgánu v rámci ú etní

jednotky Ministerstva financí. Garantem informa ního systému je Ministerstvo financí

R. [16]

5.2.3 Systém Benefit7

Informa ní systém BENEFIT7 je ur en pro vypl ování a podávání elektronické

žádosti o podporu projektu ze strukturálních fond  Evropského spole enství

(Regionálního opera ního programu NUTS II ) a Národních zdroj  v programovém

období 2007 až 2013 a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele, resp.

íjemce a ídicího orgánu programu.

Provozovatelem webové žádosti BENEFIT7 je Centrum pro regionální rozvoj

eské republiky (CRR R), státní p ísp vková organizace, založená Ministerstvem

pro místní rozvoj R. Provozovatel, který aplikuje systém ízení jakosti dle ISO
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9001:2000 a je registrován u ÚOOÚ, zajiš uje provozn  technické zabezpe ení

webové žádosti BENEFIT7. [11]

5.2.4 Systém Monit7+

Softwarová aplikace MONIT7+ slouží k automatizovanému zpracování

evidence a vyhodnocení nám  projekt , sledování finan ního a v cného pln ní

projekt  (v pr hu jejich celého životního cyklu), uplatn ných v rámci program

edstrukturálních a strukturálních fond  EU. Je vhodným nástrojem pro

innost regionálních rozvojových agentur, regionálních ídících a monitorovacích

výbor  a na národní úrovni pro innost Centra pro regionální rozvoj. Aplikace m že

být snadno aplikovatelná pro sledování realizace projekt  i v jiných oblastech. Vý et

jednotlivých aplika ních modul  IS Monit7+ je uveden v P íloze. [23]
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6 Záv r

V této bakalá ské práci jsem se snažil o analýzu, porovnání a popis innosti

adu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v širším kontextu jak

regionální struktury eské republiky tak ve vztahu k Bruselu. Ve výsledku m žeme

konstatovat, že Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je

zabezpe ena jak z institucionálního, organiza ního, personálního tak i materiáln -

technického hlediska. Výsledkem je kompetentní organizace schopná vytvá et,

ijímat,  zpracovávat a vyhodnocovat pot ebné informace a dokumenty pro její

správné fungování.

i zam ení se na Regionální radu RS Moravskoslezsko nalezneme jednu

nespornou výhodu oproti ostatním Regionálním radám (mimo NUTS II HL. m sta

Prahy a NUTS II St ední echy) a tou je územní totožnost kraje s regionem

soudržnosti. Tato skute nost má za následek efektivn jší nakládání s finan ními

prost edky nap . pro realizaci stálého zastoupení jednotlivých region  v Bruselu,

menší náklady na ú ad v R (v regionech soudržnosti, jenž jsou tvo eny více kraji,

ad Regionální rady obsahuje i tzv. územní pracovišt  v každém z kraj , což

znamená další zvýšení náklad  na innost Regionální rady) i absenci zbyte né

konkurence (rivality) z p erozd lování zdroj  z EU mezi kraji, apod.

ležitou sou ástí práce Regionální rady je komunikace s Evropskou komisí.

Ta m že probíhat na osobní bázi nebo „koresponden ní“ metodou. A zde se názory

na stálé zastoupení velice lišily. P i zpracovávání bakalá ské práce jsem se

kolikrát setkal s názorem, že stálé zastoupení v Bruselu je pouze plýtvání pen zi

a že cílené návšt vy, a  už z d vodu obhajoby, vysv tlení i prezentace projektu jsou

mnohem efektivn jší.

Musím se zmínit o tom že Moravskoslezský kraj (resp. RS Moravskoslezsko)

stálé zastoupení p i EU zatím nemá. Tém  všechny kraje používají n jakou formu

zastoupení v Bruselu. A koli jako plnohodnotným partnerem mohou být pouze jako

region prezentují se jako kraj.

V tomto vidím stále rezervy pro zefektivn ní innost jednotlivých zastoupení v

Bruselu. Pracovat jako region ne jako kraj. K tomuto modelu budou dle mého názoru

stejn  kraje p inuceny a  už z ekonomického nebo jiného d vodu.
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Otázkou však z stává charakter instituce Regionální rady v budoucnu, kdy se

systémové podmínky zm ní a eská republika již z d vodu ekonomické úrovn  (své

nebo nových len ) nebude istým p íjemcem financí, ale pom r toho co dáme do

rozpo tu EU a dostaneme bude obrácený. Bude nutné zvolit nové úkoly pro

odborníky schopné partnersky jednat s orgány EU. A v souvislostí s touto zm nou

spat uji tu nejv tší krátkozrakost, tj. podcen ní stálého zastoupení v Bruselu (za

edpokladu kompetentního týmu lidí vybaveného jak po stránce jazykové tak

znalostí „místních“ pom ). Pouze dlouhodobá práce v daném prost edí a jeho

dokonalá znalost m že vést k úsp chu. P ímý kontakt nic nenahradí ani sebelepší

technika videokonferencí apod.

Regionální rada regionu soudržnosti m že v budoucnu mnohem více sloužit

jako brána pro regionální spolupráci v rámci EU, i partner pro zahrani ní investory

hledající region pro své podnikání a mnoho dalších inností.

Tímto jsem naplnil cíl zadání bakalá ské práce.
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Seznam zkratek a symbol

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj R

ROP Regionální opera ní program

NUTS Nomenclature Unit of Territorial Statistics

RRRSMS Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

NOK Národní orgán pro koordinaci

KO íselník kraj  a okres

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj

CRR Centrum pro regionální rozvoj R

OP Opera ní program

EUS Evropská územní spolupráce
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íloha I Základní statistické údaje kraj

Kód Název regionu
Vým ra
(km2)

Po et
obyvatel (v tis.)

Hustota
zalidn ní
(os/km2)

po et obcí po et okres

CZ010 Hlavní m sto
Praha 496 1 225 2 470 1 10-22*

CZ020 St edo eský 11 016 1 216 110 1147 12
CZ031 Jiho eský 10 057 635 63 623 7
CZ032 Plze ský 7 561 566 75 510 7
CZ041 Karlovarský 3 314 309 93 132 3
CZ042 Ústecký 5 335 834 156 354 7
CZ051 Liberecký 3 163 436 138 216 4
CZ052 Královéhradecký 4 758 554 116 448 5
CZ053 Pardubický 4 519 514 114 453 4
CZ061 Vyso ina 6 925 514 74 729 5
CZ062 Jihomoravský 7 066 1 143 162 675 7
CZ071 Olomoucký 5 159 642 124 394 5
CZ072 Zlínský 3 964 591 149 304 4
CZ080 Moravskoslezský 5 427 1 247 226 324 6

*V Praze po et obvod  vykonávajících státní správu a samosprávu v r zném rozsahu.

Pramen: Vlastní zpracování z podklad SO



íloha II Klasifikace CZ-NUTS

Vláda usnesením . 707/1998 doporu ila vymezit statistické územní jednotky

na území R ve shod  s vymezením NUTS v rámci EU. Proto je klasifikace CZ -

NUTS vypracována na podklad  metodických princip  a standardu Eurostatu. Na

základ  ústavního zákona .347/97 Sb. bude R d lena od 1. 1. 2000 na 14 kraj  -

vyšších územních samosprávných celk  (VÚSC). Pr rná velikost t chto kraj  je v

porovnání s pr rem NUTS 2 za EU menší co do po tu obyvatel 2,5 krát, co do

rozlohy 4 krát. Tyto kraje jsou proto za azeny do úrovn  NUTS III. Pro pot eby

poskytování dat, zejména k erpání Strukturálních fond  EU, je v tomto p ípad

nutné vytvo it sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Vytvo ení této úrovn

NUTS II v podmínkách R má ryze statistický charakter.

i vymezování územních jednotek NUTS se brala v úvahu zejména tato hlediska:

respektování velikosti územních jednotek dle doporu ení EU,

respektování principu skladebnosti a vztahu na administrativn  správní d lení

státu

podobnost jednotek nižšího ádu vytvá ejících jednotku ádu vyššího,

zabezpe ení souboru dat a informací požadovaných ze strany EU,

uplat ování pravomoci zastupitelských sbor  a orgán  státní správy na úrovni

kraje (VÚSC).

Rozhodujícím pro sdružování kraj  do oblastí (NUTS II) byla jejich velikost

ená po tem obyvatelstva, aby byla zajišt na porovnatelnost údaj  za oblasti

NUTS II v R s oblastmi stejné úrovn  NUTS v EU. V R to má být územní jednotka,

jejíž po et obyvatelstva je vyšší než 1 milion. P itom z hlediska využití pro vnitrostátní

komparace bylo užite né sledovat i relativn  rovnom rné rozd lení obyvatelstva do

oblastí NUTS 2.

Vymezení územních jednotek NUTS schválené vládou bylo zasláno Eurostatu

k posouzení. Eurostat rozd lení územních jednotek v R p ijal, tzn. na úrovni NUTS I

je jedna územní jednotka, NUTS II je 8 územních jednotek a na úrovni NUTS III je 14

územních jednotek. Podle výše uvedených princip  byla stanovena konstrukce

klasifikace CZ-NUTS.



Konstrukce, praktický význam a využití klasifikace CZ-NUTS

edm tem klasifikace CZ-NUTS je klasifikování územních jednotek v R podle

princip  vytvo ených v rámci EU. Klasifikace má 6 úrovní NUTS s následujícím

významem:

NUTS  0 - stát (tj. R)

NUTS I - územní jednotka velkých oblastí zemí, makroregion  daného státu, v

našem p ípad  celá eská republika, nebo  varianta echy a Morava neprošla pro

nevyjasn nost zemských hranic t chto území.

NUTS II - jednotka ádov  nižší, obvykle odpovídá úrovni st edního lánku územn

správního len ní daného státu, v p ípad R se jedná o tzv. regiony.

NUTS III - jednotka vesm s odpovídající úrovni nejnižšího územn  správního celku

státní správy, v p ípad R se jedná o VÚSC (vyšší územní samosprávní celky),

které v R nabudou platnost 1. 1. 2000.

NUTS IV - jednotka p edstavuje úrove  okres , p ípadn  mikroregion , v R

odpovídá po tem obyvatel i rozlohou okres m, za adekvátní m žeme považovat i

nov  vznikající tzv. mikroregiony.

NUTS V - jedná se o úrove  obcí.

Pro t íd ní je v klasifikaci CZ-NUTS využita kombinace alfabetického a íselného

kódu.

Obr. .1  Kombinace alfabetického a íselného kódu

        Pramen: [9]



Oddíl (NUTS 0) - vyjad uje stát eskou republiku - využívá dvoumístný alfabetický

kód (dle íselníku zemí) - t.j. CZ.

Pododdíl (NUTS I) - vyjad uje území eské republiky - kód 0.

Skupina (NUTS II) - vyjad uje oblasti tj. sdružené kraje (celkem 8) - íslované od 1

do 8 (pouze použité kódy).

Podskupina (NUTS III) - vyjad uje kraje - VÚSC (celkem 14) - íslované od 1 do 9

vždy v rámci oblasti (sdruženého kraje), p emž použité kódy jsou 1- 3.

ída (NUTS IV) -vyjad uje okresy (celkem 91 v . 15 obvod  Prahy) - íslované od 1

do 9 a dále písmenem A až Z v rámci daného kraje azené abecedn  (použito A-F).

Podt ída (NUTS V) - vyjad uje obce (celkem 6 244) - pro íslování se využívá

stávající íselník základních územních jednotek ( íselník obcí, který je šestimístný a

je k dispozici na SÚ v odboru informa ních služeb v elektronické podob ).

Kód do úrovn  NUTS IV je šestimístný a celkový kód s vyjád ením obcí, t.j. NUTS V,

je dvanáctimístný.

Opat ením SÚ ze dne 5. íjna 1995 byl zaveden íselník kraj  a okres  -

KO ( ástka 69/1995 Sb.), který se klasifikací CZ-NUTS nahrazuje. Vazba kód

kraj  a okres  CZ-NUTS a kód  kraj  a okres KO je uvedena v ásti III této

klasifikace. [9]



Obr. 2  Mapa R se zakreslením oblastí NUTS 2 a 3

Pramen: [13]



Tab. 1 Základní statistické údaje region  soudržnosti (NUTS II)

Ukazatel icí
jednotka Praha St ední

echy Jihozápad Severo-
západ

Severo-
východ Jihovýchod St ední

Morava
Moravsko-

slezsko

Vým ra km2 496 11 016 17 618 8 649 12 440 13 991 9 123 5 427

Po et kraj ks 1 1 2 2 3 2 2 1

Po et okres ks 1 12 14 10 13 12 9 6

Po et obcí ks 22 1 147 1 133 486 1 117 1 404 698 324

Obyvatelstvo
St ední stav obyvatelstva osoby 1 225 281 1 216 772 1 200 694 1 142 860 1 503 006 1 658 002 1 232 909 1 247 168

Hustota zalidn ní os./km2 2 470 110 68 132 121 119 135 226

z toho ženy osoby 631 247 616 276 608 393 580 097 765 653 845 744 631 077 637 873

Živ  naroz. na 1 000 oby. ‰ 11,7 12,5 11,3 11,9 11,5 11,4 10,9 10,7

Zem elí na 1 000 obyvatel ‰ 10,0 10,1 10,1 10,4 9,9 9,7 10,1 10,4

Migra ní p ír stek/úbytek ‰ 15,5 21,3 8,5 3,4 4,8 3,4 0,0 -0,1
Cizinci v R (bez
azylant ) osoby 141 841 60 123 44 196 55 772 46 425 45 390 18 322 25 496

Hrubý domácí produkt
(údaje za rok 2007)

Podíl na HDP, R = 100 % 24,9 10,8 10,2 8,5 11,9 14,3 9,3 10,2
HDP na 1 obyv. v parit
kup. síly PPS 42 983 18 778 17 736 15 426 16 439 17 903 15 536 16 825

R = 100 % 215,0 93,9 88,7 77,1 82,2 89,5 77,7 84,1

EU 27 = 100 % 172,6 75,4 71,2 62,0 66,0 71,9 62,4 67,6
Dispo. d chod domá. na 1
obyv. 228 853 181 255 165 672 147 701 159 953 163 928 158 509 152 118

Trh práce (k 31. 12.)
Míra registrov. nezam st. % 2,14 4,47 4,93 9,51 5,81 6,65 6,51 8,49
Neumíst. uchaze i o
zam stnání osoby 17 433 31 220 34 262 59 094 48 331 60 937 43 518 57 455
z toho dlouhodobí (>12

síc ) osoby 2 898 6 884 7 108 21 513 10 487 17 587 12 266 22 781

Volná pracovní místa 25 002 11 399 11 750 6 572 9 985 10 667 7 019 8 795

Stavebnictví
Zahájené byty 6 810 9 516 5 299 2 598 5 720 5 787 3 887 3 914

Dokon ené byty 6 328 8 041 5 369 1 621 5 121 6 282 3 165 2 453
Pr m. plocha 1 dokon.
bytu m2 66,8 83,6 73,6 88,1 74,3 75,1 77,4 76,4

Pramen: vlastní zpracování z podklad  [13]



íloha III Výbory zastupitelstva Moravskoslezského kraje [10]

 Výbor finan ní (po et len : 11)

edseda: RSDr. Karel Kuboš, len zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor kontrolní (po et len : 11)

edseda: Ing. Zbyn k Stanjura, len zastupitelstva kraje (ODS)

 Výbor pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost (po et len : 15)

edseda: Ing. Jitka Hanusová, lenka zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor pro národnostní menšiny (po et len : 15)

edseda: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, len zastupitelstva kraje (KDU- SL)

 Výbor pro územní plánování (po et len : 15)

edseda: Ing. Jan Adámek, len zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor zdravotní (po et len : 15)

edseda: Mgr. Alena Krušinová, lenka zastupitelstva kraje ( SSD)

 Výbor pro životní prost edí (po et len : 15)

edseda: Dušan Doležel, len zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor zahrani ní (po et len : 15)

edseda: Ing. Ivan Stracho , len zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor pro dopravu (po et len : 15)

edseda: Ing. Miroslav Boublík, len zastupitelstva kraje (KS M)

 Výbor sociální (po et len : 15)

edseda: Mgr. Dana Váhalová, lenka zastupitelstva kraje ( SSD)

 Výbor pro kulturu a památky (po et len : 15)

edseda: Mgr. Iva Tichá, lenka zastupitelstva kraje ( SSD)

 Výbor pro t lovýchovu a sport (po et len : 15)

edseda: Mgr. Daniel Havlík, len zastupitelstva kraje ( SSD)



íloha IV Odbory Krajského ú adu Moravskoslezského kraje [10]

 Odbor kancelá  hejtmana kraje,

 Odbor kancelá editelky krajského ú adu,

 Odbor kontroly a interního auditu

 Odbor právní a organiza ní

 Odbor informatiky

 Odbor vnitra a krajský živnostenský ú ad

 Odbor investi ní a majetkový

 Odbor financí

 Odbor zdravotnictví

 Odbor územního plánování, stavebního ádu a kultury

 Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

 Odbor životního prost edí a zem lství

 Odbor školství, mládeže a sportu

 Odbor evropských projekt

 Odbor sociálních v cí

 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství.



íloha V Vý et aplika ních modul  IS Monit7+   [23]

Modul Programy

Modul obsahuje informace o v cném a finan ním monitoringu

na úrovni programu. Je možno nahlížet na obecné údaje o programu, jeho p azené

hierarchii, k ní p íslušných ukazatelích a oblastech pomoci. Umož uje sledovat

rozhodnutí, p azené výkonné subjekty (zprost edkující a realiza ní orgány), p ipojit

dokumenty vztahující se k programu. Lze sledovat finan ní monitoring

na úrovni programu. Podstatná ást dat je p enesena ze systému MSSF-CENTRAL.

Pouze n které údaje lze upravit nebo doplnit.

Modul Projekty

Modul obsahuje informace o v cném a finan ním monitoringu

na úrovni projektu. Modul zajiš uje evidenci údaj  o projektu, informace o kone ném

íjemci, umíst ní projektu, popis projektu, jeho za azení v hierarchii Fondu

soudržnosti a seznam p azených ukazatel . Umož uje nastavit a provád t

kontroly a finan ní p ehled - kalendá  plateb, vložení, zpracování a odeslání žádostí

o platbu, zobrazení rozpo tu projektu v návaznosti na realizované platby dle zdroj .

Modul Podprojekty

Realizace v cného a finan ního monitoringu na úrovni podprojektu. Modul

zajiš uje evidenci dat o podprojektu, informace o zhotoviteli, dodavatelích

(subdodavatelích) a partnerech podprojektu, umíst ní podprojektu, popis

podprojektu, opat ení a seznam ukazatel , oblasti pomoci, výb rová ízení, smlouvy,

harmonogram realizace, zadání milník , sledování dopad . Umož uje nastavit

a provád t hodnocení, kontroly a finan ní p ehled - kalendá  plateb, na ítání,

zpracování a odeslání žádostí o platbu, evidenci a zm ny rozpo tu podprojektu

v návaznosti na realizované platby dle zdroj , dále sledování a pln ní nárok

zhotovitele. Je možno zakládat odkazy na nejr zn jší požadované i dopl ující

dokumenty vztahující se k projekt m.



Modul Výstupní sestavy

Modul umož uje p edávání v asných, v cných a p esných informací všem

adresát m pomocí pevn  definovaných sestav nebo dle zadání vlastních požadavk

uživatele. Slouží k zobrazení a výb ru dat dle zadaných kritérií pro projekty, nabízí

možnost tisku hodnotících zpráv a dalších sestav jak p edp ipravených,

tak samostatný generátor tiskových výstup . Sestavy lze vytvá et p ímo samotnými

uživateli.

Modul Registrace žádostí

Modul je ur en k evidenci žádostí o pomoc z prost edk Fondu soudržnosti.

Slouží ke zpracování informací o evidovaných žádostech.

Modul Registr subjekt

Modul umož uje uživateli vytvá et a aktualizovat seznam organizací

zapojených do realizace programu (projekt  a podprojekt ). Subjekt m že být

azen jako Zhotovitel, Kone ný p íjemce, Dodavatel, Partner. Zahrnuje rovn ž data

o kontaktních osobách a bankovních ú tech organizací.

Modul Správa íselník

Umož uje správu íselník  IS MONIT7+. íselník je termín sloužící

k vyjád ení velkého po tu údaj  opakovan  používaných v r zných ástech systému,

které se vybírají jako položky v rozbalovacích seznamech. Obsahuje t i skupiny

íselník  - importované z MSSF-CENTRAL, importované z IS SÚ a interní íselníky

IS MONIT7+.



Modul Správa aplikace

Je ur en:

 ke správ  uživatelských rolí a nastavení jejich p ístupu do jednotlivých ástí

aplikace,

 k zakládání nových uživatel  aplikace a jejich následné správ ,

 k zakládání nových skupin uživatel  a jejich následné správ ,

 k zakládání nových útvar  a jejich následné správ ,

 k p id lování kompetencí na p ístup k dat m vybraných program , projekt

i podprojekt  jednotlivým uživatel m, útvar m nebo skupinám uživatel .

Modul Vazby na ostatní systémy

Modul umož uje provád t operace se soubory externích informa ních

systém  - import a export p edem definovaných a schválených soubor  dle

specifických požadavk  na periodicitu vým ny dat.

Aplikace umož uje hodnocení dosažených p ínos  projektu:

 dle v cných hledisek stanovených ukazatel  (jsou dosahovány, resp. byly

dosaženy stanovené cíle?),

 dle kvantitativních hledisek (bylo dosaženo slíbených hodnot dle jednotlivých

ukazatel ?),

 dle asového hlediska ( bylo dosaženo cíl  v požadovaném ase?),

 dle finan ních hledisek ( obdoba kvantitativního hlediska = naturální vyjád ení

je nahrazeno finan ním ohodnocením).


