
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA EKONOMICKÉ ŢURNALISTIKY 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturální fondy EU a jejich vyuţití v rámci obce Rudná pod Pradědem 

 

EU Structural Funds and their use within framework of Rudná pod Pradědem municipality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Alica Hamerníková 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jana Gibarti, Ph.D. 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe diplomovou práci na téma  Strukturální fondy EU a 

jejich vyuţití v rámci obce Rudná pod Pradědem jsem vypracovala samostatně 

s pouţitím literatury, kterou uvádím v  přiloţeném seznamu. 

 

 

 



 

1 ÚVOD ..................................................................................................................................................... 5 

2 AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE V ČR V SOUVISLOSTI S VYUŢITÍM 

STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ............................................................................................................... 8 

2.1 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ............................................................................................ 11 
2.2 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC, NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN ................................. 13 
2.3 ČERPÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ .......................................................................................... 14 
2.4 ČESKÁ REPUBLIKA V PŘEDVSTUPNÍM OBDOBÍ ............................................................................... 16 

PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring Their Economies) .................................. 16 
ISPA (Intstrument for Structural Policies for Pre-accession) ................................................................ 17 
SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) .............................. 18 

2.5 ČESKÁ REPUBLIKA A STRUKTURÁLNÍ FONDY V OBDOBÍ 2004-2006 .............................................. 19 
2.6 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 ................................................................................................ 21 

2.6.1 Cíl: Konvergence ..................................................................................................................... 22 
2.6.2 Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ............................................................ 27 
2.6.3 Cil: Evropská územní spolupráce ............................................................................................ 28 

2.7 SITUACE K POČÁTKU ROKU 2011 .................................................................................................. 29 

3 DOSAVADNÍ VYUŢITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V  RÁMCI OBCE RUDNÁ 

POD PRADĚDEM  ...................................................................................................................................... 33 

3.1 REGION SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ................................................................................. 33 
3.2 OKRES BRUNTÁL .......................................................................................................................... 34 
3.3 OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM ...................................................................................................... 35 
3.4 ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z EU; ADMINISTRACE PROJEKTŮ .................................................................... 38 

3.4.1 Základní kroky spojené s podáním žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU ... 39 
3.5 PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V RÁMCI OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM.. 43 

3.5.1 Projekt Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem .......................................................... 44 
3.5.2 Zemí Děda Praděda – Obec Rudná pod Pradědem ................................................................. 48 
3.5.3 Typový projekt CzechPOINT ................................................................................................... 51 
3.5.4 Veřejně prospěšné práce ......................................................................................................... 53 
3.5.5 EU peníze školám .................................................................................................................... 55 

4 ŠANCE A REALITA VYUŢITÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 57 

4.1 PROSTŘEDKY PRO MĚSTA A OBCE ČR .................................................................................... 57 
4.2 VÝVOJ POLITIKY SOUDRŢNOSTI PO ROCE 2013 .............................................................................. 60 

4.2.1 Česká republika a strukturální politika po roce 2013 ............................................................. 64 
4.2.2 Vize Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016 ................................................................. 66 
4.2.3 Města a obce ČR v souvislosti s politikou soudržnosti po roce 2013 ...................................... 67 

4.3 BUDOUCNOST OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ................................................................................ 69 
4.3.1 Energetické úspory objektu Základní a Mateřské školy v Rudné pod Pradědem .................... 70 
4.3.2 Veřejně prospěšné práce obec Rudná pod Pradědem rok 2011 .............................................. 71 
4.3.3 Vytvoření pracovních míst v obci ............................................................................................ 73 
4.3.4 Přeshraniční spolupráce a aktivity pro mládež v česko-polském regionu ............................... 74 
4.3.5 Případová studie - Vybudování vesnického muzea obce Rudná pod Pradědem ...................... 76 

5 ZÁVĚR  ................................................................................................................................................ 78 

 

 

 

 



 

5 

1 Úvod 

Evropská unie, zahrnující dnes 27 členských států, je svým sloţením 

značně nehomogenní. Na jedné straně existují regiony, jejichţ HDP významně 

převyšuje 200 procent evropského průměru, na straně druhé jsou zde takové, 

které nedosahují ani jeho 50 procent. Pro vyrovnání těchto rozdílů existuje 

strukturální politika.
1
 V samých počátcích evropské integrace se pozornost 

zakládajících států příliš k problematice právě této politiky neklonila. Jedním 

z důvodů, proč tomu tak bylo, byla poměrná vyrovnanost mezi šesti státy 

tehdejšího Společenství. Prvním výraznějším impulsem ke změně dosavadní 

situace bylo přistoupení nových členských států - Velké Británie, Dánska a Irska. 

Vstupem těchto zemí se Společenství ocitlo tváří v  tvář ekonomickým a 

sociálním disparitám, které s sebou toto rozšíření přineslo. Celá 70. léta jsou 

charakterizována snahou zasadit regionální politiku mezi politiky řízené 

evropskými institucemi, charakterizovat ji společnými cíli (prioritami), přístupy, 

nástroji a v neposlední řadě v rámci koheze spolufinancovat ze společných 

zdrojů.
2
  

V rámci České republiky se moderní regionální, či strukturální, politika 

začala rozvíjet teprve na počátku 90. let minulého století. Příčinou byl a zdejší 

politická minulost, jeţ měla za následek určitou strnulost zdejšího rozvoje. 

Podstatným krokem v oblasti regionální politiky bylo uzavření Dohody o 

přidruţení České republiky k  Evropské unii z roku 1995.  K počátku roku 1996 

bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj
3
, které hraje hlavní roli v  souvislosti 

s působením České republiky na poli politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti.
4
 Současně bylo zaloţeno také Centrum pro regionální rozvoj. Svou 

důleţitou roli v regionálním rozvoji zde sehrálo také ustavení  vyšších územně 

správních celků a následně zavedení klasifikace NUTS pro účely administrace 

strukturálních fondů.
5
 

Česká republika od svého vstupu do EU 1. května 2004 aţ do konce roku 

2010 odvedla do rozpočtu EU 219,6 mld. Kč a získala 364,4 mld. Kč. Z  hlediska 

                                                 
1
 TAUER, V.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU, 2009.  

2
 BOHÁČKOVÁ, I.; HRABÁNKOVÁ, M . Strukturální politika EU, 2009, str. 10. 

3
 DOČKAL, V. a kol. Regionální politika EU a naplňování principu partnerství,  2006. 

4
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ministerstvo. [online]. 2010. [cit. 2011-04-01]. Dostupné z 

WWW: <http://www.mmr.cz/getdoc/930c8c00-9458-48c2-b11b-76bfd0bd8105/Ministerstvo>. 
5
 DOČKAL, V. a kol. Regionální politika EU a naplňování principu partnerství,  2006. 
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vztahu k hrubému domácímu produktu ČR za rok 2010 činily celkové příjmy 

z rozpočtu EU přibliţně 2,3 % HDP, příjmy vyjádřeny v korunách pak činily 

cca 84 393 mil. Kč. Výdaje ve prospěch EU byly přibliţně ve výši 

37 100 mil. Kč. Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k  rozpočtu EU 

pro rok 2010 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které 

dosáhly celkem 55,5 mld. Kč.
6
 V příjmech pro ČR významně figurovaly také 

finanční prostředky na Společnou zemědělskou politiku, které byly ve výši 26,4 

mld. Kč.
7
 

Diplomová práce na téma Strukturální fondy EU a jejich vyuţití v  rámci 

obce Rudná pod Pradědem je zaměřená na čerpání finančních prostředků v  rámci 

strukturální politiky Evropské unie  právě v této obci. Rudná pod Pradědem se 

nachází v oblasti bývalých Sudet, na severu Moravy. Stejně jako obce v blízkém 

okolí i Rudná prošla typickým vývojem pro obce v  sudetské oblasti. Masívní 

vysídlování německého obyvatelstva stejně jako násilná socializace vedly 

k tomu, ţe obec zaţívala výrazné kolísání počtu obyvatel , ale také ničení 

původních obydlí. Její ekonomické zaměření strnulo v oblasti zemědělství. 

V posledních letech se počet obyvatel obce Rudná pod Pradědem pohybuje okolo 

čtyř set. Výhled do následujících let není příliš příznivý, co se týče moţného 

nárůstu zdejší populace, a to z  důvodu nepříznivých podmínek na trhu práce 

v této oblasti.
8
  

První kapitola diplomové práce nese název Aktuální ekonomická situace 

v České republice v souvislosti s vyuţíváním prostředků ze strukturálních fondů 

EU. Tato kapitola má slouţit jako uvedení do tématiky strukturální politiky 

obecně a samozřejmě přibliţuje situaci v  České republice vzhledem k  její účasti 

v rámci strukturální politiky EU, a to ve třech uplynulých obdobích. Prvním 

obdobím je tzv. období předvstupní, ve kterém byly České republice k  dispozici 

předsvtupní programy SAPARD, PHARE a ISPA. Následuje programovací 

období 2000 - 2006, které se České republiky týkalo aţ od roku 2004, a současné 

programovací období 2007  - 2013. Vzhledem k aktuálnosti právě tomuto období 

                                                 
6
 ČESKÁ SPOŘITELNA. Měsíčník EU aktualit. [online]. 2011. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf.>. 
7
 ČESKÁ SPOŘITELNA. Měsíčník EU aktualit. [online]. 2011. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf.>. 
8
 PROCHÁZKA, J. Větrný park Rudná pod Pradědem: Dokumentace vlivu záměru na ţivotní prostředí. 

[online]. 2005. [cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: 

<http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MSK155&file=dokumentaceDOC>. 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MSK155&file=dokumentaceDOC
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bylo vyhrazeno nejvíce pozornosti.  Mimo tyto tři části první kapitola 

představuje také základní dokumenty nezbytné pro českou účast na politice 

hospodářské a sociální soudrţnosti (těmito jsou Strategie národního rozvoje, 

Národní strategický referenční rámec a Národní rozvojový plán), a obsahuje 

stručné přiblíţení českých regionů soudrţnosti.  

 Druhá kapitola této práce se jiţ konkrétně zaměřuje na vybranou obec – 

Rudnou pod Pradědem. V úvodu jde o zařazení obce, a to z  hlediska 

geografického, demografického a ekonomického. Na úrovni základních údajů  je 

popsán region Moravskoslezsko a následně okres Bruntál, jemuţ je obec územně 

příslušná, ale také je zde přiblíţena stručná historie obce. Hlavní část kapitoly 

patří ovšem projektům realizovaným obcí v  rámci strukturální politiky. 

Konkrétně se jedná o realizaci projektů: Nízkoprahové centrum – Rudná pod 

Pradědem, vybudování cyklostezky Zemí děda Praděda, projekt EU peníze 

školám, podpora zaměstnanosti prostřednictvím veřejně prospěšných prací a 

zavedení typového pracoviště CzechPOINT. Záměrem je  prostřednictvím popisu 

těchto projektů a jejich cílů ukázat na rozvoj obce, které umoţňuje právě čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů (případně Fondu soudrţnosti).  

 Třetí a poslední kapitola Šance a realita vyuţití odpovídajících 

strukturálních fondů ve své první části ve stručnosti hodnotí čerpání finančních 

prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti na úrovni měst a 

obcí. Dále představuje vize pro vývoj politiky soudrţnosti pro nové 

programovací období na léta 2013  - 2020. Vychází zejména z dokumentu 

Strategie Evropa 2020, a především pak z Páté kohezní zprávy. Součástí je 

přiblíţení postoje České republiky k  následujícím létům, a to jak na úrovni 

České republiky jako celku, tak také na úrovni Moravskoslezského kraje (který 

je vybrán v souvislosti se zaměřením této práce), a konečně také vize měst a obcí 

České republiky. 

Po odhalení moţného a očekávaného vývoje politiky soudrţnosti pro 

nadcházející programovací období, je zbytek kapitoly věnován opět obci Rudná  

pod Pradědem, konkrétně její budoucnosti a projektům podpořeným v  rámci 

politiky soudrţnosti, které jsou v  současné době v počátku realizace nebo se 

teprve chystají. Závěr kapitoly obsahuje krátkou případovou studii - návrh 

projektu vybudování vesnického muzea, který vychází částečně z vlastního 

návrhu, částečně z vize obce. 
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2 Aktuální ekonomická situace v ČR v souvislosti 

s využitím strukturálních fondů EU 

Desetimilionová ČR patří v rámci Evropské unie ke středně velkým zemím 

a zaujímá v ní geograficky, ekonomicky i politicky významnou polohu. Její 

průmysl, doprava a osídlení podstatnou měrou ovlivňují životní prostředí v řadě 

dalších evropských států, její dopravní síť má bezprostřední význam pro 

hospodářské propojení států střední Evropy a jejich konkurenceschopnost i pro 

rozvoj velkých průmyslových a inovačních klastrů.
9
 

 

Současných 27 států Evropské unie vytváří společný trh. Sloučení 

evropských zemí nebylo uskutečněno ovšem pouze za účelem vytvoření tohoto 

širokého trhu, existují společné hodnoty a politiky, které mají s louţit ve 

prospěch států a především jejich občanů  (srovnání zemí EU podle HDP viz. 

Příloha č. 1).
10

  

Strukturální politika (nebo také politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti, regionální politika, politika soudrţnosti
11

) patří mezi 

nejvýznamnější politiky EU. Hlavním posláním politiky soudrţnosti je 

vyrovnávat hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony EU.
12

 Toto vychází 

z Amsterodamské smlouvy. Článek 158  hovoří právě o sniţování rozdílů mezi 

úrovní rozvoje regionů a o sníţení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, 

ostrovů nebo venkovských oblastí. Následující článek 159 uvádí tu skutečnost, 

ţe tuto činnost zabezpečují mimo jiné strukturální fondy.
13

 Důleţitým zdrojem 

finanční podpory politiky hospodářské a sociální soudrţnosti je ale také Fond 

soudrţnosti, který nespadá pod strukturální fondy .
14

  

                                                 
9
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013. [online]. 

2010. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff026898-

8d3e-48b5-b25f-c220d4355f11>. 
10

 EVROPSKÁ KOMISE. Práce pro regiony : Regionální politika EU 2007-13. 1. Brusel : Bruxelles : 

European Commision, Regional Policy DG, 2008.  
11

 FONDY EVROPSKÉ UNIE.  Politika hospodářské a sociální soudrţnosti EU (HSS). [online]. 2010. [cit. 

2011-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Politika-hospodarske-a-

socialni-soudrznosti-EU-%28HS>.  
12

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013. [online]. 

2010. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff026898-

8d3e-48b5-b25f-c220d4355f11>. 
13

 BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika Evropské unie, 2009. 
14

 EUROSKOP.CZ. Fond soudrţnosti. [online]. 2011. [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.euroskop.cz/8631/sekce/fond-soudrznosti/>. 
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V rámci strukturální politiky se tedy jedná se o posilování solidarity, kdy 

je snahou přiblíţit hranice blahobytu občanů všech regionů na přibliţně stejnou 

úroveň, finančně podpořit restrukturalizaci průmyslových oblastí, podpořit 

rozvoj venkova, ale také např. revitalizovat zaostalé městské části.
15

 I když se 

investice v rámci politik soudržnosti soustřeďují na chudší regiony a pomáhají 

jim rychleji dohonit náskok ostatních, mají velký vliv i na konkurencescho pnost 

všech regionů a životní podmínky jejich obyvatel.
16

 

Co do objemu prostředků následuje  politika soudrţnosti hned po Společné 

zemědělské politice, tedy výdajově nejnáročnější politice Evropské unie.
17

 

Zdrojem financování strukturálních fondů jsou příspěvky všech členských států 

Evropské unie.
18

 Z rozpočtu Unie na období let 2007 – 2013 je pro regionální 

politiku (politiku soudrţnosti) vyčleněna více neţ jeho 1/3.
 19

 

 Od svého počátku prošla politika  soudrţnosti mnohými změnami. Jednou 

z významných změn byl například přechod od sektorového zaměření na zaměření 

regionální.
20

 V 80. letech 20. století byla EU kritizována za to, ţe v  rámci 

regionální (strukturální) politiky nedbá na to, aby podporované projekty měly 

správný dopad na regionální rozvoj příslušných území. Takţe zatímco dříve 

podpora ze strany EU směřovala k ohroţeným a problémovým sektorům, a jejím 

hlavním cílem bylo tyto sektory stabilizovat a eliminovat tak negativn í dopady 

na zaměstnanost, dnes politika soudrţnosti zaměřuje svou pozornost územně, a  

tedy regionálně.
 21

 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu mezi  jednotlivými regiony  existují 

tzv. regionální disparity. Tyto disparity jsou vyjádřeny řadou ukazatelů mezi 

které patří např. HDP, zaměstnanost, demografické údaje, podmínky ţivotního 

prostředí (např. znečištění ovzduší), ale také podnikatelské aktivity, atd.
22

  

                                                 
15

 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich vyuţívání, 2009. 
16

 LAISSY, A. Práce pro regiony: Regionální politika EU 2007 – 13, 2008,  str. 1. 
17

 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich vyuţívání, 2009. 
18

 NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU, 2007. 
19

 LAISSY, A. Práce pro regiony: Regionální politika EU 2007 – 13, 2008. 
20

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 2010 

[cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-71af-

428c-9f77-0e327e77504d>. 
21

 WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování, 2008 , str. 40 
22

 NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU, 2007. 
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Na základě klasifikace NUTS II., která byla zavedena v  roce 1988 (v 

České republice aţ v roce 2000
23

), existuje na území České republiky osm 

regionů soudrţnosti, které jsou tvořeny jedním či sloučením více kraji.
24

 Těmito 

regiony jsou: Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod, Střední Morava a region soudrţnosti Moravskoslezsko  (více o 

klasifikaci NUTS a sloţení regionů soudrţnosti viz. Příloha č. 2).
25

 Rozdíly mezi 

jednotlivými regiony České republiky nepředstavují významnější odchylky. 

Výjimkou je pouze region Praha, který je s  ostatními regiony nesrovnatelný.
26

 

Níţe uvedená tabulka (Tab. 2.1) obsahuje HDP jednotlivých regionů soudrţnosti 

České republiky (další údaje viz. Příloha č. 3). 

 
Tab. 2.1 Ukazatel HDP v PPS v jednotlivých regionech soudržnosti ČR 
Praha Střední 

Čechy  
Jihozápad  Severozápad  Severovýchod  Jihovýchod  Střední 

Morava 
Moravskoslezsko 

41781 17401 16398 14502 15073 17103 14986 15450 

Zdroj: Český statistický úřad. 2011.  Vlastní zpracování 2011.  

 

Z osmi regionů soudrţnosti si po regionu Praha, která je pátým 

nejbohatším regionem v EU
27

, nejlépe podle výše HDP na obyvatele vede region 

Střední Čechy. Naopak nejniţší míra HDP patří regionu Severozápad, za kterým 

těsně následuje Střední Morava. Společně s  regionem Moravskoslezsko trápí tyto 

tři regiony poměrně vysoká míra nezaměstnanosti (Moravskoslez sko 9,7 %; 

Střední Morava 7,5 %). Nejlépe je na tom opět Praha s  3% mírou 

nezaměstnanosti. Co se týče počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo, 

existuje propastný rozdíl mezi Prahou a Střední Moravou. Zatímco Praha eviduje 

na jedno volné pracovní místo 3,51 uchazeče, na území regionu Střední Morava 

je tento počet více neţ desetinásobný (36,14).  

 Podle výše čistého disponibilního důchodu v  domácnostech se překvapivě 

region Praha ocitl aţ za regionem Jihovýchod, kde jeho výše dosahuje něco málo 

                                                 
23

 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY.  Klasifikace NUTS. [online]. 2009 - 

2010 [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.crr.cz/cs/regiony/regionalni-cleneni/nuts-a-kraje-

cr/>. 
24

 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich vyuţívání, 2009. 
25

 FONDY EVORPSKÉ UNIE. Regiony soudrţnosti. [online]. 2010. [cit. 2011-02-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-

OPERACNI-PROGRAM-%28SROP%29/Odkazy/Regiony-soudrznosti> 
26

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 2010 

[cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-71af-

428c-9f77-0e327e77504d>. 
27

 ČESKÁ SPOŘITELNA. Měsíčník EU aktualit. [online]. 2011. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf.>. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-%28SROP%29/Odkazy/Regiony-soudrznosti
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-%28SROP%29/Odkazy/Regiony-soudrznosti
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Mesicnik_2011_02.pdf
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přes 290 tis. Kč na rok. Nejniţší částky disponibilního důchodu dosahuje Střední 

Morava.
28

  

Graf, který následuje  (GRAF 2.1), ukazuje srovnání HDP, tentokráte na 

úrovni jednotlivých krajů, procentuálně, a to jak v poměru k HPD České 

republiky, tak také v poměru k HDP EU. 

 

GRAF 2.1 Krajská úroveň HDP v porovnání HDP ČR a EU (%), rok 2009 
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Zdroj: Český statistický úřad . 2011. Vlastní zpracování 2011.  

2.1 Strategie regionálního rozvoje 

Od roku 1994 byl z důvodu zajištění regionální podstaty vznesen 

poţadavek, aby projekty financované ze strukturálních fondů vyplývaly 

z příslušných strategických dokumentů.
29

 Pro regionální oblast politiky 

soudrţnosti v rámci České republiky je výchozím podkladem Strategie 

                                                 
28

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ročenky. [online]. 2011. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: 

<http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas>. 
29

 WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování, 2008. 
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regionálního rozvoje.
30

 Aktuální strategie pro období 2007 – 2013 byla schválena 

usnesením Vlády ČR 17. května 2006.
31

 

Jak jiţ vyplývá ze samotného názvu dokumentu, na základě Strategie 

regionálního rozvoje jsou stanoveny základní regionální strategie. Poměrná část 

dokumentu se věnuje popisu výchozí situace České republiky  (rok 2006), ať uţ 

globálně nebo v rámci konkrétních regionů, z hlediska ekonomického, 

demografického, geografického, ale také sociálního. Jsou zde obsaţeny 

informace o porodnosti, migraci, vzdělání, zaměstnanosti, dále také kriminalitě, 

chudobě, krajinném rázu, informace o ţivotním prostředí, cestovním ruchu a 

další. Pozornost Strategie regionálního rozvoje se upnula také na veřejnou 

správu.  

Ke kaţdé hodnocené oblasti jsou dána doporučení týkající se budoucího 

vývoje, který by měl vést k  rozvoji jednotlivých oblastí a v  konečném důsledků 

tedy k rozvoji samotných regionů.Veškeré zhodnocené atributy jsou následně 

stručně shrnuty ve SWOT analýze, která představuje základ pro formulaci 

navrhovaných rozvojových priorit.  

Součástí Strategie regionálního rozvoje je Strategický rámec, který 

definuje: na jaké pozici z  hlediska EU se Česká republika nachází; vizi, kam by 

chtěla dospět; globální cíl, kterým je vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj 

regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva
32

; a 

prioritní oblasti, kterých se regionální rozvoj bude drţet, které bude sledovat.  

Souhrnně řečeno: Strategie regionálního rozvoje formuluje cíle, kterých 

chce Česká republika dosáhnout, problémové okruhy a  také priority, které je 

třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v  České 

republice. Důleţitou součástí je definování vybraných možností uplatnění 

jednotlivých nástrojů v rámci implementace národní regionální politiky při 

                                                 
30

 MINISTERSTVO PRO MSÍTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 

2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-

71af-428c-9f77-0e327e77504d>. 
31

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 

2007-2013. [online]. 2010. [cit. 2011-02-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-

2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro>. 
32

 MINISTERSTVO PRO MSÍTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 

2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-

71af-428c-9f77-0e327e77504d>. 

http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro
http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro
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přípravě a realizaci čerpání prostředků z evropských fondů.
33

 Jedním z prostředků 

financování aktivit vyplývajících z  této strategie jsou strukturální fondy a 

operační programy, které jsou ze právě strukturálních fondů financovány.
 34

 

 

V oblasti politiky soudržnosti je Strategie regionálního rozvoje výchozím 

vstupním podkladem pro regionální dimenzi   základních programových 

dokumentů na národní úrovni – „Národního rozvojového plánu" a „Národního 

strategického referenčního rámce“.
35

  

2.2 Národní strategický referenční rámec, Národní rozvojový 

plán 

V každé zemi je čerpání evropské pomoci ze strukturálních fondů upraveno 

národními, strategickými a implementačními dokumenty .
36

 Hierarchicky nejvýše 

jsou pro všechny země EU Cíle Evropské komise. Pro Českou republiku dále 

následuje Národní rozvojový plán  (NRP), Národní strategický referenční rámec 

(NSRR), jednotlivé operační programy a nakonec implementační dokumenty.
37

 

 Přípravu České republiky na programovací  období 2007 – 2013 včetně 

zpracování NSRR a NRP  zaštíťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj . Toto ve 

spolupráci s rozličnými institucemi nastavilo pravidla pro výběr projektů, které 

probíhají na základě konzultací právě se spolupracujícími institucemi. Jejich 

spolupráce spočívá také v  organizování seminářů a školení, prostřednictvím 

kterých jsou široké veřejnosti představovány konkrétní operační programy. Mezi 

tyto partnerské instituce se řadí např. Hospodářská komora, Český statistický  

                                                 
33

 MINISTERSTVO PRO MSÍTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 

2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-

71af-428c-9f77-0e327e77504d>. 
34

 MINISTERSTVO PRO MSÍTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 

2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-

71af-428c-9f77-0e327e77504d>. 
35

 MINISTERSTVO PRO MSÍTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje České republiky. [online]. 

2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-

71af-428c-9f77-0e327e77504d>. 
36

 BROWN, L. Doporučení k efektivnímu a průhlednému uţívání a čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů, 2007,  str. 13. 
37

 BROWN, L. Doporučení k efektivnímu a průhlednému uţívání a čerpání prostředků ze strukturálních 

fondů, 2007. 
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úřad, Svaz města a obcí, nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro výzkum 

a vývoj, Svaz průmyslu a dopravy.
38

 

Národní rozvojový plán je základní dokument České republiky nezbytný 

proto, aby byla oprávněna uplatňovat politiku hospodářské a sociální 

soudrţnosti. Definuje strategii rozvoje České republiky pro programovací období 

2007 – 2013. Jeho obsahem je strategie čerpání podpory ze strukturálních fondů. 

Popisuje a analyzuje současný stav a budoucí vývoj země v  hospodářské, 

sociální a politické oblasti,  a také definuje potřeby a cíle, které mají být 

naplněny. Součástí Národního rozvojového plánu jsou také návrhy operačních 

programů. Národní rozvojový plán představuje nejvýznamnější základ pro 

Národní strategický referenční rámec.
39

 

 Národní strategický referenční rámec je základem pro tematické a 

regionální programy.
40

 Byl přijat Evropskou komisí 27. července 2007.
41

 

Stanovuje základní strategii a prioritní oblasti, které mají být financovány 

z fondů Evropské unie.
42

  Jinak řečeno - definuje zvolené operační programy, 

prostřednictvím nichţ chce členský stát čerpat z  fondů EU.
43

  

Definice operačního programu se nachází v Hlavě III. Nařízení Rady č. 

1083/2006. Operační program představuje dokument předložený členským státem 

a přijatý Komisí, který stanoví strateg ii rozvoje s uceleným souborem priorit, jež 

má být prováděna s podporou některého fondů.
44

 

2.3 Čerpání ze strukturálních fondů  

V rámci finančního  řízení  strukturálních fondů je  kaţdému členskému státu 

podle předpisů EU dána povinnost zřídit své řídící a p latební orgány (toto platilo 

                                                 
38

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013. [online]. 

2010. [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff026898-

8d3e-48b5-b25f-c220d4355f11>. 
39

 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Národní rozvojový plán. [online]. 2010. [cit. 2011-02-13]. Dostupný 

z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/N/Narodni-rozvojovy-plan-%28NRP%29, 29.1.2011>. 
40

 BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika Evropské unie, 2009. 
41

 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU. [online]. 2010. [cit. 2011-02-13]. Dostupný 

z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-

politika-EU>. 
42

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Národní strategický referenční rámec. [online]. 2010. [cit. 

2011-01-25]. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/Strukturalni-fondy/Programovaci-obdobi-2007-

2013/Koncepce-Strategie/Narodni-strategicky-referencni-ramec>. 
43

 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich vyuţívání, 2009. 
44

 BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika Evropské unie, 2009, str. 53. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/N/Narodni-rozvojovy-plan-%28NRP%29
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
http://www.mmr.cz/Strukturalni-fondy/Programovaci-obdobi-2007-2013/Koncepce-Strategie/Narodni-strategicky-referencni-ramec
http://www.mmr.cz/Strukturalni-fondy/Programovaci-obdobi-2007-2013/Koncepce-Strategie/Narodni-strategicky-referencni-ramec


 

15 

jak pro období 2000 - 2006, tak také období 2007  - 2013). Tyto předpisy hovoří 

především o tom, ţe finanční prostředky z  rozpočtů EU je moţno uskutečnit 

pouze prostřednictvím zmíněného platebního orgánu. Odpovědnost za realizaci 

ovšem nese právě Řídící orgán.  

Řídícími orgány jsou u nás jednotlivá ministerstva , která ve věci rozhodují 

podle cílového zaměření projektu.
45

 Řídícím orgánem u nás mohou být také 

regionální rady.
46

 Jejich povinností je zajistit kompletní informační systém, 

předkládat souhrnné údaje o pokroku, hlídat oprávněnost výdajů 

ze strukturálních fondů, a také potvrzovat správnost veškeré podkladové 

dokumentace. 

Platební orgány mají za povinnost spravovat  prostředky poskytnuté 

ze strukturálních fondů, vypracovávat a předkládat ţádosti o průběţné a konečné 

platby, zajišťovat, aby konečný příjemce obdrţel finanční prostředky bez 

zbytečného odkladu, ověřovat správnost výdajů a vracet nevyuţité prostředky.
47

 

Platebním orgánem v České republice je Ministerstvo financí (výkonem funkce 

je pověřen odbor Národního fondu
48

), které můţe delegovat některé své aktivity 

na tzv. platební jednotky, jenţ jsou zřizovány jednotlivými řídicími orgány, 

a tedy jednotlivými ministerstvy. Platební jednotky a řídící orgány  jsou od sebe 

však organizačně odděleny z důvodu zachování nezávislosti.
49

 

Důleţitou roli hraje také zprostředkující subjekt, který na základě dohody 

s Řídícím orgánem deleguje některé jeho funkce. Především zajišťuje činnosti 

jako je vyhlašování výzev, hodnocení a výběr ţádostí o spolufinancování 

projektů, monitoring, ale také hodnocení grantových projektů a kontrolu plateb .
50

 

Můţe jím být jak veřejný tak soukromý subjekt.  

Na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

ve znění pozdějších předpisů, je odpovědným  orgánem za celkovou přípravu 

a koordinaci v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které spolupracuje s  Evropským společenstvím v  této oblasti. Na jeho 

                                                 
45

 NOVOTNÍKOVÁ, H. Dotační receptář: Všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích, 2009. 
46

 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Slovník pojmů. [online]. 2010. [cit. 2011-01-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/a730173e-2de7-42ea-82f7-63704cc3e53f/R-%281%29>.  
47

 NOVOTNÍKOVÁ, H. Dotační receptář: Všechny dotace pohromadě v otázkách a odpovědích, 2009. 
48

 BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika Evropské unie, 2009. 
49

 BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální politika Evropské unie, 2009. 
50

 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich vyuţívání, 2009. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/a730173e-2de7-42ea-82f7-63704cc3e53f/R-%281%29
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bedrech spočívá vypracovávání programových dokumentů, realizace programů 

a vyhodnocování průběhu jejich plnění.  

Nejvyšším orgánem hospodářské a sociální soudrţnosti je Evropská 

komise. Mezi její pravomoci a zároveň povinnosti patří kontrola existence 

a fungování řídících a kontrolních systémů členských zemí, stanovování 

platebních lhůt, pozastavování plateb, a také kontrola úhrady předběţných 

plateb.
51

 

 

Česká republika a uchazeči o dotační financování postupně získávají 

zkušenosti s programy financovanými z  fondů Evropské unie již po jejich třetí 

generaci. Přesto tato oblast částečně pořád budí dojem disciplíny vyhrazené 

zasvěceným a u mnohých přetrvává nedůvěra a odstup.
52

  

2.4 Česká republika v předvstupním období 

Pro Českou republiku a stejně tak pro dalších devět států, které měly 

přistoupit k zemím EU v roce 2004, byly připraveny předvstupní pomocné 

nástroje, jejichţ cílem bylo připravit tyto státy na změn y související právě 

se vstupem mezi současnou E15. Mimo jiné šlo ale také o to naučit kandidátské 

státy pracovat se strukturální podporou. Třemi nejvýznamnějšími předvst upními 

nástroji byly PHARE, ISPA a SAPARD.  

PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring Their 

Economies) 

Fond PHARE, který byl zaloţen v  roce 1989, byl původně určen pouze pro 

Polsko a Maďarsko. Postupně z  něj ovšem začaly čerpat i ostatní kandidátské 

země. Původním záměrem bylo pomoci zemím bývalého východního bloku 

překlenout hospodářskou a politickou transformaci. Později se fond PHARE 

zaměřil na přípravu zemí k přistoupení do EU, a v poslední fázi se orientoval na 
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to, aby byly nově přistoupivší země schopny plně vyuţívat prostředků z  fondů 

Evropské unie.
53

 

Česká republika během 90. let získala z programu PHARE přibliţně 

70 milionů EUR na kaţdý rok. Od roku 2000 se výše finančních prostředků 

kaţdoročně zvyšovala (rok 2000 cca 100 mil. EUR, 2002 cca 104 mil. EUR, 

2003 cca 114 mil. EUR). Za dobu trvání programu PHARE Česká republika 

získala  celkem 1,034 mld. EUR .
54

 

 Podporu z předvstupního programu PHARE ve vztahu s  Českou 

republikou lze prezentovat na příkladu projektu Restrukturalizace ocelářského 

průmyslu, pro který byla čerpána podpora ve výši 500 tisíc EUR.
55

 V rámci 

tohoto projektu byla vypracována komplexní studie zaměřená 

na restrukturalizaci českého ocelářství včetně doporučení pro další aktivity 

v této oblasti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu .
56

   

ISPA (Intstrument for Structural Policies for Pre-accession) 

 Pomoc v rámci nástroje ISPA byla směrována k  podpoře investičních 

projektů zaměřených na zlepšení infrastruktury ţivotního prostředí a dopravy 

(podpora při výstavbách, rekonstrukcích národních sítí důleţitých pro 

hospodářský vývoj zemí). Tato pomoc spočívala také v  implementaci aquis 

communautaire právě v oblasti ţivotního prostředí a dopravy.
57

 

 V rámci nástroje ISPA bylo do konce srpna roku 2003 alokováno 244,297 

mil EUR, z toho na investice 242,404 mil. EUR.
58
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 Příklad, který je moţno uvést u tohoto programu se váţe k  městu Ostravě. 

V roce 2003 byl zahájen a v  roce 2005 ukončen projekt Rozšíření kanalizačního 

systému města Ostravy s podporou v hodnotě více neţ 16,5 mil.  EUR. Dále např. 

Zajištění standardů EU ve vodohospodářské soustavě Jiţní Čechy s podporou ve 

výši cca 135,5 tis. Kč, Ochrana vod povodí řeky Dyje s podporou  cca 

33,3 mil. EUR, Dostavba systému zásobování  pitnou vodou, odkanalizování 

a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti s podporou  necelých 13 mil. 

EUR.
59

 

SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural 

Development) 

 Předvstupní program SAPARD byl  určen pro oblast zemědělství 

a venkova, kdy bylo cílem vytvoření rámce pro trvale udrţitelné 

a konkurenceschopné zemědělství, a také podpoření hospodářského a sociálního 

rozvoje venkova. Stejně jako u programu ISPA i zde bylo nutno připravit 

kandidátské země na přijetí legislativy, zejména týkající se budoucího zapojení 

do Společné zemědělské politiky.
60

 

  Během tří let (2000 – 2003) získala Česká republika z  programu 

SAPARD přibliţně 66,1 milionů EUR.
61

 Projekty realizované v rámci programu 

SAPARD: Horská informační centra (instalace informačních boxů v horských 

obcích, zřízení nového informačního centra v Orlickém Záhoří, úprava veřejného 

prostranství v místech instalace boxů a zřízení veřejného přístupu na internet ),
62

 

Rekonstrukce ozdravného centra mikroregionu Království, Efektivní zpracování 

odpadu v mikroregionu (Hlinsko), Zřízení školního dopravního spoje a zvýšení 

dopravní obsluţnosti spádovou obcí (Městský úřad Úštěk), Sedlická krajka 

(vytvoření prostředí pro revitalizaci tradiční výroby sedlické krajky ), a další.
63
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2.5 Česká republika a strukturální fondy v období 2004-2006 

 Česká republika se do programovacího období 2000 - 2006 zapojila v jeho 

průběhu. V minulém programovacím období byly strukturální fondy tvořeny 

čtyřmi fondy (bliţší informace o konkrétních fondech viz. Příloha č. 4) : 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional 

Development Fund), 

 Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund), 

 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF – European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund), 

 Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG – Financial Instrument for Fisheries 

Guidance).
64

 

 

Stejně jako tomu je v současném programovacím období, i to minulé 

se zaměřilo na naplňování třech cílů:  

 

Cíl 1. Podpora rozvoje zaostávajících regionů  

 Tato podpora byla určena pro regiony jejichţ HDP bylo pod hranicí 75 % 

oproti průměru EU. V České republice se tato podmínka týkala všech regionů 

s výjimkou Prahy. Pro naplňování prvního cíle bylo vyuţito všech čtyř výše 

zmíněných strukturálních fondů.  

 

Cíl 2. Podpora oblastí potýkajících se s  restrukturalizací 

 Oblastmi, které se potýkaly s restrukturalizací a které byly zařazeny pod 

druhý cíl, byly oblasti sice nespadající pod úroveň 75 % HDP Evropského 

průměru, ovšem přesto vykazovaly vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, 

potýkaly se s problémy špatného ţivotního prostředí , a nebo měly nízkou úroveň 

školství.  

 Druhý cíl čerpal prostředky ze tří strukturálních fondů, a to  ERDF, ESF, 

FIFG. Oprávněným poţivatelem finančních prostředků v  tomto případě byla  

Praha. V období dvou let (tedy mezi lety 2004  - 2006) bylo právě pro Prahu 

vyčleněno přibliţně 70 milionů EUR, coţ v přepočtu činí asi 2,15 miliardy Kč .  
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Cíl 3. Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání  

 Tento cíl byl zaměřen na sniţování nezaměstnanosti. Finanční podpora, 

která byla čerpána pouze z  ESF, byla věnována na modernizaci politik a systémů 

vzdělávání (např. rekvalifikace, vzdělávání, školení).
65, 66

 

 Programové období 2004 - 2006 bylo pro Českou republiku velmi 

úspěšným. Z celkového počtu třinácti operačních programů bylo vyčerpáno deset 

programů svou alokaci na 100 %, všechny zbývající se pohybují nad 90 %. 

Celkově bylo v tomto období z evropských prostředků vyčerpáno 1 684,76 mil. 

EUR, což představuje 99,54 % z alokace přidělené ČR  v rámci strukturálních 

fondů pro programové období 2004  - 2006.
67

 

 Na konci září minulého roku byla Platebním a certifikačním orgánem 

za Českou republiku, kterým je Ministerstvo financí, odeslána závěrečná ţádost 

Evropské komisi o úhradu všech plateb za programové období 2004  - 2006. 

Příjemci dotací ze strukturálních fondů za toto období měli moţnost vyuţívat 

prostředky z těchto dotací aţ do poloviny roku 2009. Během posledního kvartálu 

roku 2010 musely být všechny programy uzavřeny. Tímto krokem došlo 

k uzavření programového období 2004  - 2006 ze strany České republiky.
68

 

 Ze čtyř moţných strukturálních fondů bylo v minulém období alokováno 

a také vyčerpáno nejvíce prostředků v rámci   Evropského fondu regionálního 

rozvoje. Co do poměru alokace a certifikace (tedy vyčerpání) určených 

prostředků byl ovšem nejlépe vyuţit Evropský sociální fond, nejméně bylo 

naopak certifikováno v České republice z Finančního nástroje na podporu 

rybolovu, kde se procento certifikace pohybovalo pouze mírně nad 90 %.
69
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2.6 Programové období 2007-2013 

V současné době probíhá strukturální politika na základě Národního 

strategického referenčního rámce 2007 – 2013. Přípravu České republiky na toto 

programové období sedmi let zaštíťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
70

 

V rámci tohoto programovacího období  bylo pro Českou republiku 

ze strukturálních fondů vyčleněno 26,69 miliard EUR, coţ v přepočtu činí 

přibliţně 730 miliard Kč.
71

 Tyto finance je moţno čerpat v rámci 26  operačních 

programů, které jsou rozděleny podle tři cílů politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti. Těmito cíli jsou: cíl konvergence, Evropská územní spolupráce, cíl 

regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.
72

 

Níţe uvedený graf (GRF 2.2) ukazuje procentuální ale také finanční 

rozdělení prostředků mezi jednotlivé cíle strukturální politiky v  programovacím 

období 2007 – 2013 na úrovni České republiky. Je patrné, ţe naprostá většina 

prostředků je určena pro naplňování I. cíle, tedy cíle konvergence. Další dva cíle 

jsou na tom v rámci přidělených prostředků velmi podobně.  

 

GRAF 2.2 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle strukturální politiky v ČR 

96,98%

1,46%1,56%

Cíl konvergence 730 mld. Kč

Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

11,73 mld. Kč

Evropská územní spolurpáce 10,98 mld. Kč

 

Zdroj: Fondy Evropské unie. 2010. Vlastní zpracování 2011.  
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2.6.1 Cíl: Konvergence 

 Oblast programů spadající pod cíl konvergence je zaměřena na podporu 

růstu zaměstnanosti a růstu ekonomik v  nejméně rozvinutých regionech. Čerpat 

finanční podporu v rámci konvergence jsou oprávněny ty regiony, jej ichţ HDP 

na obyvatele je niţší neţ 75 % průměru EU (stejně jako tomu bylo v  předchozím 

programovém období). Dále jsou však oprávněny také regiony s  tzv. statistickým 

efektem,
73

,
74

 čímţ je myšlen problém vyvolaný přistoupením nových členských 

států, jejichž ekonomická výkonnost je slabší, což reálně ovlivňuje výši 

sledovaného průměru EU.
75

  

Finance pro naplňování cíle konvergence plynou ze tří fondů, a to: 

Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudrţnosti.
76

  

V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony soudrţnosti 

s výjimkou Prahy.  Realizace regionální konvergence je uskutečňována 

na základě 15 operačních programů, které jsou rozděleny na programy tematické 

a regionální.
77

 

 

Regionální operační programy 

 

 Pro tuto část operačních programů bylo z  evropských fondů vyčleněno 

více neţ 4,5 mld. EUR. Všechny aktivity v  rámci regionálních operačních 

programů jsou financovány z  Evropského fondu regionálního rozvoje.  

Na úrovni regionální politiky došlo v  novém programovacím období 

k významné změně. Od Společného operačního programu, který  byl spravován 

centrálně, se přešlo ke správě na úrovni regionů soudrţnosti a vzniklo sedm 

regionálních operačních programů. Takto byl naplněn princip subsidiarity.  
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V rámci regionálních operačních programů mají regiony více prostoru pro 

nastavení vlastních rozvojových priorit podle svých individuálních konkrétních 

podmínek a potřeb.
78

 Kraje tímto krokem dostaly moţnost vytvářet programy šité 

na míru daných regionů.
79

 Na druhou stranu jsou s touto změnou vázány také 

vyšší administrativní náklady.
80

 

Regionální operační programy (dále jen ROP) jsou určeny k řešení 

problémů regionů soudrţnosti v  České republice, které se vyznačují rozdílnou 

ekonomickou situací (např. z hlediska míry nezaměstnanosti). Regiony 

soudrţnosti jsou zde tvořeny zpravidla spojením dvou krajů,  existují však 

výjimky. Jednou z výjimek je například region  soudrţnosti Severovýchod , kde se 

jedná o spojení dokonce tří krajů, a to Libereckého, Královehradeckého 

a Pardubického (sloţení jednotlivých regionů soudrţností viz. Příloha č. 2) .  

Následující tabulka (Tab. 2.2) zobrazuje rozdělení finančních prostředků 

v rámci sedmi ROP. Na programové období 2007  - 2013 byla pro ROP z fondů 

EU stanovena částka 4  659,03 mil. EUR.  

 

Tab. 2.2 Rozpočet regionálních operačních programů v období 2007 - 2013 

ROP 
Příspěvek EU 
(mil. EUR) 

Národní kofinancování 
(mil. EUR) 

Celkem(mil. 
EUR) Podíl 

Celkem na 
obyvatele 
(EUR) 

Střední Čechy 559,08 98,66 657,74 12,00% 527,2 

Jihozápad 619,65 109,35 729 13,30% 602,7 

Severozápad 745,91 131,63 877,54 16,00% 767,2 

Severovýchod 656,46 115,85 772,31 14,10% 511,5 

Jihovýchod 704,45 124,31 828,76 15,10% 497,2 

Střední Morava 657,39 116,01 773,4 14,10% 627,2 

Moravskoslezsko 716,09 126,37 842,46 15,40% 675,4 

celkem 4659,03 822,18 5481,21 100,00% 592,1 

Zdroj: JEDLIČKA, J. Velké srovnání Regionálních operačních programů. 2010. Vlastní zpracování 2011. 
 

V rámci ROP existuje pět prioritních os, pod které jsou konkrétněji 

zařazeny podporované oblasti či  projekty. Z uvedeného grafu (GRAF 2.3) je 

patrné, ţe rozpočtově nejvýznamnější poloţkou je rozvoj měst a obcí a následuje 
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dopravní obsluţnost. Lze konstatovat, ţe jednotlivé ROP se od sebe svými 

prioritami výrazně neliší. To svědčí o poměrné homogenitě regionů České 

republiky, která i vzhledem k tuzemské geografické poloze, přírodním podmínkám 

či urbánnímu rozvoji není až tak překvapivá.
81

 

 

 
GRAF 2.3 Priority jednotlivých operačních programů v % celkové alokace 

 

 

Zdroj: JEDLIČKA, Jan. Velké srovnání Regionálních operačních programů. [online]. 2010. [cit. 2011-01-

26]. Dostupný z WWW:<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/EUSpA_SrovnaniROPu.pdf?arch

ivePage=EUspec_archive&navid=nav00202_eu_spec_analyzy>. 

Pro přiblíţení, co je financováno v  rámci ROP, slouţí následující výčet. 

Podporovanými projekty jsou například: modernizace a fyzická obnova škol 

včetně vybavení; zvyšování atraktivity venkovských obcí (např. zachování 

venkovského kulturního dědictví); rekonstrukce, modernizace a výstavba 

dětských hřišť; revitalizace, modernizace,  zatraktivnění a doplnění chybějící technické a 

občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických památek; 

rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy; rozvoj a budování 

regionálních cyklostezek; podpora realizace marketingových akcí na podporu rozvoje 

cestovního ruchu a lázeňství; revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a 

průmyslových památek, atd.
82 
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Tematické operační programy 

 

 Pro období 2007 – 2013 existuje osm tematických operačních programů, 

z nichţ kaţdý je specificky zaměřen. Stejně jako regionální operační programy 

jsou i ty tematické zaměřeny na celé území České republiky vyjma Prahy.
 83

  

Tematickými operačními programy jsou:   

 Integrovaný operační program (IOP) 

Pod IOP patří činnosti podporující rozvoj v  informačních technologiích  ve 

veřejné správě, sluţby v  oblastech sociální integrace, také v  oblastech veřejného 

zdraví a zaměstnanosti. Dále sem patří národní podpora cestovního ruchu 

a vyuţití kulturního bohatství. Celková alokace IOP činí 1 582,4 mil  EUR.
84

 

Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj.
85

 

 OP Podnikání a inovace (OPPI) 

Pro tento OP je ze strukturálních fondů (konkrétně z  ERDF) vyčleněno 

3,04 mld. EUR. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru 

průmyslu a sluţeb a rozvoj podnikání, udrţení zajímavého prostředí pro 

investory, podpora inovací, podpora poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje , 

a v neposlední řadě podpora podnikání jako takového. Řídícím orgánem OPPI 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
86

 

 OP Ţivotní prostředí  (OPŢP) 

Je zaměřen na ochranu a zlepšování ţivotního prostředí. Přispívá ke 

zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového 

znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a 

budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
87

 Částka vyčleněná ze 

strukturálních fondů pro OPŢP je 4,92 mld. EUR (18,4 % z  veškerých finančních 
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prostředků poskytnutých v rámci strukturálních fondů pro ČR). Řídícím orgánem 

OPŢP je Ministerstvo ţivotního prostředí.
88

 

 OP Doprava (OPD) 

Operační program doprava je zaměřen na podporu transevropských sítí a 

to formou podpory investičních projektů v  dopravě. OPD pohlcuje více neţ 21 % 

veškerých finančních prostředků pro Českou republiku z  fondů EU. Řídícím 

orgánem pro tento program je Ministerstvo dopravy.
89

 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (OPVK) 

Tematický program OPVK podporuje rozvoj lidských zdrojů 

prostřednictvím modernizace všech stupňů vzdělávání a jeho rozmanitých forem. 

Pod tento OP spadá také podpora výzkumu a vývoje.  Z fondů EU je na něj 

vyčleněno 1,83 mld. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy.
90

  

 OP Výzkum a vývoj pro inovace  (OPVVI) 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování 

výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se 

soukromým sektorem.
91

 Tato podpora spočívá např. v  modernizaci vybavení 

výzkumných pracovišť. Částka určena pro OPVVI je 2  070,68 mil. EUR. Řídícím 

orgánem je stejně jako u OPVK Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy .
92

 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  (OPLZZ) 

Hlavním cílem OPLZZ je zvýšení zaměstnanosti především formou aktivní 

politiky zaměstnanosti, a také zvýšení zaměstnatelnosti (např. rekvalifikace) 

na průměr 15 nejlepších zemí EU. OPLZZ dále podporuje vytváření rovných 

podmínek a příleţitosti na trhu práce, začlenění osob sociálně vyloučených, 
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podporuje profesní vzdělání na úrovni zaměstnavatele, ale také např. zvyšování 

kvality veřejné správy. Pro tento OP je z  fondů EU vyčleněna částka 1,84 mld. 

EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
93,94 

 OP Technická pomoc  (OPTP) 

Z OPTP je poskytována finanční podpora určena  k pokrytí nákladů řízení, 

monitorování, kontroly, analýzy a poskytování informací v  rámci realizace 

současné strukturální politiky. Technická podpora je součástí kaţdého 

operačního programu.
95

 Řídícím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Finanční částka pro OPTP je 0,29 mld. EUR (souhrn z  fondů EU a ze 

státního rozpočtu).
96

 

2.6.2 Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 V rámci tohoto cíle jsou financovány regionální programy pro regiony 

a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v  průmyslových, 

městských a venkovských oblastech.
97

 Nespadají sem regiony, které jsou zařazeny 

pod cíl Konvergence (tzn. HDP regionu není menší neţ 75 % HDP Evropského 

průměru). Územně pod tento cíl patří regiony na úrovni NUTS 1 a 2.
98

 

 Finanční prostředky pro cíl Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost plynou z  Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 

sociálního fondu.
99

 

 Smyslem tohoto cíle je posílení konkurenceschopnosti, zvýšení 

zaměstnanosti a také celkové atraktivity regionů. V rámci posílení zmíněného 

existují prostředky jako např. investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj 
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inovací, rozvoj podnikání, ochrana ţivotního prostředí, usnadňování dostupnosti 

trhu práce a rovnost na trhu práce pro všechny osoby.
100

 

 Pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost patří:  

 Operační program Praha konkurenceschopnost  (OPPK), 

Tento OP je určen na podporu investičních projektů zaměřených 

především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu 

inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování 

životního prostředí v Praze.
101

 Řídícím orgánem v tomto případě je Magistrát 

hlavního města Prahy – obor fondů EU. Výše finanční podpora z  fondů EU činí 

pro OPPK bezmála 235 mil . EUR.
102

 

 Operační program (Praha) Adaptabilita (OPPA). 

Pod OPPA spadá financování podpory neinvestičních projektů, které jsou 

zaměřeny na vzdělávání, sociální integraci, dále na podporu rozvoje lidských 

zdrojů a zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji. Stejně jako je tomu u OPPK i zde 

je řídícím orgánem Magistrát hlavního města Prahy – obor fondů EU. Z fondů 

EU je pro tento OP vyčleněno více neţ 108 mil . EUR.
103

 

2.6.3 Cil: Evropská územní spolupráce 

 Poslední ze tří cílů současného programovacího období je zaměřen na 

posílení přeshraniční, národní i mezinárodní spolupráce. Tato spolupráce  můţe 

být zaměřena na výzkum, vývoj, informační společnost, ţivotní prostředí , ale 

také prevenci moţných rizik. Tento cíl je financován z  Evropského fondu 

regionální rozvoje.  

 Programy spadající pod cíl Evropské územní spolupráce se týkají regionů 

na úrovni NUTS 3 (kraje v  rámci ČR), které sousedí s  regiony jiného členského 
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státu. Hranicemi se také rozumí mořské hranice. V  tomto případě od sebe státy 

nesmí být vzdáleny více neţ 150 km.
 104

 

 Posledních devět z  šestadvaceti operačních programů, a tedy programů, 

které spadají práve pod cíl Evropská územní spolupráce, jsou : 

 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovensko, 

 OP Mezinárodní spolupráce,  

 OP Národní spolupráce,  

 Síťový OP ESPON 2013, 

 Síťový OP INTERACT II. 

 

Poslední dva operační programy pod sebe zahrnují všechny členské státy 

EU. Síťový OP EPSON 2013 navíc zahrnuje také kandidátské země  (Černá Hora, 

Chorvatsko, Island, Makedonie, Turecko)
105

, dále Norsko, Island, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko.
106

  

2.7 Situace k počátku roku 2011 

Následující výčet informací byl aktualizován v  rámci měsíční 

monitorovací zprávy k  5. lednu 2011 Národním orgánem pro koordinaci
107

. 

K počátku ledna roku 2011 bylo předloţeno na 43,5 tisíce ţádostí  

na individuální projekty a globální granty v  celkové hodnotě přes 900 mld. 

korun. Jak jiţ bylo zmíněno, pro Českou republiku bylo ze strukturálních fondů 

na programové období let 2007  - 2013 vyčleněno přibliţně 730 mld. Kč. 

To znamená, ţe kalkulace veškerých ţádostí aţ doposud představuje 123,3 %  
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celkové alokace Národního strategického referenčního rámce. Přehledně stav 

čerpání ze strukturálních fondů k  lednu 2011 ukazuje následující graf  (GRAF 

2.4). 

 

GRAF 2.4 Stav čerpání ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v 
mld. Kč k 5. lednu 2011 
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proplacené prostředky příjemcům

certif ikované (vyčerpané prostředky)

 

Zdroj: Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE. Měsíční monitorovací zpráva o čerpání z  fondů 

SF/FS a národních zdrojů. 2011. Vlastní zpracování 2011.  

 

Největší počet podaných ţádostí o čerpání finančních prostředků je na 

úrovni operačního programu Praha Adaptabilita, dále ROP Jihozápad a OP Praha 

Konkurenceschopnost. Nejniţší zájem je o OP Technická pomoc, OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz. GRAF 

2.5). 

 

GRAF 2.5 Procentuální vyjádření počtu podaných žádostí 
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Zdroj: Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE. Měsíční monitorovací zpráva o čerpání z  fondů 

SF/FS a národních zdrojů. 2011. Vlastní zpracování 2011.  
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Řídící orgány v rámci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

schválily bezmála 20 tisíc individuálních projektů a 66 globálních grantů , to celé 

v hodnotě cca 430 mld. Kč. Přepočtem na vyuţitá procenta z  hlediska alokace 

NSRR se jedná o 55,4 %. 

Vzhledem k pevně dané výši prostředků na jednotlivé operační programy 

jsou z hlediska dosavadních schválených projektů a grantů z  největší části 

vyčerpány prostředky na OP Doprava, OP Praha Konkurenceschopnost a OP 

Praha Adaptabilita.  Naopak OP Ţivotní prostředí je prozatím vyčerpán pouze 

z 16,3 % alokace, OP Výzkum a vývoj pro inovace z  27,3 % a OP Výzkum pro 

konkurenceschopnost z 39,9 %. Procentuální vyjádření je vyobrazeno 

v následujícím grafu (GRAF 2.6).  

 

GRAF 2.6 Procentuální vyjádření dosavadního čerpání finančních prostředků pro vybrané 
OP
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Zdroj: Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE. Měsíční monitorovací zpráva o čerpání z  fondů 

SF/FS a národních zdrojů. 2011. Vlastní zpracování 2011.  

 

Ke sledovanému datu, a tedy po 4 letech probíhajícího programovacího 

období 2007 - 2013, byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 204,6 mld. Kč , 

coţ znamená pouhých 26,2 % celkové alokace NSRR.  

Nejvíce finančních prostředků bylo doposud proplaceno v  rámci OP 

Doprava, ROP Severovýchod, ROP Jihovýchod, a naopak nejméně ve prospěch 

OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaného OP a OP Technická pomoc  

(procentuálně vyjádřeno viz GRAF 2.7) .
108
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GRAF 2.7 Objem proplacených prostředků v % 
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Zdroj: FONDY EVROPSKÉ UNIE. Měsíční monitorovací zpráva o čerpání z  fondů SF/FS a 

národních zdrojů. 2011. Vlastní zpracování 2011.  

 

Certifikované výdaje předložené EK jsou považovány za prostředky 

vyčerpané z celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. K 5. lednu 

2011 byly Platebním a certifikačním orgánem certifikovány výdaje v  celkové 

hodnotě 89,1 mld. Kč, což je 11,4 % celkové alokace NSRR.
109
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3 Dosavadní využití strukturálních fondů v rámci 

obce Rudná pod Pradědem 

Obec Rudná pod Pradědem se nachází na severovýchodě České republiky 

v podhůří Jeseníků a zasahuje do CHKO Jeseníky. Leţí v  centrální části okresu 

Bruntál, necelých 12 km od nejstaršího českého města, dnes okresního města, 

Bruntálu.
110

,
111

,
112

,
113

 Podle regionálního umístění spadá pod region soudrţnosti 

Moravskoslezsko.  

3.1 Region soudržnosti Moravskoslezsko 

 Region soudrţnosti Moravskoslezsko je tvořen pouze jedním krajem, a to 

krajem Moravskoslezským. Jeho rozloha činí 5  427 km
2
 (coţ činí přibliţně 7 % 

z celkové rozlohy ČR) a počet obyvatel je 1  247 tis. (3. nejlidnatější kraj v  ČR). 

Obyvatelé kraje/regionu jsou rozmístěni do sedmi okresů, konkrétněji mezi 259 

obcí a 41 měst. Přestoţe je počet obcí cca šestkrát větší neţ počet měst, 61 % 

obyvatel Moravskoslezského kraje bydlí ve  městech nad 20 tisíc obyvatel.
114

 

 Moravskoslezský kraj je svou povahou přírodní, ekonomickou i sociální 

značně nehomogenní.
115

 Zatímco Jeseníky a Beskydy jsou typickou turistickou a 

venkovskou oblastí, centrální část - Ostrava a Karviná -  je zaměřena 

                                                 
110

 OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM. Informace o obci. [online]. 2011. [cit. 2011-02-30]. Dostupný 

z WWW: <http://www.rudnapodpradedem.cz/>. 
111

 OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM. Geografie. [online]. 2011. [cit. 2011-02-30]. Dostupný z WWW: 

<http://www.rudnapodpradedem.cz/geografie/geografie.htm>. 
112

 MAPY.CZ. Rudná pod Pradědem. [online]. 2011. [cit. 2011-02-30]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@ss

s=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20R

udn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3

%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@

x=139914176@y=135750352@z=11>. 
113

 MĚSTO BRUTNÁL. Z historie Bruntálu. [online]. 2010. [cit. 2011-02-31]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mubruntal.cz/historie-mesta-bruntalu/d-934283/p1=14362>. 
114

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika Moravskoslezského kraje. [online]. 2011. [cit. 2011-02-

31]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje>. 
115

 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Region soudrţnosti Moravskoslezsko. [online]. 2010. [cit. 2011-02-31]. 

Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Operacni-programy/OP-

PRUMYSL-A-PODNIKANI/Dokumenty/Programovy-dokument-OP-Prumysl-a-podnikani/2-POPIS-

SEKTORU-PRUMYSLU---SOCIO-EKONOMICKA-ANALYZ/2-4-Regionalni-analyzy-prumyslu/2-4-6-

Region-soudrznosti--Moravskoslezsko- >. 

http://www.rudnapodpradedem.cz/
http://www.rudnapodpradedem.cz/geografie/geografie.htm
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@sss=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@x=139914176@y=135750352@z=11
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@sss=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@x=139914176@y=135750352@z=11
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@sss=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@x=139914176@y=135750352@z=11
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@sss=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@x=139914176@y=135750352@z=11
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=sr@ssq=Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem@sss=1@ssp=121379948_125398732_149199980_149073612@srq=route%28short%2Ctoll%29%3Aobec%20Rudn%C3%A1%20pod%20Prad%C4%9Bdem%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l%2C%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika%3EBrunt%C3%A1l@scrd=139774941,135785478,140053470,135688234,172582362@x=139914176@y=135750352@z=11
http://www.mubruntal.cz/historie-mesta-bruntalu/d-934283/p1=14362
http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/charakteristika_moravskoslezskeho_kraje


 

34 

průmyslově.
116

 Jiţ od 19. století aţ do současnosti patři tento kraj/region mezi 

nejvýznamnější průmyslové oblasti střední Evropy. Jeho odvětvová struktura 

však s sebou nese značné problémy související s restrukturalizací tohoto regionu, 

s řešením sociálních problémů zejména spojených s  výší nezaměstnanosti.  

 Co do nezaměstnanosti je na tom v  současné době nejlépe okres Frýdek-

Místek. Naopak nejhorší situace na trhu práce panuje v okresech Bruntál 

a Karviná.
 117

 

 Přesto (a moţná právě proto), ţe se Moravskoslezský kraj potýká 

s mnohými problémy, je jedním z významných realizátorů projektů 

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie . V minulém programovacím období 

pro roky 2004 – 2006 realizoval projekty ve výš i bezmála 500 milionů Kč.
118

  

3.2 Okres Bruntál 

Okres Bruntál je situován v severovýchodní části České republiky 

ve specifických podhorských a horských podmínkách. Sousedí s  okresy Olomouc, 

Opava, Šumperk a Jeseník. Jeho severní hranici tvoří státní hranice s  Polskou 

republikou v délce 86 km.
119

 Co do sektorového zařazení má okres Bruntál 

charakter průmyslově – zemědělské oblasti. Následující tabulka  (Tab. 3.1) uvádí 

základní údaje tohoto okresu.  

 

Tab. 3.1 Geografické a demografické údaje okresu Bruntál. 

 
 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad. 2011. Vlastní zpracování 2011.  
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Průměrný věk 40 
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Rozloha 1 536 km2 
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Okres Bruntál patří v současné době mezi města s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. Vyskytují se zde negativní jevy jako dlouhodobá 

nezaměstnanost, sniţující se ekonomický potenciál, nízká mzdová úroveň 

obyvatelstva v rámci České republiky, nízká vzdělanostní úroveň, nedostatečná 

regionální dopravní obsluţnost, zastaralost výrobních zařízení a technologií 

a další.  

K 31. prosinci 2010 byla míra nezaměstnanosti pro tento okres ve výši 

17,9 % (stav k 31.12.2009 15,4 %; míra nezaměstnanosti v  rámci celé ČR rok 

2010 9,6 %), coţ znamená nejvyšší míru nezaměstnanosti z hlediska 

okresů Moravskoslezského kraje pro rok 2010. Počet evidovaných uchazečů 

o zaměstnání byl pro stejné období 9 092 (stav k  31.12.2009 8 273). Těmito čísly 

se okres Bruntál zařadil na 2. místo mezi okresy České republiky  s nejvyšší 

mírou nezaměstnanosti. Na jedno volné pracovní místo zde připadá 39 uchazečů 

o zaměstnání (data k 31.12.2010). 

Nejobtíţnější situace z  hlediska mikroregionů co do nezaměstnanosti je 

v bruntálském okrese v mikroregionu Osoblaţsko. S  druhým nejhorším 

výsledkem následuje mikroregion Bruntál. Rudná pod Pradědem, která spadá 

právě pod  tento mikroregion, v  červnu roku 2010 evidovala 32 uchazečů 

o zaměstnání a její míra nezaměstnanosti činila 15,5 %.  O půl roku později tato 

čísla téměř dvojnásobně vzrostla. K  prosinci 2010 bylo v obci 57 uchazečů 

o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 27,5 %.  
120

 

3.3 Obec Rudná pod Pradědem 

Celková rozloha obce Rudné pod Pradědem činí 2 180 ha, přičemţ největší 

část je tvořena ornou půdou. Zastavěná plocha tvoří pouhých 16 ha, coţ 

v přepočtu na procenta činí přibliţně 0,7 % výměry obce.
121

 

Obec Rudná pod Pradědem se skládá ze dvou územních částí a to Staré 

a Nové Rudné.
122

 V minulosti se jednalo o dvě samostatné vesnice. Ke spojení 
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těchto dvou částí v jednu došlo v roce 1951, kdy přijala jméno Rudná pod 

Pradědem.
123

 Každá část má dnes odlišný charakter. Zatímco Stará Rudná je 

venkovským sídlem s výraznou obytnou a výrobně-zemědělskou funkcí, Nová 

Rudná je výhradně rekreační oblastí.
124

 

První historická zmínka o této obci sahá aţ do roku 1260, kdy byla její 

první část (Stará Rudná) zaloţena pod svým původním jménem, Alt Vogelzeifen 

(v překladu staré ptačí rýţoviště).
125

 Zaloţení vesnice předcházel nález zlaté rudy 

v Černém potoce, který obcí protéká, a vybudování rýţoviště.
126

 Svůj název tedy 

obdrţela právě podle dávného rýţoviště zlata, při kterém byla obec vybudována. 

Ptáci se v jejím názvu objevují z  údajně vysokého výskytu ptactva v  této 

lokalitě. 

 Po svou dlouhou historii měnila obec několikrát svou územní příslušnost. 

Písemná zmínka z roku 1377 hovoří o tom, ţe obec byla v  majetku šternberského 

šlechtice Kunila, který se také nechal titulovat pod jménem Kunil z  Rudné. 

Na samém počátku 15. století přešla obec do majetku vévody Jindřicha, majitele 

panství Krnov. Od roku 1445 patřila Rudná pod panství Bruntálské. 

 Těţba rudy, která byla po mnoho let zastavena, byla opět obnovena aţ 

v roce 1671 a trvala do poloviny 18. století. Od této doby jiţ těţba nebyla nikdy 

obnovena. 

Po osm staletí existence se v  obci opakovala období bídy, která byla  

způsobena zejména přírodními ţivly, jako byly povodně, které měly za následek 

opakovanou neúrodu, ale také poţáry znamenající značné újmy na majetku. Další 

přítěţí v historii obce a ţivotě místních obyvatel byly války nesoucí s sebou 

drancování obydlí, zabavování majetku, zdraţování potravin, atd.  

Pokrok ve zdejší oblasti byl velice pomalý, o čemţ svědčí fakt, ţe teprve 

v roce 1870 měli občané obce Rudné pod Pradědem moţnost  poprvé rozsvítit 

si pomocí petrolejové lampy. O tři roky později byla vystavěna okresní silnice 

a další pokrok následoval v  roce 1875 zřízením poštovní stanice. Na samém 

počátku 20. století (1901) byla na ţelezniční trať do nedaleké obce Malé 
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Morávky napojena i Stará Rudná. V  roce 1905 byla postavena a následně 

vysvěcena nová škola. V roce 1924 došlo ke spojení obce s okolním světem 

prostřednictvím  telefonní stanice a o čtyři roky později byl zaveden elektrický 

proud. 

Po konci II. světové války se v roce 1946 konaly první poválečné obecní 

volby. Jelikoţ více neţ 90 % obyvatelstva bylo tvořeno Němci, bylo oprávněno 

se těchto voleb zúčastnit pouze 24 místních občanů české národnosti. Se 17 hlasy 

vyhrála tehdejší Komunistická strana Československa.  

Odsun německých obyvatel z  obce započal 5. května 1946.  Celkem jich 

bylo z obce odsunuto 463.  Počátkem listopadu stejného roku byla dokončena 

první etapa dosídlení a zbývající neosídlené objekty převzalo do své správy 

Oblastní horské pastvinářské druţstvo. Taktéţ učinilo se 425 ha zemědělské 

půdy. V roce 1948 byl v obci vystavěn kravín pro 100 kusů dobytka, který 

funguje aţ dodnes a poskytuje zaměstnání přibliţně dvacítce zdejších obyvatel.   

Dnes je Rudná pod Pradědem stálým domovem pro 395 obyvatel. 

Následující tabulka obsahuje rozdělení obyvatelstva obce podle ekonomické 

aktivity a také místa zaměstnání k roku 2011 (Tab. č. 3.2). Z tabulky je patrné, 

ţe většina aktivního obyvatelstva obce pracuje mimo obec. Největší zastoupení 

pracujících je v Bruntále a jeho okolí .
127

 Aktuální záznamy z Administrativního 

registru ekonomických subjektů vypovídají o fungování 69 podnikatelských 

subjektů v rámci obce.
128

 

 

Tab. 3.2 Rozdělení obyv. na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní 

Ekonomicky 
neaktivní 

Důchodci Celkem 98 

Z toho pracující 5 

Děti 65 

Studenti středních škol  10 

Studenti středních odborných učilišť 7 

Studenti vysokých škol  a vyšších odborných škol  7 

Ekonomicky 
aktivní 

Matky na mateřské dovolené  17 

Zaměstnaní Rudná  29 

Zaměstnaní Bruntál a okolí  80 

Zaměstnaní mimo region  31 

Zaměstnaní zahraničí  2 

Nezaměstnaní 47 

Ostatní 2 

Zdroj: Evidence obyvatel Rudná pod Pradědem. 2011. Vlastní zpracování 2011.  
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 Co se týče občanské vybavenosti, velmi důleţitými pro zdejší občany jsou 

zejména mateřská a základní škola. Dále se v obci  kromě obecního úřadu 

nachází také knihovna, kulturní dům slouţící pro společenské akce (např. Den 

matek, Mikulášská nadílka, apod.), středisko volného času dětí a mládeţe 

a obchod s potravinami a drogistickým zboţím. Donedávna byla obyvatelům 

obce k dispozici také pobočka České pošty a ordinace obvodního lékaře, které 

byly k letošnímu roku zrušeny.
129

 

 Fotografie obce Rudná pod Pradědem, a to jak historické tak také 

současné, je moţno nalézt viz. Příloze č. 5. 

3.4 Získávání dotací z EU; administrace projektů 

 

Celý proces získávání dotací ze strukturálních fondů je velmi zdlouhavý 

a náročný, zejména v  oblasti administrativy. Technická, personální a finanční 

náročnost projektů financovaných ze strukturálních fondů postupně vede k  tomu, 

že zejména v případě neziskových organizací a obcí projekty předkládají pouze 

dlouhodobě stabilní organizace s dostatečnými kapacitami a rezervami (a to 

zejména finančními).
130

 Oproti předešlému období let 2004 – 2006 se situace pro 

moţné příjemce dotací ztíţila také z  důvodu navýšení počtu operačních 

programů.  

Zásadní částí celého procesu získávání dotací je vyhlášení  časově 

omezených výzev k předkládání projektů. Toto  je uskutečňováno jednotlivými  

Řídícími orgány operačních programů
131

 a zveřejňováno na webových stránkách 

operačních programů kaţdý třetí týden v měsíci. V souvislosti s tímto existuje 

dokument zveřejňovaný vţdy ke konkrétnímu měsíci (Přehled otevřených výzev), 

který poskytuje potenciálním ţadatelům základní přehled o aktuálních 

moţnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU , 

a současně obsahuje také základní kroky spojené s realizací projektů. Při těchto 
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výzvách má k dispozici ţadatel: jednotlivé oblasti podpory, datum zahájení 

a ukončení příjímání ţádostí,  typ oprávněného uţivatele, výši finančních 

prostředků věnovaných té které oblasti, a také odkaz na konkrétní webov é 

stránky patřící konkrétním oblastem podpory.
132

 

3.4.1 Základní kroky spojené s podáním žádosti o finanční podporu 

ze strukturálních fondů EU 

Samotnému vyhlášení výzev k  předkládání projektů ovšem předchází 

vypracování projektového záměru/projektu.
133

 Projekt je strukturovaný popis 

plánované činnosti v  předem určeném čase charakterizovaný výčtem a výší 

přijatelných nákladů, které je nutné vynaložit k  dosažení konkrétně stanovených 

výsledků činnosti.
134

 Dokládá, zda a jak realizace přispěje k  naplňování cílů 

patřičného operačního programu, a v konečném důsledků také k naplňování cílů 

evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti.
135

 Projekt by měl vţdy 

obsahovat: 

 Název vyjadřující jeho věcný záměr,  

 místo realizace, kterým je myšlen např. katastr, obec, apod.  

 zdůvodnění účelu podání projektu,  

 podrobný popis projektu (cíle, charakteristika dosavadních 

problémů a potřeb, SWOT analýza, vazba na priority a opatření 

příslušného OP, apod.), 

 zabezpečení projektu (analytické, alokační, organizační, finanční, 

technické a personální), 

 popis časové posloupnosti projektu (jednotlivé etapy realizace, 

finanční plán, očekávané efekty, apod.).
136
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Dalším krokem je nalezení příslušného operačního programu a s  ním 

související oblasti podpory pro vypracovaný projektový záměr. Na tento kro k 

navazuje zpracování a následné podání projektové ţádosti.
137

  

Projektové ţádosti se v současném programovacím období podávají 

elektronicky prostřednictvím programu Benefit 7. Kromě toho, ţe kaţdá ţádost 

musí být vyplněna srozumitelně a pečlivě, je především třeba dbát na to, aby 

bylo zřejmé, jakým způsobem bude dosaženo cílů projektu, jaké budou přínosy 

projektu a jak projekt přispívá k  dosažení cílů programu.
138

 Elektronická ţádost 

se dokládá také jednou kopií v  tištěné podobě.
139

 K ţádosti náleţí povinné 

přílohy, mezi které nejčastěji patří např. projektová dokumentace a nebo  územní 

rozhodnutí.
140

 

Hodnocení projektové ţádosti postupuje třemi koly. Bezprostředně po 

přijetí ţádosti probíhá kontrola úplnosti a formálních náleţitostí. Současně se 

hodnotí také přijatelnost předloţeného projektu vzhledem k  podmínkám 

operačního programu a celkově k  principům strukturální politiky EU.  

Po formální části hodnocení následuje expertní posouzení, které je 

prováděno nejméně dvěma nezávislými experty. Kritéria  hodnocení se dělí na 

subkritéria, a tato jsou bodována. Výsledek je průměrem hodnocení obou 

expertů. Tato fáze vede k  výběru ţádostí, které jsou následně doporučeny 

k financování. 

Doporučené ţádosti postupují k  výběrové komisi, která je v  rámci dané 

prioritní osy seřadí od nejlépe bodově ohodnocené aţ po nejméně bodově 

ohodnocenou. Oproti expertnímu posouzení jsou při výběrové komisi 

porovnávány jednotlivé ţádosti mezi sebou. Výběrová komise posoudí vhodnost 

všech projektových žádostí k  financování a vypracuje doporučení k  rozhodnutí 

řídícího orgánu.
141

 

Celý tento proces trvá přibliţně půl roku. Proto by měl ţadatel s  touto 

dobou počítat pro plánované zahájení realizace projektu. Pokud byla ţádost 
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schválena, je ţadatel spolu s písemným vyrozuměním informován o rozhodnutí a 

vyzván k uzavření grantové smlouvy, s níţ souvisí zřízení bankovního účtu.
142

 

 Pakliţe došlo ke schválení projektové ţádosti nastává samotná realizace 

projektu, při které je nutno dodrţovat veškeré platné postupy, které jsou 

obsaţeny mimo jiné také v  Příručce pro ţadatele. Po ukončení fyzické realizace 

projektu je na řadě podání ţádosti o platbu a předloţení monitorovací zprávy.
143

 

 

Podmínky, na které se váţe poskytnutí dotace a které je příjemce povinen 

splnit: 

 Plně a prokazatelně splnit účel, pro který je dotace  poskytnuta. 

 Při realizacích projektů financovaných ze SF je nutno se při veřejných 

zakázkách řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Prostřednictvím monitorovací zprávy předloţit Centru  regionálního 

rozvoje (dále jen CRR) pravdivé a úplné informace o průběhu realizace 

projektu, a tuto společně se ţádostí o platbu a vyúčtováním předloţí CRR 

do dvaceti pracovních dnů po ukončení realizace projektu.  

 Neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti související 

s realizací projektu, (stejně tak s  Rozhodnutím a Podmínkami).  

 Pokud dojde k odstoupení od projektu ze strany příjemce, bez zbytečného 

odkladu obeznámí s touto skutečností zastupující subjekt. V  případě 

vyplacení peněţních prostředků bude příjemce tímto zastupujícím 

subjektem vyzván k jejich  navrácení. 

 Nejpozději při předloţení závěrečné monitorovací zprávy  příjemce 

prokáţe naplnění účelu projektu a indikátorů, které jsou uvedeny 

v Rozhodnutí. 

 Příjemce je povinen zachovat výsledky projektu po dobu pěti let ode  dne 

ukončení realizace tohoto projektu.  

 Veškerá dokumentace související s  realizací projektu musí být uchovávána 

v souladu s čl. 90. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do roku 

2021, a nebo i déle, pokud to vyplývá z  českých právních předpisů. Toto 
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se týká také všech účetních dokladů, kdy kaţdý originální doklad musí 

obsahovat označení projektu.  

 Stejně tak do roku 2021 po ukončení projektu se váţe povinnost příjemce 

poskytovat poţadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (např. MVČR, CRR, MMR, MFČR, 

EK,..), a to za účelem ověřování plnění povinností (vyplývajících 

z Rozhodnutí a těchto podmínek) a k  provedení kontroly jim vytvářet 

patřičné podmínky a poskytnout jim součinnost. Příjemce zajišťuje 

součinnost také ze strany partnerů a dodavatelů, kteří se na realizaci 

projektu podíleli (netýká se jednorázového pořízení majetku 

v maloobchodě). 

 V rámci projektu je nutno vést oddělenou účetní evidenci v  souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších  zákonů. 

 Při realizaci projektu není moţno k  hrazení souvisejících výdajů 

ţádat/čerpat dotaci z  jiného operačního programu a ani jiných prostředků 

krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu.  

 Příjemce je povinen neprodleně oznámit MVČR, jestliţe v průběhu 

realizace projektu bude na jeho majetek zahájeno insolvenční řízení, 

příjemce vstoupí do likvidace , nebo bude statutární zástupce příjemce 

pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání příjemce, trestný čin hospodářský nebo proti 

majetku. Tato povinnost se vztahuje také na situaci, kdy dojde ke vzniku 

závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním 

pojišťovnám. 

 Povinností příjemce je také v  souladu s pravidly uvedenými v Příručce pro 

ţadatele a příjemce propagovat účast prostředků ze strukturálních fondů 

na financování projektu.  

 V případě, ţe dojde k nevyčerpání peněţních prostředků poskytnutých 

formou dotace, musí dojít k  navrácení nejpozději do 20 pracovních dnů od 

potvrzení přijetí výzvy MVČR k vrácení nevyčerpaných prostředků.
144
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Samotný finanční tok pokrytý strukturálními fondy je zaloţen na třech 

liniích. Prvním krokem je stanovení závazku EU a následné zaslání zálohové 

platby z Evropské komise platebnímu orgánu. Dále jsou zasílány průběţné platby 

a také platby konečného zůstatku z  Evropské komise platebnímu orgánu 

na základě ţádostí a certifikovaných výdajů (certifikaci provádí platební orgán). 

Posledním krokem je konečná platba prostřednictvím platební jednotky.
145

 

 V programovacím období 2007 - 2013 mají koneční příjemci finančních 

prostředků moţnost získat platbu kromě způsobu ex -post (zpětně proplacené 

uskutečněné výdaje) také způsobem ex-ante (předem stanovenou zálohou).
146

  

Co se týče míry financování jsou zavedeny určité limity určené podle 

jednotlivých cílů strukturální politiky. Pro cíl Konvergence a stejně tak pro cí l 

Evropská územní spolupráce je výše spolufinancování omezena mezi 75 a 85 %. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost má širší rozhraní , a to 50 aţ 

85 %.
147

 

3.5 Projekty financované ze strukturálních fondů v rámci obce 

Rudná pod Pradědem 

 Od roku 2006 aţ doposud byly v rámci obce  Rudná pod Pradědem čerpány 

finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro realizaci pěti následujících 

projektů:  

 Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem, 

 Zemí Děda Praděda, 

 Typový projekt CzechPOINT,  

 Veřejně prospěšné práce (VPP),  

 EU peníze školám.  

 

Projekty VPP, pracoviště CzechPOINT a také projekt EU peníze školám, 

jsou projekty celorepublikového rázu, ke kterým se jednotlivé obce v případě 

zájmu mohou připojit. Všechny projekty jsou konkrétněji popsány v následující 

textu.  
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3.5.1 Projekt Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem 

O realizaci projektu Nízkoprahového centra – Rudná pod Pradědem, bylo 

rozhodnuto Zastupitelstvem obce na jeho zasedání 8. dubna 2007.  Bezprostředně 

poté byla podepsána smlouva s  Českou spořitelnou a.s. o předfinancování 

projektu ve výši 700 tisíc korun a zřízen zvláštní účet.
148

 Ţádost o zafinancování 

projektu byla podána v polovině roku 2006.
149

 

Prostřednictvím realizace projektu Nízkoprahového centra  (dále jen NC) 

mělo být vytvořeno zázemí v  podobě vyplnění volného času mladých lidí a jejich 

integrace do smysluplných činností  a aktivit.
150

 Ještě v měsíci dubnu roku 2007 

byly započaty první rekonstrukční práce, na kterých se podíleli  i samotní občané 

obce. V místě, kde mělo centrum vzniknout (bývalá základní škola) , byla nutná 

celková rekonstrukce interiéru. V  rámci projektu mimo jiné proběhla výměna 

oken, rekonstrukce sociálního zázemí a podlah, výměna elektroinstalace 

a celkové přizpůsobení prostor k  plánovaným aktivitám.
151

 Pro řízení realizace 

projektu byl vytvořen realizační tým třinácti lidí: starosta obce, koordinátorka 

projektu, lektor projektu výtvarné činnosti, lektor projektu počítačového kurzu, 

administrátor/účetní projektu, poradce v  oblasti prevence sociálně patologických 

jevů a pět dobrovolníků z řad obyvatel obce Rudná pod Pradědem. Pro všechny 

členy týmu byla vymezena zodpovědnost za jednotlivé aktivity, přičemţ hlavním 

cílem bylo zabezpečení bezproblémového průběhu projektu.
152

  

 Realizace projektu byla zajištěna za pomoci třetí strany, která v  tomto 

vztahu působila coby mandantář
153

. Na jejích bedrech tedy spočívala celková 

koordinace projektu: kontrola uznatelnosti výdajů projektu, kontrola plat eb 

v rámci dotace, kontrola plnění Smlouvy o financování projektu, vypracování a 

předkládání pravidelných monitorovacích zpráv, příprava ţádosti o proplacení 
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výdajů projektu, atd. Obec Rudná pod Pradědem coby mandant měla na základě 

mandátní smlouvy poskytovat svou součinnost po celou dobu realizace 

projektu/platnosti smlouvy. Znamenalo to zejména zabezpečit aktivní spolupráci 

a také příslušnou dokumentaci, tak aby mohly být naplněny veškeré termíny 

(odevzdání). Funkci mandantáře v  tomto vztahu vykonávala firma Český projekt 

– poradenství, s.r.o. v zastoupení Ing. Alexandry Snopkové, coby manaţerky 

projektu.
154

 

Hlavním cílem projektu byla prevence před vznikem sociálně 

patologických jevů, v případě již vzniklých jevů jejich eliminace, a to v  regionu 

obce Rudná pod Pradědem. Specifickým cílem projektu jsou aktivity vedoucí 

k předcházení vzniku a šíření těchto sociálně patologických problémů 

ve společnosti.
155

 Konkrétně jsou těmito specifickými cíly následující aktivity 

a přínosy:  

 Prevence, zaměřená na osoby spojené s uţíváním drog, alkoholu, 

uchylující se k rasismu, agresivitě, vandalismu nebo také 

záškoláctví či šikaně.  

 Psychologické a protidrogové poradenství, jehoţ cílem je mimo jiné 

odstraňovat dopady negativního vlivu rodiny (např. citová 

deprivace, syndrom týraného dítěte, zneuţívání ţen) a společnosti.  

 Rozvoj počítačových znalostí a dovedností směřující k  prohloubení 

zájmu o výpočetní techniku, a také směřující ke zvýšení 

konkurenceschopnosti jednotlivých osob na trhu práce.
156

 K tomuto 

účelu slouţí zřízená počítačová učebna vybavená třemi počítači.
157

 

 Vzdělávací a aktivační sluţby, kterými jsou myšleny přednášky 

týkající se např. prevence uţívání drog, sociálních návyků, 

motivace hledání zaměstnání, atd.  

 Program zaměřený na rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti 

mladistvých. 
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 Vzdělávací aktivity: kurz keramiky, divadelní krouţek, kurz 

drátkování, tvorby svíček, malování na sklo, výtvarných technik, 

fotografický a počítačový kurz a kurz tvorby webových stránek.  

 Sportovní aktivity, mezi které patří jak outdoorové tak indoorové 

sporty a soutěţe.
158

 

 

 NC Rudná pod Pradědem svým vznikem vytvořilo také pracovní 

příleţitosti pro obyvatele obce.  Na půl úvazku v rámci dohody o provedení práce 

byla přijata osoba na pozici vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Toto 

místo bylo obsazeno dle podmínek Úřadu práce v  Bruntále. Dále na čtvrt úvazku 

dva lektoři činnosti NC, administrativní pracovník a koordinátorka projektu. 

Dohromady takto obec vytvořila 1,5 pracovního úvazku.
159

 

V rámci projektu bylo uzavřeno partnerství na  základě Dohod o uzavření 

partnerství mezi Obcí Rudná pod Pradědem coby ţadatelem a dvěma partnery – 

Pionýrskou skupinou Kopeček z  Olomouce a PONTISem Šumperk o.p.s.
160

 

Úlohou partnera, jeţ vyplývá ze smlouvy/dohody, je: propagovat realizovaný 

projekt; pomáhat s propagačními aktivitami projektu; organizačně se podílet 

na realizaci akce; poskytnout pomoc ţadateli s  realizací projektu dle svých 

moţností; postupovat při svých aktivitách v  souladu s projektem.
161

 

Slavnostní otevření nově vzniklého centra proběhlo 29. února 2008 

za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, zastupitelů obce a dalších 

pozvaných hostů. Do plného provozu bylo centrum uvedeno následujícího dne, 

tedy 1. března.
162

 První akcí konanou v prostorách centra bylo předvelikonoční 

malování kraslic a perníčků, které se zúčastnilo 38 občanů obce.
163

  

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, prostory NC nejsou určeny pouze 

k volnočasovým aktivitám, ale mají slouţit také k  pořádání besed a přednášek 
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vedoucích k předcházení sociopatologických jevů.
164

 První přednáška v tomto 

duchu se konala s Policií ČR záhy po otevření centra. Jednalo se o přednášku 

určenou především dětem a jejím tématem byly drogy.
165

 

Financování projektu NC  Rudná pod Pradědem proběhlo formou ex-post, 

tudíţ bylo na obci celý projekt zrealizovat , a taktéţ zafinancovat, a následně 

poţádat platební orgán (v tomto případě Moravskoslezský kraj) o proplacení. 

Obec se jakoţto konečný uţivatel podílela na financování projektu 10 % 

celkových uznatelných nákladů.
166

 Výše celkových uznatelných nákladů na tento 

projekt byla stanovena na 605 027 Kč.
167

 

Finanční prostředky určené pro NC byly čerpány v rámci Společného 

regionálního operačního programu.
168

 Společný regionální operační program 

(SROP) byl souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi 

z osmi regionů soudrţnosti, spadal pod programovací období 2004  - 2006.
169

 

Prioritou, kterou realizace NC měla naplnit, byl Rozvoj lidských zdrojů 

v regionech (opatření Podpora sociální integrace v  regionech).
170

  

Hlavním cílem SROP bylo dosáhnout udržitelného hospodářského růstu 

a růstu kvality života obyvatel regionů na základě stimulace nových 

ekonomických aktivit.
171

 Priorita Rozvoj lidských zdrojů v  regionech byla 

zaměřena na rozvoj sociální infrastruktury - zejména v oblasti sociální integrace, 

na projekty podporující  sociální integraci ohroţených skupin, a také na zlepšení 

administrativní kapacity místních a regionálních orgánů v rámci přípravy 

a realizace programů ze strukturálních fondů.
172
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 Každý poskytovatel dotace má zájem, aby se veřejnost vhodným způsobem 

dověděla o podpořených akcích, a proto vkládá do smlouvy s  příjemcem závazek, 

že tento bude informovat o tom, že jím realizovaný projekt byl podpořen 

dotačním programem poskytovatele .
173

 

 V souvislosti s projektem NC se obec Rudná pod Pradědem zavázala 

k těmto druhům publicity:  

 Vytvoření paměťové desky, která bude/je pevně zabudovaná při vchodu do 

centra. 

 Zpracování letáků, odpovídajících příslušnému programu a zahrnujících 

hlavní aspekty  vizuálního značení EU, popis EU a detaily projektu (tzn. 

kontaktní jméno, adresu, telefon, fax a e-mail). 

 Zpracování informačních plakátů.  

 Spolupráce s lokálními médii a PR.
174

 

 

3.5.2 Zemí Děda Praděda – Obec Rudná pod Pradědem 

 

V plánu obce Rudná pod Pradědem je v rámci dlouhodobého rozvoje 

podpořit propagaci přírodních krás Jeseníků a vyuţít ji pro rozvoj turismu, který 

by představoval oţivení v regionu.  Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem na 

svém zasedání ze dne 29. října 2008 schválilo podání ţádosti o dotaci 

z prostředků Euroregionu na vybudování turistického značení a odpočívadl a.
175

 

Tato ţádost byla schválena Euroregionálním řídícím výborem o necelý měsíc 

později dne 21. listopadu 2008. Na základě schválení bylo přistoupeno 

k uzavření smlouvy mezi správcem fondu Euroregionu Praděd (česká část) a  obcí 

Rudná pod Pradědem o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd 

v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR-PR.
176
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Realizace projektu byla stanovena od 1. ledna 2009 do 31. prosince stejného 

roku.
177

 

 OP Přeshraniční spolupráce představuje největší podporu EU pro 

regionální rozvoj ČR. Jak jiţ vyplývá z  názvu, tento program se týká 

pohraničních oblastí a jeho podpora směřuje k  projektům, které mají pozitivní 

dopad na území sousedního státu, usnadňují spolupráci příhraničních regionů, 

případně tzv. společné projekty (realizované po obou stranách hranice).
178

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodní části této kapitoly, obec Rudná pod 

Pradědem se nachází v blízkosti pohoří Jeseníků. Samotná obec a její okolí 

nabízí řadu zajímavých míst, které se  snaţila ve spolupráci s obcí Glogówek 

přiblíţit a zatraktivnit potenciálním návštěvníkům za pomocí finančních 

prostředků EU prostřednictvím realizace projektu Zemí Děda Praděda  – Obec 

Rudná pod Pradědem.
 179

  

V rámci projektu bylo zavedeno jednotné značení turistických atraktivit 

v obci a jejím okolí, cyklistických tras, běžkařských tras a lyžařských středisek 

v oblasti Hrubého Jeseníku , a to prostřednictvím velké informační mapy.  Tato 

mapa byla umístěna do centra obce , a společně s dvaceti směrovými ukazateli 

měla být nápomocna ke snadnější orientaci turistů – zejména českých a polských 

- ve zdejší oblasti.
180

  

Další části projektu bylo vyznačení turistické trasy Zemí Děda Praděda 

s propagací zajímavostí samotné obce Rudná pod Pradědem. Přípravou 

předkládaného projektu bylo uzavřeno partnerství mezi obcí Rudná pod 

Pradědem a zmíněnou polskou partnerskou obcí Glogówek o vytvoření souboru 

dvojjazyčných (česko-polských) informačních tabulí při turisticky zajímavých 

místech v rámci turistické trasy Zemí Děda Praděda. Ve spolupráci se třetím 
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partnerským subjektem, Slezským muzeem v  Opavě, byla konzultována textová 

náplň informačních tabulí.
181

  

Výsledkem této práce bylo vytvoření  deseti stanovišť v rámci obce Rudná 

pod Pradědem a jejího blízkého okolí , při kterých se nachází popisné tabule 

přibliţující konkrétní místa této lokality. První tabule, která je umístěna při  

vjezdu do obce (směr obec Malá Morávka), věnuje svůj text nejvyššímu vrcholu 

Jeseníků - Pradědu. Následující tabule přibliţuje historii obce Rudná pod 

Pradědem. Dalším cílem je Památník 50 let vlády císaře France Josefa 

a iniciátora zrušení poddanství Hanse Kudlicha, Kostel sv. Jana Křtitel, Socha 

sv. Jana Nepomuckého, oblast bývalých štol, památná lípa v  Nové Rudné, CHKO 

Jeseníky, hnízdiště netopýrů a štola pod Jelení cestou.
182

 Tato trasa je pro turisty 

vybavena také odpočinkovým místem s posezením, a to na křiţovatce dvou 

cyklistických tras, která vede po trase Malá Morávka, Stará Rudná, Světlá Hora 

a následně se napojují na cyklistické trasy, které vedou do Polska.
183

 Délka 

značené turistické trasy je 5 km.
184

 

Záměrem projektu bylo a je zvýšení propagace obce a jejího okolí 

prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního 

ruchu. Realizace má podpořit turistickou návštěvnost obce a také Jeseníků , 

a zlepšit tak ekonomický rozvoj v obci i přeshraniční oblasti. Specifickým cílem 

projektu je prodlouţení doby pobytu návštěvníků.
185

 

Hlavní cílovou skupinou, na kterou byl/je projekt zaměřen, jsou 

návštěvníci Rudné pod Pradědem a jejího okolí, převáţně pak ti, kteří chtějí čas 

strávený v této lokalitě vyuţít aktivně. Dále jsou to  také čeští a polští turisté, 

u nichţ se ve spojením s projektem počítá s nárůstem přibliţně o tři tisíce 

českých a pět set polských turistů ročně.  Konečně jsou cílovou skupinou také 

občané obce, kterým se měla vlivem naplnění projektu zvýšit ţivotní úroveň.
186
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V rámci propagace obce v návaznosti na tento projekt byla vytvořena 

turistická známka oblasti, leták o historii obce a turistický leták s informacemi 

o dané lokalitě (viz. Příloha č. 6). Taktéţ byly pro tento účel zřízeny webové 

odkazy na stránkách obce, kde je moţno nalézt mimo prezentaci se základními 

informacemi o obci a pohoří Jeseníků také moţnosti ubytování a trávení 

volného času.
187

 Propagační materiály byly rozmístěny do  informačních center 

Jeseníků a také v Polsku. 

Stejně jako tomu bylo při projektu Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem, 

i projekt Zemí Děda Praděda byl uskutečněn s vyuţitím sluţeb firmy Český projekt – 

poradenství, s.r.o.
 188

 Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činily 20 439,43 EUR. 

Finanční podpora na realizaci projektu byla čerpána z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika. Celková 

výše dotace z ERDF byla vyčíslena na 17 373 EUR. Tato částka tvořila 85 % 

konečných způsobilých výdajů projektu, dalších 15 % hradil stát v  podobě 

příspěvku z národních veřejných zdrojů (konkrétně jiné národní veřejné 

prostředky) a to ve výši 3  066,43 EUR.
189

  

 

3.5.3 Typový projekt CzechPOINT  

Typový projekt CzechPOINT je jedním z  projektů realizovaných v  rámci 

obce Rudná pod Pradědem a financovaných ze strukturálních fondů. Podstatou 

českého podacího ověřovacího informačního terminálu, a tedy CzechPOINTu, je 

sniţování byrokratické náročnosti pro občany. Slouţí jako asistované místo  

výkonu veřejné správy, umoţňující komunikaci se státem prostřednictvím 

jednoho místa.
190

 S tímto souvisí také jeho role ve vytváření rovných příleţitostí 

pro všechny občany včetně osob se zdravotním postiţením či osob 

znevýhodněných z hlediska geografického. Rozšiřováním pracovišť CzechPOINT 

tak vzniká všem stejná příleţitost ve vyuţití sluţeb veřejné správy.
191
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Oblast sluţeb CzechPOINT spadá pod Integrovaný operační program 

a sleduje prioritní osu „zavádění informačních a komunikačních technologií 

v územní veřejné správě“ (cíl Konvergence). 
192

  

K únoru roku 2011 bylo na území České republiky zřízeno jiţ 6 554 

pracovišť CzechPOINT, a vydáno na 4,5 milionů výstupů.
193

 Na území 

Moravskoslezského kraje funguje 320 těchto pracovišť, z  nichţ naprostá většina 

je zřízena na místě obecního úřadu.
194

 Stejně tak je tomu v případě obce Rudná 

pod Pradědem. 

Vlastní realizace projektu byla zahájena 1. prosince 2008 výběrem 

dodavatele technického vybavení. V  tomto případě se jednalo o výpočetní 

techniku, kterou dodala firma Mironet s.r.o., zvolená na základě předloţených 

nabídek. Administrace projektu byla zajištěna zaměstnanci obecního úřadu.
195

 

Ukončení projektu bylo naplánováno na 8. září následujícího roku.  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na profinancování projektu CzechPOINT 

bylo schváleno 15. září 2009 Ministerstvem vni tra. Dotace ze strukturálních 

fondů byla vyčíslena na 58 259 Kč. Finanční prostředky byly čerpány v  tomto 

případě z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byly určeny k pokrytí 85 % 

uznatelných nákladů. Zbývajících 15 % plynulo ze státního rozpočtu (10 281 

Kč).
196

 

V závěrečné zprávě (hodnotícím protokolu), která je součástí široké 

administrativy spojené s  čerpáním prostředků ze SF, je realizace projektu 

ohodnocena následujícím vyjádřením: Byl naplněn cíl projektu, a tedy rychlejší 

a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti prostřednictvím 

kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště CzechPOINT .
197
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Publicita tohoto projektu byla zajištěna označením technického vybavení 

samolepkami se symboly Integrovaného operačního programu, EU a o finanční 

spolupráci EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj .
198

 

3.5.4 Veřejně prospěšné práce 

Obec Rudná pod Pradědem je opakovaným příjemcem příspěvků  

na mzdové náklady související  s vytváření pracovních příleţitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací. Tato činnost je spolufinancována z  Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu  a vychází z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost.
199,200

 

Realizace projektu veřejně prospěšných prací započala v  České republice 

jiţ v roce 2008, v době vzniku prvních dohod o vytvoření pracovních příleţitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací  (dále jen VPP). Tyto dohody jsou uzavírány 

jednotlivými úřady práce v  souladu s pravidly ESF a se zákonem o 

zaměstnanosti. V rámci VPP jsou přitom vykonávány různé činnosti, které splňují 

charakter veřejné prospěšnosti (úklidové práce v obcích, údržba veřejných budov 

a komunikací, práce v obecních lesích, charitativní práce, ekologické práce, 

práce sociálního charakteru, práce kulturního charakteru, práce na veřejných 

sportovištích atd.).
201

 Jedná se o časově omezené pracovní příleţitosti.  

Účelem projektu VPP je obecně podpora zaměstnání a současné zvýšení 

zaměstnatelnosti uchazečů  o zaměstnání, kteří spadají do  skupiny uchazečů o 

zaměstnání se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání.
202

 Zákon o 

zaměstnanosti uvádí, ţe: Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče 

uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z 

jiných vážných důvodů potřebují.
203

 Jsou zde myšleny např. fyzické osoby se 
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zdravotním postiţením, fyzické osoby do 20 let věku, nebo naopak starší 50 let, 

nebo těhotné ţeny
204

 Projekt tak umožňuje obnovit a získat pracovní návyky a 

může taktéž do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně 

patologických jevů a napomáhat sociálně nepřizpůsobivým osobám integrovat se 

do společnosti.
205

 

Obec jakoţto zaměstnavatel uzavírá s  příslušným úřadem práce Dohodu 

o vytvoření pracovních příleţitostí v  rámci VPP a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Tato 

dohoda vychází z § 112 a § 119 zákona č. 435/2004 Sb., o  zaměstnanosti ve 

znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., 

kterou se tento zákon provádí . 

Touto dohodou se obec Rudná pod Pradědem zavazuje, ţe vytvořená 

pracovní místa budou obsazována výhradně uchazeči o zaměstnání, které ÚP 

doporučí a se kterými bude uzavřena smlouva na dobu určitou (nejdéle do 

31. října daného roku). Naopak ÚP se zavazuje poskytovat zaměstnavateli 

příspěvek ve výši skutečně vynaloţených mzdových nákladů na tyto zaměstnance 

a to včetně sociálního a zdravotního pojištění.  I v tomto případě je poměr 

finančních prostředků rozdělen do poměru 85:15.  Maximální měsíční výše 

příspěvku na jednoho pracovníka je však omezena na částku 10 800 Kč (situace 

platná k roku 2010. Podmínky zaměstnávání v  rámci VPP jsou pro rok 2011 

změněny – viz. IV. kapitola). 

Na základě uzavřené dohody je zaměstnavatel (v tomto případě obec)  

povinen spolupracovat s ÚP na zajištění publicity ESF, a dále je povinen 

poskytnout ÚP součinnost, a to v  podobě měsíčních výkazů mzdových nákladů , 

či jakýchkoli doplňujících informací souvisejících s poskytnutím příspěvku, 

a také při vytvoření vhodných podmínek k  provedení kontroly všech dokladů 

vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrola je prováděna pověřenými 

osobami úřadu práce, územními finančními orgány oprávněnými k výkonu 

kontrol a MPSV. Oprávněnými orgány jsou ovšem také např. MFČR, NKÚ, EK 

a Evropský účetní dvůr. 
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Obec Rudná pod Pradědem při VPP zaměstnává přednostně vlastní 

obyvatele, a to většinou na dobu jednoho roku, minimálně šesti měsíců.
206

 Pro 

rok 2008 bylo v obci Rudná pod Pradědem v  rámci VPP zaměstnáno 6 lidí.
207

 O 

rok později tomu bylo 11 a v roce 2010  dokonce touto cestou našlo pracovní 

uplatnění 13 osob.
208

 

3.5.5 EU peníze školám 

 Od roku 2009 aţ do roku 2012 mají základní školy v  ČR (mimo Prahu) 

moţnost ţádat zjednodušenou formou  o finanční podporu v rámci OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, ve kterém speciálně pro tento účel byla zavedena nová 

oblast podpory Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách. Vznikl 

tak projekt EU peníze školám, na který byla vyčleněna celková částka 4,5 

mld. Kč. Záměrem bylo zlepšení čtenářské a informační gramotnosti , cizích 

jazyků, vyuţívání informačních a komunikačních technologií, matematiky, 

přírodních věd, finanční gramotnosti a inkluzivního vzdělávání
209

. 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým 

vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových 

metodických pomůcek a učebních materiálů .
210

 Výuka se má stát více 

individuální, moderní a profesionální z  hlediska prevence neţádoucích 

vlivů.
211

,
212

 

 Jednoduchost čerpání spočívá ve 22  předepsaných šablonách, které 

připravilo Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy.  Tyto šablony se týkají 
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sedmi výše zmíněných oblastí vzdělávání, které jsou podle ministryně školství 

z dlouhodobého hlediska stěţejní.
213

 

 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem v rámci projektu 

EU peníze školám získala pro rok 2011 finanční podporu ve výši 360 tisíc Kč. 

Finanční prostředky mají být vyuţity k  nakoupení učebních materiálů 

a interaktivního vybavení. Touto cestou má ZŠ Rudná pod Pradědem snahu 

vyrovnat se školám městským a poskytnout místním dětem  nové metody 

vzdělávání.
214
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4 Šance a realita využití odpovídajících 

strukturálních fondů 

 Do konce současného sedmiletého programovacího období zbývají dva 

roky. Podle pravidla N + 2
215

, musí být veškeré závazky spojené s  čerpáním ze 

strukturálních fondů v rámci tohoto období splněny do konce roku 2015.
216

 Nyní, 

v polovině programovacího období  2007 – 2013, probíhají diskuse ohledně nové 

podoby politiky soudrţnosti, a to jak na evropské, tak i národní a  regionální 

úrovni.
217

    

4.1 Prostředky pro města a obce ČR 

 O tom, jak byly doposud vyuţívány prostředky plynoucí ze SF (případně 

Fondu soudrţnosti) v rámci České republiky, vypovídala podkapitola 2.7 Situace 

k počátku roku 2011. Jelikoţ se tato diplomová práce zabývá obcí Rudná pod 

Pradědem právě v souvislosti s dotacemi ze SF (či FS), je namístě  alespoň 

okrajově přiblíţit si čerpání také na úrovni obcí a měst. Pro obce a města jsou 

evropské fondy významnou příležitostí pro modernizaci infrastruktury, rozšíření 

služeb a zvýšení kvality života pro své občany.
218

 

 Fondem, který je z hlediska svého přínosu pro města a obce ten 

nejvýznamnější, je Evropský fond pro regionální rozvoj.  Vyplývá to 

ze zveřejněného Seznamu příjemců  prostředků z fondů EU. V letech 2008 aţ 

2011 města a obce České republiky získaly v  rámci alokace z tohoto fondu více 

neţ 30 mld. Kč, které pokryly realizaci na 6,4 tis. projektů. V přepočtu na 

procenta tvoří tedy projekty financované v rámci ERDF 72 % všech projektů 

realizovaných obcemi a městy v  tomto období. Přestoţe na obce připadá téměř o 

jeden tisíc více projektů, finance, které na své projekty čerpaly jsou 
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nesrovnatelně niţší, neţ finance, které byly alokovány městům.
219

  Důvodem 

tohoto ne/poměru je fakt, ţe obce oproti městům realizovaly projekty levnější.
220

 

 Podle zveřejněného Seznamu příjemců podpory z fondů EU z hlediska 

současného programovacího období uskutečnilo projekt financovaný 

strukturálními fondy na 80 % obcí.
 

Města si vedou ještě o něco lépe.
221

  

Nejaktivnější, co do získávání dotací , byly obecní samosprávní celky 

ve Středočeském kraji. Následoval kraj Pardubický, Jihomoravský a Olomoucký. 

Naopak nejméně příjemců bylo evidováno v  kraji Karlovarském, Ústeckém a 

Plzeňském.
222

 

 Celkově (včetně ERDF) bylo mezi léty 2008 – 2011 alokováno necelých 

356 mld. Kč, z toho částka pro města činila cca 34 mld. Kč a pro obce cca 

7,7 mld. Kč. Projekty měst a stejně tak obcí nejčastěji spadaly (nebo spadají) pod  

Integrovaný operační program . Na pomyslném druhém místě co do vyuţívání 

prostředků se umístil OP Ţivotní prostředí. Třetí nejvyuţívanější OP byl pro 

města OP Lidské zdroje a zaměstnanost  a pro obce ROP Moravskoslezsko. Co se 

týče projektů realizovaných z  ERDF, v obcích dominuje  typový projekt 

CzechPOINT, který byl zmíněn v  předchozí kapitole v rámci projektů 

realizovaných obcí Rudnou pod Pradědem.  

 Rozdělení alokovaných zdrojů mezi jednotlivými fondy (ERDF, ESF a FS) 

ukazuje graf (viz. GRAF č. 4.1). Z grafu je patrno, ţe – jak bylo uvedeno výše – 

největší část prostředků bylo přerozděleno v rámci ERDF. Naopak nejmenší 

podíl mezi fondy nese ESF s  částkou cca 1,41 mld. Kč. 

 K poslední aktualizaci Seznamu příjemců z  fondů EU bylo nejvíce 

prostředků obci a městy vyčerpáno v  rámci Fondu soudrţnosti (67,9 %). ERDF 

byl prozatím vyčerpán z  56 % a ESF pouze z 20 %.
223
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GRAF č. 4.1  Alokace prostředků z ERDF, ESF a FS v létech 2008 – 2011 v rámci měst a obcí 
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Zdroj: Fondy Evropské unie. Seznam podpory příjemců z  fondů EU. 2011. Vlastní zpracování 

2011. 

 

 Finanční prostředky plynoucí z dotací obecně nejsou pro obce a města 

nejlepším způsobem, jak pokrýt své potřeby. Obce a města však uplatňují 

pragmatický přístup, a pokud zde evropské zdroje jsou, využívají je .
224

 Tyto 

zdroje sice umoţňují svým příjemcům realizaci celé řady smysluplných projektů, 

je však otázkou, zda všechny projekty, které jsou realizovány za pomoc i peněz 

ze strukturálních fondů, jsou smysluplné. Specifickým problémem je, že aktivní 

obce (a jistě nejen obce) získávají opakovaně dotace a projevuje se tzv. 

multiplikační efekt („dobří se stávají ještě lepšími“). Panuje přesvědčení, že jsou 

v těchto případech často dotace pobírány na realizaci nesmyslných projektů 

neinvestičního charakteru, zatímco v  jiných obcích chybí podstatně menší částky 

na zajištění některých základních obslužných funkcí.
225
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Co města a obce očekávají od nového programovacího období nastiňuje 

v následujícím textu podkapitola 4.2.3 s názvem Města a obce ČR v  souvislosti 

s politikou soudrţnosti po roce 2013.  

4.2 Vývoj politiky soudržnosti po roce 2013 

Jak se bude vyvíjet další období po roce 2013, nastiňuje Pátá kohezní 

zpráva, vycházející ze Strategie Evropa 2020 z června 2010. Tato strategie 

představuje hlavní hospodářskou reformní agendu EU a určuje oblasti 

politických priorit a hlavní cíle, kterých má EU dosáhnout do roku 2020 .
226

 

Nahrazuje Lisabonskou strategii, která byla určena pro období do konce roku 

2010.
 227

 

V rámci České republiky byl připraven Akční plán pro naplňování 

národních cílů ČR stanovených v  rámci Strategie Evropa 2020, který se věnuje 

právě tématu budoucího vývoje EU jako celku a vývoje České republiky jako 

součástí tohoto celku. Výchozím je právě dokument Strategie Evropa 2020, 

na základě kterého jsou předurčeny také národní cíle České republiky.  

 Strategie Evropa 2020 vytyčuje následujících pět hlavních cílů:  

 Úsilí o dosaţení 75% zaměstnanosti ţen a muţů ve věku od 20 do 64 let. 

o Národní cíl ČR je dosaţení celkové míry zaměstnanosti na úrovni 

75 %. 

 Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj (investice do oblasti výzkumu 

a vývoje na úrovni 3 % HDP).  

o Národní cíl investic do výzkumu a vývoje by měl být na úrovni 

2,7 % HDP. 

 Sníţení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z  roku 1990. 

o Národním cílem jsou úspory spotřeby primárních energetických 

zdrojů. 

                                                 
226
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 Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování 

školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným 

terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %.
228

 

o Národní cíl je dosáhnout  poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve 

věku 30-34 let ve výši 32 %, a dále dosaţení poměru ţáků 

předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5  %. 

 Podpora sociálního začlenění (snaha sníţit chudobu/lidi ohroţené 

chudobou alespoň o 20 milionů). 

o Národním cílem je udržení hranice počtu osob ohrožených 

chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez 

zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008.
229

 Snahou ovšem 

bude sníţení počtu osob těchto skupin o 30 tisíc, coţ odpovídá 

15 % oproti současnému stavu.
230

 

 

V budoucnu má dojít k těsnějšímu propojení mezi politikou soudrţnosti 

a strategií Evropa 2020. Pátá kohezní zpráva hovoří o tom, ţe výslovné propojení 

politiky soudrţnosti se strategií Evropa 2020 nabízí významnou příleţitost   

nadále pomáhat chudším regionům EU dohnat zpoţdění, usnadnit koordinaci 

politik EU a učinit z  politiky soudrţnosti hlavní motor, který bude umoţňovat 

růst celé EU – a to i z hlediska kvality – a současně věnovat pozornost závaţným 

společenským problémům, jako je stárnutí obyvatelstva a změna klimatu. 

Celkově má dojít ke zvýšení přínosu politiky soudrţnosti, a to následujícím 

způsobem: 

 Posílení strategického plánování 

 Revize rozpočtu EU přinesla nový strategický programový přístup pro 

politiku soudrţnosti, který by měl směřovat právě k  uţší provázanosti 

jednotlivých politik. Cílem je moţnost splnění strategie Evropa 2020. Jednalo by 
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se o společný strategický rámec, smlouvu o partnerství pro rozvoj investice 

a operační programy.  

 Zvýšení tematické koncentrace 

Je nezbytné do budoucna zajistit, aby členské státy a regiony dokázaly 

soustředit unijní a vnitrostátní prostředky na malý počet priorit, jež odpovídají 

jejich specifickým problémům, s nimiž se potýkají.231 Jednalo by se tedy o 

situaci, kdy by státy a regiony, které obdrţí méně finančních prostředků, 

přizpůsobily tomuto své priority – tzn. přerozdělily tyto prostředky na dvě či tři 

priority. Na druhou stranu ty státy a regiony, které obdrţí větší část finančních 

prostředků, by si těchto priorit mohly stanovit více. Současně by měly existovat 

priority, které by byly povinné. 

 Zvýšení výkonnosti pomocí podmínek a pobídek  

Směrem k členským státům bude apelováno na to, aby provedly patřičné 

reformy, které jsou potřebné k  zajištění účinného vyuţívání finančních 

prostředků souvisejících s  politikou soudrţnosti. Jsou zde myšleny reformy např. 

z oblasti ochrany ţivotního prostředí, vzdělání či výzkumu a inovací.  

Dále by bylo prostřednictvím společného strategického rámce stanoveno 

několik klíčových principů, jimiţ by se financování řídilo. Jejich hlavním 

účelem by bylo pomáhat zemím a regionům vypořádat se s  problémy, které se 

v minulosti ukázaly jako obzvláště důležité pro uplatňování politiky 

soudržnosti232 (např. provádění konkrétních právních předpisů EU).  

V rámci této oblasti změn ve strukturální politice jsou dále navrţeny také 

konkrétní závazné podmínky uzavírané vţdy s  kaţdým státem nebo regionem 

na počátku programového cyklu, ale také rozšíření sankcí, reformy ověřování 

dodrţování zásad adicionality, ale také v  oblasti spolufinancování. Jeho výše by 
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měla být přehodnocena a případně odstupňována tak, aby lépe odrážela úroveň 

rozvoje, přidanou hodnotu EU, druhy opatření a př íjemce.233 

Nakonec jsou součástí také změny z  hlediska povzbuzení pokroku při 

plnění cílů strategie Evropa 2020 , a s ní souvisejících vnitrostátních cílů a úkolů. 

Mělo by se například jednat o výkonnostní  prémie (přidělení těm státům 

a regionům, které realizací programů nejvíce přispěly k  plnění cílů a úkolů).  

 Zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků 

Základem fungujícího systému monitorování a hodnocení jsou jasné 

a měřitelné cíle a ukazatele. Tyto je třeba jasně interpretovat, statisticky 

podloţit, a veškeré potřebné údaje mít moţnost rychle sesbírat a uveřejnit.  

Hodnocení by mělo ve větší míře vyuţívat metod podle mezinárodních 

standardů. Povinností by se mělo stát vypracovávání průběţného hodnocení 

kaţdého programu, protoţe se tímto způsobem zlepšuje transparentnost na úrovni 

EU a také celková kvalita hodnocení.  

 Podpora využívání nových finančních nástrojů 

Ke zlepšení nástrojů finančního inţenýrství pouţívaných v  rámci politiky 

soudrţnosti by se mohlo uvaţovat o opatřeních jako: vyjasnění a logické utřídění 

pravidel financování zaloţeného na grantech a pravidla upravující návratné 

formy; všeobecná finanční podpora firmám;  rozšíření rozsahu působnosti 

a navýšení objemu nástrojů finančního inţenýrství.  

 

 Všechny regiony a členské státy mají mít nárok využívat politiku 

soudržnosti a přizpůsobit si svou strategii jednotným způsobem svým osobitým 

přednostem a slabinám.234 Podpora by se stejně tak, jako je tomu nyní , i v novém 
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programovacím období měla odvíjet od vyspělosti jednotlivých regionů, a tedy 

od velikosti jejich HDP na obyvatele.235  

4.2.1 Česká republika a strukturální politika po roce 2013 

 Jiţ od loňského roku vznikají na úrovni České republiky potřebné 

dokumenty související s  následujícím vývojem strukturální politiky EU. 

Příkladem jsou dokumenty jako Východiska pozice ČR pro jednání o podobě 

kohezní politiky EU  po roce 2013 nebo  Základní návrh aktualizované Rámcové 

pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2013.  K  31. červnu tohoto 

roku je úkolem Ministerstva vnitra předloţit Vládě ČR aktualizovanou 

Rámcovou pozici, jenţ obsahuje odpovědi na 13 otázek uvedených v  Páté 

kohezní zprávě.
 236

 Cílem těchto dokumentů je shrnout základní teze pozice ČR 

ke klíčovým aspektům budoucí podoby kohezní politiky po roce 2013 .
237

 

 Mezi základní témata kohezní politiky EU z pohledu ČR patří: 

 Evropská přidaná hodnota kohezní politiky a vazba na Strategii Evropa 

2020, 

 architektura kohezní politiky, 

 kondicionality (podmíněnosti), 

 zjednodušeni modelu implementace . 

 

V rámci prvního bodu se Česká republika kloní k  podpoře silné kohezní 

politiky, která sehrává nezastupitelnou roli podporou méně vyspělých regionů 

a členských států
238

 a která je také významným nástrojem k  naplňování cílů 

Strategie Evropa 2020. Hlavní prioritou se má stát konkurenceschopnost. Tato je 
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v souvislosti se zaostalejšími regiony brána jako cesta k úspěšné konvergenci.  

Podle České republiky by mělo dojít ke koncentraci intervencí politiky 

soudrţnosti především směrem k  modernizaci ekonomiky, k rozvoji znalostního 

potenciálu společnosti a efektivní podpoře ţivotního  prostředí. Prostředky 

kohezní politiky by také měly směřovat mimo jiné na podporu systematického 

zvyšování efektivity institucí, kvality veřejných sluţeb a profesionalizaci veřejné 

správy. Také by měla být moţnost je vyuţít na dobudování a modernizaci 

základní infrastruktury jako předpokladu růstu a posilování 

konkurenceschopnosti.
239 

Co se týče architektury kohezní politiky, Česká republika podporuje např. 

současnou sedmiletou podobu programovacího období. Stejně tak je pro 

zachování podmínky 75% HDP v pozici k průměru EU pro způsobilost regionů 

cíle Konvergence, a 95% HDP jako podmínku pro čerpání z  Fondu soudrţnosti. 

V rámci cíle Konvergence by měl být minimálně zachován či dokonce navýšen 

poměr prostředků poskytovaných v  rámci politiky soudrţnosti. Česká republika 

také vyzdvihuje nutnost podpory hospodářsky vyspělých center 

v některých zaostalejších státech, která plní funkci růstového pólu pro ostatní 

regiony.
240 

Dalším tématem jsou kondicionality. Podle České republiky by měla být 

kondicionalita nástrojem vedoucím ke zvyšování efektivity politiky soudrţnosti. 

Společný strategický rámec by měl stanovit ke všem tematickým prioritám 

klíčové principy, kterými by se řídilo financování.  Současně by byl ovšem 

poskytnut dostatečný prostor pro přizpůsobení vnitrostátním a regionálním 

podmínkám. Na tomto základě by na začátku programového cyklu byla v 

programových dokumentech s  každým členským státem a/nebo regionem  sjednána 

konkrétní závazná podmíněnost pro oblasti přímo související s  kohezní 

politikou.241 Od plnění by se následně odvíjelo financování, ať uţ na začátku 
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programovacího období nebo v  průběhu hodnocení, na základě kterého Komise 

bude hodnotit pokrok při naplňování jednotlivých reforem.   

Poslední, které spadá pod základní témata z  pohledu České republiky, je  

zjednodušení modelu implementace. Pozitivně je ze strany České republiky 

vnímáno omezení mnoţství priorit, jenţ je popsáno výše na  úrovni Páté kohezní 

zprávy. Do budoucna by  v rámci politiky soudrţnosti obecně pozornost spíše 

neţ na správné postupy měla být zaměřena na výsledky související s  podporou. 

Taktéţ je Česká republika zastáncem sníţení administrativní náročnosti, větší 

flexibility či lépe řečeno adresnosti pravidel čerpání,   grantového schématu 

podpory, pouţívání účinných způsobů hodnocení kvali ty a hospodárnosti, 

a to zejména v oblasti územního plánování nebo výstavby.242 

4.2.2 Vize Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016 

V současné době se nacházíme přibliţně v  první třetině tohoto 

plánovaného období Moravskoslezského kraje. Dokument Vize 

Moravskoslezského kraje na léta 2009  - 2016 ve svých 70 stranách textu definuje 

rozvojovou vizi a také cíle, kterých by chtěl tento kraj dosáhnout, a současně 

navrhuje prostředky, prostřednictvím nichţ by měl k těmto cílů dojít.  Mezi 

těmito prostředky se nezřídka objevují právě programy a fondy strukturální 

politiky EU. 

 Základním rozvojovým dokumentem na národní úrovni je Strategie 

regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 – 2013.
243

  Při zpracování 

bylo také vycházeno z  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 K naplnění vize byly zvoleny tři základní oblasti rozvinuté o čtyři 

podoblasti, nebo-li směry, prostřednictvím nichţ se má strategický rozvoj kraje 

ubírat. Základními třemi oblastmi jsou: lidé, podnikání a území. Následně bylo 

určeno pět globálních cílů strategického rozvoje:  

1. Vytvářet konkurenceschopnou, inovačně zaloţenou ekonomiku, která 

poskytne obyvatelům Moravskoslezského kraje lepší příleţitosti.  
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2. Zajistit vysokou zaměstnanost a sociální začleňování – příleţitost pro 

všechny. 

3. Rozvíjet a podporovat vzdělanou společnost aktivních a sebevědomých 

obyvatel. 

4. Vytvářet kvalitní a kulturní prostředí, sluţby a infrastrukturu pro ţivot, 

práci a návštěvu.  

5. Prosazovat efektivní správu věcí veřejných.  

 

Globální cíle dále rozvíjejí specifické strategické  cíle, ve kterých jsou 

konkrétněji definovány kroky a projekty, prostřednictvím kterých má být 

naplňován rozvoj kraje. Jak jiţ bylo zmíněno, součásti jsou také zdroje 

financování, mezi nimiţ jsou zahrnuty operační programy a fondy strukturální 

politiky EU.  

Pro příklad je moţno uvést specifický strategický cíl vybudování 

špičkových center aplikovaného výzkumu, jehoţ nositelem je VŠB -TU Ostrava a 

zdrojem financování je OP Výzkum a vývoj pro inovace.
244

 

4.2.3 Města a obce ČR v souvislosti s politikou soudržnosti po roce 

2013 

 Na základě analýzy Ministerstva pro místní rozvoj  vznikl dokument 

(Analýza potřeb měst po roce 2013 z  hlediska budoucí kohezní politiky)  

o potřebách českých měst a obcí, které jsou spjaty s  novým obdobím politiky 

soudrţnosti. V současné době tvoří evropské dotace nejčastěji 1 – 5 % městských 

a obecních rozpočtů.
245

,
246

 Logicky vzniká zájem, aby tato část narůstala.  Města 
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by preferovala vyšší objemy dotačních prostředků, a to ve výši 5 – 10 % rozpočtů 

měst.
247

 

 Z hlediska budoucího čerpání finančních prostředků v rámci politiky 

soudrţnosti vyjádřila města potřebu zaměřit se zejména na podporu 

infrastruktury. Spadá sem především budování dopravní sí tě, úpravy veřejné 

prostranství a modernizace veřejné dopravy. V rámci ţivotního prostředí jsou to 

potřeby související s čištěním odpadních vod, úsporami energií, stále rostoucí 

význam získává trvale udrţitelný rozvoj. Pro města je současně velmi důleţitá 

konkurenceschopnost, prostřednictvím které si  udrţují stávající obyvatele, 

a zároveň lákají nové obyvatele a  investory. Nutné jsou tedy investice do 

vytváření nových příleţitosti jak pro investory, tak pro obyvatele (a to nejen ve 

smyslu zaměstnání, ale také ve smyslu volnočasových aktivit, turistických 

zajímavostí), modernizace veřejné správy, apod. Nezbytné je  také věnovat 

pozornost marketingové prezentaci.
248

 

Obce spatřují své největší potřeby do budoucna zejména v  sjednoceném 

přístupu k řešení problematiky venkova, dále v  dostatečném zabezpečení 

základních sluţeb pro venkovské obyvatelstvo,  v konkurenceschopném 

a krajinotvorném zemědělství a lesnictví. Neméně je pro obce podle analýzy 

potřeb po roce 2013 důleţitá podpora rozvoje různorodých ekonomických aktivit 

a stejně tak podnikání, a také spolupráce mezi malými obcemi ve všech úrovních 

venkovského ţivota. Obce stejně jako města by rády do budoucna zaměřily svou 

pozornost na budování dopravní infrastruktury a obsluţnosti, budování čistíren 

odpadních vod, ochranu přírody a modernizaci místní správy.
249

 

Velkým problémem pro obce i města je náročná byrokracie, která se jeví 

jako největší bariéra efektivního vyuţívání prostředků z  evropských fondů. 

Řešení, která se nabízejí jsou např.  sníţení počtu operačních programů, 
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sjednocení metodik a postupů, zjednodušení doprovodné legislativy  a formulářů 

a příruček. 

Jako vyhnutí se zadluţování, vzešel návrh zavedení tzv. limitek. Jednalo 

by se o otevřený účet v bance, ze kterého by byly peníze pro profinancování 

projektů odváděny přímo dodavatelům. Čerpání by bylo omezeno stanoveným 

limitem dotace.
250

  

 

4.3 Budoucnost obce Rudná pod Pradědem 

Obec Rudná pod Pradědem má za sebou úspěšnou realizaci několika 

projektů, pro které vyuţila moţnosti, jeţ nabízí politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti, a tedy moţnosti  čerpat finance ze strukturálních fondů. Přestoţe 

existuje i projekt, z jehoţ realizace sešlo (viz. kapitola 4.2.4), obec má v  plánu 

nadále i v budoucnu vyuţívat ve svůj prospěch  tyto prostředky, aby zlepšila svůj 

stávající stav a rozšířila moţnosti. Slovy starosty Rudné pod Pradědem si malé 

obce polepšily v tom, ţe se pro ně podmínky pro získávání dotací ze SF staly 

dostupnějšími, přestoţe stále velké problémy činí administrativní náročnost. 

„Jsme obec, která ročně pracuje s  rozpočtem okolo 4,5 – 5,0 mil, a tak je dobrá 

každá smysluplná pomoc,“ říká starosta obce Radoslav Tománek (rozhovor se 

starostou obce viz. Příloha č. 7).  

V současné době čeká obec Rudná pod Pradědem  na zhotovení  nového 

územního plánu obce, na základě kterého by mohla pokračovat ve svém rozvoji, 

a to ať uţ prostřednictvím vyuţívání dotací ze SF, či nikoli.  Tento nový územní 

plán obce je zpracováván ve spolupráci s Urbanistickým střediskem Ostrava.  

Územní plány jsou důleţitou dokumentací, nezbytnou pro další rozvoj 

obcí. Plní funkci regulační  a také motivační. Jedná se o zastupitelstvem 

schválený právní předpis.
251

 

Zadání zpracování územního plánu obce Rudná pod Pradědem bylo 

schváleno zastupitelstvem obce 31. srpna 2007.  Při zpracování územního plánu 
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musí obec respektovat Politiku územního rozvoje ČR, stejně tak respektovat 

nadřazenou územně plánovací dokumentaci - Územního plánu velkého územního 

celku Jeseníky, a v neposlední řadě také koncepční rozvojové materiály 

Moravskoslezského kraje (např. koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, 

koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, atd.).  

Do dokumentace územního plánu je na základě připomínek občanů a 

zastupitelů zakomponováván výhled obce na období 10 let. Tento koncept řeší 

urbanistický návrh obce a obsahuje návrh ploch pro výstavbu rodinných domů, 

domů občanské vybavenosti, ploch pro drobné podnikání, veřejnou zeleň a 

budování infrastruktury, která obci v některých částech chybí.   

Z minulého územního plánu  obce se nepodařilo realizovat výstavbu  

větrného parku o celkem devíti vrtulích a obec nadále počítá s moţnou 

výstavbou, která by přinesla  nemalá finanční aktiva tolik potřebné pro další 

rozvoj obce. Stejně tak je tomu v  případě realizace výstavby místní čističky 

odpadních vod, dosud nerealizovaný návrh vedení Vysokého Napětí 22 kV a 

vymezení územního systému ekologické stability (např. vybudování 

biokoridorů). Občané navrhli zapracovat do územního plánu dokumentace  

např. výstavby hřišť, odpočinkové zóny, hřbitova, vesnického muzea, malého 

lyţařského vleku, obnovení staré cesty pro účely cykloturistiky.
252

 

Následující text přibliţuje několik projektů, které jsou buď ve fázi 

konzultace či počáteční realizace. V  závěru kapitoly je jako případová studie 

popsán projekt vybudování vesnického muzea, který vychází z  vlastního návrhu, 

ale současně jsou pouţity také představy ze strany obce.  

4.3.1 Energetické úspory objektu Základní a Mateřské školy v Rudné 

pod Pradědem 

 V únoru 2010 obec Rudná pod Pradědem obdrţela kladné stanovisko 

z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje související se podáním ţádosti  o 

dotaci z OP Ţivotní prostředí  na realizaci projektu Energetické úspory objektu 

Základní a Mateřské školy v  Rudné pod Pradědem. O čtyři měsíce později bylo 

rozhodnuto Ministerstvem ţivotního prostředí o poskytnutí této dotace.  
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Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu ZŠ a MŠ Rudná 

pod Pradědem. Cílem tohoto projektu je sníţení spotřeby energií, ale také sníţení 

s tímto související produkce skleníkových plynů. Rekonstrukční práce na budově 

školy započaly jiţ začátkem března tohoto roku a jej ich ukončení se plánuje na 

podzim. Bezprostředně po dokončení prací by měla být zdejší škola a školka opět 

připravena k plnému vyuţití.
253

 

Ke sníţení energetických ztrát a zlepšení tepelně-izolačních vlastností 

budovy má dojít prostřednictvím zateplení obvodových stěn, výměny výplní 

oken a dveří a zateplení stropu pod půdními prostory. Rekonstrukční práce 

zajišťuje firma Mydlochova stavební s.r.o. na základě smlouvy o dílo.
254

  

Tento projekt spadá pod OP Ţivotní prostředí a vztahuje se k  prioritní ose 

Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. Plánované celkové způsobilé výdaje 

projektu jsou vyčísleny na 2  456 673 Kč.  Pokud se obci podaří splnit všechny 

podmínky, 85 % této částky bude hrazeno z Fondu soudrţnosti, 5 % činí 

příspěvek ze OP Ţivotního prostředí. Zbývajících 10 % (245 668 Kč) si plánuje 

uhradit zadavatel ze svých prostředků.
255

 

Celková administrace a realizace projektu je uskutečněna opět s  vyuţitím 

sluţeb  třetí strany. Mandatářem v  předchozích projektech (Zemí Děda Praděda, 

Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem) byla společnost Český projekt  – 

poradenství, s.r.o. Pro projekt revitalizace ZŠ a MŠ v  Rudné pod Pradědem byla 

vybrána firma IRBOS, s.r.o., sídlem Kostelec nad Orlicí.
256

 

Přestoţe realizace samotného projektu jiţ byla započata, zařadila jsem jej 

do kapitoly budoucího vyuţívání ze strukturálních fondů, jelikoţ samotné platby 

jsou uskutečňovány aţ na samotném konci projektu a tedy nejtěţší část realizace 

projektu, tedy ta administrativní, obec teprve čeká.  

4.3.2 Veřejně prospěšné práce obec Rudná pod Pradědem rok 2011 

 Stejně jako v letech 2008 - 2010 obec Rudná pod Pradědem vyuţije 

moţnosti zaměstnat své občany v  rámci Veřejně prospěných prací i v  letošním 
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roce. Pro rok 2011 ovšem vyvstaly nové podmínky, na základě kterých musí 

obec postupovat.  

 Příspěvek hrazený z  evropských strukturálních fondů a ze státního 

rozpočtu z hlediska procent zůstal ve stejné výši, respektive poměru. Změnila se 

ovšem částka maximální výše příspěvku a to z  10 800 Kč na 9 000 Kč. Stejně tak 

došlo ke změně ohledně termínu nástupu do zaměstnání. Co se týče maximální 

doby pracovního poměru, zůstává stejně jako tomu bylo doposud, 

dvanáctiměsíční.
257

 

 Významné omezení pro rok 2011 se týká počtu pracovních míst, které 

mohou být v rámci VPP vytvořeny. Města a obce mohou vytvořit pouze 10 míst 

VPP, zatímco v loňském roce byl počet zaměstnanců bez omezení. Obec Rudná 

pod Pradědem touto cestou poskytla letos šest pracovních míst.  

 Jak vyplynulo z rozhovoru, který je součástí příloh (viz. Příloha č. 7) 

současné podmínky jsou důvodem nespokojenosti starosty obce Rudná pod 

Pradědem Radoslavem Tománkem a to hned z  několika důvodů. Rozdíl ve mzdě, 

která byla sníţena o 1 800 Kč, obce hradí ze svého rozpočtu. S  počtem šesti 

zaměstnanců VPP, tak obec zaplatí měsíčně 10  800 Kč. Obavy jsou také spojené 

s podmínkou neopakovatelnosti, a tedy, ţe uchazeč nesmí být zaměstnán v  rámci 

VPP, pokud byl takto zaměstnán jiţ 2x po sobě v  předchozích dvou létech. 

„Hrozí zde riziko, že nám budou posíláni uchazeči, kteří nemají zájem pracovat, 

a nebo nemohou ze zdravotních důvodů vykonávat práci, na kterou je obec 

potřebuje“, vyjádřil se k věci starosta obce.  

 Porovnání podmínek pro rok 2010 a 2011 ukazuje následující tabulka  

(Tab. 4.1). 

 

Tab. 4.1 Podmínky VPP pro roky 2010 a 2011 

 2010 2011 

Příspěvek hrazený z ESF  85 % 85 % 

Příspěvek hrazený státem  15 % 15 % 

Max. výše příspěvku v Kč. 10800 9000 

Termín nástupu do zaměstnání  Březen 2010 Duben 2011 

Max. počet vytvořených pracovních míst  Bez omezení 10 

Max. doba pracovního poměru VPP  12 12 

Zdroj: VPP spojené s  organizací veřejné sluţby – podmínky pro rok 2011. 2011. Vlastní 

zpracování 2011. 
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Jako další moţnost výpomoci nezaměstnaným občanům existuje tzv. 

veřejná sluţba. Pro vznik nároku na výkon veřejné sluţby ovšem musí být 

splněny jisté podmínky. Jedná o sluţbu ve smyslu bezplatné pomoci obcím, 

kterou můţe vykonávat pouze osoba v  hmotné nouzi. Za výkon veřejné sluţby 

nenáleţí dotyčné osobě mzda, jde o získání a rozvoj nových sociálních a 

pracovních dovedností a zvýšení šancí pro uplatnění na trhu práce.
258

 

4.3.3 Vytvoření pracovních míst v obci 

 Firmou Český projekt - poradenství s.r.o., jenţ dvakrát spolupracovala 

s obcí Rudnou pod Pradědem při realizaci projektů v  rámci strukturálních fondů 

EU, byl zaslán návrh na nový projekt, který by obec mohla v  budoucnu 

uskutečnit. Jedná se o projekt vytváření pracovních mís t v obci, který spadá pod 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osu Sociální integrace a rovné 

příleţitosti a oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.  

 Obci se nabízí několik podporovaných aktivit, kterými jsou:  

 Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové 

skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání,  

 Podpůrné služby (např. poradenské služby) vedoucí k usnadnění přístupu 

k zaměstnání, současně k jeho udržení a přispění k průběhu a úspěšnému 

dokončení dalšího profesního vzdělávání.  

 Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za 

spolupráce místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších 

spolupracujících organizací s využitím nových a netradičních metod 

podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření.   

 Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových 

nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky 

cílových skupin, včetně pracovních míst na zkoušku, pro získání 

pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků).   
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 Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny .
259

  

 

Podstatou kaţdého projektu by mělo být uvedení aktivity spojené 

s tvorbou či udrţením pracovního místa. Je přitom třeba klást důraz na základ, 

kterým je v tomto případě sociální integrace.  

Cílové skupiny jsou rozděleny do dvou kategorií podle typu intervence. 

První skupina – přímá intervence – zahrnuje takové osoby, jejichţ pozice 

vyţaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, avšak tyto osoby mají 

moţnost vstoupit do programu zaměstnanosti bez nutnosti absolvovat programy 

sociální integrace. Patří sem např. osoby do 25 let věku bez kvalifikace , a nebo 

s nízkou úrovní kvalifikace, osoby starší 50 let, nebo osoby se zdravotním 

postiţením, ale také imigranti či azylanti.  

Druhá skupina – intervence po resocializaci – pod sebe řadí osoby, u 

kterých je na prvním místě nutná resocializace, aby následně mohl y být zařazeny 

do programu zaměstnanosti. Tento průběh se uplatňuje zejména u osob před 

případně po propuštěním z  výkonu trestu odnětí svobody, u osob do 26 let věku 

vyrůstajících bez rodin, a osob závislých na návykových látkách.  

Finanční podpora v rámci tohoto projektu je stanovena minimálně na 500 

tisíc Kč, maximálně na 6 mil. Kč. Velkou výhodou pro případné ţadatele je 

moţnost dosáhnout 100% profinancování všech způsobilých výdajů (85 % ESF, 

15 % hradí stát). Délka projektu je omezena na 24 měsíců .
260

  

4.3.4 Přeshraniční spolupráce a aktivity pro mládež v česko-polském 

regionu 

 V období 1. ledna 2010 aţ 30. června 2011 měla proběhnout realizace 

projektu Přeshraniční spolupráce a aktivity pro mládeţ v  česko-polském 

regionu.
261

 Partnerem tohoto projektu měla být, stejně jako tomu bylo při 
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projektu Zemí Děda Praděda, obec Glogówek.
262

 Z důvodu nepříznivé finanční 

situace obce Rudná pod Pradědem k realizaci tohoto projektu nedošlo. Obec 

neměla moţnost uvolnit z  rozpočtu potřebné mnoţství finančních prostředků 

k úhradě vlastního podílu.
263

 

Stávající Nízkoprahové centrum – Rudná pod Pradědem, které bylo 

popsáno v předchozí kapitole, mělo být rozšířeno o další prostory, jenţ měly 

slouţit k pořádání pravidelných přednášek v  rámci propagace česko-polského 

regionu a k setkávání s partnerskými subjekty. Rozšíření prostorů bylo 

plánováno také z důvodu navýšení aktivit, které by mohlo NC poskytovat.  

 Mezi plánovanými aktivitami, které chtěla obec uskutečnit byly např . 

jazykový kurz Polštiny, dílna rukodělných činností, které povedou k  zachování 

tradice česko-polského příhraničí, fotografická dílna a dílna informačních a 

komunikačních technologií . Skupina, pro kterou byl projekt určen, byla děti a 

mladiství ve věku 15 – 24 let ohroţené delikvencí, absolventi škol a mladiství 

bez praxe a národnostní a etnické menš iny. 

 Cílem projektu mělo být zatraktivnění nabízených volnočasových aktivit 

pro děti a mládeţ, a tím zvýšení zájmu o činnost centra. Smyslem nových aktivit 

mělo být získání nových dovedností, rozvoj kreativity, samostatnosti a také 

sebevědomí a motivace, ale především obecně vzdělávání, které není zaměřeno 

jen na získávání teoretických informací, ale i na nabytí konkrétních dovedností, 

jež budou mít možnost využívat v  budoucím životě.
264

 Prostřednictvím 

plánovaných výměnných pobytů, přednášek a lekcí polštiny bylo cílem zvýšit 

zájem o příhraniční oblasti, rozvinout spolupráci česko -polských subjektů a 

posílit konkurenceschopnost.  
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4.3.5 Případová studie - Vybudování vesnického muzea obce Rudná 

pod Pradědem  

 Návrh realizace projektu  vesnické Muzeum obec Rudná pod Pradědem 

vychází z návrhu územního plánu obce. V současné době pro něj neexistuje 

vhodná výzva v rámci které by se dal realizovat. Proto nezbývá, neţ s  navrţeným 

projektem vyčkávat, aţ bude takováto  výzva vyhlášena. Samotná případová 

studie se nachází v Příloze č. 8 této práce.
265

 

Pro účely muzea je v  jednání pořízení nemovitosti, konkrétně dřevěnice 

selského typu, která by měla svým vybavením odráţet ţivot zdejších obyvatel. 

Umístění muzea z hlediska polohy v obci je plánováno v samostatně stojící 

budově v centru obce při soše svatého Jana Nepomuckého, jenţ je jedinou 

historickou památkou obce.  

První fáze projektu bude spočívat v realizaci výstavby muzejní budovy. 

Tato bude rozebrána ve svém původním umístění a následně dovezena a 

sestavena do původního stavu na vybraném místě. Nezbytné budou terénní 

úpravy spočívající zejména ve vytvoření základů pro objekt, přístupové cesty a 

také minimálně dvou parkovacích míst v  blízkosti muzea. Současně proběhne 

napojení na inţenýrské sítě. Tato část realizace je plánována  v horizontu 

maximálně dvou měsíců. Pro ušetření nákladů si některé práce obec obstará 

vlastními silami.  

 Předpokládaná doba realizace projektu je jeden a půl roku, vezmeme -li 

v úvahu dobu spojenou s vyřizováním ţádosti (cca 6 měsíců), dobu na 

rekonstrukční práce a také dobu přípravy samotné muzejní expozice, která bude 

jistě časově náročná.  

 Na základě zkušeností z minulých projektů (Zemí Děda Praděda) obec 

vyuţije i v tomto případě spolupráci Slezského zemského muzea v  Opavě při 

přípravě obsahové náplně muzea. Z vlastních zdrojů je moţno pouţít 

archivované kroniky obce a několik snímků z  historie, ale také současnosti. Část 

exponátů bude poskytnuta ze soukromých sbírek. Do muzea je moţno umístit 

také vyřazený hodinový stroj z  místní kostelní věţe, který je v současnosti 

moţno vidět v budově obecního úřadu. Součástí expozice by byla mapa zdejšího 
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okolí, vyznačující turistické zajímavosti a také maketa obce z  počátku 20. století 

vytvořená podle starých map a fotografií.
266

 V souvislosti s akcemi 

nízkoprahového centra (jako je Vánoční jarmark, Velikonoční kraslice, apod.) by 

bylo moţno část prostor věnovat výrobkům dětí, případně uměleckých děl 

zdejších obyvatel.  

 V rámci provozu muzea by mohlo být vytvořeno jedno pracovní místo na 

půl úvazku na pozici provozního. Otevírací doba bude tři dny v  týdnu,  a to 

úterý, pátek a sobota, vţdy na dobu pěti hodin. V  případě návštěv o větším počtu 

lidí, bude moţnost domluvit se na otevření muzea v  jinou neţ otevírací dobu.  

 Cílem je vytvořit novou turistickou atraktivitu v  obci, která by vedla 

k přilákání turistů a k propagaci obce, a celkově tak k  navýšení povědomí o obci, 

a to nejen v rámci turismu ale také místních obyvatel, kteří se prostřednictvím 

muzea dozvědí více o historii své obce. Publicita projektu bude zajištěn a 

prostřednictvím letáků a upomínkových předmětů, ale také klasickou cestou 

prezentace prostřednictvím webových stránek obce. Budova muzea se také objeví 

na nových pohlednicích obce.  

 Pro vytvoření jednotného rázu (tento zahrnuje budovu muzea, bývalé fary,  

sochu Sv. Jana Nepomuckého) je do projektu  zahrnuta také  demolice stávající 

autobusové zastávky a výstavba nové, která by svým vzezřením více odpovídala 

nově vzniklému muzeu. Současná vizuální stránka zastávky je nevyhovující. 

Nabízí se moţnost nechat zhotovit autobusovou zastávku srubové konstrukce, 

pro jejíţ zhotovení (a stejně tak na provedení demoličních prací) bude vybrána 

dodavatelská firma výběrovým řízením podle zákona o výběrovém řízen í. Pro 

tuto část projektu je vymezená částka 80 tis. Kč zahrnující náklady spojené 

s demolicí a odvozem vzniklé suti a také náklady na nákup a montáţ nové 

autobusové zastávky.  
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5 Závěr 

 Téma týkající se čerpání ze strukturálních  fondů Evropské unie je velmi 

obsáhlé a tudíţ bylo moţné některé oblasti popsat pouze okrajově. Přesto bylo 

mou snahou proniknout do problematiky čerpání ze strukturálních fondů co 

moţná nejlépe v rámci rozsahu diplomové práce a prostřednictvím příkladu malé 

obce přímo ukázat na moţnosti, ale také problémy, které s  sebou získávání 

prostředků v rámci politiky soudrţnosti nese.  

 Současné programovací období je za polovinou, a podle výše peněţního 

vyjádření podaných ţádosti (123,3 % celkové alokace pro ČR) k  počátku tohoto 

roku se dá říct, ţe finance ze strukturálních fondů (a případně také Fondu 

soudrţnosti) jsou vítány. Česká republika jako celek ale stejně tak z  hlediska 

úrovně měst a obcí, je zastáncem zjednodušení celého procesu získávání dotací - 

od sníţení počtu operačních programů aţ po celkově niţší administrativní nároky 

při realizaci projektů. Je moţné předpokládat, ţe nové programovací období na 

poli politiky hospodářské a sociální soudrţnosti bude pro potenciální ţadatele a 

tedy příjemce dotací nastaveno příznivěji. Malé obce jako Rudná  by jistě ocenily 

právě snadnější administrativní postupy a bezpochyby také formu financování 

pomocí zmíněných limitek tak, aby nebyly obtěţkány zadluţováním při 

projektech, které jsou v  reţii EU.  

Obec Rudná pod Pradědem nese své břímě nejen v souvislosti se svou 

minulostí, ale také v souvislosti své místní příslušnosti a tedy, ţe se nachází co 

do zaměstnanosti v jednom z nejproblémovějších okresů České republiky. Je 

zatěţko ve zdejší oblasti rozšiřovat sluţby, pro které se z  důvodu finanční 

úrovně domácností nenajde poptávka. Dle mého názoru, který je zaloţ en nejen 

na této práci, ale také na vlastním dojmu coby obyvatelky obce Rudná pod 

Pradědem, by se měla obec zaměřit na budování a zvyšování svého potenciálu, 

aby přilákala kdyţ ne trvalé obyvatele, tak přinejmenším chataře, zcela jistě 

turisty a případně také investory (např. při moţnosti vybudování větrného 

parku). Všechny vyjmenované moţnosti by přinesly finance do rozpočtu obce a 

bezesporu by s rozvojem obce mohly vznikat nová pracovní místa pro zdejší 

obyvatele. Správným krokem jistě byla realizace projektu Zemí Děda Praděda, 

jehoţ jakési pokračování shledávám ve vybudování vesnického muzea coby další 

turistické atrakce v obci. 
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 Zhodnocení vlastních obyvatel starostou obce Rudná pod Pradědem, které 

je moţno nalézt v příloze této diplomové práce  (Příloha č. 7), nabádá k úvaze, 

zda vůbec stojí za to vyvíjet úsilí ve smyslu vytváření nových moţností, 

zvelebování obce, zhodnocování jejího potenciálu tam, kde ze strany obyvatel 

chybí smysl pro to společné. Co občanům Rudné nejvíce chybí je sounáležitost 

s obcí a obecními záležitostmi. Pokud se problém nedotýká jich samotných 

bytostně, tak jako by nebyl. Z  pohledu své současné a dočasné pozice starosty 

obce, jsem velice vděčný za každého člověka, který nevidí jen sama sebe, ale je 

ochoten udělat i něco na víc  (Radoslav Tománek, starosta obce).
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Seznam zkratek: 

CRR  Centrum pro regionální rozvoj 
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FIFG  Finanční nástroj na podporu rybolovu 

HDP  Hrubý domácí produkt 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IOP  Integrovaný operační program 

MFČR  Ministerstvo financí České republiky 

MŠ  mateřská škola 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 
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