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1 Úvod 

Cestovní ruch je ekonomicky významné odvětví pro hospodářství České republiky. Je 

výrazným tvůrcem hrubého domácího produktu a rovněţ jedním z nejvýznamnějších 

odvětví z hlediska tvorby pracovních míst. Rostoucí ekonomický význam cestovního 

ruchu spojený s jeho rozvojem podnítil k ještě  větší podpoře tohoto odvětví. 

 

Se vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004 se České republice otevřela moţnost čerpat 

finanční prostředky ze strukturálních fondů a Státního zemědělského intervenčního 

fondu na podporu CR. 

 

Záměrem této práce je poskytnout dostatek informací v oblasti čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů a informací o CR, které umoţní hodnotit podporu 

CR v ČR. 

 

V programovacím období 2007-2013 je na regionální úrovni podpora ze SF řešená 

v rámci Regionálních operačních programů, které spadají pod cíl Konvergence.  

 

V práci analyzuji čerpání dotací ze SF v regionu soudrţnosti Moravskoslezsko – NUTS 

II Moravskoslezsko, kde si kladu za cíl: 

 

1. Zhodnotit podporu CR z regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

v rámci jednotlivých oblastí podpory 

2. Porovnat alokaci finančních prostředku z ROP Moravskoslezsko mezi 

podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty 

3. Zhodnotit finanční alokaci z hlediska věcného zaměření 

4. V případě identifikace nedostatků na základě výsledků z předcházejících analýz 

navrhnou opatření k jejich zefektivnění 

 

Práce je členěná do tří kapitol. V první části teoreticky zpracovávám oblast CR. 

Zaměřím se na jeho význam pro ekonomiku státu a věnuji svou pozornost na politiku 

CR a její nositele. 
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Do druhé části přecházím definici fondů EU, z nichţ plyne podpora CR, zmíním 

principy čerpání, rozklíčuji jednotlivé cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

a popíši programy zaměřené v tomto programovacím období na podporu CR.  

 

Základní metodickým přístupem práce je komparativní analýza sekundárních dat 

získaných od Regionální rady Moravskoslezsko.  

 

Stěţení části práce je třetí kapitola, ve které provádím vlastní průzkum zaměřený na 

ROP Moravskoslezsko. Přes základní charakteristiku regionu přejdu k realizaci podpory 

CR prostřednictvím prioritní osy 2 - podpora prosperity regionu. Třetí část je dále 

strukturovaná v reflexi na definované cíle práce. Kromě detailní analýzy podpory 

v rámci jednotlivých oblastí podpory, podnikatelským a nepodnikatelským subjektům 

a věcného zaměření, hodnotím dosavadní čerpání a navrhuji moţná opatření zlepšující 

podporu CR. 
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2 Cestovní ruch v České republice 

2.1 Charakteristika cestovního ruchu 

Cestovní ruch „je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa 

mimo její běžné životní prostředí (mimo místo bydliště), a to na dobu kratší než je 

stanovena
1
, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě“. [6, str. 12] 

 

CR patří v novém tisíciletí mezi klíčová odvětví národních ekonomik. Uspokojení 

lidských potřeb, jako jsou odpočinek, zábava nebo poznání prostřednictvím turismu se 

stává trendem doby. 

 

Na CR je třeba nahlíţet ze dvou stran. Na jedné straně je cestovní ruch důleţitou oblastí 

spotřeby obyvatelstva, na straně druhé se stále více stává oblastí podnikatelských 

příleţitostí v mnoha oborech lidské činnosti.   

2.2 Cestovní ruch jako součást spotřeby obyvatelstva 

CR je povaţován za nástroj k uspokojování potřeb lidí a je důleţitou součástí jejich 

spotřeby. Význam CR ve spotřebě obyvatel je dán funkcemi, které v ţivotě lidí plní. CR 

slouţí k účelnému vyuţití volného času, slouţí jako nástroj vzdělávání, kulturní 

výchovy a spoluvytváří ţivotní styl člověka. Uvedené postavení CR ve spotřebě 

obyvatel je podmíněno určitou ekonomickou úrovní obyvatel. 

V kvantitativním vyjádření lze postavení cestovního ruchu ve spotřebě 

obyvatelstva vyjadřovat [6, str. 102]: 

 počtem účastníků cestovního ruchu, a to ať jiţ v rámci domácího či zahraničního 

(výjezdového) cestovního ruchu 

 podílem cestovního ruchu na vyuţívání volného času lidí 

 celkovými výdaji obyvatelstva na cestovní ruch a jejich strukturou 

 podílem výdajů na cestovní ruch na celkových výdajích obyvatelstva a na výdajích 

na sluţby. 

                                                           
1
  U mezinárodního cestovního ruchu tato doba činí 1 rok, u domácího cestovního ruchu 6 měsíců 
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2.3 Cestovní ruch jako oblast podnikatelských příležitostí 

CR má významnou úlohu při vytváření podnikatelských příleţitostí a zaměstnanosti 

v různých odvětvích národních hospodářství a různých oborech lidské činnosti.  

Odvětví, na které má CR vliv, se dělí do dvou skupin: 

 První skupinu tvoří odvětví národního hospodářství s přímým bezprostředním 

vztahem k CR [6]: 

 Odvětví, která zcela či v převaţující míře zaměřují svou činnost na poskytování 

sluţeb účastníkům CR, kteří tvoří rozhodující segment jejich trhu. Do této 

skupiny patří odvětví poskytující sluţby ubytovací, zprostředkovatelské, sluţby 

restauračního stravování, lázeňské, směnárenské a v řadě míst i doprava. 

 Odvětví, která rovněţ přímo poskytují sluţby účastníkům CR, ale v různé míře 

významnosti, spíše jako činnost doplňkovou, přičemţ účastníci CR netvoří hlavní 

segment jejich trhu. Do této skupiny patří pojišťovnictví, zdravotnictví, kultura, 

komunální sluţby a obchod. 

 Druhou skupinu tvoří odvětví s nepřímým, zprostředkovaným vztahem k CR [6]: 

 Mezi tato odvětví patří zejména stavebnictví v souvislosti s výstavbou materiálně 

technické základny, zemědělství svou produkcí potravin, řada odvětví průmyslu 

vyrábějící zařízení a vybavení pro ubytovací, stravovací, dopravní a další zařízení 

sluţeb CR. 

 

Podstatou je zdůraznit účinnost CR na odvětví národního hospodářství v České 

republice. Nedocenění jak zprostředkovaného, tak přímého vlivu CR na výše 

jmenovaná odvětví často vede k jeho podceňování. 
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2.4 Ekonomický význam CR 

Cestovní ruch druhé poloviny 20. století a počátku 21. století patří mezi nejvýznamnější 

součástí národních ekonomik i světového trhu. V důsledku jeho vlivu na tvorbu HDP, 

devizové přínosy a tvorbu pracovních příleţitostí, je jeho rozvoj v zájmu ČR. 

 

Obr. 2.1: Vliv cestovního ruchu na ekonomiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pásková, Zelenka 2002 

 

„Ekonomický význam CR můžeme deklarovat na výši devizových příjmu ČR z aktivního 

zahraničního (příjezdového) CR. V roce 2006 již po čtvrté tyto příjmy překročily hranici 

100 mld. Kč. Devizové příjmy z cestovního ruchu pozitivně ovlivňují platební bilanci 

ČR, zejména bilanci služeb. Pozitivní saldo devizových příjmu z CR (53 mld. Kč v roce 

2006) zajišťuje kladnou bilanci služeb a přispívá tak k nižšímu deficitu platební bilance 

(na exportu se příjmy z CR podílejí 5,3 %)“. [19, str. 8] 

 

„Z hlediska vývoje lze pozorovat klesající význam devizových příjmů z CR na 

základních makroekonomický veličinách. Jde především o podíl na HDP, který od roku 

1996 kontinuálně klesá. V roce 2006 představoval podíl devizových příjmů z CR na 

tvorbě HDP cca 3,5 % (v roce 1996 to bylo 6,6 %). Obdobný vývoj můžeme sledovat 

i u podílu devizových příjmů z CR na exportu. Tento vývoj je zapříčiněn zlepšujícím se 

stavem národního hospodářství (růst HDP, zlepšující se exportní schopnost ekonomiky) 

a stagnaci sektoru CR“. [19, str. 8] 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

PŘÍJMY MÍSTNÍCH ROZPOČTU 

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU 

PLATEBNÍ BILANCE STÁTU 

(devizové příjmy) 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

ZAMĚSTNANOST CESTOVNÍ RUCH 
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Tab. 2.1: Vývoj devizových příjmů z mezinárodního cestovního ruchu v ČR 

                     v letech 1993-2006 

Rok 

Devizové 

příjmy 

z CR 

v mld. Kč 

HDP 

mld. Kč 

Podíl 

devizových 

příjmů z CR 

na HDP v % 

Podíl devizových 

příjmů z CR na 

devizových 

příjmech ze sluţeb 

celkem v % 

Podíl 

devizových 

příjmů z CR 

na exportu v 

% 

1993 45,4 1020,3 4,4 33,0 11,0 

1994 64,2 1182,8 5,4 43,2 14,0 

1995 76,3 1466,5 5,2 42,8 13,4 

1996 110,6 1683,3 6,6 49,8 18,6 

1997 115,7 1811,1 6,4 50,9 16,3 

1998 124,9 1996,5 6,3 50,6 15,0 

1999 109,1 2080,8 5,2 44,8 12,0 

2000 115,1 2189,2 5,3 43,5 10,3 

2001 118,1 2352,2 5,0 43,8 9,3 

2002 96,3 2464,4 3,9 41,7 7,7 

2003 100,3 2577,1 3,9 45,8 7,3 

2004 107,2 2781,1 3,8 43,4 6,2 

2005 111,8 2970,3 3,7 39,7 6,0 

2006 113,1 3204,1 3,5 37,7 5,3 

Zdroj: ČSÚ a ČNB, Czech Tourism 

 

„Cestovní ruch má výrazný vliv i na zaměstnanost. Podle výsledků ČSÚ tvořil sektor 

Ubytování a stravování, který nejvíce charakterizuje odvětví CR, v roce 2006 podíl 

1,9 % na HPH ČR (2,1 % v roce 2005) pracovalo v něm 175,5 tis. osob, což 

představovalo podíl 3,6 % na celkové zaměstnanosti“. [19, str. 9] 

 

„Pro národní ekonomiku je rovněž významný domácí CR. Dle údajů Českého 

statistického úřadu (ČSÚ) byly dlouhodobě výdaje českých turistů cestujících do 

zahraničí na vyšší úrovni než jejich výdaji při cestování v ČR. V roce 2005 došlo ke 

zlomu – útraty v ČR představovaly hodnotu 8,69 mld. Kč a v zahraničí 7,79 mld. Kč. 

Další zvýšení výdajů českých turistů na domácí CR zvyšuje příjmy podnikatelského 

sektoru na úkor pasivního CR a pozitivně tak ovlivňuje platební bilanci ČR“. [19, str. 9] 
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2.5 Příjezdový cestovní ruch 

Česká republika má příznivé podmínky pro rozvoj příjezdového a domácího cestovního 

ruchu. V roce 2007 zahraniční návštěvníci utratili 128,639 mld. Kč. V porovnání 

s rokem 2003 to představuje nárůst o 29 %. Nejvíce peněz zahraniční návštěvníci 

vynaloţili na zboţí (50 mld. Kč), stravování (26 mld. Kč), ubytování (25,8 mld. Kč) 

a dopravu (16,3 mld. Kč).  

Zahraniční návštěvníky rozdělujeme na tři skupiny:  

 jednodenní návštěvníci 

 turisté 

 tranzitující 

 

Jednodenní návštěvníci stráví v ČR méně neţ jeden den a nepřenocují, turisté stráví 

v ČR minimálně jednu noc a tranzitující ČR pouze projíţdějí.  

V roce 2007 přicestovalo do ČR 24 538 tis. zahraničních návštěvníků. Z toho 14 376 tis. 

tvořili jednodenní návštěvníci a 10 162 tis. turisté.  

 

Graf 2.1: Vynaloţené finanční prostředky v roce 2007 (mld. Kč) 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, ţe nejvíce peněz v ČR nechají zahraniční turisté (99 137 mld. Kč), 

dále jednodenní návštěvníci (21 414 mld. Kč) a na třetím místě jsou tranzitující 

(8 087 mld. Kč). 

99 137

21 414

8 087

zahraniční turisté 

jednodenní návštěvníci

tranzitující
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Příjezdový cestovní ruch České republiky má v posledních letech rostoucí tendence. 

Tento trend potvrzuje také stoupající počet přenocování. V roce 2007 uskutečnili 

zahraniční turisté v hromadných ubytovacích zařízeních 20 614 907 přenocování, coţ 

představuje růst oproti roku 2006 o 2,6 %. 

 

Graf 2.2: Vývoj počtu zahraničních turistů a přenocování v ČR, 2001 - 2007 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijíţdí do ČR z Německa a Velké Británie. Uţ 

několik let se tyto dvě země řadí na přední příčku v počtu přijíţdějících turistů. ČR 

velmi často volí za cíl své cesty turisté z Itálie, USA, Ruska, Slovenska a Polska. 

K nejnavštěvovanějším místům v ČR jiţ tradičně patří Praha, kde v roce 2007 zavítalo 

4 005 879 turistů, Karlovarský a Jihomoravský kraj. 

 

2.6 Domácí a výjezdový cestovní ruch  

Češi při spotřebě domácího cestovního ruchu v roce 2007 utratili 105,621 mld. Kč. 

V porovnání s rokem 2003 je zde nárůst o 12,7 %. Největší část peněz vydávali za zboţí 

(31,2 mld. Kč), stravování (20,4 mld. Kč), dopravu (16,6 mld. Kč), ubytování 

(13,8 mld. Kč) a 7,6 mld. Kč zaplatili cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům. 
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Čeští cestovatele se dělí na:  

 jednodenní návštěvníky (cesta bez přenocování) 

 turisty (minimálně jedno přenocování)  

 účastníky sluţebních cest 

 

Celkově uskutečnili po ČR 99,167 mil. cest, z toho 70,7 mil. bylo jednodenních 

a 28,5 mil. turistických. V roce 2007 výdaje českých turistů představovaly 64 mld. Kč; 

výdaje jednodenních návštěvníků činily 28,8 mld. Kč a při sluţebních cestách bylo 

vydáno 12,8 mld. Kč.  

 

Při výjezdovém cestovním ruchu Češi utratili celkem 80,6 mld. Kč. Nejvíce peněz 

vydali za stravování (19,3 mld. Kč), ubytování (18,2 mld. Kč) a dopravu (16 mld. Kč). 

Výjezdový cestovní ruch zahrnuje návštěvu a pobyt účastníka cestovního ruchu mimo 

území ČR. K oblíbeným destinacím českých turistů patří Slovensko, Itálie, Chorvatsko, 

Rakousko a z těch mimoevropských pak Egypt a Tunisko. Názorně to vyjadřuje 

následující graf. 

 

Graf 2.3: Destinace navštěvované českými turisty 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  
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2.7 Politika cestovního ruchu v České republice 

„CR je multioborová a průřezová disciplína, na jejímž rozvoji participuje celá řada 

odvětví národního hospodářství a oborů lidské činnosti, které svými výkony zabezpečují 

účast na CR. Z toho vyplývá, že také na politiku CR se musí nahlížet jako na průřezový 

obor a odpovídajícím způsobem tedy musí být koncipovány turisticko-politické cíle 

a koncepty“. [13, str. 69]  

 

V České republice byl charakter politiky CR vţdy ovlivňován hospodářsko-politickou 

situací doby. [13] V 2. pololetí 90. let se začala projevovat přílišná liberalizace v tomto 

odvětví ze strany státu a absence koordinované politiky CR. K zásadním změnám 

dochází především v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Roli státu upevnilo 

zpracování Koncepce státní politiky CR. Jedná se o základní a důleţitý dokument 

v oblasti problematiky politiky CR.  

 

2.7.1 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 

      2007-2013 

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky 

cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013. Byla vypracována Ministerstvem pro 

místní rozvoj. 

„Koncepce představuje střednědobý strategický dokument, který vychází především 

z možnosti CR v ČR a účinnými nástroji podněcuje jeho další rozvoj. Základním 

atributem Koncepce je rozvoj odvětví CR, který vychází z mobilizace zejména privátních 

zdrojů zaměřených na CR, systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech 

úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu 

zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odvětví“. 

 [19, str. 3] 

 

„Cílem zpracování Koncepce je harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního 

ruchu s programovacím obdobím Evropské unie a vytvoření strategického materiálu, 

který bude účinným nástrojem podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR 

v příštím období a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní 

hospodářství České republiky“. [19, str. 3] 
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Hlavní strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách 

[19, str. 21]: 

Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 

Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu 

Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 

Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 

 

Cíle a priority Koncepce byly definovány tak, aby byly v souladu se strategickými 

dokumenty České republiky a nařízením Rady Evropské unie, a to hlavně kvůli 

moţnosti čerpání podpory ze strukturálních fondů EU. 

 

2.7.2 Nositelé politiky CR v ČR 

Nositelem politiky cestovního ruchu na národní úrovni je Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které rozhoduje ve věcech spojených s CR. Ministerstvo pro místní rozvoj 

zastává nejvyšší pozici nositele politiky CR v ČR. 

 

V politice CR hraje významnou roli také Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) – 

Czech tourism, která je řízena MMR. Byla zřízena za účelem propagace ČR na 

zahraničním a domácím trhu. 

 

Mezi nositele politiky patří i profesní organizace a zájmová sdruţení jako např. 

Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a cukrářů, sdruţení kanceláří, které 

poskytují informace svým členům a přispívají tak ke zkvalitnění sluţeb a rozvoji 

destinace. 

 

Na regionální úrovni jsou nositelem politiky CR kraje, které mohou zasahovat do 

rozvoje CR v rámci realizace politiky CR. A v neposlední řadě v oblasti územního 

plánování mohou do politiky CR zasahovat obce a města. [13] 
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3 Strukturální fondy EU a MZe ČR 

3.1 Fondy EU 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudrţnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů a minimalizovat tak 

rozdíly mezi nimi. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

(HSS), zkráceně lze říct kohezní politika (koheze znamená soudrţnost). 

 

Strukturální fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční 

prostředky určené na pomoc méně rozvinutým regionům členských států či regionům 

potýkajícím se se strukturálními problémy. 

 

Pro období 2007–2013 jsou pro podporu opatření regionální a strukturální politiky 

vyuţívány následující strukturální fondy EU: 

1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

2. Evropský sociální fond (ESF) 

+ Fond soudrţnosti 

 

3.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

„Podporou rozvoje a strukturálních změn fond pomáhá odstraňovat zásadní problémy 

v zaostávajících regionech a upadajících oblastech. Financuje investice do 

infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé 

a střední podnikání v problémových regionech, vědu a výzkum“. [37, online] 

 

3.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

„Fond se zaměřuje na boj s nezaměstnaností, na rozvoj lidských zdrojů a podporu 

integrace na trhu práce – pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám začlenit 

se do pracovního trhu“. [37, online] 
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+ Fond soudržnosti (CF) 

 

Fond je na rozdíl od strukturálních fondů zaměřen na financování velkých 

infrastrukturálních projektů v oblasti ţivotního prostředí a dopravy, nově i v oblasti 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Podílí se na financování cíle 

konvergence, a proto je ho důleţité zmínit, i kdyţ do skupiny strukturálních fondů 

nepatří. [37] 

 

3.2 Principy čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU 

3.2.1 Definování regionů v EU 

V rámci Evropské unie se pouţívá dělení na územní statistické jednotka – NUTS. 

V roce 1988 to zavedl Evropský úřad EUROSTAT. [12] 

Klasifikace je určena především pro tyto účely [12, str. 23]: 

 Pro potřebu regionální politiky EU, na základě které je podle jednotlivých cílů 

poskytována pomoc ze strukturálních fondů 

 Pro potřebu regionálních statistik členských států EU (zejména z důvodu komparace 

srovnatelných území) 

 Pro provádění analytických rozborů ekonomických ukazatelů v jednotlivých 

regionech a moţnosti vyhodnocování zásahů regionální politiky 

Klasifikace NUTS má celkem pět úrovní [12, str. 23]: 

NUTS 1 – území státu (Česká republika) 

NUTS 2 – oblast regionů soudrţnosti (v ČR celkem 8) 

NUTS 3 – kraje, definované dle zákona č. 347/1997 Sb., (v ČR celkem 14) 

NUTS 4 – okresy 

NUTS 5 – obce 

 

„Pro potřeby strukturální a regionální politiky jsou důležité tzv. NUTS 2, kterých je 

v České republice celkem 8 a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel a NUTS 3, 

kterých je v ČR celkem 14 (kraje)“. [12, str. 23] 
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Přijímání pomoci strukturálních fondů je předem podmiňováno vytvořením uvedených 

regionů soudrţnosti. V České republice se jedná o sdruţené kraje, které vytvářejí větší 

celky – viz obrázek 

 

Obr. 3.1: Mapa regionů soudrţnosti NUTS II v ČR 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007- 

           2013/regionalni-politika-evropske-unie/1001573/44179/ 
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3.2.2 Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky EU a ČR 

 

Zapojení se do strukturální politiky EU vyţaduje vypracování řady strategických 

a programových dokumentů.  

 

Nevyšším strategickým dokumentem na evropské úrovni jsou Strategické obecné 

zásady společenství (SOZC, anglicky Community Strategic Guidelenes). Tento 

dokument zahrnuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

EU pro období 2007–2013. Doporučuje zásady jak nejlépe vyuţít finanční prostředky, 

které jsou na příštích sedm let k dispozici. Na národní úrovni je zpracován dokument 

nazvaný Národní rozvojový plán (NRP). Členský stát v tomto dokumentu vytyčí své 

cíle, zpracuje priority do dílčích cílů a postup jejich realizace. NRP představuje základní 

strategický dokument, který slouţí jako podkladový materiál pro vyjednávání 

Národního strategického referenčního rámce s Evropskou komisí. [9] 

Vypracováním NRP byl v České republice pověřen expertní tým pod vedením Řídícího 

a koordinačního výboru, jenţ byl v gesci Ministerstva pro místní rozvoj zřízen coby 

nejvyšší orgán pro přípravu ČR na čerpání unijních zdrojů v letech 2007–2013. 

 

Dalším programovým dokumentem zpracovaným na národní úrovni je Národní 

strategický referenční rámec (NSRR). NSRR je spojnicí mezi SOZC a NRP. Členský 

stát na jeho základě vyjednává podobu jednotlivých operačních programů s Evropskou 

komisí. NSRR se dělí na dvě hlavní částí – strategickou a operační. Strategická část 

specifikuje hlavní cíle a priority. Podstatnou část operační části tvoří seznam 

jednotlivých operačních programů a způsob rozdělení finančních prostředku mezi 

těmito programy. [9] 

 

Velice potřebné je zpracování jednotlivých Operačních programů (OP). Pomocí OP je 

realizováno čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU. Jedná se 

o nejvýznamnější dokumenty z pohledu realizátorů projektů. Dokumenty schvaluje 

Evropská komise a mají za účel realizaci NSRR. OP jsou dvojího druhu – tematické 

a regionální. [9] 
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V období 2007−2013 bude v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, které 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS. 

 

Obr. 3.2: Rozdělení OP podle cílů 

Finanční 

nástroj 
OPERAČNÍ PROGRAMY DEFINOVANÉ PODLE CÍLU Počet 

OP 

CF 

ERDF    

ESF 

1. Cíl 

Konvergence 

Tematické OP 

OP Doprava 1 

OP Ţivotní prostředí 2 

OP Podnikání a inovace 3 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 4 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  6 

Integrovaný operační program 

(IOP) 7 

OP Technická pomoc 8 

Regionální OP 

ROP NUTS II Severozápad 9 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 10 

ROP NUTS II Jihovýchod 11 

ROP NUTS II Severovýchod 12 

ROP NUTS II Střední Morava 13 

ROP NUTS II Jihozápad 14 

ROP NUTS II Střední Čechy 15 

ERDF        

ESF 

2. Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

OP Praha Konkurenceschopnost 16 

OP Praha Adaptabilita 17 

ERDF         
3. Cíl Evropská územní 

spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Bavorsko 18 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Polsko 19 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Rakousko 20 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Sasko 21 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Slovensko 22 

OP Meziregionální spolupráce  23 

OP Nadnárodní spolupráce  24 

Síťový operační program ESPON 

2013  25 

Síťový operační program 

INTERACT II  26 

Zdroj: MMR, vlastní zpracování 
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Cíl Konvergence  

Snaţí se o podporu růstu pracovních míst v málo rozvinutých oblastech členských zemí, 

tedy v regionech, jejichţ HDP na osobu je niţší neţ 75% průměru EU. 

V ČR spadají pod cíl Konvergence všechny regiony s výjimkou Hl. m. Prahy. Cíl je 

realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů.  

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Zaměřuje se na oblasti, které nespadají pod cíl Konvergence, HDP na osobu je vyšší neţ 

75% průměru EU. V těchto případech není potřeba pomoci tak naléhavá, a proto je 

přidělená výše prostředků podstatně niţší. 

V ČR cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá Hl. m. Praha se dvěma 

operačními programy.  

Cíl Evropská územní spolupráce  

Soustřeďuje se na podporu rozvoje území Unie, na podporu další integrace EU pomocí 

přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce.  

V ČR pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti OP.  

 

Graf 3.1: Rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých cílů (v %) 

 

Zdroj: MMR, vlastní zpracování  
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3.3 Ministerstvo zemědělství České republiky 

 

„Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, 

vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, 

mimo území národních parků“. [34, online] 

 

„Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem 

provádí opatření společných organizací trhů Evropské unie, přímé platby národní 

doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy 

rozvoje venkova“. [34, online] 

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - 

zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. [36] 

Dotace z EU jsou poskytovány v programovacím období 2007-2013 v rámci společné 

zemědělské politiky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 

a z Evropského rybářského fondu (EFF). 

 

3.3.1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

„EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi 

strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 

nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských 

oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova 

ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR“. [29, online] 

EAFRD nahradil činnost Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu 

(EAGGF) pro období 2007-2013. 
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3.3.2 Evropský rybářský fond (EFF) 

„Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu 

a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné 

straně a k ochraně a zlepšování životního prostředí na straně druhé. Z EFF jsou 

financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu“. [28, online] 

 

Cestovní ruch je v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu podporován přes 

program rozvoje venkova, který čerpá finanční prostředky z EAFRD.   

 

3.4 Možnost financování CR ze SF a SZIF  

 

Cestovní ruch lze financovat v Programovacím období 2007–2013 přes programy: 

 Integrovaný operační program (IOP) 

 Regionální operační programy (ROP) 

 Programy přeshraniční spolupráce 

 Program rozvoje venkova (PRV) 

 

Jednotlivé programy v současné době přestavují hlavní nástroje realizace Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013. 

 

3.4.1 Integrovaný operační program (IOP) 

„Tento program je obecně zaměřen na zefektivnění fungování veřejné správy a lepší 

využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí, přičemž 

cestovní ruch je zde chápán jako jedna z těchto intervencí. Řídícím orgánem IOP je 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a cestovní ruch je zde podporován v rámci prioritní 

oblasti č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu. Tato prioritní oblast je koncipována 

jako vícecílová, a tak všechny aktivity mohou být realizovány na celém území ČR včetně 

hlavního města Prahy jako národní a systémové intervence, jejichž realizace by např. 

na regionální úrovni ztratila smysl. Celkem je v IOP alokováno včetně národních zdrojů 

cca 77,5 mil. EUR“. [33, online] 
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3.4.2 Regionální operační programy (ROP) 

„Hlavním finančním zdrojem v oblasti cestovního ruchu se v tomto programovacím 

období stalo celkem sedm Regionálních operačních programů (ROP), které jsou 

samostatně řízeny příslušnou Regionální radou daného regionu soudržnosti. Celkově je 

v ROP alokováno na cestovní ruch včetně národních a soukromých zdrojů cca 

981,9 mil. EUR. ROP mají na cestovní ruch určenou většinou jednu prioritní osu, v níž 

je pokryto široké spektrum oblastí podpory“. [33, online] 

 

Přehled regionálních operačních programů v ČR: 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 

3.4.3 Programy přeshraniční spolupráce 

„Programy na podporu přeshraniční spolupráce na všech hranicích ČR pro období 

2007-2013 s 85 % finanční podporou EU jsou určeny pro neziskový sektor. Na každé 

státní hranici se finanční prostředky obou sousedních stran slučují do jedné společné 

částky, celkově určené pro obě přilehlé části pohraničí, které jsou pro účely programu 

sloučené do společně vymezené oboustranné pohraniční oblasti. Podíly podpory 

cestovního ruchu jsou zde diferencované dle jednotlivých společných pohraničních 

území. Celkově bude v těchto programech na cestovní ruch společně využitelných cca 

190 mil. EUR, které budou postupně využívány na jednotlivé projekty“. [33, online] 

 

3.4.4 Program rozvoje venkova (PRV) 

„Významným finančním zdrojem je rovněž Program rozvoje venkova, který je 

samostatně financován v rámci společné zemědělské politiky EU z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
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Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství. Cestovní ruch je v tomto 

programu chápán jako příležitost pro diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově, 

čímž významně přispívá k rozvoji nezemědělské produkce. Celkově je na podporu 

rozvoje cestovního ruchu v tomto programu alokováno v opatření 1.3 Podpora 

cestovního ruchu včetně veřejných a soukromých zdrojů cca 144,8 mil. EUR, ze kterých 

budou podporovány projekty zaměřené zejména na budování rekreační infrastruktury, 

zajištění služeb pro pěší a vodní turistiku, lyžování, budování vinařských stezek 

a hippostezek“. [33, online] 

 

Čerpat finanční prostředky na podporu CR lze i v rámci dalších OP, a to: 

 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

 OP Výzkum a vývoj inovace 

 OP Lidské zdroje.  

 

Tyto OP nemají své prioritní oblasti zaměřené na CR, avšak zprostředkovaně na 

cestovní ruch působí. Je to zapříčiněno jiţ zmiňovanou průřezovosti CR. 

 

Fáze čerpání finančních prostředků ze strukturálního fondu EU přes jednotlivé dílčí 

fondy, cíle a programy, znázorňuje model čerpání finančních prostředků z fondů EU 

(viz příloha 1). 
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4 Výsledky průzkumu 

Kapitola je zaměřená na moţnost čerpání finančních prostředků z regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko (ROP MS). Samotnému průzkumu předchází 

seznámení se zvolenou metodikou práce. 

 

 

4.1 Metodika průzkumu 

Základem úspěšného vypracování bakalářské práce je dobře zvolený přístup získávání 

a zpracování informací. Při zpracování tématu byly pouţity jak primární tak sekundární 

data.  

 

Primární data byla shromaţďována a získávána na základě cíleně řízených rozhovorů 

s odborníky a zaměstnanci Regionální rady Moravskoslezsko a Eurocentra Ostrava. 

 

Sekundární data byla získána ve spolupráci s Mgr. Michalem Sobkem, manaţerem 

vnější komunikace Regionální rady Moravskoslezsko. 

 

Cíl práce spočívá nejen v teoretickém zesumírování problematiky čerpání investic do 

cestovního ruchu ze strukturálních fondů a následném zaměření na region soudrţnosti 

Moravskoslezsko, ale zejména ve sběru dat, jejich srovnání. V reflexi na to je 

základním metodickým přístupem práce zvolená analýza kvalitativních sekundárních 

dat a následně metoda komparace. 

 

Analýza - znamená rozbor, jde o metodu zkoumání sloţitějších jevů s rozkladem na 

jednodušší 

Komparace – představuje srovnání jednotlivých jevů a následné určení odlišnosti 

 

V rámci kapitoly jsou oficiální data o stavu realizace a čerpání prostředků v ROP 

Moravskoslezsko rozčleněna podle oblasti podpory, struktury ţadatelů a struktury 

podpořených aktivit. Tyto dílčí kategorie umoţňují provedení hlubší analýzy 

s následnou komparaci a zhodnocením.  
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4.2 NUTS II Moravskoslezsko 

4.2.1 Všeobecná charakteristika regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Podle Ústavního zákona č. 347/1997 Sb. se k 1. 1. 2000 se v prostoru severní Moravy 

a Slezska ustanovil Moravskoslezský kraj, který je označován statistickou jednotkou 

NUTS III a současně i NUTS II – region soudrţnosti Moravskoslezsko. Krajské město 

je Ostrava. 

 

Obr. 4.1: Mapa Moravskoslezského kraje 

 

 

Zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009 

 

Moravskoslezský kraj je tvořen okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, 

Karviná a Frýdek-Místek. Je dále rozdělen na 22 správních obvodů, do kterých spadá 

299 obcí, a z toho je 39 měst. 
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Tab. 4.1: Základní srovnání NUTS II Moravskoslezsko a ČR k EU (2005) 

Ukazatel 

NUTS II 

Moravskoslezsko 

 

ČR 

Evropská unie 

(EU 25) 

 

Růst HDP (%) 8,70 6,0 1,8 

HDP/osobu PPP (%) 61,10 73,3 100,0 

Nezaměstnanost (%) 14,20 8,0 8,8 

Podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel (%) 

7,75 8,9 21,0 

Zdroj: ČSÚ (2006) 

 

4.2.2 Hlavní atraktivity jednotlivých turistických oblastí v regionu 

Region je moţné rozčlenit pro potřeby CR na šest turistických oblastí, kdy kaţdá nabízí 

účastníkovi CR rozmanité přírodní i kulturní památky. Turistické oblasti jsou vţdy 

něčím specifické a lákavé pro CR. Toto členění je shodné s členěním regionů při 

sestavování marketingové strategie pro rozvoj CR [23]: 

 Jeseníky je turistická oblast vyznačující se především dobrou základnou pro letní 

a zimní sporty (lyţování, snowboarding, cyklistika, nordic walking, pěší turistika). 

 Opavské Slezsko je turistická oblast lákající svými kulturně-historickými, 

technickými a přírodními památky. 

 Ostravsko je oblast s mnoha příleţitostmi pro příměstskou turistiku a lázeňství 

(Sanatoria Klimkovice). Na Ostravsku je mnoho technických památek, jakoţto 

pozůstatek průmyslové minulosti města. Oblast dolních Vítkovic a Důl Michal patří 

k opravdovým skvostům a dokonce usilují o zápis do Seznamu UNESCO. Statutární 

město Ostrava má také předpoklady k nákupnímu CR. 

 Poodří je turistická oblast, která se vyznačuje především svou krásnou přírodní 

scenérií. Oblast Poodří je vhodná pro cykloturistiku, pěší turistiku, hippoturistiku. 

Mnohé z měst v této oblasti jsou díky své historii a koncentraci památek zapsány na 

seznam městských památkových rezervací. 

 Těšínské Slezsko je turistická oblast, která se nachází u hranic Polska. Je historicky 

velice zajímavá a je bohatá na léčebné prameny, které podnítily budování velkých 

lázeňských středisek.  
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 Beskydy se pyšní svou přírodou. Oblast Beskyd je chráněnou krajinnou oblastí. Je 

zde mnoţství středisek pro horskou turistiku a pozůstatky památek lidové 

architektury. 

 

Kapacita a kvalita ubytovacího zařízení v Moravskoslezském kraji 

 

Kraj je z hlediska počtu ubytovacích zařízení v porovnání s ostatními kraji 

podprůměrný. Kraj nenabízí ţádný *****hotel. Je zde 12 ****hotelu, coţ region řadí na 

pomyslnou 9 příčku v porovnání s ostatními kraji ČR. V počtu chatových osad se kraj 

řadí na 4 místo. Podíl ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji v rámci celé ČR 

znázorňuje třetí sloupec tabulky. 

 

Tab. 4.2: Hromadná ubytovací zařízení CR podle kategorií (rok 2008) 

Ubytovací zařízení 
Počet zařízení v 

ČR 

Počet zařízení v 

Moravskoslezsku 

Podíl v 

% 

Hotely ***** 41 0 0,0 

Hotely ****  360 12 3,3 

Ostatní hotely a penziony 4081 234 5,7 

Kempy 509 14 2,8 

Chatové osady a turistické ubytovny 941 80 8,5 

Ostatní zařízení jinde nespecifikovaná 1773 128 7,2 

Ubytovací zařízení celkem 7705 468 6,1 

Zdroj: statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009 

 

Turisté přijíţdějící do města se nejčastěji ubytovávají v hotelích, kempech a penzionech, 

kdy při ubytování v hotelích upřednostňují hotely vyšší kategorie (tříhvězdičkové 

a více).  

Turisté ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) převáţně postrádají 

úroveň komplexnosti sluţeb, na kterou jsou zvyklý v turisticky vyspělých zemích. Je 

třeba umoţnit modernizaci stávajících HUZ, ale také podporovat výstavbu nových 

v oblastech s nízkou hustotou ubytovacích zařízení (UZ). 
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Graf 4.1: Srovnání zahraničních a domácích hostů v HUZ podle krajů 

 

Zdroj: MMR, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, ţe hlavní klientelu HUZ v Moravskoslezském kraji (MSK) tvoří 

domácí hosté. 

 

Tab. 4.3: Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 

                      cestovního ruchu v kraji v roce 2009 

 

Příjezdy 

celkem 

v tom % z celku 

Zahraniční 

hosté 

Domácí 

hosté 

Příjezdy 

celkem 

Zahraniční 

hosté 

Domácí 

hosté 

ČR celkem 16131185 8063181 8068004 100 100 100 

       v tom 

Praha 4986838 4478465 508373 30,9 55,5 6,3 

Středočeský 661134 163691 497443 4,1 2,0 6,2 

Jihočeský 975613 255242 720371 6,0 3,2 8,9 

Plzeňský 567234 146427 420807 3,5 1,8 5,2 

Karlovarský 1895534 1400543 494991 11,8 17,4 6,1 

Ústecký 380936 123846 257090 2,4 1,5 3,2 

Liberecký 1150003 344190 805813 7,1 4,3 10,0 

Karlovéhradecký 1678726 468271 1210455 10,4 5,8 15,0 

Pardubický 402121 54491 347630 2,5 0,7 4,3 

Vysočina 358619 49396 309223 2,2 0,6 3,8 

Jihomoravský 794587 269004 525583 4,9 3,3 6,5 

Olomoucký 686841 85455 601386 4,3 1,1 7,5 

Zlínský 680973 81554 599419 4,2 1,0 7,4 

Moravskoslezský 912026 142606 769420 5,7 1,8 9,5 

Zdroj: MMR 
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4.2.3 Swot analýza Moravskoslezského kraje – Cestovní ruch 

Silné stránky 

 

 dobrá dostupnost turistických oblastí Beskyd a Jeseníků 

 velký počet technických a průmyslových památek na Ostravsku 

a Karvinsku 

 konání sportovních akci národního a mezinárodního charakteru 

(Zlatá tretra) 

 dobře značená hustá síť tras pro pěší turistiku a cyklisty 

 

Slabé stránky 

 

 nízká úroveň a špatné vyuţívání materiální základny CR pro 

socioekonomický rozvoj obcí 

 nedostatečná kvalita základních a doplňkových sluţeb CR 

 neucelená nabídka produktů CR 

 špatná úroveň informační a dopravní infrastruktury pro CR 

 

Příleţitosti 

 

 rekonstrukce technických památek a jejich zpřístupnění pro širokou 

veřejnost 

 zvyšující se poptávka po ucelených produktových balíčcích CR 

 rozšiřování spolupráce příhraničních regionů v oblasti volnočasových 

aktivit 

 rozvoj cestovního ruchu s náplní, respektující a chránící přírodu  - 

venkovský CR jako zdroj různorodého rozloţení ekonomických aktivit 

 nabídnout a poukázat na výjimečné atraktivity regionu v rámci rozvoje CR 

 

Hrozby 

 

 zanedbaná údrţba technických památek a následné znehodnocení a zánik 

jejich vyuţití v CR 

 negativní mínění o regionu – špatné ovzduší, kriminalita 

 finanční krize 
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Z uvedené charakteristiky MSK vyplývá, ţe kraj disponuje podmínkami pro rozvoj CR 

v podobě pěší turistiky, agroturistiky, industriální, poznávací a kongresové turistiky.  

 

Kraj je velice atraktivní a rozmanitý z hlediska forem CR. Zásadní je podporovat tuto 

jedinečnost a zajistit tak co největší rozvoj v dané oblasti. Potenciál MSK pro rozvoj CR 

není dostatečně vyuţitý. Nedostatečné vyuţití je zapříčiněno vlivem nízké úrovně 

dopravní a informační infrastruktury, nekomplexní nabídkou sluţeb, jak základních tak 

doplňkových. V kraji chybí kvalifikovaní pracovníci v oblasti CR. 

 

V MSK je velké mnoţství industriálních památek, technických památek, kulturních 

zajímavostí a lázeňských středisek. Podpora CR v kraji přispěje ke sníţení 

nezaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst. Problémem je nedostatek financí na 

modernizaci a výstavbu atraktivit v oblasti CR. 

4.3 Podpora ze SF 

Pro období let 2007-2013 je Regionálnímu operačnímu programu (ROP) 

Moravskoslezsko ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno 716,09 mil. EUR 

(přes 20 mld. Kč), coţ je přibliţně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU 

pro ČR. Indikativní roční alokaci znázorňuje finanční tabulku NSRR a graf 

(viz příloha 4). 

4.3.1 Příjemci podpory 

Dotace mohou získat a projekty do ROP Moravskoslezsko můţe předkládat široké 

spektrum ţadatelů: 

 kraje 

 obce 

 svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi 

 státní podniky 

 zdravotnická zařízení 

 školy a školská zařízení 

 nestátní neziskové organizace 

 podnikatelé  
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ROP Moravskoslezsko je tematicky rozčleněn do pěti základních prioritních os: 

 Regionální infrastruktura a dostupnost - vyčleněno 40,4 % z ROP MS 

 Podpora prosperity regionu - 27,2 % z ROP MS 

 Rozvoj měst - 19,0 % z ROP MS 

 Rozvoj venkova - 10,0 % z ROP MS 

 Technická pomoc - 3,4 % z ROP MS 

 

Kaţdá prioritní osa je dále rozčleněná na oblasti podpory, respektive dílčí oblasti 

podpory, které určují, jaké typy projektů mohou být prostřednictvím příslušné osy 

podpořeny a kdo můţe být příjemce dotace. 

 

Obr. 4.2: Schéma ROP Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Prioritní 

osy 

1. Regionální 

infrastruktura a 

dostupnost 

2. Podpora 

prosperity 

regionu 

3. Rozvoj měst 
4. Rozvoj 

venkova 

5. Technická 

pomoc 

Oblasti 

podpory 

1.1 Rozvoj 

regionální silniční 

dopravní 

infrastruktury 

2.1 

Infrastruktur

a veřejných 

sluţeb 

3.1 Rozvojové 

póly regionu 

4.1 Rozvoj 

venkova 

5.1 

Implementace 

OP 

 

1.2 Rozvoj a 

dostupnost letiště 

Ostrava 

2.2 Rozvoj 

cestovního 

ruchu 

3.2 

Subregionální 

centra 

 5.2 Podpora 

absorpční 

kapacity 

 

1.3 Rozvoj 

dopravní 

obsluţnosti 

2.3 Podpora 

vyuţívání 

brownfields 

  

 

 

1.4 Infrastruktura 

integrovaného 

záchranného 

systému a 

krizového řízení 

2.4 

Marketing 

regionu 

  

 Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

 

Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko. 
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4.4 Rozbor čerpání finančních prostředků z ROP MS 

Zatím je nastíněná charakteristika regionu soudrţnosti, jakoţto místa uskutečňování 

podpory z ROP Moravskoslezsko. V rámci této části zanalyzuji průběh čerpání dotací 

na podporu CR v programovacím období 2007-2013. Je účelné zdůraznit, ţe 

programovací období je zatím v jeho polovině, tudíţ vyvodím závěry z dosavadního 

průběhu čerpání dotací. Na podporu cestovního ruchu v programovacím období 

2007-2013 je vyčleněná celková částka ve výši cca 2 mld. Kč, která představuje 

1/10 celkové částky připadající na podporu v regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. 

V době zpracování BP se uskutečnilo 6 kol výzev na udělení dotací. V prvních 4 kolech, 

v období od roku 2007 do konce roku 2009, bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací 

39 úspěšným ţadatelům. Poslední dvě kola výzev se uskutečnila v lednu 2010 a v obou 

případech bude o úspěšných projektech teprve rozhodnuto v průběhu roku. I kdyţ tyto 

projekty zatím nemohou být začleněny do mé analýzy, je vhodné se zmínit, ţe na 

projekty zabývající se turistickou infrastrukturou a atraktivitami CR je v plánu uvolnit 

150 milionů korun a na projekty zvyšující úroveň a kapacitu ubytovacích zařízení 

dalších 100 milionu.  

4.4.1 Statistika žádostí 

Zájem získat dotace na projekty v oblasti CR v programovacím období 2007-2013 

z ROP Moravskoslezsko je veliký. Poptávka po finančních prostředcích převyšuje 

nabídku. Tento převis není na škodu. Ideálně by měl být přibliţně dvojnásobný, aby dál 

RR moţnost výběru těch nejlepších projektů.  

 

Tab. 4.4: Statistika ţádostí ROP Moravskoslezsko na podporu CR (mil. Kč) 

Prioritní osa 2.2 Rozvoj cestovního ruchu Celkem Schválené Neschválené 

Podané ţádosti  122 39  83 

Poţadované dotace  2140 837 1303 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Bylo předloţeno 122 ţádostí o dotaci ve výši 2,14 miliard korun. Uspělo 39 ţádostí se 

schválenou dotací 873 milionů korun a neuspělo 83 ţádostí. Je to cca 32 % úspěšnost. 
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Graf 4.2: Počet předloţených ţádostí 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, ţe v regionu soudrţnosti Moravskoslezsko bylo poměrně velké 

mnoţství projektů zamítnuto, 39 projektů bylo doporučeno k financování. Regionální 

rada při posuzování ţádostí má moţnost z velkého počtu podaných projektů vybrat ty 

nejpřínosnější pro kraj. Ukazuje to i velký potenciál zdejších lidí a organizací 

spolupodílet se při realizaci. 

 

4.4.2 Rozdělení dotací podle oblastí podpory 

ROP Moravskoslezsko řadí podporu CR pod prioritní osu 2 – podpora prosperity 

regionu, oblast podpory 2.2 – rozvoj CR. 

 

Tab. 4.5: Rozdělení dotací mezi jednotlivé oblasti podpory 

Oblast podpory Výše dotace Počet projektů Průměrná výše dotace 

2.2 104268023,00 6 17378003,80 

2.2.1 332711826,20 16 20794489,14 

2.2.2 193529119,00 8 24191139,88 

Celkem 630508968,20 30 21016965,61 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

 

39

32 %

83
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schválené ţádosti

neschválené ţádosti
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Graf 4.3: Srovnání oblasti podpory podle počtu schválených projektů 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, ţe největší počet doposud schválených projektů je v oblasti podpory 

2.2.1 – Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných 

sluţeb a atraktivit CR. V této oblasti je schváleno 16 projektů v celkově výši dotací 

332 711 826,20 Kč. Z oblasti podpory 2.2.2 – Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích 

zařízení, je doposud schváleno 8 projektů v celkové výši 193 529 119,00 Kč. Z oblasti 

podpory 2.2 – Rozvoj cestovního ruchu se přerozděluje mezi 6 projektů dotace ve výši 

104 268 023 Kč. 

 

V průběhu 4 kol výzev bylo schváleno 39 projektů. V prvním kole došlo ke schválení 

9 projektů, které jsou dnes ve fázi realizace, nebo jiţ došlo k ukončení realizace 

projektu. Druhé kolo výzev potvrdilo dotaci 3 podnikatelským subjektům. V třetím kole 

došlo ke schválení 12 projektů a čtvrté kolo výzev potvrdilo dotaci dalším 15 projektům 

podporujících CR. Z celkového počtu schválených projektů bylo vyřazeno 9 v průběhu 

jejich realizace z důvodu porušení podmínek pro čerpání finančních prostředků ze SF. 

V současnosti je financováno z ROP MS 30 projektů. 

4.4.3 Stav schválených projektů 

Schválené projekty v průběhu čerpání dotace z ROP Moravskoslezsko prochází 

několika fázemi, ve kterých jsou monitorovány. 
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Schválené projekty v ROP Moravskoslezsko jsou dnes v různých fázích realizace: 

 

1. Projekt doporučen k financování – projekt v této fázi splnil podmínky pro přijetí 

a je doporučen k financování 

2. Projekt v realizaci – v této fázi je projekt realizován nebo je obnovena realizace 

3. Financování projektu ukončeno – příjemci je v této fázi proplacená poslední 

příslušná částka peněz 

4. Realizace projektu ukončena – příjemce ukončil všechny aktivity v rámci 

projektu a předloţí Závěrečnou zprávu a Ţádost o platbu řídícímu orgánu  

 

Graf 4.4: Stav projektů 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu projektů je dnes 53 % projektů doporučeno k financování a 37 % 

schválených projektů je ve stavu realizaci. Za toto programovací období 2007-2013 

došlo k ukončení i proplacení dvou projektu:  

 

1. Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor - orientační značení 

a infosystém 

2. KEMPALAND -  nové moţnosti cestovního ruchu 

 

Detailní informace o těchto dvou projektech naleznete v příloze (viz příloha 9). 
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4.5 Analýza finanční podpory z ROP MS z územního hlediska  

Důleţitým faktorem pro hodnocení a analýzu je územní členění příjemců podpory. 

Region soudrţnosti Moravskoslezsko při analýze rozdělím na okresy a porovnám jejich 

dosavadní čerpání podpory. Území regionu soudrţnosti NUTS II je shodné s hranicí 

Moravskoslezského kraje. Přínosem analýzy je moţnost porovnání rozloţení podpory 

v Moravskoslezském kraji mezi jednotlivými okresy.  

 

Tab. 4.6: Rozdělení finanční podpory v jednotlivých okresech (v Kč) 

Okresy Finanční podpora Počet projektů Výše průměrné dotace 

Bruntál 98453883,88 8 12306735,49 

Opava 137103567,14 3 45701189,05 

Nový Jičín 21670948,70 3 7223649,57 

Ostrava-město 100685618,39 4 25171404,60 

Karviná 54852114,65 2 27426057,33 

Frýdek-Místek 217742835,31 10 21774283,53 

Celkem 630508968,07 30 21016965,60 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Rozdíl v počtu schválených projektů v jednotlivých okresech je velice výrazný. 

Nejméně schválených projektu bylo v okrese Karviná. Ţadatelům je zde rozděleno 

54 852 114,65 Kč. Nejvíce úspěšných projektů je v okrese Frýdek-Místek, kde mezi 

10 ţadatelů je alokováno 217 742 835,31 Kč. Coţ je o 162 890 720,60 Kč více neţ 

v okrese Karviná. Porovnáme-li mnoţství finanční prostředků v okrese Bruntál 

a Ostrava-město zjistíme, ţe navzdory vysokému počtu projektů v okrese Bruntál je 

větší dotace přiznána v okrese Ostrava-město. Je to zapříčiněno finanční náročnosti 

projektů v Ostravě-městě. Jedná se například o projekty Dinopark Ostrava, jehoţ 

dotace činní 37 538 214,91 Kč a Revitalizace hornického muzea Landek s dotací 

51 200 000 Kč. 

 

Rozdíly ve výši průměrné dotace jsou dány zejména tím, ţe v turisticky atraktivních 

oblastech jsou lepší předpoklady pro realizaci rozsáhlých projektů, které jsou finančně 

náročnější.  
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Graf 4.5: Průměrná výše dotace v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

V okrese Opava je největší alokace finančních prostředků na podporu CR a v grafu tato 

oblast jednoznačně dominuje. Průměrná výše dotace na jeden projekt je ohromných 

45 701 189,05 Kč. U ostatních okresů se výše průměrné dotace postupně sniţuje.  

Zastaví se na hodnotě 7 223 649,57 Kč v okrese Nový Jičín. Je to reprezentant nejniţší 

průměrné výše dotace. I kdyţ je v obou okresech schválen stejný počet projektů, je 

zajímavé, ţe rozdíl finančních prostředků na podporu CR je tak markantní. Pro okres 

Opava je vyčleněno z ROP MS o 38 477 539,48 Kč více neţ pro okres Nový Jičín. 

Velkou měrou se na rozdílu průměrné dotace v okrese Opava podílí projekt Silesia 

Relax & Golf Resort Kravaře, který získal dotaci ve výši 98 170 576,06 Kč. Schválené 

projekty jsou součástí seznamu (viz příloha 3). 

 

4.6 Analýza finanční podpory z ROP MS z hlediska typu žadatele 

Výrazným ukazatelem při analyzování podpory CR je i typ ţadatele. Pro jednotlivé 

oblasti podpory je definován typ ţadatelé
2
, který můţe o dotace z ROP MS na realizaci 

projektu poţádat.  

O výstavbu, revitalizaci a modernizaci turistické infrastruktury a atraktivity cestovního 
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úrovně ubytovacích zařízení je záleţitostí podnikatelských subjektů. Pro potřeby této 

analýzy rozdělím typy ţadatelů na nepodnikatelské a podnikatelské subjekty.  

 

Tab. 4.7: Rozdělení finančních prostředků z ROP MS podle typu ţadatele (v Kč) 

Typ ţadatele Finanční podpora Počet projektů Výše průměrné dotace 

Podnikatelský subjekt 491893484 18 27327415,80 

Nepodnikatelský subjekt 138615484 12 11551290,35 

Celkem 630508968 30 21016965,60 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

 

Graf 4.6: Výše schválené dotace podle typu ţadatele 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

V počtu i ve výši schválených projektů převaţují podnikatelské subjekty s dotací 

491 893 484 Kč. Podnikatelské subjekty jsou zaloţeny za účelem zisku, a proto je 

Regionální rada při rozhodování velice opatrná, aby nedošlo k porušení hospodářské 

soutěţe. 

Podnikatelské subjekty dále dělíme na společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti, druţstva a fyzické osoby (FO). 
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Tab. 4.8: Rozdělení finančních prostředků z ROP MS podle podnikatelských 

             subjektů (v Kč) 

Typ subjektu Finanční podpora Počet projektů Výše průměrné dotace 

S.r.o. 172777792 7 24682541,74 

A.s. 203095411 6 33849235,17 

V.d. 4852115 1 4852115,00 

FO 111168167 4 27792041,65 

Celkem 491893484 18 27327415,80 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

V rámci podnikatelských subjektů je výše dotací nejvíce koncentrována mezi akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným a FO. 

 

Graf 4.7: Porovnání podnikatelských subjektů z hlediska výše dotací 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

V grafu je dominance a.s. v počtu schválených projektů dobře patrná. Kapitálové 

společnosti celkově obdrţí 78 % dotací z ROP Moravskoslezsko, které jsou určené 

k podpoře podnikatelských subjektů. Skoro polovina připadne a.s. a mezi s.r.o. bude 

rozděleno 33 %, coţ představuje částku 172 777 792 Kč. FO v tomto období získají 

celkem 111 168 167 Kč a výrobní druţstvo „Sluţba Karviná“ s projektem rekonstrukce 

Hotelu Darkov Karviná získá z ROP Moravskoslezsko částku 4 852 115 Kč.  
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Graf 4.8: Průměrná výše dotace podle jednotlivých podnikatelských subjektů 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Průměrná výše finančních prostředků je největší u a.s., kde dosahuje 33 849 235,17 Kč. 

S.r.o. mají výši průměrné dotace na srovnatelné úrovni s FO. Jedině výrobní druţstvo, 

které má jen jednoho ţadatele, svou průměrnou výši nedosahuje ani k 
1/4 průměrné 

dotace ostatních subjektů. Ţadatel dotací s ROP se musí na financování svého projektu 

spolupodílet. Proto u a.s. a s.r.o., které mají zpravidla velké finanční zázemí, bývají 

projekty investičně rozsáhlejší a tedy i průměrná výše dotace vyšší. 

Je však vidět, ţe i FO v regionu soudrţnosti Moravskoslezsko disponují značným 

finančním kapitálem a mohou se pustit do finančně náročnějších projektů. 

 

Podobně jak jsme rozdělili podnikatelské subjekty, rozčleníme i nepodnikatelské. 

Ţadatele jsou rozdělení pole jejích právní formy s tím, ţe pod poloţku „ostatní“ jsou 

zahrnuty specifické subjekty, které se vyskytují mezi úspěšnými ţadateli – Ostravské 

muzeum, Římskokatolická farnost Frýdek a sdruţení obcí Rýmařovska.  
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Tab. 4.9: Rozdělení finančních prostředků z ROP MS podle nepodnikatelských 

            subjektů (v Kč) 

Typ subjektu Finanční podpora Počet projektů Výše průměrné dotace 

Město 70647127 3 23549042,32 

Kraj 7354025 1 7354025,00 

Obec 5656212 2 2828106,00 

O.p.s 4539552 1 4539552,00 

O.s. 13527300 2 6763650,00 

Ostatní 36891269 3  12297089,67 

Celkem 138615485 12 11551290,41 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Největší alokace finančních prostředků v rámci nepodnikatelských subjektů putovala do 

měst. V tomto období byly schváleny 3 projekty, a to městům Příbor, Bruntál a Nový 

Jičín. 

 

Graf 4.9: Porovnání nepodnikatelských subjektů z hlediska výše dotací 

 
Zdroj: Regionální rada, Vlastní zpracování 

 

Je dobře viditelné, ţe celou polovinu dotace pro nepodnikatelské subjekty dostanou 

právě města. Velký podíl zaujímá také subjekt s názvem „ostatní“, který v sobě zahrnuje 

ţadatele s vysokou schválenou hladinou dotací. Jeden z ţadatelů je Římskokatolická 

církev, která na rekonstrukci areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku získala 

24 596 778 Kč. 
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Obě občanská sdruţení reprezentují SKI areály, které získaly svou dotaci v rámci 

oblasti podpory 2.2.1 - výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 

doprovodných sluţeb a atraktivit CR. Obecně prospěšné společnosti, obce a kraj si 

rozdělují dotace do výše 5 % z celkové částky. 

 

Graf 4.10: Průměrná výše dotace podle jednotlivých nepodnikatelských subjektů 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Graf průměrné výše dotace na jeden projekt potvrzuje první pozici měst. Městům 

v tomto programovacím období byl schválen největší počet projektů s největší 

průměrnou výši dotace mezi nepodnikatelské subjekty. 

 

4.6.1 Komparace podnikatelských a nepodnikatelských subjektů 

Spojením těchto dvou typů ţadatelů získáme celkový přehled o dosavadním rozdělení 

finanční podpory podle typu ţadatele. 

 

 

 

  

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

město kraj
obec

o.p.s
o.s.

Ostatní

23549042,32

7354025,00

2828106,00
4539552,00

6763650,00

12297089,67

typ nepodnikatelského subektu



43 
 

Graf 4.11: Schválené dotace podle typu ţadatelé 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Kdyţ porovnáme všechny ţadatele mezi sebou, zjistíme, ţe největší zastoupení mají 

a.s., s.r.o. a FO. Kapitálové společnosti a ţivnostníci tvoří dohromady ohromných 90 % 

příjemců veškerých dotací v tomto období. Zvýšení prosperity regionu v oblasti CR je 

hlavně v rukou těchto subjektů, kteří na základě vlastní finanční účasti a dotací z ROP 

Moravskoslezsko vytvářejí podmínky pro rozvoj CR. 

 

Graf 4.12: Průměrná výše dotace podle typu ţadatele 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 
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Podle průměrné výše dotace na jednotlivé projekty je z grafického vyjádření vidět, ţe 

a.s., s.r.o. a FO zůstávají mezi hlavními příjemci i co do výše průměrné dotace. Do 

popředí se dostaly i města. Navzdory tomu, ţe městům připadnou jen 4% z celkové 

finanční částky, je míra průměrné výše dotace vysoká z důvodu dělení jen mezi 

3 subjekty. 

4.7 Analýza finanční podpory z ROP z hlediska věcného zaměření 

Věcné zaměření projektů je opět důleţitý faktor pro hodnocení podpory CR z ROP 

Moravskoslezsko. Ţadatele podpory rozčleňujeme podle aktivit, které podporují v rámci 

svého projektového zaměření. 

 

Tab. 4.10: Struktura projektů podle věcného zaměření 

Typologie Počet projektů Výše dotace Průměrná výše dotace 

Kulturně-historická 4 41053076 10263268,94 

Sportovně-rekreační 8 254716364 31839545,44 

Cyklostezky, lyţařské trasy 5 31443658 6288731,68 

Ubytovací zařízení 8 193529119 24191139,88 

Muzea, galerie 3 97873175 32624391,64 

Technická infra. pro CR 2 11893577 5946788,25 

Celkem 30 630508968 21016965,60 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Graf 4.13: Schéma schválených projektů v rámci věcného zaměření  

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 
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Největší počet ţádostí je schváleno v kategorii ubytovacích zařízení a sportovně-

rekreační infrastruktury.  

V rámci celého regionu soudrţnost Moravskoslezsko je schváleno 5 projektů na 

podporu cyklostezek a lyţařských tras. Po sečtení se sportovní infrastrukturou tvoří tyto 

dvě oblasti 44%. Je patrné, ţe v Moravskoslezském kraji je značně podporován 

sportovní CR.  

Z celkového počtu 30 doposud schválených projektů jsou 3 v kategorii Muzea, galerie 

a 4 na podporu kulturně-historické infrastruktury. 

 

Graf 4.14: Průměrná výše dotace podle věcného zaměření 

 
Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Mezi jednotlivými kategoriemi existují výrazné rozdíly v průměrné výši dotace. Ty jsou 

způsobeny celkově rozdílným charakterem projektů, ale i odlišnostmi mezi projekty 

stejné kategorie. Po srovnání se dozvíme, ţe největší průměrná dotace připadá na 

projekty z kategorie musea, galerie. Větší průměrná dotace je také u sportovně-

rekreační infrastruktury a ubytovacího zařízení, kde se výše průměrné dotace pohybuje 

okolo 24 191 139,88 Kč. V této kategorii je velice velká finanční náročnost projektu. 

V případě kulturně-historické infrastruktury, cyklostezek, lyţařských tras a technické 

infrastruktury je výše průměrné dotace výrazně niţší.  
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Graf 4.15: Věcné vyjádření podpory v rámci nepodnikatelských subjektů 

 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Hodnoty v grafu vycházejí z tabulek 2 a 3 (viz příloha 5). 

 

Porovnáme-li věcné zaměření podpory z ROP Moravskoslezsko v rámci 

nepodnikatelských subjektů je patrné, ţe ve městech bylo schváleno největší mnoţství 

projektů na podporu sportovně-rekreační infrastruktury. Jedná se o jediný okres, kde 

dojde k čerpání dotací v této kategorii. V obcích se soustřeďují dotace téměř vyrovnaně 

mezi ubytovací infrastrukturu a tvorbou a podporou cyklostezek a lyţařských tras. 

Zajímavá je výše kulturně-historické podpory v kategorii ostatní, kterou reprezentuje 

Římskokatolická církev ve Frýdku a sdruţení obcí Rýmařovska s projektem Krása 

a historie, pěšky i na kole Rýmařovskem. Pro kraje je typická investiční činnost 

v oblasti technické infrastruktury. Naopak u občanských sdruţení vidíme jejich vysokou 

angaţovanost ve vynaloţení investic do lyţařských tras. 
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Graf 4.16: Věcné vyjádření podpory v rámci podnikatelských subjektů 

 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Hodnoty v grafu vycházejí z tabulky 2 (viz příloha 6). 

 

Při pohledu na tento graf, kde jsou podnikatelským subjektům přiřazeni jednotlivé 

kategorie podpory, vidíme jasnou dominanci zelené barvy reprezentující sportovně-

rekreační infrastrukturu, kde plyne podpora v celkové částce 126 697 792,19 Kč. 

Naopak kulturně-historická infrastruktura a technická infrastruktura zcela vypadla 

z oblasti podpory u podnikatelských subjektů. Významný je podíl investic do 

ubytovacích zařízení, do kterých investoval jistou měrou kaţdý podnikatelský subjekt. 

Pestrá je struktura aktivit u s.r.o., které své projekty zaměřily na podporu ubytovacích 

zařízení, muzeí, galerií, sportovně-rekreační infrastruktury a v neposlední řadě 

cyklotras, lyţařských tras. U FO hrají prim aktivity zaměřené na ubytovací zařízení.  
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Graf 4.17: Věcné vyjádření podpory podle oblasti podpory 

 

Zdroj: Regionální rada, vlastní zpracování 

 

Hodnoty v grafu vycházejí z tabulek 2 a 3 (viz příloha 7). 

 

Při srovnání okresů v Moravskoslezském kraji z hlediska věcného zaměření podaných 

projektů zjistíme, ţe největší počet projektů je schválen v okrese Frýdek-Místek. 

Převaţují projekty na výstavbu a modernizaci ubytovacích zařízení, které jsou zde 

realizovány jen podnikatelskými subjekty. Společně s Bruntálem se podílí na rozvoji 

a výstavbě nových lyţařských tras a cyklostezek. Z grafu je patrné, ţe v okresech Opava 

a Karviná jsou projekty schváleny jen ve dvou typech věcného zaměření. Podpora 

plynoucí z ROP MS se zde soustřeďuje na sportovně-rekreační infrastrukturu 

a ubytovací zařízení.  Výrazná podpora je v tomto období směřována v rámci oblasti 

Ostrava-město do muzeí a galerií. Dochází k rozvoji kulturních zařízení a podpoře 

Ostravy k získání titulu Evropského hlavního města kultury 2015.  
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4.8 Hodnocení výsledků průzkumu podpory cestovního ruchu z ROP 

Moravskoslezsko 

Region soudrţnosti Moravskoslezsko má obecně velký potenciál v rozvoji CR, 

především v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky a lyţařské turistiky. K tomuto se 

připojují specifické moţnosti rozvoje industriálního CR, kongresové a venkovské 

turistiky. 

 

Z celkem 30 projektů je vyrovnaný podíl podpory rozdělen mezi ubytovací zařízení 

a sportovně-rekreační infrastrukturou. Kaţdá z těchto kategorií má schváleno 

8 projektů. Do popředí se dostává i podpora cyklostezek a lyţařských tras. A pozitivní 

je i stoupající charakter v oblasti podpory muzeí, galerií. 

 

4.8.1 Oblastí podpory 

V kaţdé oblasti regionu soudrţnosti je jiný potenciál pro rozvoj určitého druhu CR. 

Podpora má zvýšit tento potenciál a zajistit tak celkový rozvoj regionu.  

V okresu Bruntálu směřovala převáţně na sportovně-rekreační infrastrukturu a lyţařské 

trasy. Je to ukázka dobré podpory atraktivit jedinečných pro tuto turistickou oblast 

Jeseníky, která hlavně disponuje příleţitostmi pro zimní a letní turistiku spojenou 

s lyţováním a cyklistikou. Jeseníky nabízí dobré moţnosti rozvoje CR, které jsou 

podpořeny i projektem společnosti Avalanche Mountain na vybudování nové ubytovací 

kapacity v Jeseníkách s finanční podporou 9 462 673,48 Kč. V Ostravě-město stoupla 

podpora muzeí a galerií. Město Ostrava stále usiluje o přeměnu z průmyslové 

aglomerace v město kultury. V okrese Frýdek-Místek je podpora směřována zejména 

k rozvoji lyţařských tras a cyklostezek. Jedná se o dobré vyuţití hlavní devizy regionu 

Beskydy, jehoţ je okres Frýdek-Místek součástí. 

 

Po zhodnocení podpory v rámci jednotlivých oblastí regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko se potvrdilo, ţe projekty jsou vybírány velice pečlivě a podle 

strategického plánu na rozvoj turistických oblasti MSK. 
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K větší atraktivnosti oblasti Ostrava-město doporučuji zvýšit podporu technických 

a průmyslových památek, které jsou pozůstatkem minulosti Ostravy a lidé o návštěvy 

těchto typů památek projevují zájem.  

4.8.2 Struktura žadatelů 

Při porovnání všech ţadatelů o podporu zjistíme, ţe největší počet projektů získali s.r.o., 

a.s. FO a města. I ve výši dotace jsou tyto čtyři subjekty dominantní.  

Kapitálově silné společnosti a FO získaly hlavní část dotací na ubytovací zařízení. 

Problém je, ţe ubytovací sluţby jsou poskytovány na komerční bázi. Díky dotacím 

z ROP Moravskoslezsko dochází k selektivní podpoře vybraných subjektů a k moţnosti 

narušení hospodářské soutěţe. Opatření, které by mohlo tomuto zamezit je rozdělit 

podporu ubytovacích zařízení mezi mikropodniky s niţší průměrnou výší dotace. 

V tomto programovacím období je průměrná výše dotace pro a.s., jako představitele 

největšího počtu schválených projektů 17 157 627 Kč. Mělo by docházet k redukci tak 

vysokých částek podpory pro podnikatelské subjekty.  

 

Projevuje se rostoucí počet dotací pro o.s. a obecně prospěšných společností, které mají 

své projekty zaměřené především na rozvoj lyţařských tras a technické infrastruktury. 

 

4.8.3 Struktura podpořených aktivit 

Ve 4 kolech výzev, v kterých uţ došlo k rozhodnutí o realizaci, bylo schváleno 

8 projektů zaměřených na podporu sportovně-rekreační infrastruktury a 5 projektů na 

rozvoj cyklostezek a lyţařských tras. Dohromady bude vynaloţeno z ROP 

Moravskoslezsko 286 160 021,90 Kč, nebo-li 44 % z celkových dotací 

v programovacím období 2007-2013. Vidíme, jak zde kraj reagoval na výsledky 

průzkumu z předchozích let, které upozorňovaly na nedostatek velkých sportovních 

a zábavních center. Přijímání projektů v této oblasti podpory je podmíněno celoročním 

charakterem projektů a minimalizování tak dopadu sezonnosti.  

 

V regionu soudrţnosti je poměrně hustá síť ubytovacích zařízení. Jejích hustota je 

nerovnoměrně rozvrţena a úroveň poskytovaných sluţeb je nedostatečná. Je schváleno 

8 projektů, kde plyne částka 193 529 119 Kč. Jedná se o projekty podporující 

modernizaci stávajících UZ a zvyšující kvalitu ubytování v CR.   
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Je pozitivní, ţe 
1/3 schválených projektů patří do kategorie muzea, galerie a kulturně-

historická infrastruktura.  

 

Oblast CR lze podporovat také zvýšením vzdělanosti lidí v CR a zvýšením propagace 

sluţeb a produktů CR v regionu. V tomto programovacím období bych kritizovala 

nedostatečnou kvalitu a komplexnost v této oblasti. V dílčí oblasti zkvalitnění práce 

turistických informačních center nebyl schválen jediný projekt, který mohl zvýšit 

kvalitu práce informačních center a zlepšit jejich informovanost o CR v regionu. 

 

4.9 Doporučení 

Pro zefektivnění podpory CR v rámci regionu soudrţnosti Moravskoslezsko lze na 

základě zjištěných faktů navrhnout následující opatření: 

 

 Více upřednostňovat podporu primárních zdrojů rozvíjejících CR (kulturně-

historické, sportovní či přírodní) před sekundárními (ubytovací) 

 V dílčí oblasti zkvalitnění práce turistických informačních center iniciovat příjem 

projektů 

 Omezit podporu silných kapitálových společností 

 

Při realizaci těchto navrhovaných opatření by mělo dojít k naplnění vytýčených cílu: 

 

 Maximalizaci vyuţití potenciálu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

 Minimalizovat moţnost narušení hospodářské soutěţe 

 Budovat dobrou image MSK jako destinace CR 

 Zvýšit kvalitu práce informačních center a hlavně vytvořit informační centra 

v příhraničních oblastech, kde mnohdy chybí 

 Zvýšení vzdělávacích programu v oblasti CR 
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5 Závěr 

V rámci 2 prvních kapitol jsem popsala teoreticky ekonomický význam CR a moţnosti 

jeho podpory prostřednictvím operačních programů. Hlavním argument pro podporu 

CR je  jeho stále rostoucí podíl na tvorbě HDP, pozitivní vliv na platební bilanci ČR, 

zejména pak bilanci sluţeb a výrazný podíl ve sniţování nezaměstnanosti. CR 

napomáhá k rozvoji regionu a zprostředkovaně ovlivňuje řadu dalších odvětví. Je tedy 

moţné nahlíţet na podporu CR jako na moţný nástroj rozvoje regionu. 

 

V ČR se podpora prostřednictvím operačních programů v minulém programovacím 

období 2004-2006 čerpala z SROP – Společného regionálního operačního programu, 

který zastával funkci dnešních regionálních operačních programů.  

 

V programovacím období 2007-2013 máme 7 ROP a jeden z nich, konkrétně ROP 

Moravskoslezsko jsem podrobila analýze a hodnocení dosavadního čerpání prostředků.  

 

Analýzu v několika oblastech podpory CR jsem provedla v rámci 3 kapitoly. Po 

rozdělení regionu soudrţnosti Moravskoslesko na územně menší celky, v mém případě 

obce, jsem provedla analýzu územní podpory. Následně analýzu struktury ţadatelů 

a analýzu věcného zaměření schválených projektů. Výstupy z těchto analýz poslouţily 

k naplnění uvedených cílů. 

 

Třetí kapitolu jsem začala obecnou charakteristikou regionu, identifikovala oblasti 

a formy CR vhodné pro rozvoj v tomto regionu a podrobila projekty financované z ROP 

MS analýze.    

 

Při analýze územní alokace podpory CR bylo zjištěno, ţe poměrně velké mnoţství 

příjemců podpory je v turisticky atraktivních lokalitách. Převaţuje podpora území 

s výjimečnými předpoklady CR. S více jak polovinou schválených projektů zaměřených 

na podporu lyţařských středisek a UZ v okolí Beskyd a Jeseníku je to okres Frýdek-

Místek a Bruntál. S klesající atraktivitou území v oblasti CR klesá i výše podpory. Jde 

o nasměrování finanční podpory respektující územní předpoklady a marketingovou 

strategií regionu. Touto analýzou byl naplněn prvý cíl práce. 
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Za pomocí analýzy financování investic ze strukturálních fondů z hlediska typu ţadatele 

je zjištěno, ţe hlavní roli hrají kapitálové společnosti společně s FO. S celkové výše 

dotace na doposud schválené projekty získají 90 %. Především jsou prostředky z rukou 

kapitálových společností a FO investovány na modernizaci a rekonstrukci ubytovacích 

zařízení - dílčí podoblast 2.2.2. Riziko narušení hospodářské soutěţe se tím markantně 

zvyšuje.  

 

Při zpracování třetího cíle práce jsem pomocí komparativní analýzy porovnala věcné 

zaměření alokace finančních prostředků mezi jednotlivými okresy regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko, mezi podnikatelskými a nepodnikatelskýni subjekty separovaně 

a následně v rámci všech ţadatelů. V programovacím období 2007-2013 je vzrůstající 

tendence podpory sportovně-rekreační infrastruktury. Podpora atraktivit spojených se 

sportem koresponduje s tím, co bylo v regionu identifikováno jako nedostatečné. Velký 

počet schválených projektů je i v kategorii výstavby a modernizace UZ. Ubytovací 

zařízení patří do sekundárního zdroje CR. Jejich existence na dobré úrovni srovnatelné 

se zahraničím je ale zásadní pro rozvoj regionu a během přidělování podpory se na to 

bral zřetel. Při analýze věcného zaměření bylo dále zjištěno, ţe v kategorii „muzea 

a galerie“ je vynakládáno velké mnoţství finančních prostředků v okrese Ostrava-

město, coţ napomáhá Ostravě získat titul Evropského hlavního města kultury 2015. 

 

Po provedení všech analýz byly identifikovány nedostatky. Struktura ţadatelů dotace 

z ROP Moravskoslezsko je tvořená z větší části soukromým sektorem, kde by mělo 

dojít k redukci. Zaměřit by se měla pozornost na dílčí oblast podpory - zkvalitnění práce 

turistických informačních center. Nedošlo k ţádnému zlepšení v této oblasti 

prostřednictvím podpor z ROP Moravskoslezsko. A to i navzdory velkému potenciálu 

rozvoje a přispění tak k zatraktivnění regionu.  

 

Podpora CR má své opodstatnění a s moţností vyuţití dotaci ze SF EU se financování 

investic do CR stalo dostupnější. Přínosem práce je ucelený přehled o podpoře CR. Na 

základě vypracovaných analýz v ROP Moravskoslezsko jsou identifikovány dosavadní 

problémy a trendy. Práce můţe mít přínos při dokumentaci dosavadního vývoje 

podpory. Další rovinou vyuţití práce je zjištěná data ROP Moravskoslezsko pouţít při 

srovnání čerpání dotací s ostatními regiony soudrţnosti. Zjištěné nedostatky mohou 

slouţit jako podklad pro moţné zefektivnění činnosti. 
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Seznam zkratek 

 

A.s.  Akciová společnost 

CF  Fond soudrţnsoti 

CR  Cestovní ruch 

ČCCR  Česká centrála cestovního ruchu 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAGF  Evropský zemědělský záruční fond 

EFF  Evropský rybářský fond 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF  Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

FO  Fyzická osoba 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HPH  Hrubá přidaná hodnota 

HUZ  Hromadné ubytovací zařízení 

HSS  Politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

IOP  Integrovaný operační program 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

NRP  Národní rozvojový plán 

NSPRV Národní strategický plán rozvoje venkova 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Soustava územních statistických jednotek 

OP  Operační program 

O.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

O.s.  Občanské sdruţení 

PPP  Parita kupní síly 

PRV  Program rozvoje venkova 

ROP  Regionální operační program 
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ROP MS Regionální operační program Moravskoslezsko 

RR  Regionální rada 

RR/SR Regionální rozpočet/Státní rozpočet 

SAPARD Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

SF  Strukturální fondy 

SOZC  Strategické obecné zásady společenství 

S.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SROP  Společný regionální operační program 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

UZ   Ubytovací zařízení 

V.d.  Výrobní druţstvo 

WTO  Světová obchodní organizace 
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