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ANOTACE 

 V předloţené práci si je kladeno za cíl přiblíţit jednu z nejvýznamnějších 

evropských politik, tzv. Regionální a strukturální politiku. V první části je objasněn vznik a 

vývoj regionální a strukturální politiky v období let 1951-2006, její principy a cíle 

regionální a strukturální politiky Evropské unie v období let 1994-2013. V další části je 

provedena analýza struktury fondů a institucí financujících regionální a strukturální 

politiku a systémová analýza moţností čerpání finančních prostředků z Evropských fondů 

pro region. Závěr práce analyzuje  konkrétní příklad čerpání z Evropského fondu 

regionálního rozvoje vztaţený na město Ţatec, kde v současné době probíhá projekt jehoţ 

cílem je oţivení historického jádra města, podpora rozvoje moderních podnikatelských 

prvků vázaných na tuzemský i zahraniční cestovní ruch, zlepšení podmínek pro malé i 

střední podnikání v oblasti infrastruktury turistických sluţeb a zvětšení počtu návštěvníků  

v celém regionu Ţatecké chmelařské oblasti, která se platonicky přezdívá „Chrám chmele a 

piva“. 

 

Klíčová slova: Regionální a strukturální politika Evropské unie, územní jednotka,  

    evropský fond, operační program, Euro 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The aim of this diploma work is to introduce one of the most important European 

policy, so-called the regional and structural policy. In the first part there is explained the 

beginning and development of the regional policy in the period 1951-2006, its principles 

and aims of the regional and structural policy of the European union in the period 1994-

2013. In the next part there are an analysis of the structure of funds and institutions, which 

finance the regional and structural policy, and a system analysis of possibilities of using 

the financial resources from the European funds for the region. The last part analyzes the 

concrete example of using the financial resources from the European funds of regional 

development connected with the town Zatec. In Zatec there is a project, which is focused 

on the revival of the historical town core, the support of developmnet of modern business 

elements focused on national and foreign tourism, the improvement of conditions for small 

and middle business in the area of infrastructure of touristic services and the increasing of 

the number of visitors in the whole region of the Zatec's hop area, which is nicknamed  

„The Temple of Hop and Beer “. 

 

The key words: Regional and structural policy of the European union, territorial entity,   

                           european fund, operation program, Euro 
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1 ÚVOD DO REGIONÁLNÍ POLITIKY  

 Obyvatelstvo včetně odborníků vláda i samospráva, vţdy vnímali regionální 

problémy. Spíše záleţelo na intenzitě vnímání regionální tematiky a jejím odrazu 

v praktické činnosti veřejné správy. Vlastní regionální politika, respektive zájem o ni není 

ale aţ tak starý. Původně před hospodářskou krizí třicátých let, se tvrdilo, ţe regionální 

rozlišení ekonomického vývoje je určeno podmínkami národní ekonomiky, a je tudíţ 

zbytečné pokoušet se toto rozdělení měnit. Z čistě teoretického hlediska byla regionální 

nerovnováha povaţována pouze za chvilkový problém ve všeobecném automatickém 

systému ekonomické rovnováhy [13]. 

   Podíváme-li se na regionální strukturu prakticky jakéhokoliv státu, můţeme vedle 

prosperujících regionů s vysokou  ţivotní úrovní nalézt řadu regionů s podprůměrnou 

ekonomickou výkonností, s vysokou nezaměstnaností a s dalšími sociálními problémy. 

Jiné regiony se zase vyznačují přijatelnou ekonomickou úrovní, ale jejich další rozvoj je 

silně podvázán (např. špatným stavem ţivotního prostředí).  

 Příčiny rozdílů mezi jednotlivými regiony a vzniku tzv. problémových regionů jsou 

různorodé a projevují se v řadě forem, nicméně můţeme rozlišit tři hlavní typy těchto 

regionů: 

1) Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji   

Patří sem většinou okrajové části jednotlivých zemí, kde nepříznivé přírodní 

podmínky v minulosti umoţnily pouze rozlehlé formy zemědělství, a tato orientace 

přetrvala do současnosti. Je přitom zřejmé, ţe s růstem národního produktu v celostátním 

měřítku nemůţe zemědělský region, který není přitaţlivý pro rozšiřování průmyslu, 

poskytnout svému obyvatelstvu ţivotní úroveň srovnatelnou s ostatními částmi státu. 

Pokud zde dojde k nárůstu produktivity práce, je tento jev zpravidla zajištěn pouze 

emigrací. 

2) Regiony s nedostatečným vyuţitím vlastních zdrojů   

Nízké vyuţití vlastních zdrojů je způsobeno většinou nedostatkem kapitálu. 

Důsledkem bývá nízká ţivotní úroveň – ve srovnání s rozvinutými regiony. Dlouhodobé 

zlepšení v těchto problémových regionech závisí zejména na ekonomické situaci v jiných 

oblastech a na technologickém pokroku, aby se vyuţití územních zdrojů stalo ekonomicky 

přijatelným.  

3) Regiony se stagnujícími či upadajícími základními odvětvími  

Jde o regiony, které v minulosti patřily mezi nejvyspělejší, avšak změny ve 

struktuře poptávky, způsobily ustrnutí či úpadek tradičních průmyslových odvětví (těţba 

uhlí, energetika, hutnictví, textilní výroba, těţké strojírenství), profitujících ekonomickou 

strukturu  předmětných regionů. Tyto regiony se obvykle vyznačují: 

 rostoucí mírou nezaměstnanosti; 

 klesající ekonomickou úrovní, ve srovnání s ostatními regiony; 

 nízkou mírou ekonomické aktivity; 

 vysokou mírou emigrace; 

 neadekvátní infrastrukturou; 
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Uvedenými problémy se například  v současnosti začíná vyznačovat většina tzv. starých 

průmyslových regionů v České republice (Ostravsko, Podkrušnohoří, Kladensko). 

Jelikoţ existence příliš velkých rozdílů v sociálně – ekonomické úrovni mezi jednotlivými 

regiony podvazuje další ekonomický rozvoj v rámci celého státu a můţe vyvolat ostré 

sociální a politické rozpory, přistoupilo se ve většině zemí s trţní ekonomikou k formulaci 

a praktické realizaci regionální politiky.   

 Regionální politika je podle výkladového slovníku „Dictionary of Human 

Geography“ definována jako:  

„součást státní politiky, ovlivňující rozmístění hlavních ekonomických zdrojů a 

aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Regionální politika zahrnuje opatření 

nepomáhající jednak růstu stupně ekonomické aktivity v území, kde je vysoká 

nezaměstnanost a malé naděje na přirozený ekonomický růst, a na druhé straně opatření 

sloužící kontrole ekonomických aktivit v území s nadměrným růstem.“  

Konkrétní obsahové vymezení regionální politiky je pochopitelně podmíněno 

aktuální sociálně ekonomickou situací a jí odpovídající hospodářskou, státní popř. i 

sociální politikou. Tak např. v České republice je cílem regionální politiky „minimalizovat 

období poklesu hospodářsky slabých či strukturálně nevýhodných oblastí v průběhu 

přeměny a přispět ke stabilitě  a obnovení jejich ekonomického růstu“ (koncepce 

Ministerstva hospodářství České republiky) [15]. 

2 VZNIK A VÝVOJOVÉ ETAPY REGIONÁLNÍ POLITIKY         

 EVROPSKÉ UNIE 

Regionální politika Evropské unie, nazývána téţ politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti, patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Se svým podílem na celkovém 

rozpočtu Unie ve výši 35% představuje druhou nejvýznamnější výdajovou kategorii po 

společné politice zemědělské.   

 Podnětů pro zaloţení regionální politiky Evropské unie bylo několik, převáţně však 

ekonomické, sociální, politické a později ekologické. Její hlavní cíl představovalo zvýšení 

sociální a ekonomické soudrţnosti a tím sníţení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů. 

Zvláště ekonomické popudy byly významné, neboť regionální nerovnosti podstatně 

ovlivňují výkonnost ekonomiky. Sbliţováním úrovní jednotlivých oblastí dochází ke 

zlepšení vývoje a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Regionální politika můţe 

z dlouhodobějšího hlediska pomoci zejména veřejnou podporou firem, které umisťují svoji 

výrobu v určité oblasti, zpravidla povzbudí ekonomickou aktivitu, čímţ dojde ke sníţení 

nezaměstnanosti a tím i poklesu výdajů. Dalším z důvodů je také nutnost sbliţování 

ekonomik členských států, jeţ je nezbytné pro činnost měnové unie.  

 Nástroje regionální politiky napomáhají zmírnit následky začleňovacího procesu 

spojené např. s nezbytností zlepšení struktury zastaralého průmyslu či společnou 

zemědělskou politikou. Právě díky těmto důvodům je regionální politika někdy 

označována za nástroj „uplácení“ členských zemí. Pokud by se situace méně rozvinutých 

regionů s postupujícím sjednocením sniţovala, ztratily by na další sjednocení zájem a 

chuť. Mezi politické důvody patří také snaha vlád udrţet soudrţnost země zvláště v situaci, 

kdy sílí tlaky vyspělejších regionů na odtrţení.  
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 Z regionální politiky mají zisk také bohatší oblasti. Rozvojem ekonomické aktivity 

v regionech, které zaostávají vznikají totiţ nové trhy pro výrobky z prosperujících regionů 

a roste poptávka po jejich technologiích a znalostech získaných dlouholetou zkušenosti. 

V této souvislosti je však nutné připomenout, ţe úplné vyrovnání ţivotní úrovně ve všech 

regionech není moţné, neboť by se pak výrazně sníţily impulzy ke změně a zlepšení [7].   

 V Evropské unii je regionální politika prováděna na několika úrovních: 

 nadnárodní úrovni (regionální politika, kterou provádí přímo Evropská unie 

– relativně nezávisle); 

 národní úrovni (silně diferencovaná regionální politika, uskutečňovaná 

jednotlivými členskými zeměmi, postupně však přejímající některá společná 

pravidla); 

 regionální úrovni (ve většině zemí, dlouhodobě posilována); 

 Pro společnou regionální politiku Evropské unie existuje několik důvodů: 

 rozpor mezi závaţností regionálních problémů a schopnostmi států tyto 

problémy řešit; 

 snaha o prohloubení ekonomické a monetární unie zejména úplné zavedení 

společné měny „euro“ s sebou přinese regionálně diferencované rozmístění 

výhod; 

 poţadavek některých členských států na kompenzaci regionálních dopadů 

ostatních „neregionálních“ politik Evropské unie, zvláště společné 

zemědělské politiky či společné vědecko-technické politiky Evropské unie; 

 některé vlády příliš často omlouvaly poskytování nejrůznějších dotací do 

průmyslu regionálními problémy [15].  

2.1  Období let 1951 - 1975  

Jiţ od samotného začátku evropské integrace byly rozdíly mezi jednotlivými 

regiony povaţovány za nevítané. Uvádí se, ţe v roce 1958 byl regionální hrubý domácí 

produkt Hamburku pětkrát větší neţ v Kalábrii [2]. 

 Pro toto období je typický individuální přístup, bez souladu na nadnárodní úrovni. 

Tehdejší členské státy nejevily velký zájem o koordinovanou regionální politiku. 

Regionální záleţitosti se řešily nejčastěji v rámci jiných politik, přičemţ hlavní 

zodpovědnost spočívala na národních vládách. Řada finančních nástrojů měla však jiţ 

v tomto období jistý regionální rozměr. Římská smlouva [16] dala vzniknout Evropské 

investiční bance, jejímţ cílem bylo regionům, které jsou zaostalejší, poskytovat půjčky na 

jejich projekty . Rovněţ byl zaloţen Evropský sociální fond  a po zavedení společné 

zemědělské politiky v roce 1962 Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond, jejichţ 

politiky měly určité pozitivní regionální dopady [7]. 

 Příčiny: 

 Integrace byla v počátcích, a hlavní pozornost byla věnována makroekonomickým 

otázkám (zejména odstraňování obchodních bariér). 
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 Mezi 6 členskými státy existovala relativní konvergence v ekonomické úrovni, coţ 

sniţovalo nezbytnost společné regionální politiky. 

 Ve  státech s největšími vnitřními regionálními rozdíly (Francie a Itálie) se 

regionální politika uplatňovala jiţ od konce 40 let, a proto v těchto zemích nebyla 

zprvu ochota přijímat mezinárodní obecné principy této politiky. 

 Neexistovaly společné instituce a orgány pro regionální politiku. 

 V roce 1973 došlo k rozšíření Evropských společenství o Dánsko, Irsko a Velkou 

Británii, a tím se také zvýraznily rozdíly jednak mezi členskými státy, ale zejména mezi 

jednotlivými regiony. 

2.2  Období let 1975 - 1986  

V tomto období dochází k posílení regionální dimenze celým mnoţstvím 

integračních politik.  Narůstaly strukturální krize, celková hospodářská dynamika zvolnila. 

Zhoršily se podmínky pro zabezpečování ekonomické a sociální soudrţnosti, jako jednoho 

ze základních integračních cílů. Právě Velká Británie, jakoţto země s velkými rozdíly mezi 

regiony a kolébka regionální politiky, očekávala přínos ze svého zapojení do Evropského 

společenství právě v této oblasti, začala prosazovat vznik společné regionální politiky, 

financované na bázi jednotného fondu regionálního rozvoje. Došlo k nastartování skutečné 

regionální politiky, zejména ustanovením tzv. Evropského fondu regionálního rozvoje  

v roce 1975 [15]. 

 Základním nástrojem sniţování nerovnoměrnosti vývoje mezi jednotlivými regiony 

se tak stal Evropský fond regionálního rozvoje. Bylo dohodnuto, ţe na období let 1975-

1978 bude vyčleněno 1,3 miliard ECU [1]. Fond financoval vţdy 50% nákladů projektu, 

zbylé výdaje byly hrazeny pouze z domácích prostředků. Naprostá většina projektů byla 

zaměřena buď infrastrukturu nebo na průmysl.  

 Tlak na posílení regionální politiky vzrostl ještě více poté, co v roce 1981 

přistoupilo Řecko a v roce 1986 Portugalsko a Španělsko. Jednalo se o země, které byly do 

veliké míry závislé na zemědělství a po stránce ekonomické  na tom byly mnohem hůře 

neţ ostatní členové. Jejich přijetím se zdvojnásobil počet oblastí, jejichţ hrubý domácí 

produkt byl niţší neţ 50% průměru všech členských zemí [2]. 

 V roce 1986 byly přijaty první dva společné programy regionální politiky, týkající 

se celého Evropského společenství. 

 STAR – rozvoj moderních telekomunikací; 

 VALOREN – zhodnocení vnitřního energetického potenciálu. 

2.3  Období let 1986 - 1993 

V tomto období nastalo pro strukturální a regionální politiku relativně velkorysé 

období a to schválením Aktu o jednotné Evropě a zahájením projektu jednotného vnitřního 

trhu. Po vstupu Portugalska a Španělska do Evropského společenství v roce 1986 připadlo 

zvláštní místo tzv. Integrovaným středomořským programům, jakoţto specifickému 

nástroji regionální politiky. Určité finanční prostředky zároveň směřovaly – kromě 

Portugalska a Španělska – ještě do některých regionů Itálie, do celého Řecka a jiţní 

Francie. V této době se objevil nový prvek, později vyuţitý při reformě strukturální a 
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regionální  politiky, a to střednědobé plánování regionálních programů. V druhé polovině 

osmdesátých let, po schválení Aktu o jednotné Evropě, byla v souvislosti s rozšířením 

Evropského společenství o Portugalsko a Španělsko a s přibliţováním k vnitřnímu trhu a 

s ohledem na udrţení hospodářské a sociální soudrţnosti uskutečněna reforma regionální 

politiky.  

 I kdyţ nové pojetí regionální politiky uplatňované v Evropském společenství, 

přineslo pozitivní výsledky, spočívající ve sníţení regionálních rozdílů, bylo třeba se 

vstupem Portugalska a Španělska, které se staly velkými příjemci pomoci, hledat ještě 

efektivnější způsoby realizace integračních cílů ve sféře regionální politiky. Kritizována 

byla zejména nízká míra souladu regionální politiky se sociální a zemědělskou politikou ve 

sféře finanční a koncepční. 

 Po odstranění této překáţky bylo v roce 1988 přijato nejvyššími orgány Evropského 

společenství rozhodnutí o integraci regionální politiky s částí agrární a sociální politiky do 

tzv. strukturální politiky.  

 Při reformě strukturálních fondů stanovilo Společenství pro období 1989-1993 

celkem pět cílů strukturální politiky, tj. regionálně politických opatření: 

1.  podpora strukturálních změn zaostávající regionů a jejich rozvoje;  

2. přeměna částí nebo celých regionů, které jsou váţně ohroţeny hospodářským 

 úpadkem; 

3. boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora zapojení mladých lidí a osob, 

 vyřazených z trhu práce, do pracovního procesu; 

4. podpora přizpůsobení  pracovníků na hospodářské změny a změny ve výrobě, 

a) urychlením strukturálních změn v zemědělství v rámci reformy společné 

          zemědělské politiky a podporou modernizace a restrukturalizace rybolovu; 

b) umoţněním rozvoje a strukturálních změn regionů venkova. 

 

Předmětem regionální politiky se staly cíle 1, 2  a  4b   [15]. 

2.4  Období let 1993 - 2006 

 Regionální, resp. strukturální politika se neustále potýkala s řadou problémů a proto 

byla na základě  dosavadních zkušeností provedena další reforma pro období let 2000-

2006. Evropská unie měla před sebou rozšíření o země východní a střední Evropy, jejichţ 

hrubý domácí produkt odpovídal zhruba třetině unijního průměru. Za stávajících podmínek 

by se přistoupením České, Slovenské republiky, Maďarska a Polska objem fondů musel 

zvýšit na 48 miliard EURO, přičemţ přistoupení všech 10 zemí východní a střední Evropy, 

Kypru a Malty by si vyţádalo zdvojnásobení této částky [2]. Bylo tedy nezbytné vyhovět 

poţadavkům stávajících zemí Evropské unie a zároveň přizpůsobit regionální politiku 

zvýšenému počtu členů tak, aby se její účinnost pokud moţno nesníţila. 

 Amsterodamská smlouva z roku 1997 potvrdila vrcholný význam strukturální 

politiky. Na madridském zasedání Evropské rady v roce 1995 byla Evropská komise 

vyzvána, aby byl vypracován materiál zabývající se východním rozšířením Evropské unie. 

Vznikl tak dokument nazvaný Agenda 2000, který načrtl základní směry budoucího vývoje 

Evropské unie. Na tento akční plán poté navazovaly závěry Evropské rady ze zasedání 
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v Berlíně z března roku 1999 a na tomto základě byla také v červnu 1999 schválena nová 

nařízení pro strukturální fondy. 

 Výsledkem reformy bylo zjednodušení celého procesu, větší soustředění a 

efektivita finančních prostředků. Došlo ke sníţení prvotních  cílů ze šesti na tři, k omezení 

plošnosti poskytované pomoci a zdokonalení kontrol. Nově stanovené cíle měly následující 

zaměření: 

a) podpora rozvoje ekonomiky zaostávajících regionů, které jsou definovány hrubým 

domácím produktem na obyvatele niţším neţ 75% průměrného hrubého domácího 

produktu Evropské unie;  

b) pomoc regionům, které procházejí sociální a ekonomickou změnou struktury; 

c) pomoc členským zemím v rozvoji lidských zdrojů a v řešení problému 

nezaměstnanosti.  

 Také je důleţité uvést, ţe na zasedání Evropské rady v Berlíně byly vytvořeny nové 

finanční nástroje pro pomoc kandidátským zemím: fondy SAPARD a ISPA. Jednalo se o 

fondy, z nichţ byly financovány především projekty zaměřené na dopravní sítě, 

zemědělství a ţivotní prostředí. Oba nástroje byly doplněním programu PHARE, který 

vznikl jiţ v roce 1989, původně pouze pro Polsko a Maďarsko, později se přidaly i další 

kandidátské země.   

2.4.1 Územní jednotky pro strukturální a regionální politiku v Evropské unii 

 V Evropské unii byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ve 

spolupráci s ostatními orgány Evropské unie tzv. nomenklatura územních statistických 

jednotek – NUTS (z francouzského La nomenclature de unités teritorials statistiques). 

Hlavním důvodem pro zavedení této společné evropské klasifikace je snaha o získávání 

zejména ekonomických informací o území na srovnatelné bázi. Nastavuje závazné limity 

charakteru územních statistických jednotek, jejichţ zabezpečením se vytvářejí základní 

předpoklady pro objektivní srovnávání a vyhodnocování různých evropských regionů. Na 

základě jednotně pojaté klasifikace je moţno jednotným způsobem pracovat se 

statistickými daty všech členských států. V legislativě Evropské unie (Council Regulation 

No 2052/88 a navazující předpisy) je názvosloví územních statistických jednotek 

pouţíváno jiţ od roku 1988 a to zejména pro úkoly spojené s čerpáním ze Strukturálních 

fondů Evropské unie.  

 Tyto územní jednotky byly posléze stanoveny v Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady Evropského společenství č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o vytvoření společné 

klasifikace územních statistických jednotek. Klasifikace NUTS je hierarchická. Třídění 

NUTS je kombinací alfabetického a číselného kódu. Jednotlivé členské státy rozděluje na 

územní jednotky úrovně NUTS 1, kaţdou z těchto jednotek rozděluje na územní jednotky 

úrovně  NUTS 2 a územní jednotky NUTS 2 jsou dále rozděleny na územní jednotky 

úrovně NUTS 3.  

 V příslušném Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 

1059/2003 o společné klasifikaci územních jednotek pro statistiku je stanovena minimální 

a maximální hodnota (počet obyvatel) pro tři základní úrovně NUTS regionů, tak jak je 

uvedeno v  Tabulka 1 Členění území Evropské unie.  
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Tabulka 1 Členění území Evropské unie 

 

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS I 3 miliony 7 milionů 

NUTS II 800 000 3 miliony 

NUTS III 150 000 800 000 

NUTS I - je územní jednotkou typu velkých oblastí  (zemí, makroregionů) daného státu, je 

obvykle tvořena několika jednotkami v úrovni NUTS 2. Srovnatelným příkladem můţe být 

Belgie a Rakousko, které se shodně dělí na tři územní jednotky NUTS 1. 

 

NUTS II - je jednotkou řádově niţší, obvykle odpovídá  úrovni středního článku územně 

správního členění daného státu. 

 

NUTS III - je jednotkou  odpovídající úrovni nejniţšího územně správního regionu státní 

správy (úroveň okresů a příp. krajů). U menších států Evropské unie kolísá  jejich velikost 

v počtu obyvatel mezi 200-400 tisíci [13].  

 Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě niţší úrovně územněsprávního statistické 

členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů Evropské unie. Od 

1. ledna 2008 popisuje klasifikace České republiky územní struktury pouze do úrovně 

krajů. Pro územní jednotky niţší neţ kraj existuje systém LAU. Jedná se o tzv. místní 

administrativní jednotky, které jsou znázorněny v Tabulka 2 Členění území České 

republiky. 

 
Tabulka 2 Členění území České republiky 

 

Úroveň Název Jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudrţnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 praţských obvodů 

LAU II Obce 6 249 
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3  PRINCIPY REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY   
  EVROPSKÉ UNIE 

 Regionální a strukturální politika Evropské unie a v podstatě i vyuţívání 

strukturálních a fondů vychází z několika základních (operačních) principů: 

 1. Princip koncentrace 

 Je to vlastně zásada koncentrace úsilí, spočívající v tom, aby prostředky fondů byly 

vyuţívány co nejúčelněji pouze k realizaci předem stanovených cílů, nebyly rozmělňovány 

na řadu drobných a méně významnějších akcí. Jde zejména o snahu věnovat největší 

prostředky do regionů s největšími problémy, pokud moţno na projekty přinášející 

maximální uţitek. 

 2. Princip partnerství 

 Zahrnuje úzkou spolupráci mezi Komisí a odpovídajícími orgány na národní, 

regionální a místní úrovni určenými kaţdým členským státem pro všechny etapy 

programů. Od roku 1994 se tyto odborné porady rozšiřují o „kompetentní orgány a osoby – 

včetně, v rámci pravidel a běţné praxe kaţdého členského státu, hospodářských a 

sociálních partnerů určených členským státem“. Jde o to, aby se na konkrétním rozdělení 

podíleli samotní příjemci, tj. regiony, města, obce i soukromé subjekty, pro něţ jsou 

prostředky určeny. 

 3. Princip programování 

 Programování je třetím hlavním operačním principem strukturálních fondů. Podává 

časový rozvrh pro rozmístění pomoci. Konec programovacího období se shoduje 

s finančními vyhlídkami pro celkový rozpočet Společenství. Klade se důraz na komplexní 

přístup k řešení problémových regionů. Prostředky fondů jsou umísťovány na základě 

víceoborových a víceletých programů, ne však na základě jednotlivých projektů. 

Prostředky ze strukturálních fondů jsou určeny na schválené programy, jeţ se následně 

realizují prostřednictvím konkrétních projektů.  

 4. Princip adicionality (doplňkovosti) 

 Stanovuje, ţe prostředky vynakládané ze společného rozpočtu Evropské unie 

nemají nahrazovat, ale pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje. Členské státy musí 

poskytnout finanční informace potřebné k ověření doplňkovosti při vytváření plánů a pak 

pravidelně během poskytování pomoci. Členské státy nemohou vyuţívat prostředky 

Evropské unie poskytované v rámci regionální či celé strukturální politiky jako náhraţku 

vlastních rozpočtových výdajů, například nelze ve státním rozpočtu sníţit výdaje  na 

dopravní infrastrukturu v důsledku podpory tohoto okruhu investic z Evropské unie. 

 5. Princip monitorování a vyhodnocování 

 Jde o průběţné vyhodnocování a sledování prováděných opatření a celkové 

efektivnosti vynakládaných prostředků. Jde o velmi důslednou kontrolu nejen věcného, ale 

i finančního plnění projektu. Před schválením projektu je vyţadováno podrobné hodnocení 
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jeho dopadů, následuje průběţné sledování realizace projektu a nakonec zhodnocení 

skutečných přínosů projektu. Význam tohoto principu se neustále zvyšuje. 

 6. Princip solidariry 

 Tento princip vychází ze základní filozofie celého integračního procesu. 

Hospodářsky vyspělejší státy svými příspěvky do společného rozpočtu financují rozvoj 

států ekonomicky méně rozvinutých. 

 7. Princip subsidiarity   

 V podstatě jde o to, aby byly jednotlivé cíle plněny na co nejniţší moţné úrovni 

rozhodování, pokud je moţno toto plnění na dané úrovni uspokojivě zajistit. Tento princip 

je zakotven v Maastrichtské smlouvě [13].  

4 CÍLE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY    
EVROPSKÉ UNIE 

 Obecné cíle  regionální politiky Evropské unie byly  nastíněny jiţ v uvedeném 

textu. Jedná se  především o : 

 Sníţení rozdílů v ţivotní úrovni obyvatel jednotlivých regionů a zajištění relativně 

vyváţeného ekonomického a sociálního vývoje tak, aby se z něho měl prospěch co 

největší počet obyvatel Evropské unie.   

 Předcházení výrazným novým regionálním problémům jeţ mohou být způsobeny 

strukturálními změnami v evropském, případně světovém hospodářství.  

4.1  Cíle regionální a strukturální politiky Evropské unie v období 1994 - 
 1999 

V roce 1988 bylo nejvyššími orgány Evropské unie určeno – kromě rozhodnutí o 

integraci regionální politiky s částí zemědělské a sociální politiky do strukturální politiky – 

několik cílů strukturální politiky, z nichţ některé měly regionální rozsah, a jsou tedy cíli 

regionální politiky Evropské unie, a v následujícím vymezení platili aţ do roku 1999.  

Cíl 1:  Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 

Za zaostávající  regiony jsou povaţovány ty, v nichţ je hrubý domácí produkt na  

obyvatele v průběhu posledních 3 let niţší neţ 75% průměru Evropské unie. V roce 1993 

ţilo v těchto regionech 26,6% obyvatel Evropské unie.  

Při řešení problémů těchto regionů je kladen důraz na: 

 přímé investice, za účelem tvorby trvalých pracovních míst; 

 infrastrukturu potřebnou pro ekonomický rozvoj, včetně transevropských sítí (doprava, 

telekomunikace, energie), a infrastrukturu pro ţivotní prostředí; 

 různé sluţby malým firmám (poradenství, establishment, finanční inţenýrství apod.), 

za účelem zvýšení lokálního a regionálního potencionálu, výzkum a vývoj; 
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 investice do školské a zdravotnické infrastruktury; 

 profesní vzdělávání, zahrnující vzdělávání ve školství, výzkumu a správě, pomoc při 

zaměstnávání; 

 různá opatření pro rozvoj venkova (adaptace agrárních struktur, cestovní ruch, ochrana 

venkovského dědictví atd.). 

Cíl 2: Konverze regionů váţně postiţených hospodářským úpadkem   

Do této kategorie jsou zahrnuty regiony, kde: 

 míra nezaměstnanosti převyšuje průměr Evropské unie; 

 zaměstnanost v průmyslu převyšuje průměr Evropské unie, a zároveň zaznamenává 

velký pokles. 

 Podle druhotných kritérií sem mohou být zařazeny i další specifické oblasti, jako 

jsou území přiléhající k regionům vymezeným podle hlavních kritérií, či území se 

strukturálními problémy neprůmyslového charakteru. V roce 1993 ţilo v těchto regionech 

necelých 15%  obyvatel Evropské unie. 

 Opatření regionální politiky jsou zaměřena na zaměstnanost a na vytvoření 

atraktivních podmínek pro firmy. Konkrétně jde o: 

 investice do nových ekonomických činností, 

 infrastrukturu – zejména pro obnovu průmyslových areálů a ochranu ţivotního 

prostředí, 

 různé sluţby malým firmám, výzkum a vývoj, profesní vzdělávání, pomoc 

v zaměstnanosti, atd. 

Cíl 3: Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší neţ 12 měsíců) a pracovní  integrace 

 mladých lidí (do 25 let) 

 Jde o sociální cíl strukturální politiky, realizovaný na celém území Evropské unie. 

Při jeho realizaci je důraz kladen na přístupy k zaměstnanosti a vzdělávání. 

 pomoc při integraci mladých lidí a těch, kteří pravděpodobně budou dlouhou dobu 

nezaměstnaní, do pracovního ţivota, zejména prostřednictvím dočasné pomoci při 

zaměstnávání; 

 zkvalitňování vzdělávacích struktur a zaměstnaneckých úřadů a školení jejich 

pracovníků; 

 profesní vzdělávání (zejména školení, které je ekvivalentní s řádným školstvím); 

 rovnost příleţitostí pro muţe a ţeny na trhu práce.  

Cíl 4:  Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě  

 Pro tento cíl platí totéţ, jako pro Cíl č. 3. Opatření jsou soustředěna na nové 

pracovní schopnosti a dovednosti: 

 Předvídání trendů na trhu práce a poţadavků na pracovní předpoklady; 
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 Profesní vzdělávání a rekvalifikace, v návaznosti na předcházející bod. 

Cíl 5a: Strukturální proměna zemědělství 

 Je to cíl agrární politiky, zaměřený na strukturální rozčlenění zemědělských 

výrobních struktur. V rámci Evropské unie je opět celoplošné realizován. Úkolem je 

pomoci předmětným sektorům (zemědělství a rybářství) při jejich modernizaci a 

přizpůsobení na nové ekonomické podmínky. 

Konkrétně jde o: 

 podporu zemědělských příjmů, podporu mladým farmářům a sdruţení farmářů; 

 investice do sniţování výrobních nákladů, do zlepšení ţivotních a pracovních 

podmínek a do podpory ekonomické diverzifikace; 

 zpracování a marketing zemědělských a rybářských produktů.       

Cíl 5b: Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů 

  Do tohoto cíle jsou zahrnuty regiony, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií: 

 vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství; 

 nízká příjmová úroveň v zemědělském sektoru; 

 nízká hustota zalidnění nebo výrazné nepopulační trendy. 

 Sem mohou být rovněţ zařazena území, která splňují druhotná kritéria, definovaná 

jednotlivými členskými státy, jako jsou např.: depopulace, nízká hustota zalidnění, 

periferní poloha či citlivost na společnou zemědělskou politiku. V roce 1993 ţilo 

v regionech, zařazených do tohoto cíle 8,2% obyvatel Společenství. 

 Primárním účelem opatření je podpora alternativních aktivit ve venkovských 

územích. Za tím účelem se podporují: 

 investice – zejména do infrastruktury, aby se vytvořila pracovní místa mimo 

zemědělství (v malých firmách, cestovním ruchu apod.) a chránilo ţivotní prostředí; 

 různé sluţby pro malé firmy; výzkum a vývoj; vzdělávání; zlepšování podmínek, 

zejména v pozemkovém vlastnictví a práci v zemědělství; různá opatření rurálního 

rozvoje. 

Cíl 6: Rozvoj řídce zalidněných regionů ve Finsku a Švédsku 

 Tento nový cíl strukturální politiky byl zformulován v roce 1995, po přijetí Finska a 

Švédska do Evropské unie. Předmětem jsou řídce osídlené oblasti v severních částech obou 

zemí, kde hustota zalidnění nepřevyšuje 8 obyvatel na 1km2. 

 Předmětem regionální politiky jsou zde cíle 1, 2, 5b a 6. V roce 1993 v nich (s 

vyloučením cíle 6) ţilo 51,72% obyvatel tehdy 12 členských zemí Evropské unie. 

V regionech zařazených mezi uvedené cíle ţila veškerá populace Irska, Řecka a 

Portugalska. Naopak nejniţší podíl populace, ţijící v podporovaných regionech, byl 

v Dánsku (15,5%) a Nizozemí (24,1%).  
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4.2   Cíle regionální a strukturální politiky Evropské unie v období 2000 - 
 2006 

 Toto období je charakterizováno především větší koncentrací, a tím i efektnějším 

vyuţíváním prostředků určených pro regionální a strukturální politiku Evropské unie. Byl 

sniţován počet cílů a významně byl sniţován i počet Iniciativ Společenství. Sníţil se počet 

obyvatelstva, které ţije na územích získávajících podporu  z 50% na 41% populace 

Společenství. Pro regiony, které získávaly pomoc v minulém období a v současnosti mají 

vyšší hrubý domácí produkt, bylo zavedeno přechodné období.          

Cíl 1: Pomoc regionům jejichţ rozvoj zaostává 

 pro NUTS II s hrubým domácím produktem na 1 obyvatele niţším neţ 75% 

průměru Evropské unie (průměr za léta 1994/1996); 

 o zařazení regionu rozhoduje Evropská komise; 

 v regionech ţije 22% populace Evropské unie; 

 pro cíl je určeno 69,7% prostředků fondů (166 miliard EURO); 

 do cíle jsou rovněţ zařazeny nejodlehlejší zámořské regiony Evropské unie a 

regiony bývalého Cíle 6. 

Cíl2: Hospodářská a společenská konverze oblastí, které čelí strukturálním obtíţím   

          (průmyslové, venkovské, městské, rybářské)  

 pro regiony, které jsou postiţeny socioekonomickou restrukturalizací a nezískávají 

pomoc z Cíle 1; 

 musí splňovat kritéria Společenství, případně další kritéria, stanovená státem, na 

jehoţ území leţí; 

 o zařazení regionu rozhoduje Evropská komise po konzultaci s jednotlivými státy, 

při zachování pravidla, ţe maximální redukce nesmí přesáhnout 1/3 oblastí které 

získávaly v roce 1999 podporu z Cíle 2 a Cíle 5b; 

 pro cíl je určeno 11,5% prostředků fondů (22,5 miliard EURO). 

Cíl 3: Adaptace a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti  

 pro regiony, které nezískávají pomoc z Cíle 1; 

 rámec pro akce členských států v oblasti lidských zdrojů; 

 adaptace a modernizace systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti: 

 systémy celoţivotního vzdělávání a odborné přípravy; 

 podporou nových příleţitostí; 

 pro cíl je určeno 12,3% prostředků fondů (24 miliard EURO) [15]. 

 Iniciativy Evropského společenství 

 Iniciativy Evropského společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou 

komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území Evropské unie, které 

doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. 

 Iniciativy Evropského společenství vyhlašuje Evropská komise a je na ně vyčleněna 

část prostředků Strukturálních fondů. Pro období 2000-2006 byly vyhlášeny 4 iniciativy, 

na které bylo vyčleněno 10,4 mld. EURO – asi 5,4 % rozpočtu strukturálních fondů. 
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 INTERREG III 

 podpora přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce; 

 URBAN II 

 podpora ekonomické a sociální regenerace měst a městských částí 

procházejících krizovým obdobím; 

 priority: podpora lokálních iniciativ zaměstnanosti, renovace budov, rozvoj 

systémů veřejné dopravy nepoškozující ţivotní prostředí, zavádění 

manaţerských systémů zlepšujících vyuţití energie a vyuţívajících 

obnovitelné zdroje; 

 Financování: Evropský fond regionálního rozvoje – 0,7 miliard EURO. 

 LEADER+ 

 zaměření: Podpora rozvoje venkovských oblastí; 

 podporované oblasti: Venkovské oblasti v Evropské unii; 

 priority: Podporuje posilování ekonomické samostatnosti venkovských 

oblastí, vyuţíváním přírodního a kulturního bohatství v rámci strategií 

trvale udrţitelného rozvoje; 

 financování: Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – 2,0 miliard 

EURO. 

 EQUAL 

 zaměření: Podpora nadnárodní spolupráce při odstraňování všech forem 

diskriminace na trhu práce; 

 podporované oblasti: nemá regionální rozměr; 

 priority: Podporuje zapojování a znovuzapojování do pracovního procesu 

bez jakékoliv diskriminace; rozvoj nových forem organizace práce pro 

sladění rodinného a pracovního ţivota, sníţení rozdílů mezi muţi a ţenami 

a odstranění segregace na pracovišti; 

 financování: Evropský sociální fond – 2,8 miliard EURO. 

4.3  Cíle regionální a strukturální politiky Evropské unie v období 2007 – 
 2013 

 Oproti předchozímu programovému období došlo k většímu hromadění zdrojů na 

nejchudší členské země a regiony a posun priorit k podpoře růstu, zaměstnanosti a inovací. 

V tomto období byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní cíle: 

 Konvergence (podpora růstu  a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech); 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomických změn 

v průmyslu, městských a venkovských oblastech); 

 Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváţeného rozvoje 

v Evropské unii).  

 Tyto cíle odráţejí potřebu tématického  a zeměpisného soustředění zdrojů, napříště 

se tedy politika soudrţnosti bude soustřeďovat na investice do omezeného počtu priorit 

odráţejících Lisabonskou a Göteborskou strategii. Vedle cílů byly stanoveny tyto tři 

základní priority politiky soudrţnosti: 
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 zvýšení atraktivnosti Evropské unie a jejich regionů pro investování a 

zaměstnávání; 

 vylepšení znalosti a inovací jako faktoru růstu; 

 vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst. 

 

 V období 2007-2013 politika soudrţnosti i nadále podporuje zaostávající regiony, 

avšak se změnila její podoba. Reformovaná politika se zaměřila na konkurenceschopnost, 

udrţitelný rozvoj a zaměstnanost, coţ je znázorněno v Tabulka 3 Cíle a nástroje regionální 

politiky Evropské unie v období 2000-2006 a v období 2007-2013. 

  Konvergence 

 Smyslem tohoto cíle je podpora podmínek podněcujících růst a faktorů vedoucích 

ke skutečnému sbliţování nejméně rozvinutých regionů a členských států. V Evropské unii 

o počtu 27 členů se tento cíl bude týkat 84 regionů v 18 členských státech o počtu 154 

milionů obyvatel, jejichţ hrubý domácí produkt na osobu je niţší neţ 75 % průměru 

Společenství, a na základě přechodného reţimu při ztrátě způsobilosti (tzv. „phasing-out“ 

regiony) dalších 16 regionů s 16,4 miliony obyvatel s hrubým domácím produktem pouze 

mírně převyšujícím tento práh z důvodu statistického efektu rozšířené Evropské unie. 

Částka dostupná v rámci cíle Konvergence je 282,8 miliard EURO, coţ představuje 81,5 % 

celkové sumy, a tato částka se rozdělí takto: 199,3 miliard EURO pro konvergenční 

regiony, 14 miliard EURO pro regiony v přechodném reţimu při ztrátě způsobilosti a 69,5 

miliard EURO pro Fond soudrţnosti, přičemţ posledně uvedená částka se vztahuje na 15 

členských států.  

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Smyslem tohoto cíle je posílení přitaţlivosti regionů, konkurenceschopnosti a 

rovněţ zaměstnanosti v nich pomocí dvojího přístupu. Za prvé, rozvojové programy 

pomohou regionům urychlit a podpořit hospodářské změny prostřednictvím zlepšování a 

podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany ţivotního prostředí a zlepšení jejich 

dostupnosti. Za druhé, přizpůsobení se pracovní síly a investice do lidských zdrojů podpoří 

vznik většího počtu kvalitnějších pracovních míst. V Evropské unii o počtu 27 členských 

států bude celkem 168 způsobilých regionů, coţ představuje 314 milionů obyvatel. Z nich 

13 regionů, v nichţ ţije 19 milionů obyvatel, představuje tzv. oblasti „phasing-in“, v nichţ 

se podpora postupně zavádí, a obdrţí zvláštní finanční podporu díky tomu, ţe dříve 

spadaly mezi regiony způsobilé pro Cíl 1. Suma 55 miliardy EURO, z níţ 11,4 miliardy 

EURO připadá regionům, v nichţ se opětovně zavádí podpora, představuje téměř 16 % 

celkové podpory. Tento cíl se týká regionů v 19 členských státech [17]. 

 V rámci tohoto cíle jsou rovněţ definovány znevýhodněné oblasti, a to následovně: 

 ostrovní státy způsobilé v rámci fondu soudrţnosti a jiné ostrovy s výjimkou těch, 

na jejichţ území se nachází hlavní město členského státu nebo které mají pevné 

spojení s pevninou, 

 hornaté oblasti definované vnitrostátními právními předpisy členského státu, 
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 řídce (méně neţ 50 obyvatel/km2) a velmi řídce (méně neţ 8 obyvatel/km2) 

osídlené oblasti, oblasti, které byly do 30. dubna 2004 vnějšími hranicemi 

společenství a ode dne následujícího po uvedeném dni jiţ jimi nejsou [17].     

  Evropská územní spolupráce 

  Smyslem tohoto cíle je posílení: 

 přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných  regionálních iniciativ; 

 nadnárodní spolupráce, jejímţ cílem je integrovaný územní rozvoj; 

 meziregionální spolupráce a  výměny zkušeností.  

 V příhraničních oblastech ţije 181,7 milionu obyvatel (37,5 % celkové populace 

Evropské unie) a všechny regiony a občané Evropské unie spadají do jedné ze stávajících 

třinácti oblastí nadnárodní spolupráce. Tento cíl vychází ze zkušeností bývalé iniciativy 

Společenství INTERREG. 

Tabulka 3 Cíle a nástroje regionální politiky Evropské unie v období 2000-2006 a v období 2007-2013 

2000-2006 2007-2013

Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje

Fond soudrţnosti Fond soudrţnosti Konvergence ERDF

Cíl 1 ERDF ESF

ESF Fond soudrţnosti

EAGGF

FIFG

Cíl 2 ERDF

Regionální 

konkurence 

schopnost a 

zaměstnanost ERDF

ESF

a) regionální 

úroveň ESF

Cíl 3 ESF

b) národní úroveň: 

Evropská strategie 

zaměstnanosti

Interreg ERDF

Evropská územní 

spolupráce ERDF

URBAN ERDF

EQUAL ESF

Leader+ EAGGF

Rozvoj venkova a 

restrukturalizace 

odvětví rybolovu mimo 

cíl 1 EAGGF

FIFG

9 cílů 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje  
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5 FONDY, A INSTITUCE FINANCUJÍCÍ REGIONÁLNÍ A   
 STRUKTURÁLNÍ POLITIKU EVROPSKÉ UNIE 

 Regionální politika Evropské unie, je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské 

unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů. Regionální politika 

podporuje regiony v členských státech, které nedosahují 75% průměru úrovně HDP 

Evropské unie na osobu, regiony s poškozeným ţivotním prostředím a sociálními 

problémy.  Hlavním nástrojem regionální politiky Evropské unie jsou  strukturální fondy.  

5.1  Strukturální fondy 

             Do roku 2006 tj. v minulých programovacích obdobích, byly pro podporu opatření 

regionální a strukturální politiky pouţívány čtyři strukturální fondy. V současné době jsou 

to jiţ pouze dva. Jedná se o Evropský fond regionálního rozvoje a o Evropský sociální 

fond. 

5.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF 

 Evropský fond regionálního rozvoje byl zaloţen v roce 1975, aby poskytoval 

finanční podporu programům regionálního rozvoje zaměřeným na nejvíc znevýhodněné 

regiony. Dodnes je objemem finančních prostředků největším strukturálním fondem. 

Z Evropského fondu regionálního rozvoje byly v minulém období rozdělovány finanční 

prostředky především na plnění Cílu 1 a 2 strukturální a regionální politiky Evropské unie 

a dále z něho byly financovány Iniciativy společenství INTERREG a URBAN, jakoţ i 

inovační opatření. V současné době je tento fond vyuţíván pro všechny tři aktuální cíle.  

 Základním posláním Evropského fondu regionálního rozvoje je pomoc při 

odstraňování regionálních nerovností a posilování rozvoje a konverze regionů. Dále  

podporuje stabilní a trvale udrţitelný rozvoj a přispívá k vytváření trvale perspektivních 

pracovních míst. 

 Hlavními oblastmi politiky Evropského fondu regionálního rozvoje jsou: 

 produktivní investice k vytvoření nebo zachování stálých pracovních míst; 

 investice do infrastruktury, které pomáhají růstu ekonomického potenciálu, 

přizpůsobení strukturálním změnám a tvorbě nebo udrţení trvale perspektivních 

pracovních míst, včetně investic do infrastruktury přispívajících k zaloţení  a 

rozvoji transevropských sítí v oblasti dopravy, telekomunikací a energetické 

infrastruktury s cílem  spojit centrální regiony Společenství se strukturálně 

znevýhodněnými regiony, jejichţ zaostávání je způsobeno geografickou 

polohou;  

 rozvoj vnitřního potenciálu podporováním lokálního rozvoje a aktivit malého a 

středního podnikání:  

 podpora sluţeb pro podniky, zvláště v oblasti managementu, marketingu a 

výzkumu a sluţeb společných pro více podniků; 

 financování transferu technologií, včetně transferu informací a sběru 

informací, spolupráce mezi podniky a výzkumnými pracovišti a financování 

zavádění inovací v podnicích; 
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 podpora přístupu podniků k úvěrům a půjčkám vytvořením příslušných 

finančních  nástrojů; 

 přímá investiční pomoc podnikům; 

 podpora infrastruktury nezbytné pro lokální rozvoj; 

 

 technická pomoc. 

  

 Finanční příspěvky Evropského fondu regionálního rozvoje mohou být poskytnuty 

na akce podporující: 

 produktivní prostředí, především růst konkurenceschopnosti malých a středních 

firem a zvyšování atraktivity regionů, zvláště zlepšení standartu jejich 

infrastruktury; 

 výzkum a rozvoj technologií, především zavádění nových technologií a inovací 

a posilování technologických a výzkumných kapacit pro regionální rozvoj; 

 rozvoj informační společnosti; 

 rozvoj cestovního ruchu a investic do kultury, včetně ochrany kulturního a 

přírodního dědictví , s podmínkou, ţe budou vytvořena trvalá pracovní místa; 

 ochranu a zlepšení ţivotního prostředí, zvláště preventivní akce podporující 

ekonomický rozvoj, čisté a účinné vyuţití energií a rozvoj obnovitelných 

energetických zdrojů; 

 rovnost mezi muţi a ţenami v oblasti zaměstnání, jednak zakládáním firem, 

jednak prostřednictvím infrastruktury nebo sluţeb schopných sladit rodinný a 

pracovní ţivot; 

 nadnárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci k trvale udrţitelnému 

regionálnímu a lokálnímu rozvoji.       

5.1.2 Evropský sociální fond – ESF 

 Evropský sociální fond byl nejstarším ze čtyř strukturálních fondů. Uţ od roku 

1957 na principu společného financování podporuje aktivity členských zemí Evropské unie 

směřující ke zlepšení perspektiv lidí při získávání potřebných kvalifikací a hledání práce. 

Evropský sociální fond se objemem finančních  prostředků zařadil na druhé místo mezi 

strukturálními fondy. Evropský sociální fond spolufinancoval pomoc členským státům při 

plnění odsouhlasených cílů, které směřovaly  k získání lepších pracovních míst a jejich 

většího počtu. Jeho posláním bylo předcházet nezaměstnanosti a bojovat s ní, umoţnit 

pracovní síle v Evropské unii a evropským podnikům takové zázemí, které by je ochránilo 

před problémy na trhu práce a zároveň jim umoţnilo vyuţít nových příleţitostí. Pomáhal 

rozvíjet schopnosti lidí, zejména těch, kteří mají zvláštní problémy s hledáním práce, 

návratem na pracoviště po delší nepřítomnosti, nebo udrţením zaměstnání. Rovněţ 

poskytoval podporu členským státům při zavádění nových aktivních politik, systémů  pro 

zvýšení kvalifikace a systémů určených k boji se základními příčinami nezaměstnanosti. 

Od roku 2000 poskytuje Evropský sociální fond významnou politickou a finanční podporu 

při uvádění evropské strategie zaměstnanosti do ţivota.  
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 Zásadní roli sehrál Evropský sociální fond v podpůrných opatřeních spadajících do 

Národního akčního plánu zaměstnanosti členského státu. Avšak nikoliv celá strategie 

zaměstnanosti se realizovala na národní úrovni, protoţe důleţitou roli měly místní a 

regionální orgány v rámci vlastní působnosti. 

 Evropský sociální fond se především zaměřuje na podporu potřeb individuálních 

osob s cílem zvýšit jejich zaměstnanost, ale lze jej také aplikovat  i pro zlepšení systémů a 

struktur tak, aby trh práce samotný lépe fungoval. 

 Postupně se formovalo pět základních oblastí politicky Evropského sociálního 

fondu: 

1. Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce: 

 boj proti nezaměstnanosti a její prevence; 

 prevence dlouhodobé nezaměstnanosti jak u ţen, tak i u muţů; 

 usnadnění opětovného zapojení dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce; 

 podpora profesního začlenění mladých lidí a osob, které se vracejí na trh práce 

po delším období nepřítomnosti. 

2. Podpora rovných příleţitostí pro všechny v přístupu na trh práce se zvláštním       

důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti (např. zdravotně postiţení nebo 

etnické menšiny).   

3. Podpora a zlepšování vzdělávání, školení  a poradenství jakoţto součástí politiky 

celoţivotního vzdělávání s cílem: 

 umoţnit a zlepšit přístup na trh práce a začlenění do něho; 

 zlepšit a udrţet zaměstnanost a podpořit profesní mobilitu; 

 posílit spojení mezi vzdělávacími či školícími institucemi a trhy práce. 

4. Podpora vzdělané, kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek umoţňujících vytváření pracovních    

míst a podpora dovedností a rozvoj lidského potenciálu ve vědě, výzkumu a   

technologii.   

5. Konkrétní opatření na zlepšení přístupu ţen na trh práce a jejich účasti na něm, včetně 

rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu ţen k novým pracovním příleţitostem a 

zahájení vlastního podnikání, sníţení horizontálního a vertikálního rozdělení  na 

základě pohlaví na trhu práce. 

 V uvedených pěti oblastech měl Evropský sociální fond současně tři zásadní 

záměry:  

 podporu místních iniciativ v oblasti nezaměstnanosti, zejména místní a 

regionální úmluvy řešící zaměstnanost; 

 sociální aspekty a situaci na trhu práce ovlivňující rozvoj informační 

společnosti, rozvoj jejího pracovního potenciálu a umoţnění jejích moţností a 

výhod všem; 

  zajištění rovných příleţitostí pro muţe a ţeny je společným cílem pro všechny 

činnosti.  
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5.1.3 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EA-GGF-G  

 Od roku 2007 se jiţ nejedná o strukturální fond, financuje pouze aktivity společné 

zemědělské politiky Evropské unie. Hlavním smyslem Evropského zemědělského 

záručního a podpůrného fondu bylo jakoţto jednoho ze strukturálních fondů aţ do roku 

2006 a při dočerpávání prostředků aţ do roku 2008 pomáhat chránit spojení mezi půdou a 

zemědělstvím, zlepšovat a podporovat konkurenceschopnost zemědělství jakoţto klíčové 

aktivity ve venkovských oblastech. Měl zlepšovat a chránit ţivotní prostředí, venkovské 

památky a krajiny. 

 Jak vyplývá z názvu, dělil se tento fond na část podpůrnou a záruční. Záruční část 

byla tvořena okolo 95% všech výdajů fondu a slouţila v naprosté většině případů pro 

financování Společné zemědělské politiky. Pouze nepatrná část z těchto prostředků mohla 

být v souladu s Nařízením Rady Evropské unie č. 1257/1999 vyuţita pro podporu 

některých opatření v rámci Cíle 2. Do strukturálních fondů patřila tedy pouze podpůrná 

část, která však disponovala pouze zhruba dvacetinou celkových financí fondu.  

 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond jako celek se v oblasti rozvoje 

venkova účastnil především těchto aktivit: 

 investice do zakládání a rozvoje zemědělských holdingů za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti, produktivity, kvality výrobků; 

 pomoc začínajícím farmářům; 

 podpora zemědělců při předčasném odchodu do důchodu; 

 podpora zemědělství v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami a 

oblastech s přísnějším ekologickým reţimem; 

 podpora zemědělských aktivit zohledňujících ţivotní prostředí a tvorbu krajiny, 

podpora agroturistiky; 

 podpora a rozvoj lesnictví; 

 podpora adaptace a rozvoje venkovských oblastí; 

 účast na financování Iniciativy Společenství LEADER (rozvoj venkova) – týká se 

pouze podpůrné sekce.  

5.1.4 Finanční nástroj pro podporu rybolovu – FIFG  

 Fond Finanční nástroj pro podporu rybolovu od počátku programovacího období 

2007-2013 jiţ nespadá pod politiku  hospodářské a sociální soudrţnosti. Podobně jako 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond fungoval tento nástroj v rámci 

strukturálních fondů do roku 2006.  

 Jeho posláním bylo podporovat: 

 změny v rybářském sektoru; 

 modernizaci loďstva; 

 rozvoj chovu ryb; 

 ochranu některých přímořských oblastí; 

 vybavení rybářských přístavů; 
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 výrobu a obchod s rybími výrobky.  

 Kaţdý fond se také mohl podílet na opatřeních technické pomoci a na pilotních 

nebo vzorových projektech [13]. 

5.2  Fond soudržnosti  

 Téţ zvaný Kohezní fond, který od roku 1994 začal působit jako nový nástroj k 

posílení sociální a hospodářské soudrţnosti s cílem pomoci nejméně vyspělým členským 

státům při vstupu do hospodářské a měnové unie. Fond soudrţnosti je součástí souhrnného 

rozpočtu Evropské unie a je určen k financování projektů v oblasti ţivotního prostředí a 

dopravy  v členských zemích, jejichţ hrubý domácí produkt na obyvatele nepřesahuje 90 

% průměru Evropské unie. 

11 Přestoţe obecným cílem Fondu soudrţnosti je opět podpora sociální a hospodářské 

soudrţnosti Společenství, nepatří mezi strukturální fondy. 

  Z Fondu soudrţnosti jsou financovány dva druhy projektů: 

 projekty zaměřené na problematiku ţivotního prostředí a trvale udrţitelného 

rozvoje, tzn. projekty ţivotního prostředí přispívající k dosaţení cílů stanovených 

společnou  politikou Unie v této oblasti; 

 projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, které směřují 

k naplnění priorit stanovených Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 

1692/96/EC z 23. července 1996 o rozvoji transevropských dopravních sítí. 

 Dále Fond soudrţnosti spolufinancuje následující aktivity: 

 předběţné studie k projektům vhodným pro financování z Kohezního fondu; 

 opatření technické pomoci včetně propagačních a informačních kampaní, zvláště 

se jedná o: 

 horizontální opatření jako jsou srovnávací studie pro vyhodnocení dopadu 

podpory Společenství; 

 opatření a studie přispívající k vyhodnocení, monitorování, kontrole nebo 

ocenění projektů a k posílení a zajištění koordinace a souladu projektů, 

zejména s dalšími politikami Společenství; 

 opatření a studie související s implementací projektů.  

5.3  Evropská investiční banka  

 Evropská investiční banka je finanční institucí  a jejím hlavním cílem je poskytovat 

převáţně dlouhodobé úvěry. Evropská investiční banka byla zřízena roku 1958 na základě 

Římské smlouvy, dohody o ustanovení Evropského hospodářského společenství, a znovu 

potvrzena  jako nezávislá instituce Smlouvou o Evropské unii. Její postavení upravuje 

Protokol ke Smlouvě, při svých operacích a činnostech se musí řídit Statutem Evropské 

investiční banky, obsaţeným v Protokolu. Evropská investiční banka má právní 

subjektivitu, jejími členy jsou členské státy a sídlo banky je v Lucembursku. 

 Úkolem Evropské investiční banky jako instituce je přispívat za pomoci 

kapitálových trhů a vyuţívání vlastních prostředků k rozvoji jednotného trhu a vyrovnání 
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podmínek konkurenceschopnosti na něm financováním programů rozvoje méně vyspělých 

regionů, napomoci tak evropské integraci a společné politice členských států. Hlavní 

úlohou banky je tedy podpora regionálního rozvoje, dvě třetiny z celkového objemu půjček 

jsou poskytovány na produktivní investice v regionech, které čeká průmyslový pokles nebo 

zaostávají. Nejvyšším orgánem banky je Rada guvernérů, ve které jsou zastoupeny 

všechny členské země jedním ministrem, dále správní rada a operativní činností se zabývá 

předsednictvo – direktorium. Statut Evropské investiční banky upravuje činnost nejvyšších 

orgánů.  Ke kontrole a ověřování vnějších a vnitřních operací Evropské investiční banky 

po finanční stránce slouţí Komise pro audit. Vlastníky Evropské investiční banky jsou 

státy Evropské unie. Podíl kaţdého státu na základním kapitálu Evropské investiční banky 

je vypočítán podle ekonomické síly státu v rámci Evropské unie (vyjádřeno v hrubém 

domácím produktu) v momentě přistoupení. Oblasti působení Evropské investiční banky 

jsou široké, je druhou největší světovou finanční institucí. Vedle vlastního kapitálu pouţívá 

banka k poskytování úvěru i cizí zdroje. Banka si na své úvěrové aktivity vypůjčuje 

finanční prostředky na kapitálových trzích a poněvadţ její dluhopisy jsou ratingovými 

(důvěryhodnými) agenturami hodnoceny vţdy známkou AAA, je povaţována za 

prvotřídního dluţníka a tím pádem získává úvěry za velmi výhodných podmínek. Evropská 

investiční banka pracuje na neziskovém základě, nemá postavení standardní komerční 

banky a proto poskytuje úvěry financující realizaci záměrů Evropské unie, a to při nízké 

úrokové marţi 0,15% p.a., kryjící v zásadě jen tvorbu rezerv a výdaje banky [14].    

6  SYSTÉMOVÁ ANALÝZA MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ 
 Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO REGION  

 Kaţdá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy, které 

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (Evropský 

fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudrţnosti) a konkrétními 

příjemci finanční podpory v jednotlivých regionech členských států . Jsou to strategické 

dokumenty představujících průnik priorit politiky sociální a hospodářské soudrţnosti 

Evropské unie a individuálních zájmů členských států.  

6.1  Operační programy 

 Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky Evropské unie je 

realizováno pomocí tzv. operačních programů. Z pohledu realizátorů a ţadatelů projektů se 

jedná o nejvýznamnější dokumenty. Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, 

finančních zdrojů a řízení, upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých 

regionech dané členské země. V konečném důsledku o jejich schválení rozhoduje 

Evropská komise. Operační programy vznikly jako vyjednané strategické dokumenty mezi 

Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy, které vychází z priorit politiky sociální a 

hospodářské soudrţnosti pro období 2007-2013 a odpovídají jednotlivým potřebám 

členského státu.. Priority Evropské unie pro realizaci politiky sociální a hospodářské 

soudrţnosti definuje dokument Strategické obecné zásady Společenství, členské státy svoje 

priority definují v Národním rozvojovém plánu. Soulad těchto dokumentů představuje na 

území členského státu Národní strategický referenční rámec. Vláda České republiky přijala 

na základě Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013 a 

Národního strategického referenčního rámce 24 operačních programů, které byly následně 

předloţeny k projednání Evropské komisi. Samotná realizace operačních programů je 
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moţná od 1. ledna 2007. Všechny tyto operační programy jsou určeny pro tři nové cíle 

politiky soudrţnosti Evropské unie. Finanční podpora, kterou bude Česká republika moci 

v daném plánovacím období čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti, dosahuje 

výše kolem 750 miliard korun [7]. Operační programy pro období 2007-2013 se dělí na  

regionální, tématické,  programy pro Prahu a programy spadající pod cíl Evropská územní 

spolupráce.  

6.1.1 Tématické operační programy 

 V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 připraveno celkem 8 

tematických operačních programů. Kaţdý z těchto 8 operačních programů má specifické 

tematické zaměření a je určen s výjimkou Hlavního města Prahy  pro celé území České 

republiky. Z obecného pravidla, ţe jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro 

všechny regiony s výjimkou Hlavního města Prahy, se vymykají projekty 

spolufinancované z Fondu soudrţnosti v operačním programu  Doprava a operačním 

programu Ţivotní prostředí, protoţe Fond soudrţnosti je určený pro celou Českou 

republiku.  

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

prostředků určených pro cíl Konvergence, tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je proto celá Česká republika 

včetně Hl. m. Praha. Vícecílovými operačními programy jsou operační programy Lidské 

zdroje a zaměstnanost (projekty aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejných sluţeb 

a veřejné správy a mezinárodní spolupráce), operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (projekty vytvářející systémový rámec celoţivotního učení), 

Integrovaný operační program (modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní 

podpora cestovního ruchu) a operační program Technická pomoc.  

 Na tematické operační programy  cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. EURO 

viz. Obrázek 1 Indikativní alokace prostředků z fondů Evropské unie v České republice pro 

tématické operační programy  v  cíli Konvergence. Z prostředků cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou tematické operační programy  navýšeny o 

dalších 75,8 miliónů EURO . 

 Operační program Technická pomoc 

 Operační program Technická pomoc  je určen k podpoře jednotného přístupu na 

národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, sledování, kontroly a vyhodnocování 

realizace Národního strategického referenčního rámce, který zastřešuje aktivity politiky 

sociální a hospodářské soudrţnosti v ČR v letech 2007-2013. Operační program Technická 

pomoc spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je 

financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro oba cíle je z fondů Evropské unie a ze státního 

rozpočtu vyčleněno celkem 0,29 miliardy EURO. 

 Operační program Technická pomoc doplňuje ostatní operační programy, které 

mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. Operační program 

Technická pomoc jim poskytuje podporu technickou a zajišťuje koordinovaný přístup při 

řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních 

programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity 

fondů Evropské unie na národní úrovni a u horizontálních témat.  
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 Integrovaný operační program 

 Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných regionálních 

problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné sluţby a územní rozvoj: 

rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních sluţeb, veřejného zdraví, sluţeb v oblasti bezpečnosti a sluţeb zaměstnanosti, 

prevence a řešení rizik, kulturního dědictví, podporu cestovního ruchu, zlepšování 

prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na 

modernizaci a zkvalitnění systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 

propojení do komplexního systému celoţivotního učení a ke zlepšení podmínek ve vývoji a 

výzkumu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spadá mezi vícecílové 

tematické operační programy.  

 Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů 

vytvářejících systémový rámec celoţivotního učení téţ z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. 

m. Praha. Pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vyčleněno 1,83 

mld. EURO, coţ činí přibliţně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské 

unie pro Českou republiku 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na sniţování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, na začleňování sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti, profesního vzdělávání, zvyšování kvality 

veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost spadá mezi vícecílové tematické operační programy.  

 Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní 

politiky trhu práce, modernizace veřejných sluţeb a veřejné správy a mezinárodní 

spolupráce téţ z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 

způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů Evropské unie 

je pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  vyčleněno celkem 1,84 miliardy 

EURO, coţ činí přibliţně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie 

pro Českou republiku.  

 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování  

vývojového, výzkumného a zdokonalovacího potenciálu České republiky, a to především 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým 

sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování 

nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.  Operační 

program Výzkum a vývoj pro inovace  spadá mezi tematické operační programy v cíli 

Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním 

programem. Z fondů Evropské unie je pro něj vyčleněno 2070,68 milionů EURO. 
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 Operační program Podnikání a inovace 

 Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské 

praxe. Podporuje rozvoj stávajících a vznik nových firem, jejich inovační potenciál a 

vyuţívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umoţňuje zkvalitňování 

infrastruktury a sluţeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi vědeckovýzkumnými 

institucemi a podnikami. 

 Operační program Ţivotní prostředí 

 Operační program Ţivotní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality ţivotního 

prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu vody, půdy i ovzduší, 

řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro osvětu týkající se vnějších 

podmínek pro ţivot člověka . Operační program Ţivotní prostředí spadá mezi tematické 

operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým 

největším českým operačním programem. Z fondů Evropské unie je pro něj vyčleněno 4,92 

miliard EURO, coţ činí přibliţně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské 

unie pro Českou republiku.  

 Operační program Doprava 

 Operační program Doprava je největší operační program v České republice - 

připadá na něj 5,774 miliard EURO, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro Českou 

republiku z fondů Evropské unie pro období 2007-2013.Operačním programem Doprava 

jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního 

rozvojového plánu. Operační program Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského 

a nadregionálního významu, přičemţ je v jejich plnění komplementární s dopravními 

intervencemi v rámci Regionálních operačních programů.  

 

Obrázek 1 Indikativní alokace prostředků z fondů Evropské unie v České republice pro tématické operační 

programy  v  cíli Konvergence 
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6.1.2 Regionální operační programy 

 V rámci cíle Konvergence jsou pro období 2007-2013 připraveny operační 

programy pro 7 regionů NUTS II České republiky viz. Obrázek 2 Územní rozdělení České 

republiky podle regionálních operačních  programů. Regionální operační programy 

pokrývají několik tématických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, 

urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Kaţdý regionální 

operační program je řízen samostatně Regionální radou  příslušného regionu soudrţnosti. 

Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů Evropské unie vyčleněno 

4,6 miliard EURO viz. Obrázek 3 Indikativní alokace prostředků z fondů Evropské unie v 

České republice pro regionální operační programy v cíli Konvergence. 

 
Obrázek 2 Územní rozdělení České republiky podle regionálních operačních  programů 

 Operační program NUTS II Severozápad 

 Regionální operační program NUTS II Severozápad je určen pro region soudrţnosti 

Severozápad sestávající z Ústeckého a Karlovarského kraje. Zaměřuje se na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury. Regionální 

operační program NUTS II Severozápad spadá mezi regionální operační programy v cíli 

Konvergence a je pro něj vyčleněno 745,91 milionů EURO, coţ činí přibliţně 2,79 % 

veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 131,63 milionů 

EURO. 

 Operační program NUTS II Severovýchod 

 Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region 

soudrţnosti Severovýchod sestávající z Královéhradeckého, Pardubického  a Libereckého 

kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace 

prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, 

přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k ţivotu v 
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obcích a na venkově především Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 656,46 

milionů EURO, coţ činí přibliţně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů 

Evropské unie pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc 

financování programu navýšeno o dalších 115,85 milionů EURO. 

 Operační program NUTS II Střední Čechy 

 Regionální operační program NUTS II Střední Čechy je určen pro region 

soudrţnosti Střední Čechy, který je totoţný se Středočeským krajem. Zaměřuje se na 

zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury, 

odstraňování ekologických zátěţí.  

 Regionální operační program NUTS II Střední Čechy  spadá mezi regionální 

operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 559,08 milionů EURO, coţ 

činí přibliţně 2,09 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou 

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

dalších 98,66 milionů EURO. 

 Operační program NUTS II Jihozápad 

 Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro region soudrţnosti 

Jihozápad sestávající z  Plzeňského a Jihočeského kraje. Zaměřuje se na  propojení regionu 

vč. modernizace prostředků veřejné dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti, podporu 

rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch 

a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednictvím 

zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury.. 

 Regionální operační program NUTS II Jihozápad spadá mezi regionální operační 

programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 619,65 milionů EURO, coţ činí 

přibliţně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou 

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

dalších 109,35 milionů EURO.  

 Operační program NUTS II Jihovýchod 

 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudrţnosti 

Jihovýchod sestávající z kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální  infrastruktury. 

 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod spadá mezi regionální operační 

programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 704,45 milionů EURO, coţ činí 

přibliţně 2,64 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou 

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

dalších 124,31 milionů EURO. 
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 Operační program NUTS II Moravskoslezsko 

 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region 

soudrţnosti Moravskoslezsko, který je totoţný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se 

na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu na venkově a v obcích, především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury. 

 NUTS II Střední Morava 

 Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region 

soudrţnosti Střední Morava sestávající ze Zlínského a Olomouckého kraje. Zaměřuje se na 

propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy a zlepšení dopravní 

dostupnosti, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury, 

odstraňování ekologických zátěţí. Regionální operační program NUTS II Střední Morava  

spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 657,39 

milionů EURO, coţ činí přibliţně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů 

Evropské unie pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc 

financování programu navýšeno o dalších 116,01 milionů EURO. 

 

 

Obrázek 3 Indikativní alokace prostředků z fondů Evropské unie v České republice pro regionální operační 

programy v cíli Konvergence 

6.1.3 Operační programy Praha 

 Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období 2007-

2013 z regionů soudrţnosti České republiky jen Hlavní město Praha, ostatní regiony 

přísluší do cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost připraveny dva operační programy: operační program Praha 

Konkurenceschopnost a operační program Praha Adaptabilita. 
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 Operační program Praha Konkurenceschopnost 

 Operační program Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu investičních 

projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v 

Praze, podporu inovací, komunikačních a informačních technologií, zlepšování ţivotního 

prostředí a podnikání v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy. 

Operační program Praha Konkurenceschopnost  je jedním ze dvou operačních programů 

pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů Evropské unie v cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů Evropské unie je pro operační program 

Praha Konkurenceschopnost vyčleněno 234,94 milionů EURO, coţ činí přibliţně 0,9% 

veškerých prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z národních 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 41,46 milionů 

EURO. 

 Operační program Praha Adaptabilita 

 Operační program Praha Adaptabilita je určen na podporu neinvestičních projektů 

zaměřených na sociální integraci, vzdělávání, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských 

zdrojů ve výzkumu a vývoji. Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty 

musí pomáhat v hlavním městě. Platí, ţe účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí 

pracovat pro praţské zaměstnavatele, případně musejí být studenty praţských škol. 

Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu 

České republiky. Operační program Praha Adaptabilita  je jedním ze dvou operačních 

programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů Evropské unie v cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů Evropské unie je pro operační program 

Praha Adaptabilita  vyčleněno 108,39 milionů EURO, coţ činí přibliţně 0,41 % veškerých 

prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku. Z národních veřejných 

zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 19,13 milionů EURO. 

6.1.4 Evropská územní spolupráce 

 Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ 

novému cíli politiky hospodářské a sociální soudrţnosti s názvem Evropská územní 

spolupráce realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro 

evropské územní plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s 

přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací).   

 Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vţdy hraničních regionů 

NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje 

operační program pro přeshraniční spolupráci se Saskem, Bavorskem, Polskem, 

Slovenskem a Rakouskem. 

 Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy 

Evropské unie a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a 

INTERACT II jsou určeny pro všechny členy Evropské unie. 

 Pro operační program Nadnárodní spolupráce je Evropská unie rozdělena do 

několika zón, přičemţ Česká republika patří do zóny Střední Evropa a operační program 

Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Maďarskem, Polskem, částí Německa, 

Slovenskem, Slovinskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 
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 Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce je pro Českou 

republiku z fondů Evropské unie vyčleněno 389 miliónů EURO. V případě ostatních 

programů cíle Evropské územní spolupráce tvoří rozpočet programu příspěvky z fondů 

Evropské unie a zúčastněných států. Rozpočet programů je pro všechny členské země 

společný a nejsou zde určeny alokace fondů Evropské unie pro jednotlivé státy. Z fondů 

Evropské unie je pro operační program Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 

miliónů EURO, pro operační program ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 miliónů 

EURO a pro operační program INTERACT II 34 milióny EURO. 

 Operační program Meziregionální spolupráce 

 Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy 

Evropské unie, Švýcarsko a Norsko. Spadá mezi operační programy v cíli Evropská 

územní spolupráce a je pro něj z fondů Evropské unie vyčleněno 321,32 milionů EURO, 

které mají být z národních veřejných zdrojů zúčastněných států doplněny o 83,77 milionů 

EURO. České veřejné zdroje se budou na financování programu podílet 0,17 miliony 

EURO. V rámci programu neexistuje specifické finanční umístění pro jednotlivé země. 

 Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem 

veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a 

zajištění společného rozvoje nástrojů a přístupů, které zlepší účinnost politiky regionálního 

rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou znalostní ekonomika a inovace, ţivotní 

prostředí a ochrana před riziky. 

 Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy 

- TYP 1) aktérů na regionální a místní úrovni ve vymezených oblastech za účelem 

označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány 

do praxe. Druhým typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track- TYP 2) 

prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušné oblasti 

předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům. 

  Operační program Nadnárodní spolupráce 

 Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká 

republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, 

Maďarskem, Polskem, částí Německa, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z 

nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 

 ESPON 2013 

 Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále 

podporován v rámci nadnárodního programu ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro 

územní rozvoj a soudrţnost). 

 INTERACT II 

 Pokračování programu INTERACT v programovém období 2007- 2013. Důraz je 

kladen na externí komunikaci a posílení šíření dosaţených výsledků. Zdrojem informací a 

komunikačním systémem pro program INTERACT II je internetová databáze a intranet. 

Program INTERACT II institucionálně spolupracuje např. s Výborem regionů a s 
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programy ESPON a URBACT. V rámci programu INTERACT II nejsou realizovány nové 

projekty [19]. 

6.2  Implementační struktura 

 Pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů musí mít kaţdá země určený 

institucionální rámec. Ten je obsaţen v Národním strategickém referenčním rámci a 

detailněji rozveden v jednotných programových dokumentech a v jednotlivých operačních 

programech.  

 Koordinací Národního strategického referenčního rámce, který završuje všechny 

jednotlivé operační programy a vymezuje základní pravidla a struktury pro jejich realizaci 

je pověřen Národní orgán pro koordinaci,  jedná se o jeden z oborů Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky. 

 Řídící orgán  

 Řídící orgán je v hierarchii implementační struktury na úrovni konkrétního 

operačního programu postaven nejvýše. Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, 

správnost řízení a realizaci programu v souladu s národními normami a předpisy Evropské 

unie. Dále  má úlohu koordinační.  

 Zprostředkující subjekt 

 Zprostředkující subjekt vykonává pravomoci delegované na něj řídícím orgánem na 

základě smlouvy o delegování pravomocí. Míra delegování je však individuální. 

Zprostředkující subjekt dále vykonává funkci metodického vedení pro příjemce. Někdy se 

pouţívá označení „poskytovatel finančních prostředků“. Zprostředkujícím subjektem 

bývají jednotlivé odbory ministerstev nebo i jimi zřízené organizace jako Czechinvest nebo 

například Národní vzdělávací fond a podobně. 

  Příjemce 

 Příjemcem se stává úspěšný ţadatel, se kterým řídící orgán podepsal smlouvu o 

realizaci projektu. Příjemce přijímá od řídícího orgánu finanční podporu a je realizátorem 

projektu. Je odpovědný za čerpání podpory v souladu se stanovenými pravidly. Základní 

rámec implementační struktury doplňují ještě další články, mezi které patří:  

 

 Platební a certifikační orgán   

 Platební orgán je odpovědný za celkové řízení prostředků poskytnutých České 

republice ze strukturálních fondů. V České republice je platebním orgánem Ministerstvo 

financí. Řídí a koordinuje toky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské 

unie a předkládá Evropské komisi výkazy výdajů a ţádosti o platbu a ověřuje jejich 

správnost.  

 Platební jednotka  

 Platební jednotka má funkci zprostředkujícího subjektu platebního orgánu, tj. 

vykonává funkce delegované na ní platebním orgánem. Většinou se jedná o ministerstva, 
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která jsou odpovědná za dostání závazku jednotlivých programů, kraje, případně další 

organizace. 

 Monitorovací výbor 

   Monitorovací výbor je ustavován jak na úrovni Národního strategického 

referenčního rámce jako celku, tak na úrovni jednotlivých operačních programů. 

Monitorovací výbor provádí dohled nad programem. Mezi jeho hlavní činnosti patří 

schvalování kritérií pro výběr projektů, schvalování na změnu programu, schvalování 

programových dodatků, kontrola poskytování pomoci apod. 

 Technická asistence      

 Technická asistence není součástí implementační struktury, přesto má v realizaci 

programů financovaných ze strukturálních fondů nezastupitelnou roli. Je součástí kaţdého 

operačního programu. Mezi její činnosti patří např. tvorba manuálů, zpracování studií, 

připomínkování strategických dokumentů, metodická podpora ţadatelů a příjemců, 

konzultační činnost, aktivity v rámci publicity, monitorování a evaluace apod.  

 Auditní orgán  

  Zajišťuje audit na úrovni kontrolních a řídících systémů a informuje o jeho 

výsledku Evropskou Komisi [11].   

7  KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD ČERPÁNÍ EVROPSKÉHO FONDU 

 REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 Evropa je místem prolínání nerůznějších tradic, jejichţ kořeny sahají daleko do 

minulosti. Je místem regionů s  vlastními kulturními i hospodářskými zvyky, jeţ přesahují 

současné  hranice  a spojují  obyvatele různých národností a států.  

 Jedním z těchto regionů je Ţatecká chmelařská oblast. Oblast, která je v evropském 

a tedy i ve světovém měřítku spjata s pěstováním vynikajícího aromatického chmele a 

výrobou piva. Na území Ţatecké chmelařské oblasti i v historicky souvisejících regionech 

je moţno spatřit typické chmelařské  stavby téměř ve všech obcích. Dávají městům, 

vesnicím i krajině neopakovatelný  výraz. Chmelařské a pivovarnické stavby jsou 

dokladem tradic regionu, dokladem vyuţití zdejších stavebních materiálů a jsou většinou 

předmětem zájmu památkové ochrany. Opravdovým fenoménem, ve světě nemajícím 

obdoby, je urbanistický komplex skladů, sušáren a balíren chmele na ţateckém Praţském 

předměstí viz. Obrázek 4 Zóna technických památek chmelařství v Ţatci. Jedná se o 

ucelený zachovalý soubor chmelařských budov, ulic a náměstí z  přelomu 19. a 20. století, 

vytvářejících unikátní skupinu technických památek chmelařství v centru dnešního města.  

 V současné době probíhá v Ţatci projekt nazvaný revitalizace Praţského předměstí 

„Chrám chmele a piva“, který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a 

který si předsevzal povznesení  ţateckého regionu v oblasti turistického ruchu. Výstupem 

projektu bude revitalizace významných kulturních a technických památek, včetně nezbytné 

infrastruktury. 
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7.1   Revitalizace pražského předměstí  “ Chrám Chmele a Piva “ v ŽATCI 

 Na projekt revitalizace praţského předměstí město Ţatec  ţádalo o finanční 

prostředky z fondů Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, konkrétně 

z 2. výzvy, oblast podpory 4.1 pro podporu rozvoje turistického ruchu v regionu (viz. 

příloha 8). Ústecký kraj se ovšem musel o prostředky z fondu částečně rozdělit s polovinou 

Karlovarského kraje, protoţe tato část země spadá pod jeden společný  evropský celek  

NUTS II. Do  veřejné soutěţe mezi projekty se přihlásilo přes 30 projektů, z nichţ pouze 9 

překonalo síto vyřazování z přísných hledisek formálního posuzování. Šlo o kontrolu 

nezbytných poţadavků na zpracování a formu podané ţádosti. Těchto 9 zbývajících 

projektů bylo dále obodováno odbornou komisí z hlediska kvality projektu, jeho 

přínosnosti, schopnosti dalšího rozvoje a dalších hledisek. Bylo určeno pořadí a v konečné 

třetí fázi se těm projektům na prvních místech mohla udělit aţ 85% podpora a těm ostatním 

poměrná podpora podle zbývajících prostředků. 

 Město Ţatec bylo nakonec v podání své ţádosti o dotace úspěšné a na realizaci 

projektu  revitalizace Praţského předměstí získalo 211,4 milionů korun viz. Tabulka 4  

Financování projektu “Chrám chmele a piva“. Termín zahájení a ukončení projektu je od 

2.1.2007 do 29.7.2011. Projekt je rozdělen do čtyř etap. V průběhu těchto etap dojde 

k realizaci dílčích stavebních objektů tak, jak je znázorněno viz. Tabulka 5 Harmonogram 

stavebních projektů. 

7.1.1 Cíl projektu 

 Stěţejním cílem projektu je oţivení historického jádra města Ţatce, podpora roz-

voje moderních podnikatelských prvků vázaných na tuzemský i zahraniční cestovní ruch, 

zlepšení podmínek pro malé i střední podnikání v oblasti infrastruktury turistických sluţeb 

a zvětšení počtu návštěvníků v celém regionu Ţatecké chmelařské oblasti. V samém 

důsledku pak renesance kulturně – historického dědictví historického města a vytvoření 

podmínek pro další rozvoj turistiky a agroturistiky v regionu, který má potenciál stát se 

novou turistickou destinací s ojedinělou nabídkou pro domácí i zahraniční turisty.  

 K dosaţení hlavního cíle si město stanovilo několik úkolů: 

 znovuoţivit významné chráněné kulturní památky na území města Ţatec pro 

potřeby rozvoje cestovního ruchu; 

 vzpruţit vybrané unikátní historické chmelařské objekty v Zóně technických 

památek chmelařství včetně doprovodné infrastruktury pro jejich vyuţití v 

cestovním ruchu;  

 vyuţít přírodní a kulturně-historický potenciál regionu pro cestovní ruch; 

 vybudovat turistický informační systém pro celé území Ţatecké  chmelařské 

oblasti; 

 prosadit město Ţatec jako turistickou destinaci se specifickými produkty cestovního 

ruchu evropského významu; 

 zvýšit přitaţlivost města a Ţateckou chmelařskou oblast pro návštěvníky 

prostřednictvím inovativních produktů a sluţeb v oblasti cestovním ruchu.  

7.1.2 Financování projektu 

 Projekt je proplácen pouze z rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti 

Severozápad. Regionální rada obdrţí prostředky na financování schválených projektů 
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z rozpočtu Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtů Ústeckého a 

Karlovarského kraje. Veškeré převody provádí finanční oddělení Úřadu regionální rady. 

Platby příjemců probíhají formou ex-post plateb (zpětného proplacení příjemcem jiţ 

uskutečněných způsobilých výdajů). Regionální operační program Severozápad umoţňuje 

také etapové proplácení, kdy příjemce na základě prokazatelně vynaloţených výdajů po 

ukončení jednotlivé etapy zaţádá o platbu [20].  

 
Tabulka 4  Financování projektu “Chrám chmele a piva“ 

Přehled financování projektu 

Celkové náklady 245 497 523,- Kč 

Celkové způsobilé náklady 228 587 295,- Kč 

ERDF 194 299 201,- Kč 

Státní rozpočet 17 144 047,- Kč 

Žadatel - způsobilé 17 144 047,- Kč 

Žadatel - nezpůsobilé 16 910 227,- Kč 

Předfinancování projektu v dílčích etapách je zajištěno z 
rozpočtu města Žatec 

7.1.3 Lokalita projektu 

 V městské čtvrti Praţské předměstí - Zóně technických památek chmelařství, 

vyhlášené roku 2003 Ministerstvem kultury České republiky (vyhláška č. 108/2003, Sb.), 

se nachází 85 unikátních historických chmelařských objektů - bývalých balíren, sušáren, 

sladoven a skladů.  Stěţejním cílem  projektu je vyuţití některých z nich k rozvoji 

cestovního ruchu, místního a regionálního podnikání.  

 

 

Obrázek 4 Zóna technických památek chmelařství v Žatci 
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7.1.4 Dílčí stavební projekty 

 V rámci projektu budou ve čtyřech etapách  realizovány následující 

aktivity/stavební objekty: 

  Regionální informační centrum Ţatecké chmelařské oblasti  

  Informační centrum Ţatecké chmelařské oblasti bude umístěno v historickém 

skladu a balírně chmele, který je zachycen na fotografii přílohy 1. V přízemí 

informačního centra budou k dispozici multimediální i tištěné informační materiály o 

chmelařských obcích i sousedních regionech, velkoplošná projekce  a malé hlediště, kde 

se budou prezentovat chmelařské tradice i turistické moţnosti regionu. Ve vyšších 

podlaţích vznikne expozice zaměřená na netradiční propagaci chmelařského regionu - 

Chrámu Chmele a Piva s vyuţitím multimediální techniky a tradičních autentických 

chmelařských rekvizit, nástrojů a strojů, které se do dnešního dne uchovaly na mnohých 

usedlostech Ţatecka. Tematicky expozice naváţe na Chmelařské Muzeum, které se 

nachází v sousedním objektu. V prostorách informačního centra bude čekat návštěvníky 

vlastní poznání, symbol regionu, velká skleněná chmelová šiška.  

 

 „ Chmelový maják “ -  rozhledna  

 Přímo v centru Ţatce, v těţišti Praţského předměstí, je navrţen objekt rozhledny 

viz. příloha 2, která má svým tvarem připomínat téměř čtyři desítky komínů týčících se nad 

chmelařskými budovami v Ţatci. Ţatecké komíny, a samozřejmě nejen ony, jsou ţivoucí 

minulostí, která by se měla zachovat příštím generacím. Úkolem rozhledny je stát se 

dominantou města, v dálkových pohledech doplňovat městský horizont a především, stát se 

turistickým lákadlem. Objekt rozhledny bude 40 m vysoký kvádr o půdorysných 

rozměrech nosné konstrukce 6,1 x 6,1 m. Je zakončen symbolickou chmelnicí v podobě 7 

ocelových tyčí o vnějším průměru 275 mm. Tyto tyče jsou přikotveny ke střeše věţe. 

Střecha slouţí zároveň jako vyhlídková plošina. Se sousedním objektem Regionálního 

informačního centra je věţ propojena spojovacím ocelovým příhradovým tubusem ve tvaru 

nepravidelného komolého jehlanu. Samotné těleso věţe je tvořeno dvěmi v sobě 

umístěnými tubusy. Vnitřní tubus je nosný a je tvořen ocelovou příhradovou konstrukcí. Je 

opláštěný a slouţí jako výtahová šachta pro atypický výtah pro max. 20 návštěvníků. 

Výtah bude vybaven nejmodernější projekční technologií., která umoţní promítat 

návštěvníkům propagační 3D film o Ţatecké chmelařské oblasti v průběhu jízdy výtahu. 

 Hospodářské zázemí chmelařského skladu 

 Jedná se o objekt čp. 1951 vyobrazený na fotografii přílohy 3, který se nachází na 

adrese Ţatec, ul. Prokopa Malého a který byl před  80. lety vyuţíván firmou, která 

zabezpečovala přepravu a skladování chmele.  Jeho prostory budou vyuţity k umístění 

kanceláře vedení informačního centra,  šatny personálu a kapacitní toalety, které jsou 

dimenzovány na veřejné akce v prostoru náměstí Prokopa Velkého. Ve vyšším  

čtyřpodlaţním  křídle  bude umístěn malý vzorkový  pivovar z produkce zemí Evropské 

unie s  ročním výstavem do max.1 000 hl za jeden rok. Pivovar bude funkční ukázkou 

výroby a skladování piva. Na minipivovar navazuje degustační prostora s projekční 

plochou. Z této prostory bude moţno vejít na dětské hřiště, přístupné i ţatecké veřejnosti a 

vybavené na motivy chmelnice. Na tuto hernu navazuje Jiţní dětská zahrada. Provoz 

dětské herny i zahrady jsou navrţeny jako sezónní. 



Zdeněk Kutáč: Regionální a strukturální politika EU a příklad čerpání z ERDF 

2010                                                                                                                                    35 

 Jiţní zahrada pro děti  

 Jiţní zahrada vyobrazená na fotografii přílohy 4, která navazuje na objekt 

chmelařského skladu, si klade za cíl navodit zájemcům atmosféru venkovského 

zemědělského dvora prostřednictvím drobných hospodářských zvířat, pro které je navrţena 

ve východní části zahrady malá stáj s výběhem a hospodářským zázemím. Za doprovodu 

rodičů, kteří budou moci svoje ratolesti pozorovat s dřevěné terasy budou moci děti 

vyuţívat symbolickou chmelnici protkanou atraktivitami dětského hřiště. Zahrada bude ve 

večerních hodinách osvětlena. Předpokládají se zde hrubé terénní, venkovní i sadové 

úpravy, oprava ohradní zdi včetně repase historických vrátek, nové zděné oplocení 

k sousednímu pozemku, osvětlení prostoru, oprava hospodářského a skladového objektu 

vč. vnitřního vodovodu a kanalizace. 

 Severní dvůr 

 Jedná se o přístupový prostor k objektu chmelařského skladu viz. příloha 5, který 

bude slouţit jako odpočinkové atrium pro rodiny s dětmi a u kterého je předmětem 

rekonstrukce vydláţdění celé jeho plochy kamennou dlaţbou, odvedení dešťových vod do 

kanalizace, osvětlení prostoru, oprava ohradní zdi včetně koruny zdi z ostře pálených cihel, 

část nového oplocení, osazení nových dřevěných vrat a vrátek.  

  Inţenýrské sítě a přeloţky  

 Do tohoto objektu jsou zahrnuty práce spojené s vybudováním přípojek elektro, 

vody  a kanalizace, přeloţka plynovodu, přeloţka telekomunikačního kabelu, kabelové 

chráničky, dešťová kanalizace na přístupových komunikacích, osvětlení přístupových 

komunikací, veřejných komunikací a manipulačních ploch a systém fontán imitující 

chmelnici na náměstí Prokopa Velkého. 

 

  Rekonstrukce historických komunikací a náměstí  

 Předpokládá se předláţdění veškerých veřejných ploch s pouţitím původní 

kamenné dlaţby a doplněním nových kamenných prvků. Ve stavebních pracích je zahrnuto 

vybudování nového podloţí a nových dláţděných povrchů, dopravní značení a úprava 

úrovní stávajících šachet a poklopů. Součástí je i výsadba 2 ks vzrostlých stromů. 

 

 Revitalizace proluky - Expozice česacích strojů chmele  

 Cílem tohoto dílčího stavebního projektu  je demolice stávajících urbanisticky 

nevyhovujících garáţí z 50.let a úprava fasád navazujících objektů, vč. úpravy ohradní zdi 

Chmelařského muzea. Dostavba proluky hmotově navazuje na sousední budovu 

Chmelařského muzea. Doplněním chybějící hmoty proluky, se přispěje k celkovému 

dotvoření náměstí Prokopa Velkého. Nová dostavba proluky bude navrţena jako průchozí, 

aby se jí dalo v případě potřeby projít do vestibulu i do dvora chmelařského muzea. V hale 

bude umístěn výstavní exponát - česačka chmele typu: BRUFF a dále další exponáty 

dokumentující vývoj česacích strojů u nás. 

 

 Rekonstrukce klášterní zahrady 

 Původně zahrada Kapucínského kláštera-dnes v majetku města-leţí v ochranném 

pásmu MPR Ţatec na území praţského předměstí, které je navrţeno do seznamu 
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technických památek UNESCO viz. příloha 6. V současné době je v zahradě starý ovocný 

sad a část plochy vyuţívají zahrádkáři k pěstování zeleniny. Je navrţeno zpřístupnění 

zahrady i vinných sklepů pro veřejnost, nové prostorové uspořádání s obnovením barokní 

dispozice v dolní části zahrady. Budou obnoveny původní vstupy v obvodové ohradní zdi. 

V celém prostoru zahrady bude zajištěno veřejné osvětlení. 

 

 Rekonstrukce historické renesanční sladovny  

 Nestarší zmínkou o námi sledované stavbě je údaj aţ z r. 1681, kdy je uváděna jako 

obecní sladovna. Z hlediska architektonického rozboru stavby je však zřejmé, ţe tato 

sladovna má mnohem starší renesanční základ, sahající do 16. století. Dům čp. 356 na 

Praţském předměstí v Ţatci vyobrazený na fotografii přílohy 7 představuje vzácný a přes 

vysoký stupeň stavebních úprav a narušení zachovalý příklad renesanční architektury ve 

městě. Vyuţití prostor a prezentace bývalé renesanční městské sladovny je zaměřeno pro 

širší veřejnost a konání společenských akcí. 

Tabulka 5 Harmonogram stavebních projektů 

 
etapa 

1 
 

02.01.2007 
až 

31.10.2009 
 

stavba rozhledny 

revitalizace skladu a balírny chmele 

rekonstrukce historických komunikací na náměstí 
Prokopa Malého 

 
etapa 

2 
 

 
01.11.2009 

až 
14.7.2010 

 

revitalizace hospodářského zázemí chmelařského skladu 

rekonstrukce historických komunikací a náměstí 

rekonstrukce Severního dvora 

 
etapa 

3 
 

 
15.07.2010 

až 
31.12.2010 

 

vybudování Jižní zahrady pro děti 

renovace klášterní zahrady 

revitalizace bývalé renesanční sladovny 

etapa 
4 

01. 01. 2011 
až 

29. 07. 2011 

dokončení renovace klášterní zahrady a revitalizace 
renesanční sladovny 

 

7.1.5 Partneři projektu 

 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism; 

 Občanské sdruţení Chrám Chmele a Piva; 

 Národní památkový ústav; 

 Svaz pěstitelů chmele České republiky; 

 Ţatecký pivovar, spol. s r.o.   
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8  ZÁVĚR       

 Úkolem bakalářské práce bylo uvést čtenáře do problematiky regionální a 

strukturální politiky a popsat moţnost čerpání finančních prostředků z Evropského fondu 

regionálního rozvoje na konkrétním příkladu. 

 V úvodní kapitole jsou popsány základní příčiny meziregionálních rozdílů a 

formulován pojem regionální politiky. 

 Ve druhé kapitole je opodstatněn vznik regionální politiky a popsán její vývoj 

z hlediska čtyř vývojových etap, během nichţ došlo k několika zásadním okamţikům, 

které ovlivnily další průběh regionální politiky zásadním způsobem. Zejména se jedná o 

rok 1975, kdy byl ustanoven takzvaný Evropský fond regionálního rozvoje, rok 1988, kdy 

bylo nejvyššími orgány Evropského společenství přijato rozhodnutí o integraci regionální 

politiky s částí sociální politiky a agrární politiky do  takzvané strukturální politiky a rok 

1997, kdy byl Evropskou komisí představen dokument nazvaný Agenda 2000, 

pojednávající zejména o reformě společné zemědělské politiky, reformě strukturální 

politiky a o finanční perspektivě Evropské unie. 

 Ve třetí kapitole jsou okomentovány principy regionální politiky, z nichţ vychází 

vyuţívání strukturálních fondů. 

 Čtvrtá kapitola bakalářské práce popisuje cíle strukturální politiky, které  jsou 

chápány jako regionálně politická opatření. V osmdesátých letech se záběr regionální 

politiky rozšířil, coţ vedlo Evropské společenství v roce 1989 ke stanovení šesti, 

respektive sedmi cílů se zaměřením na nejchudší oblasti Unie. Tyto cíle byly později 

Agendou 2000 koncentrovány pro rozpočtové období 2000-2006 na tři. Dva regionální 

a jeden zaměřený na lidské zdroje. V posledním období 2007-2013 byly vytyčeny cíle tři, 

které reflektují potřebu tématického a zeměpisného soustředění zdrojů. 

 Pátá kapitola představuje strukturální fondy, jako hlavní nástroj realizace evropské 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, jejichţ prostřednictvím se rozdělují finanční 

prostředky určené ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a 

jejich regiony. 

 V šesté kapitole jsou analyzovány operační programy se sektorovou působností, 

které jsou součástí taktické a realizační fáze podpory problémových okruhů strategií 

majících plošný charakter. Je zde uvedeno jejich členění, které odráţí především oblasti, 

jeţ jsou předmětem podpory ze strukturálních fondů, zejména z Evropského regionálního 

rozvojového fondu a Evropského sociálního fondu.   

 V poslední, sedmé kapitole je z veřejně dostupných informací představen ţatecký 

projekt nazvaný „Chrám chmele a piva“ jehoţ konec je plánovaný na rok 2011 a který má 

za úkol pozvednout ţatecký region v oblasti sociálního a ekonomického dopadu.  

 Při jeho uskutečnění vnímám za zásadní vytvořit zázemí pro Informační  systém 

Ţatecké chmelařské oblasti. Právě zde bude mít návštěvník regionu moţnost netradičním 

záţitkem poznat historické tradice i současnost území a načerpat informace o všech 300 

chmelařských obcích, které se na území Ţatecké chmelařské oblasti nacházejí. Zároveň se 

můţe seznámit  s místními chmelovými produkty a poznat specifické léčebné účinky 

Ţateckého chmele.  Návazně návštěvník bude motivován k vyjíţďce po chmelařském 

regionu, k návštěvě agrofarem, dalších chmelařských obcí a turistických zajímavostí. 

Turistické infocentrum Ţatecké chmelařské oblasti bude nabízet kompletní rejstřík 

turistických sluţeb včetně stravování na zmiňovaných agrofarmách, které jiţ vznikají v 

okolních obcích a které tak jiţ ze ţateckého regionu vytvářejí zajímavou turistickou 

destinaci pro domácí i zahraniční turisty, nebo například zabezpečení netradičního 
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ubytování. Dle mého názoru je třeba město Ţatec zviditelnit nejenom v České republice, 

ale v celém světě. Projekt by měl městu pomoci v kandidatuře na zapsání do seznamu 

památek UNESCO, kam se Ţatec hodlá zařadit se svým souborem téměř 90 světově 

unikátních technických staveb z oboru chmelařství, čímţ by se v případě úspěšné 

kandidatury zásadně zvýšila prestiţ města a přilehlé chmelařské oblasti. V neposlední řadě 

projekt zvýší poptávku po sluţbách v souvislosti s nárůstem počtu návštěvníků města, v  

důsledku toho pak oţiví regionální ekonomiku a  tvorbu dalších pracovních míst. Poslání 

regionální politiky by mělo být naplněno zejména tím, ţe dojde ke stabilizaci pracovního  

trhu a  ke zvýšení ţivotní úrovně  místního obyvatelstva. 
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