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1 Úvod 

Podpora rozvoje českých regionů nabyla většího významu po vstupu České republiky 

do Evropské unie. Přijetí do Společenství znamenalo v rámci konvergence možnost čerpání 

finančních prostředků z fondů EU. Finanční podpora plynoucí z Evropské unie pokrývá 

široké spektrum oblastí a politik. Tato diplomová práce se bude zabývat Regionálním 

operačním programem Jihovýchod v kraji Vysočina. Regionální operační program NUTS II 

Jihovýchod je jedním ze sedmi regionálních operačních programů určených pro Českou 

republiku v období 2007-2013. Tyto programy vystřídaly jediný Společný regionální operační 

program, který byl na území ČR realizován v předešlém programovacím období. Regionální 

operační programy jsou základní strategické dokumenty, které slouží pro čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU.  

Cílem práce je zhodnocení čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního 

programu Jihovýchod v jednom ze dvou krajů, pro který je tento program určen a to v v kraji 

Vysočina. Hodnocení bude provedeno jak z hlediska finančního přehledu čerpání dotací, tak  

z hlediska praktických zkušeností žadatelů o dotace a uživatelů výstupů projektu.  

Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá popisem 

regionální politiky v EU a České republice a jejími strategickými dokumenty v aktuálním 

programovacím období 2007 - 13. Druhá kapitola se věnuje popisu ROP Jihovýchod  

a finančním přehledům dotací z něj. 

Praktická část obsahuje dva druhy výzkumů, jejichž data byla zjištěna pomocí 

dotazníkového šetření. Nejprve byly dotazy pokládány žadatelům o dotaci s cílem zjistit údaje 

o procesu žádostí a názor žadatelů na tento proces. Druhý výzkum zjišťoval názory uživatelů 

výstupů vybraných projektů na realizaci investice. 

Data pro tuto práci byla v případě teoretické části čerpána z doporučené literatury  

o regionální politice, strukturálních fondech a z informací Evropské komise k této 

problematice. K hodnocení čerpání dotací byl použit přehled příjemců dotací dle Regionální 

rady Regionu soudržnosti Jihovýchod. Pro podrobnější zkoumání byl využit dotazníkový 

průzkum mezi žadateli o dotaci, poté byl vybrán z každé prioritní osy jeden projekt, u nějž byl 

proveden průzkum mezi uživateli dotace. 
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2 Role regionální politiky a programových dokumentů 

regionálního rozvoje 

2.1 Regionální politika  

Regionální problémy mohou být způsobeny celou řadou faktorů ekonomické  

i neekonomické povahy. Za hlavní faktory vztahující se k ekonomickým teoriím lze 

považovat relativně nízkou mobilitu kapitálu a pracovní síly a geografické faktory, jako  

je odlehlost nebo nedostatečné přírodní zdroje. Dalšími důvody může být nevyhovující 

ekonomická struktura regionu, institucionální faktor a psychologické faktory.  

Mezi sekundární faktory patří vnější ekonomika, demografická situace, nepružnost nákladů  

a cen, regionální rozdílnost v inovacích. Podle Wokouna (2008, s. 22) „Koncentrace těchto 

problémů do určitých území může vést ke vzniku regionů s vysokou nezaměstnaností, 

s nízkou hospodářskou výkonností apod. Příliš velké rozdíly mezi regiony již přestávají 

působit stimulačně a mohou mít nepříjemné důsledky.“ 

Jednou z forem, kterou se vlády snaží o snížení diferencí mezi regiony, je regionální 

politika. Rozdíly v socioekonomické úrovni regionů mohou ovlivnit celkový hospodářský 

rozvoj státu až k vyvolání politických konfliktů či sociálních nepokojů. Proto se v řadě zemí 

začala uplatňovat regionální politika, jejímž jedním z cílů je zmírnit až odstranit výrazné 

diference v rozvoji regionů a přispět tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen regionů, ale 

celé národní ekonomiky. Motivy regionální politiky jsou dnes tedy spíše ekonomické oproti 

původnímu prosazování sociálních motivů. V současnosti je tedy prosazována plná 

zaměstnanost, regionální rozdělení příjmů, plné využití všech výrobních faktorů se zvláštním 

důrazem na pracovní síly, hospodářský růst nebo optimální rozmístění firem. V sedmdesátých 

letech se kvůli překonání vzrůstajícího znehodnocování životního prostředí prosadily i motivy 

ekologické. (Wokoun, 2008) 

2.1.1 Definice 

Existuje mnoho definic regionální politiky, ale žádná zatím nebyla všeobecně uznána 

jako přijatelná. Velmi dobře vystihl tento pojem Wokoun (2008, s. 29): Regionální politika  

je soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů 

v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. 
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Jednu z definic lze nalézt ve výkladovém slovníku B. Goodalla (Wokoun, 2008, s. 29). 

Ten ji definuje jako „součást státní politiky, která ovlivňuje rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Regionální politika 

zahrnuje opatření napomáhající jednak růstu ekonomických aktivit v území, kde je vysoká 

nezaměstnanost a malá naděje na přirozený ekonomický růst. Na druhé straně regionální 

politika chápe opatření sloužící kontrole ekonomických aktivit v územích s nadměrným 

růstem“ 

Podle Kerna (Stejskal, Kovárník, 2009, s. 13) je regionální politika „součástí 

hospodářské politiky, což představuje činnost státu zaměřenou na ovlivňování vývoje 

veřejných věcí bez ohledu na to, kdo ji uskutečňuje. Lze tudíž konstatovat, že hospodářská 

politika představuje specifické aktivity, které řeší meziregionální nerovnováhu a disproporce 

uvnitř regionu. Regionální politika je tedy cílevědomá činnost působení státní správy  

a samosprávy (na úrovni centrální, regionální a lokální) na dynamiku a strukturu rozvoje 

regionů a na změny v podmínkách a struktuře prostorového uspořádání národního 

hospodářství. Je součástí makroekonomické hospodářské politiky státu a realizuje se v úzké 

součinnosti s odvětvovými politikami – strukturální a urbanistickou.“ 

Slovník regionální politiky (Malinovský, 2006, s. 668) definuje regionální politiku 

jako „ovlivňování hospodářských procesů v územích státu anebo jeho většího ekonomického 

prostoru a to prostřednictvím veřejného sektoru. Přitom se má korigovat prostorová alokace 

vytvořená trhem. Regionální politika se snaží většinou o ovlivnění větších územních celků.“ 

Definování regionální politiky vychází ve většině evropských zemí z podpory rozvoje 

problémových regionů a omezování meziregionálních rozdílů. Z hlediska národního 

hospodářství je efektivnější poskytovat postiženým regionům pomoc, než poté vyplácet 

ohroženým podnikům nebo odvětvím dotace na jejich záchranu. Současně se snižováním 

regionálních rozdílů je dbáno na celostátní výkonnost ve všech regionech státu – vývoj ve 

všech částech republiky by měl být vyvážený a měl by být využíván potenciál daných regionů 

tak, aby se maximalizovala efektivnost celého národního hospodářství. (Wokoun, 2008)  

2.1.2 Vnější souvislosti 

Regionální politiku je nutno brát jako nezbytnost, protože v každém období se mohou 

vyskytnout stagnující odvětví koncentrované v určitých regionech a vzniknou tedy postižené 

a méně rozvinuté regiony. V praxi by vláda měla být připravena na stálé rozdělení 

produktivních faktorů. Tato politika by se tedy měla realizovat nejen v zájmu málo 
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rozvinutých regionů, ale i regionů přesycených kvůli rozporu hospodářského rozvoje 

s přírodou.  

Rozeznáváme 2 základní typy regionální politiky (RP). Tradiční přístup (také 

exogenní), který je založen na zásazích státu (případně Evropské unie) do rozvoje regionů, 

otázek regionální politiky a koordinaci vztahů mezi státem a regiony. Opírá se o neoklasickou 

a keynesovskou teorii, přičemž oba tyto směry kladou důraz na prostorovou mobilitu 

výrobních faktorů a ovlivnily formulace cílů a strategií RP. Tento přístup je založen na 

vyrovnávání podmínek mezi regiony. RP se realizuje celou škálou opatření a nástrojů. Jejich 

jádrem je budování infrastruktury za státní peníze, regulace rozmístění státních institucí 

podniků a finanční podpora soukromého kapitálu.  

Druhým typem je akcelerační přístup (i endogenní), který je založen na uvolňování 

tržních sil v regionu a na důvěře v soukromý sektor. Silně prosazován je liberalismus, 

aktivizace soukromého sektoru v problémových regionech. Jde o zdůraznění využití vlastních 

ekonomických možností regionů tak, aby vnější podpora mohla být pouze dodatková.  

Na rozdíl od mobility výrobních faktorů usiluje tento přístup o mobilizaci podnikavosti  

a inovací. (Wokoun, 2008).  

Podle Strategie regionálního rozvoje 2007-13 (2006, s. 6) je cílem RP konvergence 

regionů v rámci určitého územního celku a klíčovým znakem je její selektivnost, to znamená 

diferenciace zaměření intervencí na podporu vybraných problémových regionů, které výrazně 

zaostávají ve svém rozvoji za průměrem v míře, která je společensky uznána za nežádoucí. 

Cíle většinou vycházejí z hlavních problémů regionu a jsou v jednotlivých časových 

úsecích stanovovány tak, aby bylo možno kontrolovat jejich splnění a hodnotit účinnost 

použitých nástrojů.  

Z cílů jsou obvykle odvozeny nástroje regionální politiky. Lze vymezit tři hlavní 

skupiny nástrojů: 

• Makroekonomické nástroje, které zahrnují fiskální politiku (např. snížení daní 

ve vybraném regionu), monetární politiku (snadnější přístup k úvěrům)  

a protekcionismus (dovozní kvóty a cla na obranu produktů, které se vyrábějí 

v upadajících regionech) 

• Mikroekonomické nástroje, které se snaží ovlivnit rozhodnutí ekonomických 

subjektů. Patří sem například realokace pracovních sil nebo kapitálu 

• Ostatní nástroje, které se ale často nepoužívají. Patří mezi ně nástroje 

administrativní (zastavení činnosti nevhodné pro rozvoj území) nebo nástroje 

institucionální jako jsou regionální rozvojové agentury. (Žítek, Klímová; 2008) 
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Jiné členění navrhl Wokoun (2008, s. 36):  

• „Nefinanční nástroje, které zahrnují administrativní nástroje (legislativní 

úpravy RP, zákazy, opatření); institucionální nástroje (projekty a programy, 

instituce vykonávající opatření RP); věcné a ostatní nástroje (poradenské 

služby, vytváření hospodářských zón) 

• Finanční nástroje, mezi něž lze zařadit dotace, granty, státní záruky za 

bankovní úvěry, poskytování bezúročných půjček, daňová zvýhodnění, 

rozpočtová zvýhodnění.“  

2.2 Regionální politika v EU  

Rozdíly v sociálně-ekonomické úrovni jednotlivých regionů mohou ovlivnit 

hospodářský rozvoj státu. Původně nebyla těmto rozdílům v rámci Evropského 

hospodářského společenství věnována pozornost, protože původní zakládající státy měly 

srovnatelnou hospodářskou úroveň. Postupně s rozšiřováním Evropského společenství se 

začaly rozdíly mezi státy projevovat. Protože regionální politika Evropské unie (EU) vychází 

ze dvou základních hodnot, jimiž jsou solidarita a soudržnost, a nebylo možné tyto rozdíly 

ignorovat. Pomocí regionální politiky se tedy EU i jednotlivé členské státy snaží snižovat 

regionální disparity. Regionální politika bývá také nazývána politikou strukturální nebo 

politikou hospodářské a sociální soudržnosti. (Wokoun, 2008)  

V EU je regionální politika prováděna na třech úrovních 

• Nadnárodní – provádí ji samotná EU, 

• Národní – při přejímání společných pravidel ji provádějí jednotlivé členské 

státy a 

• Regionální.  

RP je realizována jako politika komunitární (sdílená), tzn., že samotnou realizaci 

politiky provádí členské státy, ale koordinace je prováděna nadnárodně (orgány EU). EU 

určuje hlavní priority, pravidla financování, některé strategické dokumenty a členské státy 

(respektive jejich národní a regionální vlády) stanoví nástroje a programy. (Stejskal, 

Kovárník, 2009) 

Hlavním nástrojem RP jsou 2 strukturální fondy EU: Evropský fond pro regionální 

rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Vedle nich existuje ještě Fond soudržnosti, 

nazýván také Kohezním fondem, z nějž prostředky směřují do hospodářsky slabších zemí EU 

a v podstatě tím, že prostředky jsou nakonec využity v konkrétním regionu, také tento fond 
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ovlivňuje regionální rozvoj. Podle Wokouna (2008) je základním úkolem těchto fondů 

pomocí rozvojových programů a projektů snižovat zaostalost regionů a zajistit v těchto 

oblastech vyrovnaný a udržitelný rozvoj.  

Regionální politika a využívání prostředků ze strukturálních fondů jsou postaveny na 

několika principech:  

• Princip solidarity vycházející ze základního cíle RP, kdy hospodářsky 

vyspělejší státy příspěvky do společného rozpočtu podporují rozvoj států méně 

vyspělých.   

• Princip subsidiarity – vychází z toho, že rozhodování by mělo probíhat na co 

nejnižší možné úrovni, které odpovídá povaha rozhodovacího problému. 

Subsidiarita, která respektuje územní hledisko, zvažuje řadu různých okolností, 

jako jsou tradice nebo místní kultury, a je proto lepší než použití standardního 

(obecně akceptovatelného) řešení. 

• Princip koncentrace – prostředky, většinou z fondů, by měly být soustředěny 

na projekty podle předem stanovených cílů a na rozvoj regionů s největšími 

problémy. 

• Princip partnerství - vychází z potřeby spolupráce mezi Komisí a orgány na 

národní, regionální i místní úrovni, které členský stát určí pro všechny etapy 

programů. 

• Princip programování – pomoc z fondů je vázána na víceleté a víceoborové 

programy ne na izolované projekty. 

• Princip adicionality (doplňkovosti) – prostředky z fondů EU mají pouze 

doplňkový charakter k veřejným výdajům. 

• Princip monitorování a vyhodnocování – věcné i finanční využívání prostředků 

ze zdrojů EU je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Hodnotí se 

předpokládaný dopad projektu, realizace a jeho skutečné přínosy. Hodnocení 

se provádí před zahájením programovacího období (ex ante), během něho  

(on-going) a po něm (ex post). Hodnocení ex-ante obsahuje analýzu slabých  

a silných stránek a potenciálu daného členského státu, regionu nebo odvětví. 

Dále posuzuje shodu se strategií a kvantifikuje cíle ve srovnání s výchozí 

situací. Hodnocení ex-post se týká využití prostředků, efektivity a dopadu 

pomoci a vyvozuje závěry pro regionální politiku. Snaží se vyvodit závěry, 
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které by bylo možné zobecnit a použít při tvorbě dalších programů nebo 

v jiných regionech. (Wokoun, 2008; Žítek, Klímová, 2008; Budík, 2009) 

2.3 Regionální politika EU v letech 2007-13 

Politika soudržnosti EU se neustále vyvíjí, částečně s ohledem na rozšiřování unie  

a částečně kvůli potřebě zlepšit účinnost této politiky. Asi největším rozdílem tohoto 

programovacího období oproti letům 2000 – 2006 je snížení počtu cílů z 9 na 3 a také počtu 

nástrojů (fondů) ze 6 na 3. Byly upraveny také principy RP a vyloučena některá témata. 

Z hlediska strategického směřování jsou důležité Strategické obecné zásady Společenství pro 

soudržnost 2007-13 (SOZS). (Wokoun, 2008) 

2.3.1 Cíle regionální politiky EU 

V programovacím období 2007-13 sleduje regionální politika 3 cíle. Při jejich 

stanovování se instituce Společenství opíraly o Lisabonskou strategii a závěry summitu 

v Göteborgu, na nichž byla hlavním nástrojem pro růst a zaměstnanost stanovena politika 

hospodářské a sociální soudržnosti. (Žítek, Klímová, 2008) 

Cil 1: Konvergence je zaměřen na podporu růstu a zaměstnanosti v nejméně 

rozvinutých regionech. Klade důraz na inovace, přizpůsobování se hospodářským a sociálním 

změnám a zlepšováni životního prostředí.  

Tento cíl podporuje regiony s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele 

nižším než je 75 % průměru EU. Pro financování z Fondu soudržnosti jsou způsobilé státy, 

jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než je 90 % průměru EU.1 

Je prioritou pro strukturální fondy, čemuž odpovídá i finanční hledisko. Pro tento cíl je 

vyčleněno 251 mld. EUR, což představuje 82% v rámci celé finanční alokace pro roky  

2007-13. Financován je prostřednictvím Evropského ERDF a ESF, ale také z Fondu 

soudržnosti. 

Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pokrývá všechny oblasti EU, 

které nepatří pod cíl 1. Je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti, atraktivnosti regionů  

a zaměstnanosti pomocí investic do lidského kapitálu, inovací, ochrany a zlepšování životního 

prostředí). Financován je z ERDF a ESF. Podporovány jsou regiony, které nespadají pod Cíl 

1, tedy ty s HDP na obyvatele vyšším než je 75% průměru EU. Do tohoto cíle patří také 

                                                 
1 HND je myšlen měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2001–2003  
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město Praha. Pro tento cíl je vyčleněno 49 mld. EUR, což představuje asi 16 % v rámci celé 

finanční alokace pro roky 2007 - 13. 

Cil 3: Evropská územní spolupráce směřuje k posílení spolupráce na přeshraniční, 

nadnárodní i meziregionální úrovni. Funguje jako doplněk dvou zbývajících cílů, protože 

podporované regiony jsou současně způsobilé v rámci obou cílů. Je zaměřen na specifické 

problémy v územích rozdělených národními hranicemi. Podporuje tedy společná řešení  

v oblasti městského, venkovského a pobřežního rozvoje, rozvoje ekonomických vztahů  

a vytváření malých a středních podniků. Financován je z ERDF. Pro tento cíl je vyčleněno  

8 mld. EUR, což představuje 2,5% v rámci celé finanční alokace pro roky 2007 - 13. 

(Evropská komise, Politika soudržnosti 2007-2013, 2007, [online]). 

2.3.2 Finanční rámec  

Rozpočet EU na léta 2007 – 13 byl schválen v roce 2005 a činí 862,4 mld. EUR. Na 

snížení rozdílů v regionálním a sociálním rozvoji v programovacím období 2007 – 13 bylo 

vyčleněno 347,41 miliard EUR (přibližně 50 miliard EUR ročně), což je třetina rozpočtu EU. 

Jak již bylo řečeno výše, největší podíl z této částky je přidělen Cíli 1: Konvergence.  

Prostředky z rozpočtu na politiku soudržnosti se jednotlivým členským státům 

přidělují podle jejich počtu obyvatel, prosperity státu, regionální prosperitě a míře 

nezaměstnanosti. (Evropská komise, Kontrolní systém pro politiku soudržnosti, 2009, 

[online]) 

2.3.3 Financování regionální politiky EU 

Základním nástrojem pro provádění politiky soudržnosti jsou dva strukturální fondy - 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Jejich zdrojem 

jsou finanční příspěvky všech členských států. Vedle nich byl v roce 1992 vytvořen Fond 

soudržnosti (také Kohezní fond). Z hlediska čerpání prostředků je pro politiku soudržnosti 

významnější ERDF.  

Základní rozdíl mezi strukturálními fondy je v oblasti jejich podpory. Zatímco  

z ERDF jsou financovány investiční projekty, tzv. tvrdé, ESF podporuje projekty neinvestiční 

povahy, tzv. měkké. Z fondu soudržnosti jsou financovány velké infrastrukturní projekty na 

národní úrovni. Prostředky směřují pouze do zemí, jejichž HND je nižší než 90% průměru 

EU-25.  
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Do roku 2006 patřily mezi strukturální fondy také Evropský zemědělský podpůrný  

a garanční fond a Finanční nástroj pro podporu rybolovu. (Wokoun, 2006; Žítek, Klímová, 

2008) 

2.3.4 Budoucnost politiky soudržnosti  

Současné regionální programy financování budou dobíhat až do roku 2013. Možnosti 

pro politiku soudržnosti po roce 2014 jsou již projednávány. Tato diskuze je v širším kontextu 

spojena s rozpočtem EU a strategií Evropa 2020. 

Dle internetových stránek Evropské komise Regionální politika – Inforegio jsou cíly 

Strategie Evropa 2020, které si EU stanovila do roku 2020:  

• „Zaměstnanost - mělo by být zaměstnáno 75 % populace ve věku 20 až 64 let. 

• Inovace - 3% HDP Evropské unie by měly být investovány do výzkumu a vývoje. 

• Klimatické změny - mělo by být dosaženo cílů dle zásady klima/energie „20/20/20“ 

(za dobrých podmínek včetně snížení emisí o dalších 30%). 

• Vzdělání - podíl osob s nedokončeným vzděláním by měl být pod 10% a nejméně 

40% populace ve věku 30 až 34 let by mělo mít dokončené vysokoškolské vzdělání 

nebo vzdělání srovnatelné. 

• Chudoba - zmírnit chudobu s cílem zbavit nejméně 20 milionů obyvatel rizika 

chudoby či odloučení.“  

Dne 6. října 2011 přijala Evropská komise návrh legislativního balíčku, který 

vymezuje politiku soudržnosti EU pro období 2014-2020. Z tohoto návrhu vyplývá,  

že politika soudržnosti bude základním bodem rozpočtového balíčku. V rámci provádění 

Strategie 2020 má tedy vedoucí úlohu právě politika soudržnosti.  

Navrhovaný rozpočet pro období 2014 - 2020 bude 376 miliard EUR (oproti 347 mld. 

EUR v současném období). Suma zahrnuje i financování nového nástroje pro propojení 

Evropy, který se bude zabývat přeshraničními projekty v oblasti energetiky, dopravy  

a informačních technologií. Téměř polovina této částky bude směřována do méně rozvinutých 

regionů.  

Obecně budou oproti období 2007 – 13 sníženy počty cílů na 2: Investice do růstu  

a zaměstnanosti a Evropská územní spolupráce. Počet strukturálních fondů je zachován na 2  

a zůstává i Fond soudržnosti.  
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Dojde také k novému geografickému pokrytí podpory. Podporu z ERDF a ESF může 

využívat každý evropský region. K zajištění soustředění fondů v závislosti na HDP budou 

regiony rozlišovány na:  

• méně rozvinuté regiony: Podpora těchto regionů zůstane významnou prioritou politiky 

soudržnosti. Tato kategorie zahrnuje regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 

75% průměrného HDP zemí EU27,  

• přechodové regiony: Tato nová kategorie regionů bude zahrnovat všechny regiony, 

jejichž HDP na obyvatele je mezi 75% a 90% průměru zemí EU27, 

• více rozvinuté regiony: zahrnuje regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 90% 

průměrného HDP zemí EU27. (Evropská komise, Regionální politika – Inforegio, 

2011, [online]) 

Zkušenosti z právě probíhajícího programovacího období ukazují, že řada členských 

zemí má potíže s využitím velkého objemu prostředků během omezeného období. Navíc 

fiskální situace v některých členských zemích zkomplikovala spolufinancování daného státu. 

K ulehčení využití finančních prostředků bylo navrženo několik kroků, jako například 

zafixovat maximální výši prostředků na soudržnost na 2,5% HND, spolufinancování 

operačních programů bude na úrovni osy každé priority 75-85% v méně rozvinutých 

regionech, 75% v rámci programů Evropské územní spolupráce, 60% v přechodových 

regionech a 50% ve více rozvinutých regionech. (Evropská komise, Politika soudržnosti 

2014-2020, 2011, [online]) 

2.3.5 Územní jednotky NUTS 

V EU byla zavedena tzv. Nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS. 

Hlavním smyslem bylo vytvořit statistickou klasifikaci územních jednotek, která podá 

zejména ekonomické informace o území na srovnatelné bázi, a lépe budou také zajištěny 

mechanismy k naplňování regionálních cílů. Tato klasifikace je hierarchická – rozděluje státy 

(NUTS 0) na jednotky NUTS 1, každou z těchto jednotek pak na NUTS 2, které jsou členěny 

na jednotky NUTS 3. U posledně jmenovaných jednotek si může každý členský stát sám určit 

podrobnější členění. Pro vymezování NUTS jsou vytvořena rámcová kritéria zaměřená např. 

na počet obyvatel nebo rozlohu. Při vymezování NUTS se rovněž vychází z toho, že vyšší 

jednotky jsou tvořeny určitým počtem jednotek nižších. (Wokoun, 2006; Stejskal, Kovárník, 

2009) 
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2.4 Strategické dokumenty regionální politiky v EU 

Pro období 2007-13 byly vypracovány Evropskou komisí společně s členskými státy 

jako základní dokument Strategické obecné zásady společenství (SOZS). Tyto zásady určují 

hlavní směry podpory stanovené i na základě Lisabonské strategie. Na jejich základě vytváří 

každý stát Národní strategický referenční rámec, ve kterém určuje priority státu a navrhuje 

operační programy na jejich splnění. V rámci operačních programů jsou podporovány 

jednotlivé projekty. (Žítek, Klímová, 2008) 

2.4.1 Strategické obecné zásady společenství 

Evropská komise navrhuje SOZS jako rámcový strategický dokument, který stanovuje 

cíle, jichž musí dosáhnout všechny programy. Zásady stanoví, že programy podporované 

politikou soudržnosti by měly zvýšit přitažlivost členských států, zajištěním odpovídající 

kvality a úrovně služeb, ochranou životního prostředí a podporou udržitelného rozvoje. 

Programy by měly také podporovat inovace, podnikavost pomocí výzkumu a nových 

informačních a komunikačních technologií. Důležitá je tvorba pracovních míst pomocí 

zapojení více osob do zaměstnání nebo do podnikání, zlepšení přizpůsobivosti pracovníků  

a podniků a zvýšení investic do lidského kapitálu. V tomto směru se také členským státům 

doporučuje inspirovat se osvědčenými postupy, které vedly k viditelně kladným výsledkům  

v oblasti růstu a zaměstnanosti. Rovněž by členské státy a regiony měly na všech úrovních 

přípravy a provádění programů a projektů přijmout taková opatření, která zabrání 

diskriminaci pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství, světového názoru, věku nebo 

sexuální orientace. Zohledněna musí být také přístupnost pro osoby postižené. (Evropská 

komise, Kontrolní systém pro politiku soudržnosti, 2009, [online]) 

 

2.4.2 Národní strategický referenční rámec 

Zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSSR) je povinností každé 

členské země. Tento dokument musí zajistit, aby pomoc z fondů byla v souladu se SOZS. 

Jedná se o nástroj pro přípravu programování fondů. Je připraven členským státem, poté 

předložen Komisi, která jej může připomínkovat. 

Musí obsahovat: analýzu disparit v rozvoji, na základě této analýzy zvolenou strategii, 

seznam operačních programů, odůvodnění jak oba cíle přispějí k prioritám EU aj. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, NSRR, 2007, [online]) 
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2.4.3 Operační program 

Je základní strategický dokument, který slouží pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů. Obsahuje popis souhrnných cílů a priorit, seznam podporovaných aktivit 

a seznam možných příjemců dotace. Existují tzv. tematické operační programy nebo 

regionální operační programy pro regiony NUTS II. Každý operační program je financován 

z příspěvku EU a z příspěvku daného státu.  

Na realizaci operačního programu se podílí několik subjektů: 

• řídící orgán – subjekt, který OP řídí, 

• certifikační orgán – ověřuje výdaje a žádosti o platbu, které jsou předkládány 

Komisi, 

• auditní orgán – ověřuje účinné fungování řídícího a kontrolního systému, 

• monitorovací orgán – kontroluje účinnost a kvalitu provádění OP.  

(Wokoun, 2008; Žítek, Klímová, 2008) 

 

2.5 Regionální politika v ČR 

Podle Strategie regionálního rozvoje 2007 – 13 (2006, s. 6) je regionální politika 

„soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle 

očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických 

aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury. Základní podmínkou 

je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority. Jejím významným cílem 

je konvergence regionů v rámci určitého územního celku a klíčovým znakem je její 

selektivnost, to znamená diferenciace zaměření intervencí na podporu vybraných 

problémových regionů, které výrazně zaostávají ve svém rozvoji za průměrem v míře, která je 

společensky uznána za nežádoucí.“ 

Cílem regionální politiky ČR je podle české strategie regionálního rozvoje vyvážený 

vývoj jednotlivých regionů a plnohodnotné využívání potenciálu daného regionu.  

Základními úrovněmi v realizaci regionální politiky ČR jsou: 

• regiony soudržnosti (NUTS 2) – statistické oblasti, 

• kraje (NUTS 3) – vyšší územní samosprávné celky, 

• okresy – regionální jednotky pro stanovení regionů se soustředěnou podporou 

státu, 

• správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) – správní okrsky, 
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• obce – obecní a městské úřady. 

2.5.1 Finanční rámec 

Pro Českou republiku je vyčleněno na regionální politiku 688 mld. Kč. Ročně to bude 

zhruba 98 mld. Kč. Podrobnější rozdělení finančních prostředků v rámci os ukazuje Tabulka 

č. 2.1.  

Tabulka 2. 1: Rozdělení peněz podle jednotlivých cílů (mld. Kč) 

  Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Celkem 
ČR    647 075      10 475     9 725    667 275 
Celkem 7 071 375 1 365 125 218 075 8 654 575 

Zdroj: vlastní úprava podle dokumentu Politika soudržnosti 2007-2013: Poznámky a úřední texty 

2.5.2 Klasifikace CZ-NUTS 

Tato klasifikace je určena pro statistické účely, poskytování údajů EU a pro úkoly 

spojené s čerpáním prostředků z fondů EU.  

Jednotky na území ČR byly stanoveny takto: NUTS 1 jako území celé ČR, NUTS 2 - 

u tohoto členění se přistoupilo k vhodnému členění většinou spojením 2 i více krajů.  

NUTS 3 – okresy. Od 1. ledna 2008 došlo ke změně a místo označení NUTS 4 (okresy) jsou 

tyto oblasti nazývány LAU 1 a bývalé NUTS 5 (obce) dnes LAU 2.  

Regionům NUTS II je v českém názvosloví podle §15 zákona č. 248/2000  

Sb. o podpoře regionálního rozvoje přiřazen termín region soudržnosti. (Wokoun 2008; 

Stejskal, Kovárník, 2009) 

Členění České republiky na NUTS 2 a 3 ukazuje obrázek č. 2.1.   
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Obrázek 2.1: Oblasti NUTS 2 a NUTS 3 

 
Zdroj: Český statistický úřad, Dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oblasti_(nuts_2)_a_kraje_(nuts_3)_ceske_republiky 

 

2.5.3 Regiony podporované v rámci regionální politiky  

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje vymezuje regiony, jejichž 

rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj země a vyrovnávání regionálních disparit 

podporovat. Pro roky 2010 - 2013 schválila vláda dva typy regionů se soustředěnou 

podporou. 

Strukturálně postižené regiony soustřeďující negativní projevy strukturálních změn, 

dochází zde k útlumu odvětví a výroby a tím pádem k růstu nezaměstnanosti. Mezi ně byly 

zařazeny území těchto okresů: Most. Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná, Nový 

Jičín, Sokolov.  

Hospodářsky slabé regiony mají podle ukazatelů hospodářského a sociálního rozvoje 

nižší rozvojovou úroveň než je republikový průměr. Mezi tyto regiony byla zařazena 

následující území okresů: Tachov, Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, 

Šumperk, Znojmo, Blansko a území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá. 

Těmto regionům by měla příslušná ministerstva, do jejichž gesce daná problematika 

spadá, vytvořit v letech 2010 - 2013 podmínky pro zvýhodnění v rámci programů podpor  
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a operačních programů strukturálních fondů v souladu s jejich obsahovým zaměřením a tím 

přispívat ke zmírňování regionálních rozdílů. 

Rovněž hejtmani daného kraje, kde se okresy nachází, by měly podporovat rozvoj 

těchto regionů. (Ministerstvo pro místní rozvoj, Usnesení vlády ČR, 2010, [online]) 

 

2.6 Strategické dokumenty regionální politiky v ČR  

V rámci regionální politiky jsou v ČR na úrovni státu vyhotovovány následující 

dokumenty platné pro toto období: Strategie regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán, 

Národní strategický referenční rámec, Rámec podpory společenství. Na regionální úrovni 

jednotlivé kraje (NUTS III) vyhotovují své vlastní Strategie rozvoje kraje, Programy rozvoje 

kraje, Regionální inovační strategie a podílejí se na zpracovávání Regionálního operačního 

programu za územní jednotky NUTS II. Základní územně samosprávné celky tzn. obce, 

města, ale také mikroregiony, sdružení obcí apod. zpracovávají Program rozvoje svého území 

regionu. (Stejskal, Kovárník, 2009) 

2.6.1 Strategie regionálního rozvoje 2007-13 

Strategie regionálního rozvoje 2007-13 je základním strategickým střednědobým 

dokumentem regionální politiky. Formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, 

stanovuje rozvojové cíle, problémové okruhy a priority potřebné pro zajištění politiky 

regionálního rozvoje. Tento dokument je významným zdrojem při přípravě Národního 

rozvojového plánu (NRP) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR)  

a operačních programů.   

Obsah strategie je rámcově vymezen v § 5 zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Strategie obsahuje analýzu regionálního 

rozvoje České republiky v uplynulém období, vymezení slabých a silných stránek v rozvoji 

jednotlivých regionů, strategické cíle regionálního rozvoje, vymezení priorit a opatření  

k podpoře rozvoje, vymezení regionů se soustředěnou podporou státu.  

Cílem strategie je formulování témat a hledisek významných pro podporu regionálního 

rozvoje. Představuje tedy orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje.  

(Žítek, Klímová, 2008; Wokoun, 2008) 

Podle Wokouna (2008, s. 417) „Strategie regionálního rozvoje ve svém celkovém 

pojetí vytváří základní rámec realizace regionální politiky ČR jako svébytné národní 
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regionální politiky členského státu EU i jako integrální součást regionální politiky EU, které 

vůči sobě musí být komplementární.  

2.6.2 Národní rozvojový plán 2007-13  

Národní rozvojový plán je unijní dokument, který vyhodnocuje stav země 

v hospodářské, politické a sociální oblasti a poskytuje konkrétní východiska pro zpracování 

NSRR. Národnímu strategickému referenčnímu rámci je i velmi podobný, ale je zde kladen 

větší důraz na analytickou část (podrobnější analýzy zdůvodňující potřebu podpor). Jsou zde 

definovány vize, globální cíl, specifické cíle, priority a návrh operačních programů, které je 

naplní. (Žítek, Klímová, 2008) 

Při zpracovávání se opírá jak o obecné dokumenty (např. Strategie hospodářského 

růstu ČR, Makroekonomická prognóza, Hlavní směry hospodářské politiky EU), tak  

o relevantní dokumenty resortů (Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního 

rozvoje, Národní akční plán zaměstnanosti, Národní program výzkumu a vývoje, Politika 

územního rozvoje aj.) a výstupy evaluačních projektů a další dokumenty. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Návrh Národního rozvojového plánu ČR, 2006, [online]) 

2.6.3 Národní strategický referenční rámec 2007-13  

Je unijní základní programový a strategický dokument, který obsahuje priority  

a opatření, na které by chtěla členská země v daném programovacím období využít dotace  

z fondů EU. NSRR řeší celkový mechanismus a strukturu čerpání prostředků z fondů EU 

včetně popisu jednotlivých operačních programů, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé 

prioritní osy realizovány. Dokument se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady 

Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, 

Strategie regionálního rozvoje a další platné resortní a regionální strategie) strategické 

dokumenty.  

Obsah lze rozdělit na 2 části. První část obsahuje socioekonomickou  

a environmentální analýzu následně shrnuté do SWOT analýzy. Podle zjištěných analýz byla 

vypracována druhá návrhová část, která určuje priority a operační programy, pomocí nichž 

budou naplňovány.  V neposlední řadě se zabývá řízením a koordinací politiky hospodářské  

a sociální soudržnosti, systémem finančních toků strukturální fondů a Fondu soudržnosti, 

adicionalitou pro cíl Konvergence, ex-ante hodnocením NSSR a posouzením vlivů NSRR na 

životní prostřední. (Žítek, Klímová, 2008) 
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„Globálním cílem je podle NSRR (2007, s. 36) přeměna socioekonomického prostředí 

České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla 

přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého 

posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude 

vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený  

a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.“ 

Z něj dále vyplývají strategické cíle, které se dále člení na několik priorit. I priority mají své 

vlastní cíle a jsou realizovány prostřednictvím operačních programů. (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, NSRR, 2006, [online]) 

2.6.4 Operační programy 

Česká republika může čerpat finanční prostředky prostřednictvím 24 operačních 

programů. Pro každý region soudržnosti (NUTS II) kromě Prahy je vytvořen vlastní 

Regionální operační program, celkem tedy 7.  

České operační programy lze rozdělit do čtyř skupin. V rámci cíle Konvergence byly 

vytvořeny tematické operační programy a regionální operační programy. Třetí skupinou jsou 

programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V poslední skupině jsou 

operační programy cíle Evropská územní spolupráce. Přehledné tabulkové členění operačních 

programů ukazuje Příloha č. 1.  

Regionální operační programy 

Česká republika má 7 Regionálních operačních programů. Tyto programy pokrývají 

několik tematických oblastí a usilují o zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení 

rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory. Podpora směřuje tedy do oblastí jako je regionální 

infrastruktura (výstavba silnic, cyklostezek, stezek pro pěší), rozvoj cestovního ruchu 

(modernizace ubytovacích zařízení, výstavba a modernizace kongresových center, lázeňské 

infrastruktury), rozvoj měst a venkovských sídel (regenerace brownfieldů, parkovacích 

ploch). 

Financování je zajištěno z ERDF (dohromady 4,65 mld. EUR) a ze státního rozpočtu 

(0,82 mld. EUR). Každý ROP je řízen Regionální radou příslušného regionu soudržnosti. 

(Fondy EU, 2007, [online])  
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3 ROP Jihovýchod a čerpání finančních prostředků v kraji 

Vysočina 

3.1 Region soudržnosti Jihovýchod 

Region soudržnosti Jihovýchod odpovídá svým názvem poloze v rámci území ČR  

a sousedí s regiony soudržnosti NUTS II Střední Morava, Severovýchod, Střední Čechy  

a Jihozápad. Je tvořen dvěma územními jednotkami NUTS III: krajem Vysočina  

a Jihomoravským krajem s krajskými městy Jihlava a Brno.  

Svou rozlohou 13 991 km2 je tento region soudržnosti druhým plošně největším po 

regionu soudržnosti Jihozápad. Kraj Vysočina má celkovou rozlohu 6 796 km2  

a Jihomoravský kraj se rozprostírá na ploše 7 195 km2. Díky počtu obyvatel 1 669 223  

(k 31. 12. 2010) je regionem nejlidnatějším. Na celkovém počtu obyvatel ČR se podílí zhruba 

16 %. 

Tvorbou celorepublikového hrubého domácího produktu zaujímá druhé místo  

s podílem zhruba 14 % HDP (v roce 2011). HDP oblasti od roku 1999 až do roku 2008 

stoupal, v roce 2009 došlo podobně jako ve všech ostatních NUTS k poklesu. (Regionální 

rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, [online]; ČSÚ, 2012, [online]) 

3.2 ROP NUTS II Jihovýchod  

Tento Regionální operační program je určen pro region soudržnosti Jihovýchod.  

Je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, podporu rozvoje 

infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Dále je podporována příprava menších 

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

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

O podporu můžou žádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední 

podnikatelé, občané a další. 

Řídícím orgánem ROP JV je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Regionální rada má statut právnické osoby. Jejími orgány jsou předseda, výbor čítající  

8 zastupitelů z každého kraje a úřad. Úřad má sídlo v Brně, regionální pracoviště (odbor 

implementace projektů) se nachází v Jihlavě. Úkolem rady je schvalování projektů – 

konzultace a hodnocení projektů provádí Úřad Regionální rady a předává seznam 
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zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. (Regionální rada RS JV, 2007, 

[online]) 

3.2.1 Finanční rámec  

Finanční rámec ROP NUTS II Jihovýchod vychází ze stanoveného podílu prostředků 

v rámci cíle Konvergence pro ROPy ve výši 18 %. Pro cíl Konvergence je pro ČR na celé 

období vyčleněno celkem bezmála 26 mld. EUR (640 mld. Kč) 2, a to z prostředků ERDF, 

ESF a FS. Z této částky připadá na regionální operační programy celkem 4,7 mld. EUR (115 

mld. Kč).  

Pro ROP NUTS II Jihovýchod je určeno 704,4 mil. EUR (17,4 mld. Kč) tj. 15,12 %  

z celkové částky pro všechny ROPy a přibližně 2,64 % z veškerých prostředků určených  

z fondů EU pro ČR. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 124,31 mil. EUR (3 mld. Kč). Z následujícího grafu 3. 1. je vidět, že 

příspěvky z ERDF jsou v programovacím období přidělovány postupně rostoucím lineárním 

tempem. Ročně má ROP JV k dispozici asi 2 mld. Kč z ERDF a dalších asi 430 mil. Kč 

z českých veřejných zdrojů. (Regionální rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, 

[online]) 

 

Graf 3.1: Příspěvky ROP JV z ERDF v jednotlivých letech 

 
 Zdroj: vlastní zpracování podle ROP NUTS 2 Jihovýchod 

 

                                                 
2 Přepočet podle kurzu 24,70 Kč/EUR  

2 000    

2 100    

2 200    

2 300    

2 400    

2 500    

2 600    

2 700    

2 800    

2 900    

3 000    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
il

io
n

y
K

č

Rok



 

3.2.2 Finanční plán  
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Tabulka 3.1: Indikativní finanční plán ROP NUTS 2 Jihovýchod pro celé 
programové období (v Kč, kurz EUR ke Kč 24,70) 

Číslo 
priority Název priority Fond 

Příspěvek 
Společenství 

Národní veřejné 
zdroje 

Celkové zdroje 

1 Dostupnost dopravy ERDF 8 525 905 541 1 504 571 576 10 030 477 118 

2 
Rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu 
ERDF 3 305 963 349 583 405 281 3 889 368 630 

3 
Udržitelný rozvoj měst       

a venkovských sídel 
ERDF 4 976 344 864 878 178 514 5 854 523 379 

4 Technická pomoc ERDF 591 593 454 104 398 848 695 992 302 

Celkem 17 399 807 209 3 070 554 219 20 470 361 428 

Zdroj: vlastní zpracování podle ROP NUTS 2 Jihovýchod 

3.2.3 Globální cíl a specifické cíle 

Globální cíl vychází z vize regionu Jihovýchod, odpovídá jeho potřebám a současně 

odpovídá prioritám ČR vyjádřeným v NSRR. Na základě identifikace potřeb regionu 

Jihovýchod zjištěných ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy je globální cíl dále 

rozložen do specifických cílů a každý obsahuje prioritní osu. Přehledně tuto hierarchii 

ukazuje Obrázek 3.1.  



 

Obrázek 3.1: Specifické cíle a prioritní osy ROP Jihovýchod

Zdroj: vlastní zpracování podle ROP NUTS 2 Jihovýchod
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3.3.1 Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy 

Prioritní osa 1 realizuje specifický cíl 1: Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní 

obslužnost území při respektování ochrany životního prostředí. Oblasti podpory jsou 

následující: 

1.1. Silnice II. a III. třídy 

1.2 Ekobusy, terminály, park and ride 

1.3. Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 

1.4. Cyklostezky, bezbariérové křižovatky 

Hlavním cílem této osy je posílit dopravní dostupnost a obslužnost regionu. Finanční 

prostředky jsou tedy poskytovány na rekonstrukce, souvislé opravy a výstavbu silnic II. a III. 

tříd a na budování a modernizaci přestupních terminálů a záchytných parkovišť. V souladu 

s podporou ekologicky šetrných druhů veřejné dopravy je podporován nákup a modernizace 

ekologických dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba  

a rekonstrukce pěších nebo cyklostezek apod. 

Tabulka 3. 3. ukazuje, že nejvíce žádostí bylo v rámci oblasti podpory 1.1. Silnice  

I. a II. Třídy. O tyto prostředky žádal kraj Vysočina a jednalo se o většinou o silnice II. třídy. 

(Regionální rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, [online]) 

 
Tabulka 3.3: Rozdělení podpory v rámci prioritní osy 1 v kraji Vysočina  
(březen 2012, Kč) 

Oblast 
podpory  

Prioritní osa 1 

Alokovaná částka ERDF Celkově proplaceno Počet 
projektů 

1.1. 2 748 229 009 2 335 549 580 227 943 073 35 
1.2. 198 765 569 179 249 101 - 7 
1.3. 431 760 675 396 753 053 - 2 
1.4. 291 184 164 267 574 637    2 022 480 8 

Celkem 3 669 939 417 3 179 126 371 229 965 553 52 

 Zdroj: vlastní zpracování podle seznamu příjemců Regionální rady RS Jihovýchod 
 

3.3.2 Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Specifický cíl 2: Zvýšit účast udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě 

regionu je realizován prostřednictvím této prioritní osy 2. Oblastmi podpory jsou:  

2.1. - Penziony, památky, cyklotrasy, turistická infrastruktura 

2.2. - Marketing cestovního ruchu, kulturní akce, informační centra 
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Prioritní osa 2 poskytuje finanční prostředky na zkvalitnění podmínek pro rozvoj 

cestovního ruchu podporou infrastruktury, marketingu a lidských zdrojů. V rámci této osy je 

tedy možné financovat např. modernizaci ubytovacích zařízení, výstavbu kongresových  

a konferenčních center, lázeňské infrastruktury, rekonstrukci a obnovu kulturních památek  

s využitím pro cestovní ruch. Dále je cílem zkvalitnit a rozvíjet infrastrukturu a technické 

zázemí pro cestovní ruch, tedy úpravy cyklotras, stezek pro pěší a jezdce na koních, naučných 

stezek včetně doprovodné infrastruktury. Lze financovat také tvorbu marketingových strategií 

cestovního ruchu, rozvoj propagačních a informačních služeb, tvorbu produktů v cestovním 

ruchu. 

Následující tabulka 3. 4. ukazuje, že 51 projektů z celkových 81 směřovalo do oblasti 

podpory 2. 1. Nejčastěji se žádosti vztahovaly k zajištění materiálně technické základny pro 

cestovní ruch (ubytování, sportovní a rekreační zařízení, kulturní zařízení aj.). V rámci oblasti 

podpory 2. 2. směřovaly prostředky k podpoře marketingu daného regionu, např. formou 

jednotné prezentace, zajištěním propagačních materiálů nebo tvorbou webových stránek. 

(Regionální rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, [online]) 

Tabulka 3.4: Rozdělení podpory v rámci prioritní osy 2 v kraji Vysočina 
 (březen 2012, Kč) 

Oblast 
podpory 

Prioritní osa 2 

Alokovaná částka ERDF Celkově proplaceno Počet projektů 

2.1. 1 049 065 576 694 219 938 11 457 242 51 

2.2.     101 572 520   92 231 898   1 978 841 30 

Celkem 1 150 638 096 786 451 836 13 436 083 81 
 Zdroj: vlastní zpracování podle seznamu příjemců Regionální rady RS Jihovýchod 

3.3.3 Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Specifický cíl 3: Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově je 

realizován pomocí Prioritní osa 3. Oblastmi podpory jsou:  

3.1. Rozvoj urbanizačních center 

3.2. Rozvoj regionálních středisek 

3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

3.4. Veřejné služby regionálního významu 

Cílem je zvyšování konkurenceschopnosti regionu rozvojem měst a stabilizací osídlení 

venkova. Podporuje tedy úpravu veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště, veřejná 

zeleň), regeneraci a revitalizaci brownfields. Dále realizaci regionálních inovačních strategií, 
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modernizaci a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, zařízení zdravotnické a sociální 

péče a jejich vybavení, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro sociální integraci a rozvoj 

kultury a sportu. 

Z tabulky 3. 5. je vidět, že největší zájem byl o projekty v rámci oblasti podpory 3.3. 

Šlo o rekonstrukce či výstavby sportovišť nebo modernizaci školských zařízení. V rámci 

prioritní osy 3. 2. se jednalo o revitalizaci veřejně přístupných zařízení, jako jsou hřiště, 

náměstí nebo parky. (Regionální rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, [online]) 

 
Tabulka 3.5: Rozdělení podpory v rámci prioritní osy 3 v kraji Vysočina  
(březen 2012, Kč) 

Oblast 
podpory 

Prioritní osa 3 
Alokovaná částka ERDF Celkově proplaceno Počet projektů 

3.1. 534 362 126 422 948 643 - 18 
3.2. 496 624 754 456 327 203 14 437 673 28 
3.3. 385 417 328 354 167 274 49 977 453 36 
3.4. 607 746 309 565 006 482 - 6 

Celkem    2 024 150 517 1 798 449 602 64 415 126 88 
 Zdroj: vlastní zpracování podle seznamu příjemců Regionální rady RS Jihovýchod 
 

3.3.4 Prioritní osa 4: Technická pomoc 

Poslední prioritní osa má sloužit k zajištění aktivit podporujících řízení, kontrolu  

a sledování ROP (monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz) a aktivity 

spojené s propagací programu. Alokovaná částka na tuto prioritní osu byla doposud 620 mil. 

Kč, z ERDF je to 570 mil. Kč. V letech 2007 a 2008 byly peníze použity na řízení, publicitu 

či monitoring ROP Jihovýchod. (Regionální rada RS JV, ROP NUTS II Jihovýchod, 2007, 

[online]) 

3.3.5 Zhodnocení čerpání prostředků v kraji Vysočina 

Podle informací Regionální rady RS JV patří ROP Jihovýchod k nejlépe čerpajícím 

programům v ČR. Podle přehledu čerpání v rámci celého ROP JV, který je k nalezení 

v příloze č. 2, bylo k listopadu 2011 schváleno celkem 13 mld. Kč, tj. 75% z celkové 

alokované částky z ERDF.   

V rámci prioritní osy 1 bylo dosud rozděleno z ERDF 3,2 mld. Kč – nejvíce ze všech 

prioritních os. Naopak bylo v této prioritní ose podáno nejméně projektových žádostí – 52. 

Důvodem je to, že z této osy jsou financovány nákladné investice jako výstavba silnic, 
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výstavba dopravních terminálů apod. Průměrně rozdělená částka je v této ose 67 mil. Kč. 

V prioritní ose 2 bylo k podpoře cestovního ruchu žádáno v 81 projektech, z toho 63% žádostí 

bylo z oblasti podpory 2.1. Celkem bylo z ERDF rozděleno 786 mil. Kč a průměrně rozdělená 

částka byla 11, 2 mil. Kč. Ve třetí prioritní ose bylo zatím rozděleno 1,8 mld. Kč do 88 

projektů. Průměrná alokovaná částka je 21 mil. Kč.   
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4 Ex-post hodnocení vybraných projektů z pohledu žadatelů  

a uživatelů výstupu 

Následující kapitola se zabývá rozborem provedeného marketingového výzkumu, jeho 

metodikou, vyhodnocením zjištěných dat a z nich vyvozenými závěry. V úvodu kapitoly 4. 2. 

jsou stručně představeny projekty, které se staly objektem výzkumu a následného 

vyhodnocení. 

K představeným projektům byly provedeny dva výzkumy, a to dotazy vedené 

k žadatelům o dotaci z ROP Jihovýchod (kapitola 4.3.1.) a dále k uživatelům výstupů 

vybraných projektů (kapitola 4.3.2.)  

Cílem výzkumu mezi žadateli o dotaci z ROP Jihovýchod je zjistit údaje o procesu 

žádostí, názor příjemců na tento proces a Regionální radu RS Jihovýchod. Cílem výzkumu 

mezi uživateli projektu dotovaného z ROP Jihovýchod bylo zjistit názor těchto uživatelů na 

realizaci investice, její posouzení a případné pozitivní či negativní námitky.  

Jako způsob zpětného hodnocení projektů u obou provedených výzkumů byl zvolen 

kvantitativní marketingový výzkum a jako metoda bylo vybráno písemné dotazování.  

U každého z průzkumů byl vytvořen dotazník s přiměřeným počtem otázek.  

4.1 Metodika marketingového výzkumu obou výzkumů 

Výzkum mezi žadateli o podporu z fondů EU byl prováděn emailovou korespondencí 

mezi žadateli o podporu z fondů EU. Dotazníky byly rozesílány záměrně vybraným institucím 

z přehledu příjemců dotací z února 2012. Volba instituce záležela na zaměření projektu a tedy 

relevantnosti odpovědí na vytvořený dotazník a na možnosti kontaktovat odpovědnou osobu. 

V případě žadatele jako územně samosprávního celku byly emaily odesílány pracovníkům na 

odpovídajících odborech úřadu, tj. odbor investic, regionálního rozvoje apod. Pokud územně 

správní celek žádal o podporu na více projektů, bylo mu dáno na výběr, za který vyplní 

dotazník. V případě žadatele jako fyzické nebo právnické osoby byly emaily posílány na 

kontaktní adresu dané instituce.  

Bylo osloveno 50 žadatelů z celkových 221 o podporu z fondů EU v kraji Vysočina 

(tedy 23 %). Zpět bylo vráceno 24 dotazníků, tedy 48%, z celkového počtu to činí 11%.  

Dotazník se skládá ze 14 otázek, které byly vytvořeny na základě vlastního návrhu 

autorkou. Otázky byly zvoleny na základě jednotlivých témat výzkumu, a to obecných 

informací o projektu, financování či průběhu realizace projektu. Většina otázek je uzavřených 
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s předem navrhnutými odpověďmi, některé jsou uzavřené s otevřeným koncem, který nabízel 

respondentovi prostor pro vlastní odpověď. Otázky číslo 9 - 11 a 14 jsou otevřené a poskytují 

návštěvníkovi prostor pro vlastní názor. Dotazník je k nalezení v příloze č. 3.  

Výzkum mezi uživateli výstupů vybraných projektů s podporou fondů EU byl 

prováděn také elektronickou formou. Pro každý projekt byl vytvořen dotazník, který byl 

pomocí služby Dokumenty Google® převeden do elektronického formuláře pro usnadnění 

vyplňování. Formulář obsahoval okolo 10 otázek, z čehož byly vždy 3 osobní a ostatní se 

vztahovaly k výstupu projektu. Vzory dotazníků lze nalézt v přílohách č. 4 – 6. Dotazníkový 

formulář byl pomocí internetu rozeslán mezi respondenty, jejichž počet a lokalizace byly 

určeny stanovenou metodikou, která je popsána níže u jednotlivých výzkumů. 

4.2 Představení projektových žádostí 

Nejprve jsou stručně představeny jednotlivé projekty, které jsou zahrnuty do 

souhrnného vyhodnocení všech 24 dotazníků. Informace k projektům jsou získávány 

z informací Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod nebo z portálu Regionálních 

informačních servisů. U každého projektu jsou uvedeny základní údaje včetně financování.  

Je uvedena rozpočtovaná částka a poté příspěvek z fondů EU. Finanční částky jsou převzaty 

z portálu Regionálních informačních servisů a pro větší přehlednost jsou zaokrouhleny. 

4.2.1 Žádosti v prioritní ose 1: Dostupnost dopravy 

a) Cyklostezka s pruhem pro pěší v Sázavě - 2. a 3. etapa 

Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Začátek/ukončení realizace: 04/2009 – 10/2009 

Žadatel: obec Sázava  Místo realizace: Sázava  Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/Příspěvek EU: 4,1 mil.Kč/3,4 mil. Kč 

Cílem projektu je vybudování 726 m cyklostezky s pruhem pro pěší v oblasti 

komplikované dopravní situace při výjezdu z obce, zahrnující i odpočívadla a lavičky.  

b) Dopravní terminál v Náměšti nad Oslavou 

Oblast podpory: 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy  

Začátek/ukončení realizace: 03/2010 – 01/2011 

Žadatel: Náměšť nad Oslavou Místo realizace: Náměšť nad Oslavou Okres: Třebíč 

Rozpočet/příspěvek EU: 8,4 mil. Kč/6, 9 mil. Kč 
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Předmětem projektu je vybudování autobusového nádraží v těsné blízkosti nádraží 

vlakového, čímž dojde k zajištění kvalitní dopravní obslužnosti v turisticky atraktivním 

území. Tím bude umožněno kombinovat jednotlivé druhy dopravy a snížit ekonomickou 

ztrátovost jednotlivých druhů dopravy.  

c) Autobusový terminál před budovou ČD 

Oblast podpory: 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Začátek/ukončení realizace: 04/2010 – 06/2011 

Žadatel: město Chotěboř Místo realizace: Chotěboř Okres: Havlíčkův Brod 

Rozpočet/příspěvek EU: 30,7 mil. Kč/24,7 Kč 

Realizací projektu bude dosaženo výrazného zlepšení kvality cestování a vyřešení 

neúnosné dopravní situace v jihovýchodní části města. Komplexním řešením problému je 

realizace výstavby autobusového terminálu včetně zázemí pro cestující.  

d) Cyklostezky s pruhem pro pěší v obci Hamry nad Sázavou 

Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Začátek/ukončení realizace: 04/2009 – 12/2010 

Žadatel: obec Hamry nad Sázavou Místo realizace: Hamry nad Sázavou 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 20, 6 mil. Kč/17 mil. Kč 

Kvůli bezpečnosti obyvatel dojíždějících za prací do okresního města Žďáru n. S. 

podél frekventované silnice dojde k vybudování téměř 2,4 km nových cyklostezek s pruhem 

pro pěší, které budou přímo napojeny na stávající síť cyklostezek ve Žďáře nad Sázavou. 

4.2.2 Žádosti v prioritní ose 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

a) Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty 

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

Začátek/ukončení realizace: 03/2009 – 12/2011 

Žadatel: město Bystřice nad Pernštejnem Místo realizace: Zubštejn 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 20,6 mil. Kč/13, 4 mil. Kč 

Předmětem projektu je statické zajištění zříceniny hradu a jeho zpřístupnění pro 

návštěvníky. Součástí bude i instalace turistického značení, výroba propagačních materiálů, 
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instalace posezení v areálu hradu. Navíc budou v hradním areálu instalovány modely 

historických praků a obléhací věže ve skutečné velikosti. 

b) Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu 

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Začátek/ukončení realizace: 08/2010 – 07/2012 

Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Polná  Místo realizace: Polná Okres: Jihlava 

Rozpočet/příspěvek EU: 43,3 mil. Kč/36, 8 mil. Kč 

Dojde ke komplexní rehabilitaci raně barokního chrámu s využitím dosud 

opomíjených a nevyužitých prostor. Záměrem žadatele je atraktivně zpřístupnit památku pro 

širokou veřejnost, rovněž budou vybudovány nové prohlídkové trasy a zřízeno Informační 

centrum. 

c) Vybudování sítě hipotras 

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Začátek/ukončení realizace: 01/2010 – 11/2011 

Žadatel: Vysočina Tourism, příspěvková organizace  

Místo realizace: kraj Vysočina, okres Jindřichův Hradec Okres: Jihlava 

Rozpočet/příspěvek EU: 2,8 mil. Kč/2,4 mil. Kč 

Projekt zahrnuje vyznačení páteřní sítě (845,8 km) hipostezek v kraji Vysočina, čímž 

dojde ke zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch v oblasti hipoturistiky a bude dosaženo 

výrazného nárůstu návštěvnosti regionu touto cílovou skupinou. Zároveň bude financována 

publicita projektu a motivačně informační seminář pro majitele zapojených koňských stanic. 

d) Dostavba hotelového komplexu Hotel Ski Nové Město na Moravě  

Oblast podpory: 2.1. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Začátek/ukončení realizace: 08/2008 – 11/2009 

Žadatel: Inkora, s.r.o. Místo realizace: Nové Město na Moravě 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 64 mil. Kč/26,5 mil. Kč 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb a navýšení ubytovací 

kapacity, která není dostačující především v době konání velkých sportovních akcí, a není 

schopna uspokojit vzrůstající poptávku po kongresové turistice v regionu. Kromě rozšíření 

lůžkové části bude přistaveno také wellness centrum.  
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e) Naučná stezka kolem Zelené hory 

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Začátek/ukončení realizace: 05/2010 – 12/2010 

Žadatel: město Žďář nad Sázavou Místo realizace: Žďář nad Sázavou 

Okres: Žďář nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 7 mil. Kč/5,6 mil. Kč 

Naučná stezka nabídne návštěvníkům dva bezbariérové naučně-vyhlídkové okruhy 

okolo rybníků, které jsou součástí unikátního historicko-přírodního areálu v okolí zámku. 

Celková délka stezky činí 4,85 km a instalovány budou také odpočívadla, informační tabule a 

vyhlídková mola.  

f) Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí - Vnímání všemi 
smysly 

Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Začátek/ukončení realizace: 12/2010 – 09/2012 

Žadatel: město Třebíč Místo realizace: Třebíč Okres: Třebíč 

Rozpočet/příspěvek EU: 57, 4 mil. Kč/ 36, 3 mil. Kč 

Podstatou projektu je rekonstrukce zámeckého křídla – vstupní brány do areálu 

národní kulturní památky a památky UNESCO a využití prostor objektu pro expozici 

"Vnímání všemi smysly". Realizace expozice by měla zvýšit návštěvnost objektu rodinami  

s dětmi a také žáky škol. 

g) Za krásami a historií Havlíčkova Brodu 

Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu  

Začátek/ukončení realizace: 01/2009 – 11/2010 

Žadatel: město Havlíčkův Brod Místo realizace: Havlíčkův Brod Okres: Havlíčkův Brod 

Rozpočet/příspěvek EU: 675 tis. Kč/570 tis. Kč 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění informačních služeb v místním cestovním ruchu, 

vytvoření propagačních materiálů ke zvýšení atraktivity města a posílení propagační kampaně 

města. Materiály (tištěné i digitální) budou využity v Městském informačním centru, na 

veletrzích a pro propagaci města v jiných krajských informačních centrech. 

h) Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku 

Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Začátek/ukončení realizace: 11/2008 – 04/2010 
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Žadatel: Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace 

Místo realizace: Pelhřimov Okres: Pelhřimov 

Rozpočet/příspěvek EU: 1, 5 mil. Kč/1, 3 mil. Kč 

Předmětem projektu je zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu  

a zefektivnění a koordinace marketingových a propagačních aktivit. Budou vytvořeny nové 

informační materiály, propagační předměty, zprovozněn mobilní zvukový průvodce  

a modernizovány webové stránky.  

i) Putujeme za krásami regionu Ledečska 

Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu  

Začátek/ukončení realizace: 10/2009 – 09/2011 

Žadatel: město Ledeč nad Sázavou Místo realizace: Ledeč nad Sázavou 

Okres: Havlíčkův Brod 

Rozpočet/příspěvek EU: 1, 6 mil. Kč/1, 1 mil. Kč 

Předmětem projektu je rozvoj regionálních systémů informování o atraktivitách 

cestovního ruchu. Pomocí projektu oslovit návštěvníky a prezentovat tento region ucelenou 

formou (historicky památná místa, přírodní lokality, naučné okruhy, chráněná území, služby  

v oblasti turistického ruchu). Rovněž bude založena tradice "Staročeské tradiční pouti".  

4.2.3 Žádosti v prioritní ose 3: Rozvoj měst a venkovských sídel 

a) Realizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 04/2009 – 08/2010 

Žadatel: město Bystřice nad Pernštejnem Místo realizace: Bystřice nad Pernštejnem 

Okres: Žďář nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 79, 8 mil. Kč/47, 9 mil. Kč 

Revitalizací veřejného prostranství (rekonstrukce náměstí a vybudování záchytného 

parkoviště) dojde k vytvoření funkčního prostoru, který umožní plnohodnotné využití. 

Vzniknou prostory vhodné jako místo nákupu, zóna klidu a odpočinku, parkoviště, pro konání 

kulturních akcí, turistický cíl apod.  

b) Komplexní úpravy veřejného prostranství na ul. Tovačovského sady 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 09/2008 – 07/2009 
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Žadatel: město Moravské Budějovice Místo realizace: Moravské Budějovice 

Okres: Třebíč  

Rozpočet/příspěvek EU: 9, 3 mil. Kč/6 mil. Kč 

Projekt se zabývá celkovými úpravami veřejného prostranství v historickém centru 

města. Cílem je vytvořit kvalitní a příjemný prostor a rozšířit tak možnosti uspokojování 

rozdílných pohybových, pobytových a společenských aktivit obyvatel města i dalších 

návštěvníků veřejného prostranství.  

c) Regenerace veřejného prostranství sídliště Smetanova v Humpolci 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 09/2008 – 11/2009 

Žadatel: město Humpolec Místo realizace: Humpolec Okres: Pelhřimov 

Rozpočet/příspěvek EU: 13 mil. Kč/8,3 mil. Kč 

Projekt je zaměřen na úpravu městského veřejného prostranství a řešení nedostatečné 

dopravní infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu. Cílem projektu je úprava 

nevyhovujícího veřejného prostranství sídliště a vznik nových volnočasových prostor, 

chodníků a parkovacích míst.  

d) Rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 09/2008 – 12/2010 

Žadatel: Město Světlá nad Sázavou Místo realizace: Světlá nad Sázavou 

Okres: Havlíčkův Brod 

Rozpočet/příspěvek EU: 121,8 mil. Kč/53,5 mil. Kč 

Rekonstrukcí zastaralého zimního stadionu na víceúčelové zařízení s celoročním 

provozem bude vyřešen problém chybějícího víceúčelového krytého zařízení pro provozování 

sportovních a volnočasových aktivit. Stadion bude využíván v letní sezóně pro míčové hry  

a další pohybové aktivity, přes zimní sezónu zde bude ledová plocha s umělým ledem.  

e) Výstavba sítě dětských hřišť ve Velkém Meziříčí  

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 04/2009 – 06/2010 

Žadatel: město Velké Meziříčí Místo realizace: Velké Meziříčí  Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 6,8 mil. Kč/4, 4 mil. Kč 
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Cílem projektu je vybudování ploch pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jejichž 

počet je nyní silně nedostačující. Výstavbou sedmi veřejně přístupných hřišť v lokalitách  

s největší koncentrací rodin s dětmi vzniknou podmínky pro aktivní trávení volného času 

všech dětí. 

f) Zkvalitnění činnosti školských zařízení v Polničce 

Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

Začátek/ukončení realizace: 08/2008 – 08/2009 

Žadatel: obec Polnička Místo realizace: Polnička Okres: Žďář nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 8, 5 mil. Kč/6, 4 mil. Kč  

Záměrem projektu je technické zhodnocení školského zařízení, rozšíření prostor pro 

kvalitní výuku, pořízení nových pomůcek a inovace ve způsobech výuky. Budou například 

rekonstruovány 2 učebny, zřízena nová keramická dílna, vybudovány cvičné školní 

kuchyňky. Dojde k rekonstrukci hřiště a venkovní plochy dvora. 

g) Park volného času v obci Dalečín 

Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

Začátek/ukončení realizace: 07/2008 – 01/2009 

Žadatel: obec Dalečín Místo realizace: Dalečín Okres: Žďář nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 5, 8 mil. Kč/ 5 mil. Kč  

Předmětem projektu je revitalizace okolí školy a přestavba na park volného času.  

V rámci projektu bude zřízeno víceúčelové hřiště, stávající hřiště bude upraveno a osazeno 

novými herními prvky (prolézačky, skluzavky).  

h) Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek 

Začátek/ukončení realizace: 04/2009 – 01/2012 

Žadatel: město Pacov Místo realizace: Pacov Okres: Pelhřimov 

Rozpočet/příspěvek EU: 58, 8 mil. Kč/37, 6 mil. Kč 

Cílem projektu je revitalizace objektu zámku a jeho úprava pro vytvoření kulturního  

a společenského centra regionu. Projekt zahrnuje umístění knihovny i regionálního muzea, 

zprovoznění víceúčelového společenského sálu, rozšíření a zkvalitnění prostor pro spolkovou 

činnost. Projekt představuje komplexní rekonstrukcí jižního a západního křídla zámku, který 

je nyní městským brownfields zatíženým minulým působením armády ČSSR. 
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4.3 Vyhodnocení marketingového výzkumu  

V této kapitole jsou nejprve vyhodnoceny odpovědi žadatelů o dotaci z ROP 

Jihovýchod, případně jsou graficky doplněny (kapitola 4.3.1.). Poté byl z každé prioritní osy 

vybrán jeden projekt, u kterého byl zkoumán i názor jeho uživatelů (kapitola 4.3.2.).  

4.3.1 Interpretace výsledků výzkumu mezi žadateli o dotaci 

Vyhodnocení došlých dotazníků bylo prováděno v programu MS Excel pomocí 

kontingenčních tabulek, případné grafické doplnění je tedy výsledkem vlastní práce. 

Vyhodnocení uzavřených otázek je dále doplněno o rozbor otázek otevřeného typu. 

Vyhodnocení marketingového průzkumu mezi žadateli o dotaci 

V rámci výzkumu odpovědělo celkem 24 subjektů. Pět jich žádalo o podporu 

z prioritní osy 1, 10 v rámci prioritní osy 2 a 9 žadatelů obdrželo podporu v rámci prioritní 

osy 3. 

Téměř polovina žadatelů se o možnosti čerpání finanční podpory z ROP Jihovýchod 

dozvědělo ve vlastní instituci. Touto institucí byl ve všech případech městský nebo obecní 

úřad. Třetina žadatelů tuto informaci získala prostřednictvím Regionální rady Regionu 

soudržnosti Jihovýchod. 25 % žadatelů se k informaci dostalo pomocí semináře nepořádaného 

Regionální radou.  

Zahájením realizace projektu může být buď samotný záměr, nebo zjištění možnosti 

financování. Případů, kdy je nejdříve vymyšlen projekt byla většina (88%). Problém určit, 

pod kterou prioritní osu jejich projekt patří, měli jen 3 respondenti. 

Služby poradenské firmy v oblasti projektového řízení bylo nuceno vyhledat téměř  

70 % dotazovaných. To dokazuje, že žádost o dotaci je zatížena velkým množstvím 

administrativy, kterou by samotní žadatelé mnohdy nezvládali sami vyřídit.  

Co se týče určení neobtížnější části realizace projektu, označovali respondenti 

nejčastěji veřejné zakázky, hned v závěsu se studií proveditelnosti. Mezi odpověďmi se ještě 

výrazněji prosadilo zpracování elektronické žádostí přes program Benefit. Četnost 

jednotlivých odpovědí ukazuje tabulka 4.1. U této otázky bylo možné uvést více odpovědí.  
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Tabulka 4.1: Nejobtížnější část realizace projektu  

Varianty odpovědí Absolutní četnost 

 veřejné zakázky 9 

studie proveditelnosti  8 
 zpracování žádosti v Benefit 4 
 žádost o platbu 2 

 jiné  2 

 zajištění financování 1 
 udržitelnost projektu  0 
 výběrová řízení na subdodavatele 0 
 monitorovací zprávy 0 
 publicita projektu 0 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

 

V případě veřejných zakázek jde o složitý administrativní proces. Veřejná zakázka je 

hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí. Při jejím zadávání je třeba 

přísně dbát na dodržování předpisů. U všech projektů spolufinancovaných z fondů EU musí 

příjemce při výběru dodavatele respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-

li zadavatelem podle tohoto zákona. Shodu s národními pravidly a pravidly EU  

o oprávněnosti výdajů ze strukturálních fondů, zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, 

ochrany životního prostředí a rovnosti příležitostí mužů a žen kontroluje v případě ROP 

Regionální rada. Ta také potvrzuje zdůvodnění a správnost nároků. (Regionální rada RS 

Jihovýchod, 2007, [online]) 

Studie proveditelnosti je základním dokumentem pro hodnocení kvality projektů 

předkládaných řídícím orgánům. Studie souhrnně popisuje investiční záměr a jejím účelem  

je posoudit realizovatelnost daného investičního projektu a rovněž poskytnout veškeré 

podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Je zpracovávána v předinvestiční fázi projektu. 

Skládá se z asi 15 kapitol, jde tedy o velmi rozsáhlý dokument. (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Studie proveditelnosti, 2004, [online])  

Lhůty pro zpětné financování projektů považuje nejvíce (9) respondentů za středně 

dlouhé a 8 žadatelů za velmi dlouhé. Jako dlouhé je označilo 6 žadatelů. Systém finančních 

toků prostředků z fondů EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. 

Regionální radě ROP jsou ze státního rozpočtu převedeny prostředky na financování 

schválených projektů. Příjemci dotace jsou po podání žádosti proplaceny již uskutečněné 

výdaje. Regionální rada žádá v pravidelných intervalech o doplnění prostředků ze zdrojů 

spravovaných Platebním a certifikačním orgánem (v ČR je to odbor Národního fondu 
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Ministerstva financí ČR) a ten pak dále žádá Evropskou komisi o doplnění prostředků na 

svém účtu. Ty následně převádí na účet Regionální rady, která projekty již dříve 

předfinancovala z přidělených prostředků státního rozpočtu. I přestože zde dochází 

k urychlení financování, kdy žadatelé o dotaci nemusí čekat na peníze z EU, ale 

spolufinancování na sebe dočasně přebírá státní rozpočet, považuje většina žadatelů lhůty pro 

financování za dlouhé. (Fondy EU, 2007, [online]) 

Projekt prochází několika fázemi: přípravnou, realizační a ukončení. V každé této fázi 

se mění počet členů projektového týmu. Respondenti určovali počet členů týmu 

v jednotlivých fázích a tyto údaje byly poté zprůměrovány. Počty osob se v průběhu projektu 

liší. V několika případech byl stálý počet členů ve všech etapách projektu, většinou bylo však 

nejvíce členů v přípravné a realizační fázi, při ukončení bylo spolupracovníků již méně nebo 

žádný. Průměrně měl projektový tým při přípravě projektu 7 členů, ve fázi realizace 5 členů  

a při závěrečném ukončení 3 členy. Tabulka 4.2 zvýrazněná škálovací metodou semaforu, kdy 

zelená barva značí největší hodnotu a červená nejmenší, ukazuje počty členů týmu 

v jednotlivých fázích. 
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Tabulka 4.2: Počet členů projektového týmu 

Respondent 
Počet členů projektového týmu 

v přípravné fázi v realizační fázi ve fázi ukončení 

1 1 4 1 

2 2 2 2 

3 2 3 2 

4 2 4 2 

5 3 3 3 

6 50 10 0 

7 8 8 8 

8 3 7 0 

9 2 4 0 

10 1 1 1 

11 15 5 3 

12 6 5 4 

13 5 3 2 

14 6 3 2 

15 5 5 5 

16 5 6 4 

17 12 12 12 

18 6 6 6 

19 10 4 3 

20 5 5 0 

21 2 4 4 

22 3 3 3 

23 3 3 3 

24 8 8 8 

Průměr 7 5 3 

Poznámka 1: Výsledky jsou zkresleny údaji v řádku 6, kdy respondent uvedl nestandardně vysoké počty 
členů. Bez těchto údajů by byl počet členů v první i druhé fázi 5. 

 Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 
 

Na otázku, zda by respondenti využili znovu možnosti čerpání peněžních prostředků 

z fondů EU jich 88 % odpovědělo kladně. Pouze 3 subjekty by již o podporu žádat nechtěly. 

Následující řádky se zabývají souhrnným rozborem otevřených otázek. Plné znění 

odpovědí je k nalezení v příloze č. 8. 

První otevřená otázka zněla, zda nastal nějaký problém při realizaci výstupu projektu 

a jeho konkrétní popsání. Mezi problémy bylo zmiňováno následující: 

• výběrové řízení na dodavatele při případných změnách nebo víceprácích, které je 

časově velmi náročné a v případě stavebních prací ohrožuje harmonogram 

výstavby, 
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• měnění podmínek čerpání dotace v průběhu realizace projektu a zpětné uplatňování 

jejich platnosti,  

• nutnost prodloužení termínu dodání dodavatelem, byť většinou z objektivních 

důvodů, což vedlo k prodloužení termínu ukončení celého projekt,  

• administrativa, která byla špatně vyřízena samotným žadatelem, což poté vedlo 

k obtížně řešitelným situacím při vlastní realizaci.  

 

Další otázka se týkala zaznamenaných konkrétních výsledků projektu, případně 

stanovených cílů.  

Většinou docházelo k plnění předem stanovených výsledků projektu nebo cílů:  

• v oblasti cestovního ruchu byla zvýšena návštěvnost dané památky nebo regionu, 

žadatel se mohl díky tvorbě propagačních materiálů více prezentovat, 

• v případě cyklostezek došlo ke zvýšení bezpečnosti, odklonění cyklistů od 

frekventovaných silnic.  

 V rámci prioritní osy 3, z níž je podporována například revitalizace veřejných 

prostranství, byly zaznamenány výsledky v oblasti zvýšení kapacity parkovacích míst, 

zlepšení a zvýšení návštěvnosti využívaných prostor v případě dopravních terminálů nebo 

výstavby sportovišť.  

Co se týče služeb Regionální rady využilo této možnosti 17 respondentů,  

a to nejčastěji ve fázi přípravy a realizace projektu, někteří konzultovali průběh všech fází. 

Spolupráci hodnotí téměř všichni jako velmi profesionální a oceňují ochotu a vstřícnost 

pracovníků. Pouze ve dvou případech se objevili výtky vůči této instituci.  

V otázce číslo 14 byl ponechán prostor pro vlastní názor respondentů k ROP 

Jihovýchod, mohli zde uvést svoje, náměty, doporučení, případnou kritiku či pochvalu. 

V této otázce se vyjádřilo 11 respondentů. Všichni chválili spolupráci s Úřadem Regionální 

rady RS Jihovýchod Jihlava a jejími zaměstnanci podobně jako u předchozí otázky.  

Výtky a připomínky se týkaly: 

• složitosti administrativy, která vede k využití poradenských firem a nutnosti 

posílení pracovních míst, 

• neustálého zpřísňování podmínek a jejich zpětného uplatňování, 

• širší alokace finančních prostředků mezi více oblastí podpory,  

• přístupu k udělování korekcí. 
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Závěr marketingového výzkumu mezi žadateli o dotaci 

Informovanost o vypisovaných výzvách a možnostech financování je v rámci ROP 

Jihovýchod dostatečná, což dokazuje fakt, že žadatelé se o této možnosti nejvíce dozvídají ve 

své vlastní instituci. 

Každá obec se snaží o svůj rozvoj, který je podmíněn investicemi. Na základě potřeb 

obce a jejich občanů je naplánován záměr a teprve poté se řeší možnosti jeho financování. 

Případů, kdy je nejprve zjištěna možnost financování a na ni je aplikován projektový záměr, 

je minimum. 

 Administrativa žádostí o dotaci je velmi složitá, mnohdy pro samotné organizace až 

zatěžující, i z důvodu nedostatku zaměstnanců, a většinou jsou tedy nuceni vyhledat služby 

poradenských firem. Podle žadatelů o dotaci jsou nejobtížnější částí procesu žádosti veřejné 

zakázky a studie proveditelnosti.  

I přestože je systém financování projektů založen na principu předfinancování ze 

státního rozpočtu a pro žadatele o dotaci zde dochází k urychlení financování, kdy nemusí 

čekat na peníze z EU, považuje většina žadatelů lhůty pro financování za dlouhé.  

 Každý projekt musí realizovat důkladně sestavený projektový tým. Počet jeho členů se 

v průběhu mění podle potřeby a obtížnosti dané fáze. Průměrně mají projektové týmy 5 členů 

ve fázích přípravy i realizace a 3 členy ve fázi ukončení. 

Téměř všechny dotazované subjekty by požádali o dotaci z fondů EU znovu.  

Problémy během realizace projektu se vztahovaly ke složité administrativě celého 

procesu. 

Všechny ukončené projekty již zaznamenaly konkrétní výsledky nebo cíle, stanovené 

v investiční variantě projektu. 

Služby Úřadu Regionální rady využilo 70 % respondentů a téměř všichni se shodli na 

tom, že zaměstnanci této instituce jsou velmi profesionální, vstřícní a vždy ochotní pomoci. 

Za často kritizovaný, složitě nastavený systém administrativy nemohou pracovníci Regionální 

rady, čehož si jsou příjemci dotace vědomi.  

4.3.2 Interpretace výsledků výzkumu mezi uživateli výstupů projektu 

Průzkum mezi uživateli výstupů byl prováděn opět dotazníkovým šetřením. V rámci 

prioritní osy 1 byl vybrán projekt města Přibyslav cyklostezka Přibyslav - Sázava. Z prioritní 

osy 2 byl zvolen projekt Destinace cestovního ruchu na Novoměstsku žadatele města Nového 
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Města na Moravě. V rámci třetí prioritní osy byl vybrán projekt města Žďáru nad Sázavou 

Aktivní vícegenerační park Farská humna.  

V rámci každého projektu je nejdříve představen projekt samotný, včetně místa jeho 

realizace. Poté je popsán dotazníkový průzkum – jeho metodika a vyhodnocení výsledků. 

Základní metodický přístup je u všech tří projektů z uživatelského pohledu shodný, tzn. bylo 

využito písemné dotazování. Vnitřní formulace a počet hlavních otázek jsou však 

specifikovány podle charakteru projektu a jeho výstupů tak, aby byla zjištěna např. 

spokojenost uživatelů. 

Vyhodnocení došlých dotazníků bylo vždy prováděno v programu MS Excel pomocí 

kontingenčních tabulek. 

Prioritní osa 1: Projekt cyklostezky Přibyslav – Sázava (dále „cyklostezka“) 

Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Začátek/ukončení realizace: 06/2010 – 07/2011 

Žadatel: město Přibyslav Místo realizace: Přibyslav Okres: Havlíčkův Brod 

Rozpočet/příspěvek EU: 47 mil. Kč/38 mil. Kč 

Obec Přibyslav leží v okrese Havlíčkův Brod a má 4 000 obyvatel. Obec Sázava  

se nachází v okrese Žďár nad Sázavou nedaleko stejnojmenného okresního města a má 626 

obyvatel. Oblastí Přibyslavska i Žďárska prochází množství cyklostezek a cyklotras včetně 

dálkových a dá se říct, že pro cykloturistiku jsou zde ideální podmínky a tento sport je zde 

velmi oblíbený. Po zrušení železniční trati mezi obcemi Sázava a Přibyslav se přímo nabízelo 

vystavět v tomto atraktivním prostředí biokoridoru horního toku řeky Sázavy zpevněnou 

cyklostezku. 

Předmětem projektu je využití drážního tělesa zrušené železniční dráhy na úseku 

Přibyslav - Sázava k výstavbě cyklostezky. Tento úsek fungoval do roku 2006 jako výletní 

železnice, poté došlo k demontování kolejí a mostů a znepřístupnění trasy. Nedlouho poté 

vznikl nápad na využití tohoto úseku pro turisty. Město Přibyslav se stalo investorem, koupilo 

pozemky, stavby a vše, co po staré železniční trati zbylo. Následně byl vypracován projekt  

a po schválení dotace z ROP Jihovýchod začala výstavba. Stavba probíhala bez větších 

problémů a cyklostezka byla slavnostně otevřena v červenci 2011. (Regionální informační 

servis, 2010-11, [online]) 

Cyklostezka je dlouhá 8 855 m s převýšením 56,1 m. Podél ní se nachází 9 lávek, 

2 odpočívadla, 17 přejezdů lesních a polních cest a 1 916 m zábradlí. Trasa vede úvozy, po 
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náspech, lesem i volnou přírodou, stále v blízkosti řeky Sázavy a křižuje jí hlavní železniční 

trať z Havlíčkova Brodu do Brna. Je přístupná po celý rok, při příznivých podmínkách budou 

v zimním období vyjížděny běžecké stopy. (Informace starosty města Přibyslav) 

Metodika dotazníkového průzkumu uživatelů „cyklostezky“ 

Jako metoda dotazování bylo zvoleno dotazování písemné. Byl sestaven dotazník 

obsahující 10 otázek, prvních 7 otázek se týká projektu cyklostezky, zbylé 3 jsou otázky 

osobní. Otázky byly stanoveny na základě cílů a výstupů projektu a zjišťují obecný zájem  

o cyklostezku, způsob a čas jejího využití. Dotazník je k nalezení v příloze č. 4. 

Minimální vzorek respondentů byl určen podle počtu návštěvníků Informačního centra 

Přibyslav. V měsících červenec – září roku 2011 toto zařízení navštívilo 2 000 turistů. 

Z tohoto čísla byl odvozen relevantní vzorek (2 %) pro minimální počet respondentů,  

tj. 40 osob.   

Dotazník byl převeden do elektronické formy jako formulář pomocí služby Google 

Dokumenty a prostřednictvím internetu rozeslán mezi obyvatele okresu Žďár nad Sázavou  

a okresu Havlíčkův Brod, kteří vyplnili 60 dotazníků. 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi uživateli „cyklostezky“ 

 U první rozřazovací otázky zda respondenti cyklostezku využívají, jich odpovědělo 

kladně 44. Zbylých 16 osob stezku nevyužívá, a odpovídalo již pouze na otázku jízdy po 

jiných cyklostezkách (cyklotrasách) v okolí a otázky osobní. 

 Návštěvnost cyklostezky v jednotlivých ročních obdobích ukazuje tabulka 4.3. Stezka 

je nejvíce užívána v létě, třetina dotázaných se zde pohybuje i na podzim. Zima byla ve 

variantách odpovědí uvedena proto, že v tomto období by zde měly být najížděny lyžařské 

stopy, v poslední zimní sezoně k tomu ale nedošlo.  
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Tabulka 4.3: Frekvence návštěv cyklostezky v ročních obdobích 

Varianty odpovědí Absolutní počet Relativní počet v % 

jaro 12 15 
léto 44 56 
podzim 23 29 

zima 0 0 
Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Jako způsob využití cyklostezky dotazovaní nejčastěji (54 %) uváděli kolo, čtvrtina se 

zde pohybuje na inline bruslích a 20 % dotazovaných využívá tuto trasu k procházkám.  

S množstvím infrastruktury (její přehled uveden výše) je spokojeno 91 % uživatelů 

cyklostezky. 

Další otázka zjišťovala, zda lidé užívají pouze trasu Přibyslav-Sázava nebo přes ni 

pouze přejíždí při delších trasách. 59 % uživatelů využívá pouze nově vystavený úsek mezi 

Přibyslaví a Sázavou. Ostatní respondenti poté pokračují ve své cestě po jiných cyklostezkách 

nebo cyklotrasách. 

Na využití i ostatních cyklostezek či cyklotras v okolí odpovídali opět všichni 

respondenti výzkumu a jejich odpovědi zobrazuje tabulka 4. 4. 43 % osob nevyužívá ani jiné 

cyklostezky. Ostatní si vybírají trasy převážně na Žďársku nebo Novoměstsku.  

Tabulka 4.4: Využívání cyklostezek/cyklotras v okolí 

Varianty odpovědí 
Absolutní 

počet 
% 

ne 31 43% 
ano: na Žďársku 22 31% 
ano: na Novoměstsku 14 19% 
ano: na Přibyslavsku 5 7% 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

 

Průzkumu se zúčastnilo 36 (60 %) mužů a 24 žen. Jejich věkové složení ukazuje graf 

4.1. Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 27 – 49 let.  



 

Graf 4.1: Věk uživatelů

Zdroj: vlastní zpracování dotazník
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Graf 4.2: Bydliště uživatel

Zdroj: vlastní zpracování dotazník
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 Realizací tohoto projektu byla rozšířena dopravní infrastruktura cestovního ruchu 

napříč dvěma okresy a doplněna návaznost cyklotras v regionu. Cestovní ruch byl podpořen  

i z hlediska návštěvnosti, podle slov starosty Přibyslavi se po otevření cyklostezky zvýšil 

počet návštěvníků města o 100 %.  

Prioritní osa 2: Projekt Destinace cestovního ruchu Novoměstsko (dále „Destinace CR“) 

Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Začátek/ukončení realizace: 06/2010 – 05/2012 

Žadatel: město Nové Město na Moravě Místo realizace: mikroregion Novoměstsko 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 3,9 mil. Kč/3,2 mil. Kč 

Novoměstsko leží v severovýchodní části kraje Vysočina v oblasti Českomoravské 

vrchoviny, zaujímá střední část okresu Žďár nad Sázavou a spadá do Chráněné krajinné 

oblasti Žďárské Vrchy. Tento region vlastně kopíruje území spádového obvodu obce  

s rozšířenou působností Nové Město na Moravě. Má rozlohu 301 km2 a k 1. 1. 2009 zde žilo 

téměř 20 tis. obyvatel. Přirozeným centrem území je město Nové Město na Moravě, dalším 

větším střediskem je obec Jimramov. Za turistická centra regionu lze považovat obce Milovy, 

Tři Studně, Sněžné. (Regionální informační servis, 2010-11, [online]) 

Region je významným turistickým a sportovním střediskem, ale jeho návštěvnost je 

pouze sezónní a turisté se zdrží pouze jeden den. Není zde tedy plně využit potenciál oblasti  

a Novoměstsku chybí komplexní produkt cestovního ruchu a větší propagace včetně 

internetové prezentace. Projekt destinace má za cíl prezentovat propagaci jednotnou formou, 

určit propracované produkty cestovního ruchu s jasným zaměřením na hlavní segmenty. 

V rámci realizace budou také doplněny navigační a informační systémy pro turisty (návěští na 

hranicích regionu, informační tabule, webové stránky, zvukový informační panel, 

audioprůvodce, nové tematické informační letáky). (Sattlerová, 2010) 

 

Metodika dotazníkového průzkumu mezi uživateli „Destinace CR“ 

Pro účely písemného dotazování byl sestaven dotazník s 11 otázkami. Prvních  

8 otázek se týkalo projektu destinace, zbylé 3 byly osobní. Otázky byly stanoveny na základě 

cílů a výstupů projektu a zjišťují, zda návštěvníci již zaregistrovali výstupy projektu. Plné 

znění dotazníku je k nalezení v příloze č. 5.  
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Tabulka 4.5: Spokojenost návštěvníků destinace s infrastrukturou 

Varianty odpovědí 
Absolutní 
četnost 

Relativní četnost v % 

ano 56 56 
ne 21 21 

nevím 23 23 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Na otázku zda respondenti zaznamenali v poslední době propagaci Novoměstska  

a pokud ano, tak na jakém místě. Téměř polovina dotazovaných nezaregistrovala žádnou 

formu propagace. Z kladných odpovědí se jich nejvíce vztahovalo k reklamě internetové  

a novinové. 15 % osob zaznamenalo propagaci na sportovní nebo kulturní akci, kde se region 

obvykle prezentuje ve svém propagačním stánku. Podrobný přehled odpovědí je v tabulce 4.6. 

Respondenti mohli uvést i více odpovědí. 

Tabulka 4.6: Zaznamenání propagace Novoměstska 

Varianty odpovědí Absolutní četnost 
ne 54 

ano: na internetu 22 

ano: v novinách 21 
ano: na sportovní/kulturní akci 15 
ano: na veletrhu 2 
jiné: od kolegy 2 
jiné: cedule, letáky 2 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

V Novém Městě na Moravě se často konají velké sportovní akce celosvětového 

významu (například Světový pohár v běžeckém lyžování nebo biatlonu nebo Světový pohár 

horských kol), které nemohly být v dotazníku k této oblasti opomenuty. Otázka zjišťovala 

názor dotazovaných na konání těchto akcí. 72 % osob oceňuje, že se město zviditelňuje. 17 % 

osob tyto akce nevadí a 6 % je to jedno. V odpovědích „jiné“ se objevily námitky vůči 

podpoře jen jednoho druhu sportu nebo nespokojenost s dotováním těchto akcí městem.  

 Mezi respondenty bylo 63 žen a 37 mužů. Věkové složení ukazuje graf 4.3. Nejvíce 

dotazovaných bylo ve věku od 19 do 26 let.  



 

Graf 4.3: Věk návštěvník

Zdroj: vlastní zpracování dotazník
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Prioritní osa 3: Projekt Farská humna ve Žďáře nad Sázavou: Aktivní vícegenerační 

park – odpočinek lidí bez rozdílu věku (dále „park“) 

Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek. 

Začátek/ukončení realizace: 02/2009 – 12/2009 

Žadatel: město Žďár nad Sázavou Místo realizace: Žďář nad Sázavou 

Okres: Žďář nad Sázavou 

Rozpočet/příspěvek EU: 11,4 mil. Kč/7,3 mil. Kč  

Město Žďár nad Sázavou je největším městem stejnojmenného okresu, žije zde 22 275 

obyvatel. Město je poměrně dobře vybaveno zelení, chybí zde však větší odpočinková zóna 

jako je například park. Před vybudováním Farských humen se ve městě nacházely pouze dva 

parky, avšak žádný neměl potřebné vybavení.  

Navržený park byl umístěn na zanedbanou plochu skládky stavebního odpadu. Plocha 

se nachází v těsné blízkosti náměstí města, navazuje na historické jádro a z jedné strany je 

lemována meandrem řeky Sázavy. Záměrem projektu bylo vytvořit plochy zeleně, 

odpočinkových i procházkových míst vhodných i pro in-line bruslení a které umožní budoucí 

napojení na cyklostezky. Úpravou prostranství by měli vzniknout také vhodné prostory pro 

pořádní menších kulturních či sportovních akcí vhodné jak pro obyvatele města tak 

návštěvníky. Samozřejmostí je umístění potřebného mobiliáře, jako jsou odpadkové koše  

a lavičky. Nově vybudovaný park bude mít výměru 2 ha. (Regionální informační servis, 

2010-11, [online]) 

Metodika dotazníkového průzkumu mezi uživateli parku 

Jako metoda dotazování bylo zvoleno dotazování písemné. Byl sestaven dotazník 

obsahující 10 otázek, prvních 7 otázek se týká projektu parku, zbylé 3 jsou otázky osobní. 

Otázky byly stanoveny na základě cílů a výstupů projektu a zjišťují, jak je park užíván a zda 

jsou respondenti spokojeni. Dotazník je k nalezení v příloze č. 6. 

Minimální vzorek respondentů byl určen dále popsaným způsobem. Podle Registru 

sčítacích obvodů a budov bylo zjištěno, že v přilehlé oblasti parku se nachází 125 bytů.  

Dle údajů Českého statistického úřadu ze Sčítání lidu domů a bytů 2001 je v okrese Žďár nad 

Sázavou průměrný počet obyvatel bytu 2,93, tj. zaokrouhleno na 3 osoby. Z tohoto čísla byl 

odvozen vzorek pro dotazování mezi uživateli výstupu projektu (3%), tedy 11 lidí. Dotazník 

byl převeden do elektronické formy jako formulář pomocí služby Dokumenty Google ®  
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a prostřednictvím sociální sítě rozeslán mezi obyvatele Žďáru nad Sázavou, kteří vyplnili  

32 dotazníků. 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi uživateli parku 

U rozřazovací otázky zda lidé park využívají, odpovědělo 20 dotazovaných (63 %)  

že ano. Účel návštěvy parku ukazuje tabulka 4. 7. (respondenti mohli označit více odpovědí). 

Z lidí, kteří park využívají se jich zde nejvíce (34 %) prochází, dalších 31 % využívá tento 

prostor k odpočinku nebo posezení na lavičce. 13 % dotazovaných zde venčí psa. S dětmi 

chodí do parku pouze 1 respondent, z čehož se dá odvodit, že zde chybí potřebné vybavení 

pro rodiny s dětmi jako je například pískoviště, prolézačky a ostatní dětské atrakce a větší 

ohraničený prostor pro odpočinek rodičů.  

Tabulka 4.7: Účel návštěvy parku 

Varianty odpovědí 
Absolutní 
četnost 

Relativní četnost v % 

nevyužívá 12 38 
procházka 11 34 

odpočinek/posezení na lavičce 10 31 
sport 0 0 
s dětmi 1 3 
jiné 4 13 

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Co se týká frekvence návštěv parku, čtvrtina lidí jej navštěvuje měsíčně, týdně  

ho využívá 6 dotazovaných. Přehled všech odpovědí ukazuje graf č. 4.4. 

Graf 4.4: Frekvence návštěv parku 

 
  Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

0

2

4

6

8

10

12

14

denně týdně měsíčně méně 

často

nevyužívá

p
o

če
t 

o
d

p
o

v
ě

d
í

varianty odpovědí



 

S úpravou plochy je nespokojeno celých 63 % respondent

kteří park využívají. V další otázce se tito respondenti mohli vyjád

na výběr měli ze 3 navržených odpov

odpovědi jiné. Polovina dotazovaných by v

lavičky, odpadkové koše) a 47 % respondent

velmi vhodnou instalací do tohoto prostoru, protože takovéto prostory chybí obecn

městě a rodiče s dětmi by je urč

chybí širší využití prostoru a poř

Na otázku ohledně poř

se celých 94 % dotazovaných vyjád

Že byla tato investice dob

59 % považuje tuto investici naopak za špatn

Mezi respondenty bylo 21 žen a 11 muž

dotazovaných bylo ve věku od 19 do 26 let. 

 
Graf 4.5: Věkové složení

Zdroj: vlastní zpracování dotazník

 

Bydliště respondentů znázor

části Žďáru nad Sázavou.  

9

2 0

úpravou plochy je nespokojeno celých 63 % respondentů, což odpovídá po

další otázce se tito respondenti mohli vyjádřit, co konkré

li ze 3 navržených odpovědí nebo mohli svůj názor formulovat v

di jiné. Polovina dotazovaných by v parku uvítala více infrastruktury (myšleno 

ky, odpadkové koše) a 47 % respondentů by uvítalo atrakce pro děti. Atrakce by byly 

velmi vhodnou instalací do tohoto prostoru, protože takovéto prostory chybí obecn

tmi by je určitě ocenili. V případě vlastních odpovědí bylo navrhováno, že 

chybí širší využití prostoru a pořádání společenských akcí nebo více zeleně.

ě pořádání sportovních nebo kulturních akcí v

se celých 94 % dotazovaných vyjádřilo kladně a tuto činnost by ocenilo.  

Že byla tato investice dobře zrealizována si myslí 41% dotazovaných, p

59 % považuje tuto investici naopak za špatně zrealizovanou.  

Mezi respondenty bylo 21 žen a 11 mužů. Věkové složení ukazuje graf

ěku od 19 do 26 let.  

kové složení uživatelů parku  

 
ní dotazníků 

ů znázorňuje graf 4.6, kde jsou na vodorovné ose uvedeny m

4

17

do 18 let

19-26

27-49

50-59

60 a víc

58 

ů, což odpovídá počtu těch, 

řit, co konkrétně jim vadí – 

j názor formulovat v rámci otevřené 

parku uvítala více infrastruktury (myšleno 

děti. Atrakce by byly 

velmi vhodnou instalací do tohoto prostoru, protože takovéto prostory chybí obecně v celém 

ědí bylo navrhováno, že 

kých akcí nebo více zeleně.  

ádání sportovních nebo kulturních akcí v tomto prostoru  

e zrealizována si myslí 41% dotazovaných, převažujících  

kové složení ukazuje graf 4.5. Nejvíce 

jsou na vodorovné ose uvedeny městské 



59 
 

Graf 4.6: Bydliště uživatelů parku 

 
Poznámka: ZR – městská část Žďáru nad Sázavou  

Zdroj: vlastní zpracování dotazníků 

Závěr marketingového výzkumu mezi uživateli parku 
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problémem parku se zdá být jeho vybavenost. Nachází se zde 11 laviček a odpadkové koše. 

Návštěvníci by jistě přivítali více laviček, zastřešený altán nebo pítka na vodu, rodiče s dětmi 

by ocenili instalaci dětských atrakcí. Z mapy parku v příloze č. 7 je vidět, že prostor pro 

umístění této infrastruktury by zde byl. 

V záměru projektu je uvedeno, že prostranství bude určeno i pro pořádání 

společenských akcí. Těch se zde ale od jeho výstavby moc neuskutečnilo, přitom události 
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vybízí. Tyto akce by přitáhly do centra města nejen rodiče s dětmi a mohly by být ukončeny 

v brzkých večerních hodinách, aby nebyli hlukem obtěžováni obyvatelé přilehlých bytů. 

Podle článku místního zpravodaje ze srpna 2010 projekt čekají ještě další úpravy podle 

podnětů obyvatel města. Ti upřednostňují například více laviček nebo atrakcí pro děti. Úpravy 
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stejném stavu. (Žďárský průvodce, 2010, [online])  
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Obrázek 4.2: Pohled na park Farská humna 

 
Zdroj: http://www.jihovychod.cz/rack/dotace/0000289 
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5 Závěr 

ROP Jihovýchod má k dispozici zhruba 2,5 mld. Kč veřejných zdrojů ročně. Takto 

vysoké finanční prostředky jsou v nabídce pro ČR zřejmě naposled, je proto důležité peníze 

vyčerpat. Předpokladem je, že projekty ucházející se o podporu by měly být kvalitně 

připraveny a měly by vést ke spokojenosti jejich uživatelů.  

Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dosud schválila dotace 

přesahující 13,5 mld. Kč., tedy tři čtvrtiny finančních prostředků jsou již smluvně vázány. 

V rámci kraje Vysočina bylo rozděleno více než 7 mld. Kč, z toho téměř 6 mld. Kč pocházelo 

z ERDF.  

K březnu 2012 je v celém regionu soudržnosti Jihovýchod 430 projektů úspěšně 

dokončeno a 145 je realizováno. V kraji Vysočina je v režimu on-going 43 projektů  

a dokončeno je 178 projektů. Nejvíce projektů bylo schváleno na rozvoj měst a venkova,  

o něco méně na rozvoj cestovního ruchu. Co se týče objemu přidělených prostředků, polovinu 

jich ROP Jihovýchod věnoval na podporu dostupnosti dopravy. Projekty se týkají dopravní 

infrastruktury a jsou tedy finančně velmi náročné a vyžadují dlouhou dobu přípravy. 

Zaregistrovaných projektů je zde tedy oproti ostatním prioritním osám méně.  

Vypracování praktické části práce předcházel marketingový výzkum mezi žadateli  

o dotace a uživateli výstupů vybraných projektů. Z výzkumu mezi žadateli o dotaci 

vyplynulo, že jsou o možnosti čerpat peníze z ROP JV dobře informováni, administrativu 

žádostí považují za velmi složitou a zdlouhavou a vyhledávají služby poradenských firem 

nebo často využívají možnosti porady u Regionální rady RS JV. Služby jejích zaměstnanců 

všichni oceňují a považují za velmi profesionální. I přes systém zpětného financování 

peněžních toků přes státní rozpočet jsou podle žadatelů lhůty pro financování dlouhé. 

Všechny ukončené projekty již zaznamenaly konkrétní výsledky nebo splnění jednoho či více 

stanovených cílů. Největší problémy během realizace byly se zpracováním studie 

proveditelnosti a zadáváním veřejných zakázek. Výtky směřovaly ke stále se zpřísňujícím 

pravidlům a jejich zpětnému vymáhání a složité administrativě.  

Složitost administrativy ani lhůty pro zpětné financování nemůže Regionální rada RS 

Jihovýchod ovlivnit. Zákon o veřejných zakázkách byl k 1. 4. 2012 novelizován a řada věcí 

zde byla zjednodušena a zároveň byly zpřísněny podmínky pro lepší transparentnost zakázek. 

Administrativní náročnost projektů je žadateli a realizátory kritizována i v jiných 

případech než se řešily v této práci. Díky odborné pomoci řídících orgánů jsou postupy 

žadatelům alespoň částečně přibližovány. Skutečnost, že 70 % procent žadatelů o dotaci 
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využilo služeb Regionální rady, dokazuje, že forma „učení se“ se rozšiřuje ke stále většímu 

okruhu žadatelů.  

Funkční absorpční kapacita3 pro čerpání unijní podpory je v Regionu soudržnosti 

Jihovýchod vybudována jeho Regionální radou nejen u žadatelů, ale i řídících orgánů. 

Přijetím jednoho regionálního operačního programu pro všechny regiony ČR, o kterém se 

uvažuje pro příští programovací období EU, by došlo ke ztrátě absorpční kapacity řídících 

orgánů regionálních operačních programů. Tato skutečnost by přinesla nejen určité 

ekonomické ztráty, ale i ztrátu kvalifikovaných pracovních míst a nemožnost specificky 

realizovat rozvoj regionu. 

Průzkum mezi uživateli výstupů vybraných projektů byl prováděn opět dotazníkovým 

šetřením. V rámci prioritní osy 1 byl vybrán projekt města Přibyslav cyklostezka Přibyslav - 

Sázava. Z prioritní osy 2 byl zvolen projekt Destinace cestovního ruchu na Novoměstsku  

od žadatele města Nového Města na Moravě. V rámci třetí prioritní osy byl vybrán projekt 

města Žďáru nad Sázavou Aktivní vícegenerační park Farská humna.  

Z průzkumu mezi uživateli vyplynula, jak pozitivní, tak negativní stanoviska, případně 

určitá doporučení. V případě cyklostezky byl projekt velmi dobře realizován a setkává se 

s příznivým ohlasem jeho návštěvníků, kteří cyklostezku užívají od jara do podzimu  

a vyhovuje jim úprava povrchu i množství infrastruktury.  

Projekt Destinace cestovního ruchu v mikroregionu Novoměstsko ještě není dokončen, 

již nyní jsou ale patrné výstupy projektu, které zaregistrovali i návštěvníci. Mezi ně patří 

informační cedulky u památek, které jsou součástí služby audioprůvodce. Toto zařízení  

by turisté při návštěvě měst a památek ocenili. Nejvíce byla propagace regionu vnímána na 

internetu, nejméně na sportovních akcích. Protože jsou tyto akce hojně navštěvované lidmi 

z celé republiky, případně Evropy, mělo by se zde Novoměstsko prezentovat i nadále.   

U projektu parku Farská humna není plně využit potenciál této plochy. Dle výzkumu 

lidé park navštěvují, ale chybí jim zde doprovodná infrastruktura, hlavně atrakce pro děti  

a více zeleně. Plocha je na ideálním místě v centru města, nabízí se tedy celá řada jejích 

využití – pořádání společenských akcí, jako „hrací centrum“ pro matky s dětmi. Většina 

dotázaných považuje tuto investici za špatně realizovanou, radnice města by si tedy mohla 

v případě investice do chybějící infrastruktury a pozvednutí kultury parku, vylepšit mezi 

občany reputaci.  

                                                 
3 Absorpční kapacita vyjadřuje schopnost regionu efektivně čerpat finanční prostředky v rámci ROP 
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Z hodnocení uživatelů je zřejmé, že projekty přispěly k revitalizaci a využitelnosti 

konkrétních regionálních lokalit a prostor občany. Posuzovat efekty a dopady podpořených 

projektů je ale poměrně složité. Jejich úspěšnost ve smyslu nejen otevření či uvedení do 

provozu, ale také jejich využívání a funkčnosti se projeví až s odstupem času. Pozornost si ale 

zaslouží upozornění respondentů na nedostatky výstupů. Tyto připomínky by měly vést 

k nutnosti častěji při přípravě projektů spolupracovat nebo se obracet na ty cílové skupiny, 

kterým je výstup projektu určen.  
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