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1 Úvod 

Evropská unie tvoří politické a ekonomické uskupení 27 členských států a představuje jednu 

z nejúspěšnějších hospodářsky vyspělých oblastí světa. Evropská unie má řadu společných 

znaků jako jsou například historické a zejména politické hodnoty. V roce 2004 toto integrační 

uskupení postihla změna a to, že došlo k rozšíření o dalších 10 zemí, především 

východoevropských. Do roku 2004 Evropská unie zahrnovala západoevropské státy, které 

byly na podobném stupni ekonomického rozvoje. Nově přistoupivší státy svoji ekonomickou 

a životní úrovní nedosahovaly úrovně původních členů EU. Tyto ekonomické a sociální 

rozdíly ovlivňují Unii jako celek. Z tohoto důvodu musela EU začít řešit boj s těmito 

disparitami a umožnila vznik politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, která je 

založena na principu solidarity, což znamená, že bohatší a vyspělejší státy EU poskytují 

pomoc státům chudším a méně vyspělým. Politika soudržnosti též označovaná jako regionální 

politika EU usiluje o zlepšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech a o 

intenzivní zvýšení sociální úrovně. Tato politika je politikou se sdílenými pravomocemi 

evropských institucí a její realizace probíhá na národní úrovni prostřednictvím patřičných 

nástrojů a programů. EU vyčlenila pro programovém období 2007 – 2013 přibližně 346 

miliard EUR a stanovila hlavní nástroje, kterými jsou strukturální fondy EU a Fond 

soudržnosti. Prostřednictvím strukturálních fondů jsou rozdělovány finanční prostředky a tyto 

fondy pak zajišťují co nejúčelnější využití v rámci preferovaných oblastí evropské regionální 

politiky. 

Cílem bakalářské práce je v teoretické rovině představení základních východisek regionální 

politiky EU a v praktické rovině pak především hodnocení realizace strukturální pomoci EU 

v Olomouckém kraji prostřednictvím analýzy čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 

Bakalářská práce je dále zaměřena na analýzu příjemců pomoci v Olomouckém kraji, kde se 

zabývá jednotlivými příjemci tohoto kraje dle prioritních os v počtu schválených projektů a 

finančních objemů za období 2007 – 2011. Cílem je zjistit, která kategorie příjemce pomoci 

za období 2007 – 2011 je nejvíce zastoupena v počtu schválených projektů a finančních 

objemů. 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. Cílem první kapitoly je 

vysvětlit úlohu, význam a principy regionální politiky EU. Popisuje hlavní aspekty regionální 

politiky v programovém období 2007 – 2013 a také budoucnost regionální politiky 

v budoucím programovém období 2014 – 2020. Druhá kapitola teoretické části bakalářské 
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práce se věnuje Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava, kde popisuje základní 

charakteristiku, cíle, prioritní osy a finanční alokaci tohoto programu. Součástí této kapitoly je 

také socio-ekonomická analýza Olomouckého kraje, která se zabývá základní, ekonomickou, 

demografickou a sociální charakteristikou a popisuje prioritní oblasti rozvoje Olomouckého 

kraje. 

Praktická část bakalářské práce v úvodu popisuje vymezení příjemců pomoci v Olomouckém 

kraji a jednotlivé příjemce krátce charakterizuje. Dále popisuje jednotlivé příjemce podle 

prioritních os a analyzuje počet schválených projektů a finančních objemů za každou 

kategorii příjemců pomoci zvlášť v období 2008 – 2011. Z této analýzy vychází vyhodnocení 

a komparace výsledků. 

V závěru bakalářské práce je uvedeno souhrnné hodnocení čerpání strukturální pomoci 

jednotlivých příjemců v Olomouckém kraji. 

Bakalářská práce vychází z dostatku kvalitních zdrojů, odborné literatury, monitorovacích 

zpráv, programových dokumentů a interních materiálů Regionální rady Olomouckého kraje. 

Pro účely vymezení příjemců pomoci v Olomouckém kraji byly navíc využity osobní 

konzultace se specialistou Regionální rady Olomouckého kraje. Nikoliv množství zdrojů, ale 

nedostupnost interních dokumentů ve Zlínském kraji, neumožnilo zrealizovat analýzu 

příjemců pomoci také v rámci Zlínského kraje.  
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2 Regionální politika a strukturální fondy EU 

2.1 Teoretická východiska regionální politiky EU 

Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie (EU) a vnitřní otevřenost pro její 

obyvatele i podnikatele nejsou náhodné a rovněž souvisí s evropským integračním procesem, 

jeho cíli, institucemi a politikami. Právě jedním z cílů tohoto integračního procesu je snaha o 

snižování rozdílů v hospodářské úrovni regionů a členských států. Již v zakládajících 

smlouvách Evropského hospodářského společenství (EHS) z roku 1957 byl sice uvedený cíl 

stanoven jako jeden z prvořadých, ale při vzniku EHS nebyla regionálním problémům 

věnována zvláštní pozornost, protože šestice původních zakladatelských států měla 

v podstatě srovnatelnou hospodářskou úroveň. Postupně, s rozšiřováním Evropského 

společenství (ES), se regionální diference v hospodářské a sociální úrovni projevily jako 

výrazné. Významný úkol tedy připadá regionální a strukturální politice, pomocí níž se EU i 

jednotlivé členské státy zejména snaží snížit příliš vysoké rozdíly v životní úrovni mezi 

regiony, aktivně bojovat s vysokou nezaměstnaností, a to především podporou hospodářských 

i sociálních struktur v zaostávajících regionech či v regionech s nevyhovující strukturou 

průmyslu.
1
 

2.1.1 Úloha a význam regionální politiky EU 

EU v současné době představuje jednu z hospodářsky nejúspěšnějších oblastí světa. Čelí 

výzvám plynoucím ze zrychlující se ekonomické restrukturalizace způsobené globalizací, z 

uvolnění obchodu, dopadů technologické revoluce, rozvoje ekonomiky založené na 

znalostech, stárnoucí populace a nárůstu přistěhovalectví. V tomto integračním seskupení 

však stále existují mezi jednotlivými členskými státy podstatné rozdíly. V literatuře 

zabývající se problematikou regionálních disparit a soudržnosti EU se setkáváme s různými 

vymezeními a neexistuje jednoznačná definice tohoto pojmu. Soudržnost (koheze) lze 

chápat jako takovou úroveň rozdílů (disparit) mezi státy, regiony nebo skupinami, které jsou 

politicky a společensky snesitelné.
2
 

Regionální politika EU (RP EU) je řazena mezi specifický fenomén EU. Bývá označována 

také jako politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). RP  EU je odrazem principu 

solidarity, kdy bohaté státy přispívají na rozvoj chudších států. Také se snaží snižovat 

regionální disparity mezi jednotlivými státy a regiony s cílem zlepšit životní úroveň obyvatel 

                                                           
1
 WOKOUN, René a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování), Praha: Linde a.s., 2008. 329 s. ISBN 978 – 80 – 7201 – 699 – 0. 
2
 MOLLE, Willem. European Cohesion Policy. London: Routledge, 2007. 342 s. ISBN 978-0-415-43812-4. 



8 

 

celé Evropské unie. Sbližováním úrovní ekonomik daných oblastí dochází k posílení 

konkurenceschopnosti. Regionální politika EU má jedno z nejvýznamnějších postavení 

v rámci celkové hospodářské politiky EU.
3
 

2.1.2 Vývoj regionální politiky EU 

Hlavními důvody vzniku regionální politiky EU jsou především důvody ekonomické, 

politické, sociální a později i ekologické. Soudržnost a solidarita jsou jejími prioritními 

hodnotami. Je součástí Smluv od roku 1986 a byla přijata s cílem snižovat rozdíly mezi úrovní 

rozvoje jednotlivých regionů. Regionální politika se řadí mezi tzv. koordinované politiky, 

tzn., že realizaci provádí jednotlivé členské státy podle svých specifik a koordinace a 

harmonizace náleží do rukou orgánů EU. Je prováděna na úrovni nadnárodní, národní a 

regionální.
4
 

2.1.3 Principy regionální politiky EU 

Regionální politika Evropské unie vychází ze sedmi základních principů: 

 Princip koncentrace – jedná se o zásadu koncentrace úsilí, která spočívá v tom, aby 

byly využívány prostředky fondů k realizaci předem stanovených cílů, co 

nejefektivněji a nejúčelněji. 

 Princip partnerství – zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a orgány na 

národní, regionální a místní úrovni. Jde o to, aby se na konkrétním rozdělení podíleli 

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

prostředky určeny. 

 Princip programování – Podává časový rozvrh pro alokaci pomoci. Klade se důraz 

na komplexní přístup k řešení problémových regionů. Prostředky fondů jsou vkládány 

na základě víceletých a více-oborových programů nikoli na základě projektů. 

 Princip adicionality (doplňkovosti) – jedná se o to, že prostředky vynakládané ze 

společného rozpočtu EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje, a nikoli je 

nahrazovat. Členské státy nemohou využívat prostředky EU jako náhražku vlastních 

rozpočtových výdajů. 

 Princip monitorování a vyhodnocování – jde o průběžné sledování a vyhodnocování 

prováděných opatření a celkové efektivnosti vynakládaných prostředků. Důsledná 

kontrola věcného i finančního plnění projektu. 

                                                           
3
 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. Praha: GRADA Publishing, 2004. 196 s. 

Finanční řízení. ISBN 80-247-0828-0. 
4
 Tamtéž, s. 63.  
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 Princip solidarity -  souvisí s celkovou koncepcí regionální politiky. Hospodářsky 

vyspělejší státy svými příspěvky do společného rozpočtu financují rozvoj států 

ekonomicky méně rozvinutých. 

 Princip subsidiarity – jedná se o to, aby jednotlivé cíle byly plněny uspokojivě na co 

nejnižší možné úrovni rozhodování.
5
 

2.1.4 Cíle regionální politiky EU 

Společenství stanovilo v zájmu svého rozvoje na programové období 2007 – 2013 zcela nové 

cíle. Cíle jsou obsaženy v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, z 11.7. 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, a to v kapitole II., čl. 3. Jedná se o 

konkrétní tři cíle a to: Cíl – Konvergence, Cíl – Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost, Cíl – Evropská územní spolupráce.
6
 Blíže jsou tyto cíle popsány v podkapitole 

2.2.1. 

2.2 Regionální politika EU v programovém období 2007 – 2013 

RP EU se neustále mění v souvislosti s rozšířením unie, novým finančním výhledem pro 

období 2007 – 2013 a také s potřebou zlepšit účinnost této politiky. EU se setkává 

s ekonomickými, sociálními a teritoriálními disparitami jak na národní úrovni, tak i na 

regionální. Aby EU splnila očekávání svých občanů a lépe ustála tlak globální konkurence, je 

zapotřebí finančně podpořit posílení potenciálu růstu a také konkurenceschopnost států a 

regionů. 

Nastavení regionální politiky U pro období 2007 – 2013 byla představena již v únoru roku 

2004 ve Třetí zprávě o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Vliv na budoucí 

politiku měly bezesporu cíle stanovené na schůzkách Evropské rady v Lisabonu
7
 (2000) a 

Göteborgu
8
 (2001), známé jako „Lisabonská a Göteborská strategie“, jejichž hlavním cílem se 

stalo posílení konkurenceschopnosti EU. V závěrech Třetí kohezní zprávy bylo navrženo, aby 

byly investice zaměřovány do omezeného počtu priorit Společenství, pro regionální programy 

byl navržen menší počet stěžejních témat orientovaných zejména na inovace a ekonomiku 

                                                           
5
 WOKOUN, René a kol., ref. 1. 

6
 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 

2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. 
7
 Lisabonská strategie - přijata Evropskou radou v březnu 2000 v Lisabonu s cílem vytvořit z EU do roku 2010 

„nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného 

hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“. 
8
 Göteborská strategie – přijata představiteli EU v roce 2001 jako zahájení nové Strategie udržitelného rozvoje. 

Je založená na principu zachování vyváženosti ekonomických, sociálních a environmentálních zájmů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_rada
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99ezen_2000&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0264en01.pdf
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založených na znalostech, prevenci v oblasti životního prostředí, dosažitelnost a služby 

všeobecného ekonomického zájmu.
9
 

Dne 14. července 2004 zveřejnila Evropská komise návrhy pěti nových nařízení upravujících 

budoucí podobu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007 -2013. Tento 

balíček nařízení obsahuje obecné nařízení, kterým se stanovil společný soubor pravidel pro 

všechny nástroje, a zvláštní nařízení pro Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (CF). Dále bylo navrženo nové nařízení, 

které členským státům a regionům mělo poskytnout volitelný rámec pro zřízení orgánů pro 

přeshraniční spolupráci (Evropské uskupení pro přeshraniční spolupráci).
10

   

2.2.1 Cíle regionální politiky EU v programovacím období 2007 – 2013 

Pro současné programové období jsou stanoveny následující tři cíle: 

Cíl - Konvergence 

Tento cíl je určen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech. Cíl Konvergence je také přednostním cílem pro všechny fondy, 

ze kterých jsou financovány opatření na jeho realizaci. Mezi tato opatření se řadí investice do 

hmotného a lidského kapitálu, rozvoj inovací, rozvoj znalostní společnosti, zlepšování 

schopnosti adaptace na ekonomické a sociální změny, růst kvality životního prostředí a lepší 

výkonnost institucionální správy. Oblasti, které mohou čerpat finanční podpory ze 

strukturálních fondů v rámci tohoto Cíle, odpovídají úrovni NUTS 2
11

 ( ve smyslu Nařízení 

Rady (ES) č. 1059/2003) a jejich hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou 

kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2000 – 2002 je nižší než 75 

% průměru HDP na obyvatele EU – 25 za stejné referenční období.“
12

 Jelikož jsou 

průměrné hodnoty stanoveny na úrovni EU – 25, došlo k jejich snížení. V důsledku tohoto 

snížení, tak některé regiony, které doposud měly nárok na podporu ze strukturálních fondů, 

byly vyřazeny ze seznamu regionů patřících do zaostávajících oblastí. Prostřednictvím toho 

Cíle lze čerpat podporu z následujících strukturálních fondů: 

                                                           
9
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 

fakulta, 2007. 210 s. ISBN 978-80-248-1413-1, s. 113. 
10

 WOKOUN, René, ref. 1, s. 363. 
11

NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - nomenklatura (soustava) územních 

statistických jednotek. Zavedena Eurostatem v roce 1988. Využívá se ke statistickému sledování socio-

ekonomického vývoje, posuzování, hodnocení regionů v rámci RP EU. Upřesněna nařízením č. 1059/2003 o 

zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek.   
12

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ, ref. 5. 
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 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). 

 Evropský sociální fond (ESF).   

 Fond soudržnosti (FS).       

Cíl - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Daný Cíl se zaměřuje na oblasti, které nespadají pod Cíl Konvergence. Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti a 

atraktivnosti regionů a také na posílení zaměstnanosti, což už z daného názvu Cíle vyplývá. 

Mezi prostředky k dosažení Cíle patří např. opatření obdobná v rámci Cíle Konvergenc, tj. 

investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj inovací a rozvoj znalostní společnosti a 

podnikání, ochrana a zlepšování životního prostředí a navíc zvyšování dostupnosti trhu práce 

pro pracovní síly i podniky, adaptace pracovních sil a podniků na změněné podmínky a 

dostupnost a rovnost v přístupu na trh práce pro všechny osoby. Územně spadají do tohoto 

Cíle regiony na úrovni NUTS 1 a 2 a dále regiony, které byly v programovacím období 2000 - 

2006 zařazeny do Cíle 1 a v novém programovém období již kritéria způsobilosti pro zařazení 

do Cíle - Konvergence nenaplňují.
13

Podpora regionů s HDP/na obyvatele nad 75 % 

průměru EU. Tento Cíl je financovaný z: 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). 

 Evropský sociální fond (ESF). 

 

Cíl - Evropská územní spolupráce 

Cíl Evropská územní spolupráce se zaměřuje na podporu přeshraniční spolupráce regionů 

na úrovni NUTS 3 nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic a všech regionů úrovně NUTS 3 podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně 

vzdáleny nejvýše 150 km. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce 

regionů.
14

 Mezi hlavní priority Cíle patří podpora rozvoje vědy a výzkumu, životní prostředí a 

předcházení rizikům, řízení vodních zdrojů. Tento Cíl je financovaný z:  

 Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

                                                           
13

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ, ref. 5, s. 44. 
14
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Tabulka 2.1: Srovnání cílů regionální politiky EU v programových obdobích 

2000 - 2006 2007 - 2013 

Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje 

Fond soudržnosti Fond soudržnosti  

Cíl 1 

Konvergence 

  

Fond soudržnosti 

ERDF 

ESF 

Cíl 1 ERDF 

ESF 

EAGGF – orientační 

sekce 

FIFG 

Cíl 2 ERDF 

ESF 

Cíl 2 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

 

ERDF 

ESF 

Cíl 3 ESF Cíl 3 

Evropská územní 

spolupráce 

 

ERDF 

Zdroj: WOKOUN, René a kol., 2008; vlastní úprava 

2.2.2 Nástroje regionální politiky EU v programovém období 2007 – 2013 

V současném programovém období je regionální politika EU financována prostřednictvím 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 4 Iniciativ politiky soudržnosti. 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF) může 

poskytovat prostředky v rámci všech tří cílů. Věnuje zvláštní pozornost regionálním 

specifikům. Snaží se posilovat hospodářskou a sociální soudržnost vyrovnáním rozdílů mezi 

regiony v rámci Evropské unie. Financuje např. přímé podpory na investice do podniků, 

opatření technické pomoci, infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, 

telekomunikacemi, životním prostředím a dopravou.
15

 

Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti a 

rozšíření pracovních příležitostí v Evropské unii. Slouží pro Cíl – Konvergence a Cíl – 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Podporuje činnost členských států 
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v oblastech rozvoje lidského kapitálu, zlepšení kvality institucí na trhu práce, vzdělávacích 

systému a sociálních služeb.
16

 

Fond soudržnosti  

CF (Cohesion Fund) je tzv. doplňkový fond ke strukturálním fondům. Poskytuje podporu 

členským státům, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % 

průměru Společenství, s cílem zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost. Podporuje 

činnosti v rámci Cíle – Konvergence. Fond soudržnosti financuje přímo vybrané programy, 

velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a dopravy.
17

 

Také pro toto programovací období byly stanoveny Evropskou komisí ve spolupráci 

s Evropskou investiční bankou 4 nové iniciativy s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější 

politiky soudržnosti. 

 JASPER: (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) Společná pomoc 

při podpoře projektů v evropských regionech je nástroj technické pomoci pro dvanáct 

zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Poskytuje dotyčným členským 

státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou 

spolufinancovány z finančních prostředků EU. 

 JEREMIE: (Joint Eropean Resources for Micro to medium Enterprises) Společné 

evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky je iniciativa, která vznikla na 

popud Evropské komise a Evropského investičního fondu. Prosazuje využívání 

nástrojů finančního inženýrství ke zlepšení přístupu MSP k finančním prostředkům 

pomocí intervencí strukturálních fondů. 

 JESSICA: (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí vznikla na 

popud Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a 

Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Pomocí mechanismů finančního inženýrství 

podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu. 

 JASMINE:(Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) Společná 

akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě si klade za cíl poskytovat 

technickou pomoc a finanční podporu nebankovním poskytovatelům mikroúvěrů a 

pomoci jim zlepšit kvalitu jejich provozu, rozšiřovat služby a stát se udržitelnými. 
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Zároveň se JASMINE zasazuje o propagaci osvědčených postupů v oblasti 

mikroúvěrů a vznik souboru pravidel pro mikroúvěrové instituce.
18

 

Tabulka 2.2: Srovnání cílů a nástrojů regionální politiky EU v programových obdobích 

2000 - 2006 2007 -2013 

Cíle Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje 

Fond soudržnosti Fond soudržnosti  

Cíl 1 

Konvergence 

 

Fond soudržnosti 

ERDF 

ESF 

Cíl 1 ERDF 

ESF 

EAGGF 

FIFG 

Cíl 2 ERDF 

ESF 

Cíl 2 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 
 

 

ERDF 

ESF Cíl 3 ESF 

INTERREG ERDF Cíl 3 

Evropská  

územní spolupráce 

 

ERDF 

 

URBAN ERDF 

EQUAL ESF 

LEADER + 

Rozvoj venkova a 

restrukturalizace 

rybolovu mimo 

rámec Cíle 1 

EAGGF 

EAGGF 

FIFG 

 

Problematika rozvoje venkova a rybolovu 

není už součástí politiky soudržnosti, ale byla 

zařazena pod Společnou zemědělskou 

politiku. 

9 cílů  6 Finančníchnástrojů 3 cíle 4 Finanční nástroje 

Zdroj: WOKOUN, René a kol., 2008; vlastní úprava 

2.2.3 Programový rámec regionální politiky EU v období 2007 – 2013 

Regionální politiku EU v období 2007 – 2013 tvoří také programová struktura, která se skládá 

z následujících dokumentů:  

 Strategické obecné zásady Společenství (Community Strategic Guidelines, CSG)- Tyto 

obecné zásady jsou důležitou součástí nové politiky soudržnosti, protože posilují její 

strategický rozměr. Vypracovala je Evropská komise a schválila Rada Evropské unie 
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(tj. všechny členské státy). V zásadách jsou určeny priority programů na evropské 

úrovni na dobu sedmi let. V souladu se zásadami pak každý členský stát představí svůj 

"národní strategický referenční rámec". Zásady přispívají k tomu, aby bylo výsledků 

dosaženo i v dalších prioritách Unie, např. v těch, které vycházejí z Lisabonské 

strategie a z integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost. Mezi oblasti, na 

které se zásady vztahují, patří například investice, pracovní místa, znalosti a inovace.
19

 

 Národní rozvojový plán (National Response Plan, NRP)- V tomto dokumentu jsou 

definovány priority daného členského státu v oblasti hospodářské a politické 

soudržnosti. Každý členský stát si vytváří dobrovolně Národní rozvojový plán při 

použití principu partnerství. 

 Národní strategický referenční rámec (National Disaster Recovery Framework, 

NDRF)- Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu. Je základem pro sektorové 

(tematické) a regionální operační programy. Tento strategický dokument se musí 

zpracovávat podle příslušných nařízení Rady EU. Jedním z těchto nařízení je např. 

respektovat princip partnerství. NDRF vychází jak z nařízení Rady EU, tak je 

zpracováván na základě Národního rozvojového plánu.
20

 

 Operační programy (Operatoinal Programme, OP)- Každý operační program je 

nástrojem veřejné intervence, pomocí kterého příslušný řídící orgán má zajistit využití 

růstového potenciálu, vyřešit nějaký problém či skupinu problémů s vazbou na NDRF, 

který je řízen národním koordinátorem. Operační program musí jasně popisovat, co je 

třeba řešit a jak danou situaci řešit. Zároveň je velice důležité dobře stanovit, kdo bude 

problém řešit. Při zpracování operačních programů musí být brány v úvahu rovněž 

výstupy tzv. ex-ante hodnocení. V konečném důsledku o operačních programech 

rozhoduje Evropská komise.
21
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2.2.4 Finanční rámec regionální politiky EU v období 2007 -2013 

Vytváření rozpočtového rámce politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro 

programovací období dokládá komplikovanost jednání na toto téma. První návrh Evropské 

komise z roku 2004 doporučil výrazně zvýšit celkovou finanční alokaci na politiku HSS (až 

na 342 mld. EUR). Ovšem jednání vyústilo v následující změny.
22

 

Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007—2013 byla schválena na summitu 

Evropské rady dne 16. prosince 2005. Unie bude hospodařit s částkou téměř 862,4 mld. EUR 

(zhruba 25 biliónů korun), což představuje 1,045 procenta hrubého národního důchodu EU. 

Více než třetina této částky (tj. 347 mld. EUR) bude určena právě na regionální politiku EU. 

Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno 688 mld. Kč (tj. 

ročně zhruba 98 mld. Kč).  

Schválení finanční perspektivy předcházelo složité vyjednávání, které vyvrcholilo 3 balíčkem 

britského předsednictví (ten byl předložen na jednání ER dne 16.12.2005). Velká Británie tak 

zvýšila svůj původní návrh rozpočtu zhruba o 13 mld. EUR a rozhodla se vzdát až 10,5 mld. 

EUR z vlastní slevy z příspěvků do unijní pokladny. 

Díky navýšení rozpočtu se zvýší stropy pro čerpání ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti a nové členské státy tak dostanou zhruba 5,3 mld. EUR navíc. V případě ČR je to 

3,43 % HDP místo dosud navrhovaných 3,31 % HDP, což v absolutní částce znamená zhruba 

3 mld. Kč ročně. Z unijního rozpočtu půjdou peníze také do zemědělství a rozvoje venkova 

(již však nebude součástí politiky soudržnosti). Finanční perspektiva rovněž zakotvila 

výhodnější podmínky pro získání prostředků ze SF a dodatečnou alokaci pro NUTS II Praha 

200 mil. EUR.
23
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Flexibilnější pravidla pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podkapitola 1B) 

tvoří:  

 Aplikace pravidla N + 3 pro 2007 – 2010. 

 Nevratná DPH jako způsobilý výdaj (týká se např. obcí a neziskových organizací). 

 Míra spolufinancování z fondů až 85 % (původní návrh Komise – 75 % pro ESF a 

ERDF v Cíli Konvergence, v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jen 

50 %), v období 2004 – 2006 spolufinancování 75 % (minimum opatření 80 %). 

 Otevření možnosti financovat projekty v oblasti regenerace bydlení a rozvoje měst – 

konkrétní podmínky budou v dalším jednání s Komisí upřesněny. 

 Spolufinancování vztaženo k celkovým způsobilým výdajům (veřejným a 

soukromým).
24

 

V následující tabulce můžeme sledovat rozdělení finančních prostředků podle 

jednotlivých cílů. 

            Graf 2.1: Rozdělení podle cílů regionální politiky EU v období  2007 - 2013 

 

Zdroj: WOKOUN, René a kol., 2008; vlastní úprava 
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2.3 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy představují důležitou roli v realizaci politiky soudržnosti. Z těchto 

strukturálních fondů plynou finanční prostředky do oblastí, které se snaží zamezit regionální 

disparity. Jedná se o čtyři konkrétní fondy, které mají svoji určitou historii a které doposud 

existují či zanikly. 

 Evropský sociální fond (ESF). 

 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF). 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). 

 Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). 

Následující strukturální fondy byly používané pokaždé pro jiné období např. EAGGF a FIFG 

pro programové období 2000 – 2006, ERDF a ESF pro současné programové období 2007 – 

2013.  

2.3.1 Význam strukturálních fondů EU 

Strukturální fondy svoji existencí dávají jasně najevo vůli Společenství napomáhat při 

vytvoření nebo udržení ekonomické prosperity a žádoucí sociální úrovně všech území, 

která do Společenství patří. V počátcích svého působení nebylo zcela jasné, jakým způsobem 

by měly strukturální fondy intervenovat. Celkově lze konstatovat, že v počátcích fungování 

strukturálních fondů docházelo k jejich neefektivnímu nasazování, financovaly se požadavky 

členských států, které někdy odpovídaly představám Společenství, ale ve většině případů 

reprezentovaly individuální národní zájmy. Situace nebyla řešena komplexně, ale spíše se 

jednalo o úpravu pravidel a ne o zásadní změnu ve fungování.
25

 

2.3.2 Vývoj strukturálních fondů EU 

V roce 1957 reprezentoval strukturální fondy (v počátcích nazývané fondy solidarity) pouze 

Evropský sociální fond (ESF). Později v roce 1962 byla k němu přiřazena Orientační sekce 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a od roku 1975 začal 

svou činnost Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Mezi tzv. ,,mladší“ strukturální 

fondy patřil od roku 1993 Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG), který byl od roku 

2007 nahrazen Evropským rybářským fondem (EFF). K významnému zásahu do existující 

struktury fondů došlo založením Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
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(EAFRD), funkčního od roku 2007, který nahradil činnost Orientační sekce Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu.
26

 

Zásadní změnu ve fungování strukturálních fondů přineslo Nařízení Rady (EHS) č. 

2052/1988 z 24. 6. 1988 o úkolech a efektivnosti strukturálních fondů a o koordinaci jejich 

intervencí navzájem s Evropskou rozvojovou bankou a s ostatními použitelnými finančními 

nástroji. Změny, které začaly platit od 1. 1. 1989, jsou označovány jako první reforma 

strukturálních fondů. Mezi fondy byl řazen Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský 

sociální fond a Orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. 

Změny spočívaly především v tom, že strukturální fondy nadále nepřispívaly členským 

zemím na realizaci jejich akcí jako dosud, kdy národní aktivity vycházely především z potřeb 

jednotlivých států, ale v přiznávání podpory hrály rozhodující roli záměry Společenství 

obsažené v pěti prioritních cílech. Pro získání podpory bylo rozhodující, zda plánovaná 

národní aktivita je v souladu a jak dalece souvisí s některým z cílů.
27

 

2.3.3 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

V současném programovacím období 2007 – 2013 jsou aktivity ERDF legislativně upraveny 

v obecné rovině Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 

zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999. Konkrétně pak Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. 7. 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení 

Nařízení (ES) č. 1783/1999. Nařízení určují úkoly fondu a rozsah jeho pomoci s ohledem na 

cíle – Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce.  

Činnost fondu je úzce specifikována ve vztahu k jednotlivým cílům. V rámci Cíle – 

Konvergence podporuje fond udržitelný integrovaný regionální a místní hospodářský rozvoj a 

zaměstnanost. Institucionálně je stanoveno jedenáct priorit, přičemž přesná jejich kombinace 

závisí na konkrétních podmínkách každého členského státu. Mezi priority jsou zařazeny: 

 Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání, přenos technologií a informací 

do podnikové sféry, podpora služeb pro podnikatele, podpora spolupráce terciární 

sféry s praxí. 

                                                           
26

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ, ref. 5, s. 95. 
27

 Tamtéž, s. 96. 
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 Budování informační společnosti, rozvoj elektronické komunikační infrastruktury, 

zavádění a účinné využívání informačních a komunikačních technologií. 

 Životní prostředí včetně vodního hospodářství, odpadového hospodářství, zmírnění 

následků změn klimatu, sanace zamořených oblastí, podpora biodiverzity. 

 Cestovní ruch včetně propagačních služeb a obecně zlepšení nabídky služeb s vyšší 

přidanou hodnotou. 

 Investice v oblasti dopravy a související investice při zohlednění životního prostředí. 

 Investice v oblasti energetiky, vzdělání a investice do zdravotnické a sociální 

infrastruktury. 

Činnost fondu v rámci Cíle – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost nabízí 

členským státům mnoho možností volby. Všechny možnosti jsou soustředěny do tří priorit, a 

to: 

 Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu. 

 Životní prostředí a předcházení rizik, inovace a znalostní ekonomika. 

 A pro Cíl – Evropská územní spolupráce je intervence z fondu zaměřena rovněž na tři 

priority: 

 Rozvoj příhraničních, hospodářských, sociálních a environmentálních činností 

prostřednictvím společných strategií pro udržitelný územní rozvoj. 

 Navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, včetně dvoustranné spolupráce mezi 

pobřežními regiony. 

 Posílení účinnosti regionální politiky. 

V rámci priorit jsou pak uvedeny konkrétní oblasti podpory, na které se mohou členské země 

zaměřit. Evropský fond pro regionální rozvoj se může také angažovat v opatření týkajících se 

udržitelného rozvoje měst při řešení vysoké koncentrace hospodářských, environmentálních a 

sociálních problémů, s nimiž se dotyčná města potýkají. Nadále poskytovat intervence 

regionům geograficky a přírodně znevýhodněným, včetně nejvzdálenějších.
28

 V grafu 2.2 je 

uvedena Výše HDP/na obyvatele členských zemí EU. V tomto grafu lze vyčíst, jakou hodnotu 

HDP mají jednotlivé členské státy EU a z jakého konkrétního fondu mohou čerpat. 

  

                                                           
28

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ, ref. 5, s. 116. 
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Graf 2.2: Výše HDP/obyv. v členských zemích EU (rok 2010) 

 

Zdroj: EUROZPRÁVY CZ [online], 2011; vlastní úprava 

2.3.4 Evropský sociální fond (ESF) 

V současném programovacím období reaguje ESF na tyto skutečnosti. Na stárnutí evropské 

populace, a na pokračující a prohlubující se proces globalizace. Jako všechny strukturální 

fondy, také přispívá k dosažení stanovených cílů Společenství. Angažuje se zejména 

v naplňování Cíle – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíle – Konvergence, 

kde podporuje růst zaměstnanosti v nejméně ekonomicky rozvinutých členských státech a 

regionech. V obecné rovině vymezuje úkoly fondu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: 

Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a podnikatelů 

- vytváření systémů strategií celoživotního vzdělávání v podnicích, odborná příprava a 

služby pro zaměstnance při zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám, podpora podnikání 

a inovací, 

- vytváření a řízení inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce, 

- rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu sektorů 

souvisejících s restrukturalizací, vytváření systémů na předvídání ekonomických změn 

a budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti. 
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Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost 

- modernizace a posilování institucí trhu práce 

- provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu 

- opatření na podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života, opatření na 

zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 

udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na 

trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, např. usnadněním přístupu 

k péči o děti a péči o závislé osoby. 

- zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců v oblasti zaměstnanosti a tím na 

posílení jejich sociální integrace 

Zlepšení sociálního začlenění znevýhodněných osob 

- cesty k integraci a znovu zapojení znevýhodněných osob na trhu práce, boj proti 

diskriminaci v přístupu na trh práce a proti diskriminaci v profesním postupu a 

podpora kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti. 

Posílení lidského kapitálu 

- navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy 

s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšovat význam základního a odborného vzdělání a 

odborné přípravy na trhu práce a neustále zlepšovat dovednosti vzdělávajících 

pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. 

- Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, 

prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným 

vzděláním. 

- Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím 

postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce 

v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky. 

Jak je z výše uvedeného patrné, přistupují v aktuálním programovém období navíc 

k tradičním opatřením k boji s nezaměstnaností také opatření orientovaná na vzdělanost 

a dovednost pracovní síly. Je tím zároveň kladen důraz a požadavky na vzdělávací 

soustavu a výzkumné aktivity. Účelem a cílem všech opatření je vytvořit takové 

podmínky, které bude vzdělaná a přizpůsobivá pracovní síla schopna a ochotna využít pro 
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své zaměstnání. V posledních letech je kladena také větší váha na integraci imigrantů do 

pracovního trhu.
29

 

2.4 Budoucnost regionální politiky EU  v programovém období 2014 – 2020 

Evropu čeká nelehký úkol. Musí se dostat z hluboké krize a snížit nezaměstnanost a 

chudobu a zároveň  přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku. Pro splnění tak ambiciózního 

úkolu musí rychle konat v mnoha oblastech, a právě proto Evropská rada přijala strategii 

Evropa 2020. Politika soudržnosti by v tomto náročném období měla nadále sehrávat 

klíčovou úlohu, aby zajišťovala inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a 

zároveň prostřednictvím zmenšování regionálních rozdílů podporovala harmonický rozvoj 

Unie a jejích regionů.
30

 

Budoucnost regionální politiky EU je taktéž stanovena na sedmiletý cyklus, jako u 

současné regionální politiky a to na léta 2014 – 2020. Evropská komise zveřejnila dne 

6.10. 2011 legislativní balík týkající se budoucnosti regionální politiky v letech 2014-

2020. Obsahuje 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všechny fondy a nástroje, 

které EU v oblasti regionální politiky využívá. Tento legislativní balík, který si klade za 

cíl zjednodušit pravidla v rámci kohezní politiky a jejích fondů, je vyústěním snah Komise 

reformovat tuto politiku EU tak, aby docházelo k efektivnějšímu využívání prostředků EU 

a došlo k podpoře růstu a zaměstnanosti, jak je EU definovala ve strategii Evropa 2020. 

Komise slibuje efektivnější využívání unijních prostředků a představuje nové nástroje, 

jimiž toho chce dosáhnout.
31

Evropská komise také zveřejnila Pátou kohezní zprávu, která 

se týká prvních návrhů podoby, struktury a principů budoucí kohezní politiky po roce 

2013. 

Pátá kohezní zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 

Pátá kohezní zpráva je 264 stránkový dokument, v němž evropská exekutiva analyzuje 

dopady a výsledky evropské kohezní politiky v uplynulém sedmiletém programovacím 

období  2000 – 2006. Materiál zároveň slouží jako výchozí bod pro celoevropskou diskusi 

o evropských fondech po roce 2013.
32
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 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ, ref. 5, s. 108. 
30

 EVROPSKÁ KOMISE [online], 2010a. 
31

 EUROSKOP [online], 2011a. 
32

 EURACTIV [online], 2010. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm
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Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti byla zveřejněna v listopadu 

2010 a poukazuje, že politika soudržnosti vytvořila nová pracovní místa, navýšila lidský 

kapitál, vybudovala kritickou infrastrukturu a zlepšila ochranu životního prostředí, zejména v 

méně rozvinutých regionech.
33

Také poskytuje jedinečný pohled na evropský regionální 

rozvoj. Podle Páté kohezní zprávy se pro rovnováhu regionální ekonomiky musí zajistit, aby 

na jedné straně byly vyprodukované služby a zboží konkurenceschopně oceněny, na druhé 

straně, aby mzdy zaměstnanců v ekonomice byly dostatečně vysoké pro zajištění dobré 

kvality života. Klíčem k poskytnutí vyšších odměn bez ztráty konkurenceschopnosti je růst 

produktivity. Nejvýznamnějším motorem regionálního rozvoje a růstu produktivity jsou v 

současnosti prokazatelně inovace v širším slova smyslu, zahrnující investice do výzkumu a 

vývoje, stejně jako lepší využívání dostupných technologií a zdrojů nebo nové organizace a 

techniky řízení. 

Pro zefektivnění kohezní politiky a jejího dopadu v regionech navrhuje Pátá kohezní zpráva 

tato doporučení: 

 jasné pokyny a strategičtější přístup k vyjednávacímu procesu i navazujícím krokům; 

 soustředit unijní prostředky na malý počet priorit zohledňující specifické potřeby 

regionu; 

 uplatnit přístup zaměřený na výsledky, využívat měřitelných cílů a ukazatelů 

výsledků; 

 podpořit využívání nových finančních nástrojů; 

 posílit územní soudržnost a roli městských agend s přesnějším určením využití 

unijních prostředků.
34

 

Primárním cílem nového přístupu je ustálit politiku soudržnosti jako hlavní investiční záměr 

strategie Evropa 2020. Politika soudržnosti pomůže s realizací cílů strategie Evropa 2020 tím, 

že soustředí investice na:  

 výzkum a inovaci; 

 informační a komunikační technologie, 

 konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP); 

 přechod na nízkouhlíkové hospodářství; 

                                                           
33

 EVROPSKÁ KOMISE [online], 2010b. 
34

 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO [online], 2011a. 
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 přizpůsobení se klimatickým změnám a řízení a prevence rizik; 

 ochranu životního prostředí a účinné využívání zdrojů; 

 udržitelnou dopravu a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 

 podporu zaměstnanosti a mobility pracovních sil; 

 sociální začleňování a boj proti chudobě; 

 vzdělávání, rozvoj dovedností a celoživotní vzdělávání; 

 posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy. 

Cíle politiky soudržnosti EU v období 2014 – 2020 

Pro období 2014–2020 Komise navrhla zjednodušený rámec se dvěma cíly, kterými jsou 

„Investice do růstu a zaměstnanosti“ v členských státech a regionech a „Evropská územní 

spolupráce“. To odráží soulad se strategií Evropa 2020, podle které se všechny regiony 

podílejí na společném cíli, jímž jsou investice do pracovních pozic a růstu, způsob a rozsah 

intervence se však liší v závislosti na míře ekonomického rozvoje. V příloze č. 1 je uvedena 

architektura cílů RP EU v současném a budoucím programovém období. 

Nová kategorie financování je určena pro regiony, jejichž HDP na hlavu se pohybuje mezi 

75 a 90% průměru zemí EU. Tyto přechodové regiony budou mít prospěch ze speciální 

podpory při plnění cílů strategie Evropa 2020 týkajících se úspory energií, inovace a 

konkurenceschopnosti. Tři definované kategorie budou způsobilé k investicím následujícím 

způsobem: 

 „Méně rozvinuté“ regiony, jejichž HDP na hlavu nedosahuje 75% průměru zemí EU, 

budou i nadále hlavní prioritou této politiky. Maximální sazba spolufinancování je 

stanovena na 75–85% v méně rozvinutých a odlehlých regionech. 

 „Přechodové“ regiony, jejichž HDP na hlavu se pohybuje v rozmezí 75 až 90% 

průměru zemí EU, budou mít sazbu spolufinancování rovnou 60%. 

 „Více rozvinuté“ regiony, jejichž HDP na hlavu přesahuje 90% průměru. Míra 

spolufinancování bude tvořit 50%.  
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    Nástroje politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (KOM(2011)614). 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) se zaměřuje na posílení hospodářské a 

sociální soudržnosti v EU korigováním nerovnováhy mezi jejími regiony.
35

 Na období let 

2014-2020 zůstává pro ERDF k dispozici nejvýše 183,3 mld. €. Nařízení uvádí, že bude 

třeba, aby se v přechodových regionech a více rozvinutých regionech největší část jejich 

přídělů (s výjimkou ESF) zaměřila na energetickou účinnost a energii z obnovitelných 

zdrojů, konkurenceschopnost malých a středních podniků a inovace. Ve více rozvinutých 

a přechodových regionech bude nejméně 80 % celkových prostředků ERDF na 

vnitrostátní úrovni zaměřeno na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, 

výzkum a inovace a podporu malých a středních podniků, z čehož 20 % bude určeno na 

energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů. V méně rozvinutých regionech 

bude nejméně 50 % celkových prostředků ERDF na vnitrostátní úrovni zaměřeno na 

energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, výzkum a inovace a podporu 

malých a středních podniků, z čehož 6 % bude určeno na energetickou účinnost a energii 

z obnovitelných zdrojů. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1081/2006 (KOM(2011)607). 

Evropský sociální fond (ESF)
36

 Návrh Komise stanovil minimální podíly rozpočtu pro 

každou kategorii regionů v rámci (ESF) s cílem zvýšit podíl fondů na plnění hlavních cílů 

strategie Evropa 2020. Komise navrhuje vyčlenit minimálně jednu čtvrtinu rozpočtu 

kohezní politiky, tedy 84 mld. €, pro ESF. Komise chce kombinovat financování ESF 

s jinými zdroji. Nařízení slibuje zjednodušit fungování ESF (především v případě 

drobných příjemců). Novinkou je, že např. vybavení, které souvisí s projekty investic do 

sociálního a lidského kapitálu, bude bráno jako způsobilé pro financování z ESF. Návrh se 

zaměřuje na 4 tematické cíle (z celkových 11): 

 

                                                           
35

 Viz kapitola 2.2.2.  
36

 Viz kapitola 2.2.2. 
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1. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků 

2. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 

3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

4. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy 

Fond chce posílit svoji sociální dimenzi - více prostředků na podporu zaměstnanosti 

(hlavně mladých lidí a znevýhodněných skupin), vzdělávání a odborné přípravy, boj proti 

chudobě.  

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1084/2006 (KOM(2011)612). 

Fond soudržnosti (CF)
37

 ve sféře životního prostředí bude podporovat investice do 

přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik, investice v oblasti vodního hospodářství a 

odpadového hospodářství a do městského prostředí. Fond bude podporovat investice týkající 

se energie (např. energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie), pokud jsou pozitivní pro 

životní prostředí. Část rozpočtu FS (10 mld. €) bude vyčleněna na financování hlavních 

dopravních sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Investice v oblasti dopravy 

(transevropské dopravní sítě, nízkouhlíkové dopravní systémy, městská doprava) i nadále 

zůstanou v agendě tohoto fondu. Fond soudržnosti nebude podporovat: vyřazování jaderných 

elektráren z provozu; snižování emisí skleníkových plynů v zařízeních, na něž se vztahuje 

směrnice č. 2003/87; bytovou výstavbu.
38

 

Tematické cíle a klíčová opatření politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020 

V červnu 2010 přijala Evropská rada strategii Evropa 2020 s cílem stimulovat inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění. Strategie stanoví hlavní cíle EU v oblasti výzkumu a 

inovací, změny klimatu a energie, zaměstnanosti, vzdělávání a snížení chudoby do roku 2010, 

které mají být převedeny do vnitrostátních cílů. Integrované hlavní směry strategie Evropa 

2020 a sedm stěžejních iniciativ podrobněji objasňují cestu k udržitelnému růstu 

vytvářejícímu pracovní místa. Aby však byl příspěvek fondů SSR co nejvyšší, je nutno tuto 

strategii dále rozvinout v celostátním a regionálním kontextu. Takto se hospodářská, sociální 

a územní soudržnost může stát jádrem strategie Evropa 2020 a zajistit mobilizaci a zaměření 

veškeré energie a kapacit na dosažení priorit strategie. 
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V návrhu nařízení o společných ustanoveních je určeno jedenáct tematických cílů. Určením 

hlavních cílů strategie Evropa 2020, jimiž se mají zabývat fondy SSR, a škály klíčových 

opatření, jež by bylo možno v rámci těchto tematických cílů provést společně, může SSR 

poskytnout další vodítko, jak se mohou fondy SSR ve smlouvách o partnerství a programech 

zaměřit co nejúčinněji na růst: 

 ERDF přispěje ke všem tematickým cílům a zaměří se na oblasti investování spojené s 

rámcem, v němž podniky působí (infrastruktura, podnikatelské služby, podpora pro 

podniky, inovace a výzkum), a poskytováním služeb občanům v určitých oblastech 

(energie, on-line služby, vzdělávání, zdraví, sociální a výzkumné infrastruktury, 

přístupnost, kvalita životního prostředí). Fond soudržnosti se zaměří na zlepšení 

životního prostředí, udržitelný rozvoj a transevropskou dopravní síť (TEN-T); 

 ESF bude programován v rámci čtyř tematických cílů: zaměstnanost a mobilita 

pracovních sil; vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení; podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě a budování správní kapacity. Opatření podporovaná z 

ESF však přispějí rovněž k ostatním tematickým cílům; 

 šest priorit EAFRD se zaměří na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v 

zemědělství, potravinářství a lesnictví a ve venkovských oblastech jako celku. Tyto 

priority zahrnují přenos znalostí a inovace, konkurenceschopnost zemědělství, 

hospodaření s přírodními zdroji a oblast klimatu a rozvoj venkovských oblastí 

podporující začlenění; 

 priority Evropského námořního a rybářského fondu (European Marine and Fisheries 

Fund, EMFF) se v souladu s reformou společné rybářské politiky zaměří na 

životaschopnost a konkurenceschopnost odvětví rybolovu a akvakultury a současně na 

podporu jejich environmentální udržitelnosti. EMFF bude podporovat sociální 

soudržnost a vytváření pracovních míst v komunitách závislých na rybolovu, zejména 

prostřednictvím diverzifikace do jiných námořních odvětví, jakož i opatření v oblasti 

integrované námořní politiky.
39
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Návrh zjednodušení politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020 

Evropská komise představila v říjnu 2011 návrhy pro regionální politiku EU pro období 2014 

– 2020. Návrhy jsou v současné době předmětem jednání v Radě EU a v Evropském 

parlamentu, přičemž cílem je dosáhnout dohody včas, aby bylo možné bez problému zahájit 

nové programy. Jednotlivé návrhy jsou následující: 

1. Harmonizace pravidel s ostatními fondy v rámci společného strategického rámce 

Právní předpisy určují společná pravidla pro regionální politiku, politiku rozvoje venkova a 

námořní a rybářskou politiku ve smyslu strategického plánování, způsobilosti a doby trvání. 

Navíc bude snížen počet strategických dokumentů, protože bude pro pět fondů Společného 

strategického rámce (CSF) existovat pouze jeden strategický dokument na úrovni EU a jeden 

vnitrostátní strategický dokument. 

2. Větší pružnost při nastavování programů a systémů 

Aby bylo možné dosáhnout pružnosti při nastavování vnitrostátního a regionálního 

uspořádání, měla by se implementace fondů CSF odehrávat na vhodné územní úrovni v 

souladu s administrativním rámcem členského státu. Členské státy a regiony mohou plánovat 

fondy ERDF, ESF a CF společně nebo v oddělených operačních programech, mohou upravit 

finanční alokaci až o 2% mezi kategoriemi regionů, pro financování jednoho projektu mohou 

kombinovat několik nástrojů financovaných EU, mohou financovat činnosti horizontální 

technické pomoci z jednoho fondu a spojit funkce řídicího a certifikačního orgánu. 

3. Větší proporcionalita 

Všechna uspořádání pro implementaci a použití fondů CSF ve vztahu k vykazování, 

hodnocení, řízení a kontrole by měla být ve finančním i administrativním smyslu úměrná míře 

poskytnuté podpory. Komise a členský stát se mohou dohodnout, že budou pořádat výroční 

kontrolní jednání. Protože zahájení programů vyžaduje určitý čas, první zpráva o 

implementaci a dokumenty o schvalování účetní závěrky budou předkládány až v roce 2016. 

Kontrolní práce Komise se bude také zaměřovat na oblasti náchylnější k rizikům. Tam, kde 

řádně fungují vnitrostátní systémy realizace, Komise své audity omezí, pokud auditní orgány 

podávají dobré výkony. 
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4. Právní jistota díky jasnějším pravidlům 

Jasná a přímočará pravidla mohou být výborným zdrojem zjednodušení. V následujícím 

období může být poskytnuto více různých typů finančních nástrojů a současně budou platit 

standardizovanější pravidla, což bude redukovat nutnost určování vnitrostátních pravidel. 

Jsou vyjasněny podmínky, za jakých bude možné financovat projekty mimo programovou 

oblast. K pravidlům o tvorbě zisku byl přidán volitelný paušální přístup. 

5. Efektivnější realizace a snazší výkaznictví 

V některých případech se zjednodušením dosáhne také přímého snížení administrativních 

nákladů. Zaměření na základní společné indikátory usnadní shromažďování dat a vykazování 

výsledků na úrovni EU. Odlehčené a automatizované výroční výkaznictví sníží břemeno, jež 

představuje tvorba výročních zpráv, a kontrola doplňkovosti bude vycházet z údajů 

předložených za účelem hospodářského dohledu Paktu stability a růstu. Záměrem Komise je 

zajistit proporcionální výkaznictví ze strany řídicích orgánů, omezené na zásadně důležité 

součásti. 

6. Snižování administrativního břemene pro příjemce 

Administrativní břemeno pro příjemce bude sníženo rozšířením možností využívání 

zjednodušených nákladů, přičemž ale budou zachovány možnosti zjednodušených nákladů, 

které byly zavedeny již v období 2007-2013. Zavedením průběžného uzavírání se zkrátí 

období pro uchovávání dokumentů ze současného maxima překračujícího 10 let na zhruba pět 

let. Integrovaný postoj k místnímu rozvoji vedenému komunitami také umožní využívání 

odlehčených postupů. 

7. Posun směrem k řízení na základě výsledků: Sdružený akční plán 

Sdružený akční plán (SAP) Sdružený akční plán (SAP) představuje jednu z více prioritních os 

či operačních programů implementovaných na základě přístupu orientovaného na výsledky s 

cílem dosáhnout konkrétních cílů dohodnutých členským státem a Komisí. SAP představuje 

nástroj pro posun zaměření řízení více k výstupům a výsledkům. Oblasti, kde jej lze využít, 

nejsou stanoveny, může se však týkat technické pomoci, stejně jako udržitelného zapojení 

mladých do zaměstnání. Kritériem pro využití koncepce SAP je možnost definovat spolehlivé 

cílové hodnoty výstupů a výsledků. Finanční řízení plánu SAP je založeno výhradně na 
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výstupech a výsledcích, které jsou hrazeny na základě standardních měřítek jednotkových 

nákladů či paušálních částek uplatňovaných na všechny typy projektů.  

8. e-soudržnost 

Koncept e-soudržnosti představuje oblast, kde je velký potenciál ke snížení administrativního 

břemene. Umožňuje příjemcům předávat a uchovávat všechny informace v elektronické 

podobě. Také umožňuje využívat data již existující ve veřejných rejstřících. 

9. Zjednodušení evropské územní spolupráce 

Byl navržen samostatný právní předpis, který by umožňoval vytvářet lepší ustanovení pro 

Evropskou územní spolupráci, dávající orgánům jasný přehled o platných pravidlech. Hlavní 

změny zahrnují možnost hradit 15% personálních nákladů pomocí paušální platby, vyšší míru 

harmonizace pravidel způsobilosti a spojení funkcí řídicího orgánu a certifikačního orgánu. 

10. Zjednodušení týkající se Evropského sociálního fondu 

Pro ESF se navrhují konkrétní možnosti zjednodušení, které souvisí s jeho povahou (velké 

množství malých grantů, hlavní část výdajů představují personální náklady, relativně 

standardní typy projektů). Hlavní změny zahrnují další možnosti pro zjednodušování 

nákladů.
40

 

Finanční rámec politiky soudržnosti EU pro období 2014 – 2020 

Evropská Komise předložila 29. června návrh víceletého finančního rámce 2014-2020 s 

celkovými závazky 1 025 miliard EUR, tj. 1,05% HND EU (Podíl státních rozpočtů na HDP 

zpravidla činí 44 %). Oproti období 2007–2013 dochází k navýšení rozpočtu o 4,8 %, což 

převyšuje průměrnou inflaci za posledních deset let ve výši 2 %. Největší výdaje směřují na 

podporu růstu (konkurenceschopnost, inovace a kohezní politika) a společnou 

zemědělskou politiku. V rámci růstové položky vítají zástupci malých a středních podniků 

vytvoření speciálního fondu na podporu konkurenceschopnosti MSP ve výši 2,4 miliard EUR. 

Na příjmové položce se nově objevily dva kontroverzní vlastní příjmy, a to evropská DPH a 

daň z finančních transakcí. V tabulce 2.3 je uveden navrhovaný rozpočet RP EU pro 
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programové období 2014 – 2020. Pro regionální politiku EU byla v rámci finanční 

perspektivy navržena finanční alokace ve výši 336 mld. EUR.  

Tabulka 2.3: Navrhovaný rozpočet regionální politiky v období 2014 – 2020 (v mld. 

EUR) 

Méně rozvinuté regiony 162,6  

Přechodové regiony 38,9  

Více rozvinuté regiony 53,1  

Teritoriální spolupráce 11,7 

Kohezní fond 68,7 

Zvláštní alokace pro vzdělané a málo 

osídlené regiony 

0,926 

Spojení evropského nástroje pro dopravu, 

energetiku a informace a komunikační 

technologie 

40 mld. EUR (plus dalších 10 mld. EUR 

uvnitř Kohezního fondu) 

Evropský sociální fond Alespoň 84 mld. EUR (s dalšími alokacemi 

pro méně rozvinuté, přechodné a více 

rozvinuté regiony 

Celkem  376 mld. EUR 

Zdroj:EUROSKOP [online], 2011, vlastní úprava 
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3 ROP Střední Morava a situační analýza Olomouckého kraje 

3.1 ROP Střední Morava 

Čerpání dotací ze strukturálních fondů EU je realizováno skrze tzv. operační programy 

(OP). Operační programy představují souhrnný popis priorit, oblastí intervencí, finančních 

zdrojů a řízení v jednotlivých regionech jednotlivých členských zemí. V České republice 

existují dva typy OP, tematické (TOP) a regionální (ROP). Tematické se zabývají 

problematikou určitého sektoru, či oblasti (životní prostředí, doprava, výzkum a vývoj, atd.) a 

regionální se zaměřují na jeden region soudržnosti NUTS II. Vláda České republiky (dále jen 

ČR) přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR
41

 pro programovací období 2007 – 

2013 a Národního strategického referenčního rámce
42

 celkem 26 OP. Tyto OP jsou rozděleny 

mezi tři cíle politiky soudržnosti. Jedním z přijatých OP byl i Regionální operační program 

Střední Morava. V příloze č. 2 bakalářské práce je uvedeno podrobné schéma všech 

operačních programů ČR spolufinancovaných z fondů EU. 

3.1.1 Základní charakteristika ROP Střední Morava 

Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) je určen pro region soudržnosti 

NUTS II Střední Morava, který se skládá z Olomouckého a Zlínského kraje. ROP Střední 

Morava se zaměřuje na tyto hlavní oblasti: na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 

regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i 

služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k 

životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a 

zdravotnické infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží.
43

 ROP Střední Morava 

představuje klíčový dokument, který byl realizován na základě rozhodnutí Asociace krajů a 

usnesení vlády č. 245/2005, a ve kterém Vláda ČR schválila priority politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti pro léta 2007 – 2013, harmonogram postupu přípravy programových 

dokumentů, hlavní principy přípravy programových dokumentů, statut Řídícího a 

koordinačního výboru a jednací řád Řídícího a koordinačního výboru
44

. ROP SM navázal na 
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Společný regionální operační program (SROP), který byl realizován v minulém 

programovacím období 2004 -2006. 

V průběhu realizace programu a zaměření jednotlivých priorit probíhalo ve speciálně 

sestavených skupinách na základě principu partnerství. Tohoto partnerství se účastnily např. 

Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, neziskové organizace, profesní instituce atd. 

Výstupy těchto skupin pak byly posouzeny v koordinační pracovní skupině tvořené 

politickými představiteli krajů (v našem případě Olomouckého a Zlínského). Po celkové 

shodě bylo zahájeno vyjednávání se širokou veřejností
45

. 

ROP Střední Morava je dokument, na který je nutné nahlížet v širších souvislostech celé škály 

zásadních strategických programových a koncepčních dokumentů, a to jak na úrovni evropské 

tak na úrovni ČR, resp. jednotlivých krajů tvořících region soudržnosti Střední Morava.  

Programové zaměření ROP Střední Morava je v souladu nejen s níže uvedenými dokumenty 

zásadního charakteru, ale současně plně respektuje odpovídající legislativu Evropského 

společenství (dále jen ES) a ČR.
46

 Následující dokumenty: 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 

 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. 

 Regionální rozvojové dokumenty s tematickým zaměřením. 

 Strategie hospodářského růstu ČR. 

 Národní rozvojový plán ČR. 

 Národní strategický referenční rámec. 

 Strategické obecné zásady Společenství. 

3.1.2 Cíle ROP Střední Morava 

Cíle ROP Střední Morava vycházejí ze strategických dokumentů, které byly přijaty na 

Evropské i národní úrovni a také strategické rozvojové dokumenty přijaté na úrovni 

Olomouckého a Zlínského kraje. Nejdůležitějším částí strategie je pak provedená socio-

ekonomická analýza regionu a následná SWOT analýza, která z ní vychází, a která umožňuje 

formulaci globálního a specifického cíle ROP Střední Morava. 

                                                           
45

  ÚRR SM [online], 2011. 
46

 Tamtéž, s. 19. 



35 

 

ROP Střední Morava naplněním svých cílů přispěje k tomu, že v roce 2013, resp. 2015, i na 

základě naplnění cílů ostatních operačních programů a přirozeného sociálního a 

ekonomického rozvoje, bude regionem vyznačujícím se: 

 vyspělejší, rozvinutější a udržovanější dopravní infrastrukturou. 

 zkvalitněným vzdělávacím procesem. 

 kvalitní a moderní soustavou zařízení sociální péče. 

 zlepšeným a zkvalitněným zdravotním stavem obyvatelstva. 

 efektivně využitým podnikatelským potenciálem pro služby, moderní zpracovatelský 

průmysl i pro cestovní ruch a volný čas. 

 ekonomickou vyspělostí i strukturou srovnatelnou s úrovní ČR.  

Systém cílů ROP Střední Morava je uveden v následující tabulce 3.1. 

 

Tabulka 3.1: Systém cílů pro naplnění strategie ROP Střední Morava 

Globální cíl 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední 

Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. 

Specifický cíl 1 

Zajištění efektivní, flexibilní 

a bezpečné dopravní 

infrastruktury v rámci 

regionu soudržnosti Střední 

Morava a spolehlivé, kvalitní 

a integrované veřejné 

dopravní služby 

Specifický cíl 2 

Zlepšení kvality života 

v regionu soudržnosti Střední 

Morava, zvýšení atraktivity 

regionálních center, měst a 

obcí, zajištění kvalitní a 

dostupné sociální služby a 

příznivých, podpůrných 

podmínek pro podnikání 

Specifický cíl 3 

Zlepšení atraktivnosti 

regionu soudržnosti Střední 

Morava pro účely cestovního 

ruchu zlepšením jeho 

infrastruktury, služeb, 

informovanosti a propagace 

Zdroj: ÚRR SM, 2011; vlastní úprava 

 

Globální cíl pro ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení 

konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve 

svém komplexu. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím naplnění vnitřního 

potenciálu regionu a jeho venkovským zázemím. Také by tento cíl měl přispět k naplnění 

vnějšího potenciálu, tím je myšleno, že se to týká především oblasti dopravy, cestovního 

ruchu a atraktivnosti pro podnikání. 
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Specifické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle. Existují 3 konkrétní cíle, 

které představují základ pro formulaci prioritních os ROP Střední Morava. V následující 

tabulce 3.2 je uveden systém cílů a priorit ROP Střední Morava.
47

 

 

Tabulka 3.2: Prioritní osy ROP Střední Morava 

Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Specifický cíl 3 

Prioritní osa 1: 

Doprava (podpora rozvoje 

regionální dopravní 

infrastruktury, veřejné 

dopravní služby a 

bezmotorové dopravy) 

Prioritní osa 2: 

Integrovaný rozvoj a obnova 

regionu (podpora rozvoje 

regionálních center, měst, 

venkova a podpůrných 

podnikatelských aktivit) 

Prioritní osa 3: 

Cestovní ruch (podpora 

veřejné a podnikatelské 

infrastruktury a služeb 

cestovního ruchu, a jeho 

propagace a řízení) 
Zdroj: ÚRR SM, 2011; vlastní úprava 

3.1.3 Prioritní osy ROP SM 

ROP SM má stanoveny čtyři prioritní osy, které tvoří ucelený systém programu. Z toho tři 

prioritní osy jsou zaměřeny k přímému naplňování specifických cílů programu a čtvrtou, 

podpůrnou prioritní osu představuje Technická pomoc. Ty se dále dělí do 13 oblastí podpory. 

Ve vztahu k naplnění globálního cíle ROP Střední Morava se vzájemně podporují a 

doplňují.
48

 

Prioritní osa č. 1 Doprava zajišťuje především rozvoj regionálních silnic. Pro kvalitu 

dopravní infrastruktury je však neméně významné i spojení regionu soudržnosti Střední 

Morava s ostatními regiony ČR i spojení se zahraničím a to také prostřednictvím regionálního 

letiště. Význam úplného naplnění cíle v rámci této prioritní osy tak podstatně závisí i na 

naplňování cílů dalších operačních programů. Velmi podstatným parametrem této prioritní 

osy je rovněž bezpečnost a ekologická vstřícnost podporované dopravní infrastruktury. 

Druhou velmi podstatnou součástí je pak podpora veřejné dopravní služby, zejména ve 

smyslu vytvoření integrované, spolehlivé a kvalitní veřejné dopravy. Akcent životního 

prostředí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, je v rámci této prioritní osy respektován, 

proto je pozornost věnována rozvoji cyklostezek a cyklotras.
49
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Prioritní osa č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zaměřena na rozvoj regionálních 

center, městských a venkovských oblastí regionu soudržnosti Střední Morava a v jejím rámci 

je dominantně uplatněn územně-integrovaný přístup. Pro rozvoj a regeneraci městských 

území bude uplatňována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty i 

integrované projekty. V případě specifického zaměření na podporu regionálních center 

spočívá forma podpory v integrovaném plánu rozvoje příslušných měst. V městských i 

venkovských oblastech je pozornost zaměřena především na podporu zlepšení fungování 

veřejných služeb a investice do revitalizace území, také forma podpory rovněž aplikována 

individuálními projekty a integrovanými projekty.
50

 

Prioritní osa č. 3 Cestovní ruch je zaměřena na maximální využití potenciálu tohoto odvětví 

ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje veřejné a 

podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu jsou realizovány prostřednictvím širší škály 

forem podpory. Projekty v oblasti propagace a řízení cestovního ruchu jsou pak v podobě 

individuálních projektů a integrovaných projektů. Cílem je podpořit jak rozvoj venkovských 

oblastí pro turistické účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alternativní turistiky.
51

 

Prioritní osa č. 4 Technická pomoc její význam spočívá v podpoře aktivit zaměřených na 

implementační část a část zaměřenou na absorpční kapacitu. Prováděné činnosti musejí jasně 

vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných 

pro splnění požadavků vyplývajících z příslušných nařízení nebo z různých aspektů rozvoje 

regionu a zpracování plánů a projektů. Rostoucí produktivita a kvalita práce ve veřejném 

sektoru – zejména v oblasti ekonomické, zaměstnanosti, sociální, vzdělávací, zdravotní, 

spravedlnosti a životního prostředí – je podstatná pro pokračování a urychlení reforem. 

Technická pomoc může hrát významnou úlohu v podpoře efektivní tvorby a implementace 

politik ve zmíněných oblastech – jejich role se týká veřejné správy a veřejných služeb na 

regionální i místní úrovni.
52

 

Každá prioritní osa, jak už jsme výše zmínili, se dělí na oblasti podpory. Dohromady těchto 

oblastí podpory je 13. V tabulce 3.3 je uvedena struktura prioritních os a oblastí podpory. 
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Tabulka 3.3: Struktura prioritních os a oblastí podpory 

Prioritní osy a oblasti podpory ROP Střední Morava 

Prioritní osa 1 

Doprava 

Prioritní osa 2 

Integrovaný rozvoj 

a  

obnova regionu  

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

Prioritní osa 4 

Technická pomoc 

1.1  

Regionální dopravní 

infrastruktura 

2.1  

Rozvoj regionálních 

center 

3.1 

 Integrovaný rozvoj 

cestovního ruchu 

4.1  

Podpora řídících, 

implementačních a 

kontrolních úkolů 

řídícího orgánu 

1.2  

Veřejná doprava 

2.2  

Rozvoj měst 

3.2  

Veřejná 

infrastruktura a 

služby 

4.2  

Podpora zvyšování 

absorpční kapacity 

regionu 

1.3  

Bezmotorová 

doprava 

2.3 

 Rozvoj venkova 

3.3  

Podnikatelská 

infrastruktura a 

služby 

 

 2.4  

Podpora podnikání 

3.4  

Propagace řízení 

 

Zdroj: ÚRR SM, 2011; vlastní úprava 

3.1.4 Implementační struktura ROP SM 

Implementační struktura ROP SM je v souladu se zákonem č. 138/2006 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Celkovou odpovědnost za realizaci ROP 

SM nese řídící orgán, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (RR). 

Sídlo RR je dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů v Olomouci.
53

 RR se dělí na následující orgány: 

 Výbor Regionální rady (VRR). 

 Předseda Regionální rady. 

 Úřad Regionální rady (ÚRR). 

Implementační struktura ROP SM vychází ze Společného regionálního operačního programu 

(SROP), ale s několika změnami, které ho měli zjednodušit. Systém implementace SROP byl 

velmi náročný po administrativní stránce. Například implementaci zajišťovalo několik orgánů 

na různých úrovních (Řídící orgán SROP a JDP Praha, Odbor cestovního ruchu MMR ČR, a 

několik zprostředkujících subjektů).
54
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Jak výše bylo uvedeno, tento složitý systém byl odbourán na základě vytvoření RR a díky 

tomuto zjednodušení probíhá veškerá komunikace s příjemci mnohem rychleji a pružněji, 

protože je zajišťována jedinou institucí.
55

 

Výbor regionální rady (VRR) je ustanoven na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Členové VRR jsou voleni z členů 

zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti Střední Morava, tj. Olomouckého a 

Zlínského kraje. VRR vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev 

krajů. VRR má dané funkce uvedené Zákonem a to: 

 schvaluje realizační a řídící dokumentaci ROP SM; 

 schvaluje opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP SM; 

 schvaluje výběr projektů, kterým RR poskytne dotaci; 

 schvaluje rozpočet a závěrečný účet; 

 volí předsedu a místopředsedu RR; 

 jmenuje a odvolává ředitele ÚRR na návrh předsedy RR; 

 stanovuje organizační strukturu a počet zaměstnanců RR; 

 schvaluje další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád VRR. 

Předseda Regionální rady je dle §16f zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů statutárním orgánem RR a zastupuje ji navenek. Ze své 

činnosti je odpovědný VRR, svolává a řídí schůze taktéž VRR. Předseda nese konečnou 

odpovědnost za implementaci ROP SM. 

Úřad Regionální rady (ÚRR) je dle § 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré 

úkoly spojené s funkcí Řídícího orgánu ROP Střední Morava s výjimkou těch záležitostí, 

které jsou svěřeny nebo vyhrazeny VRR a předsedovi RR. ÚRR také plní úkoly spojené s 

odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. Zajišťuje zejména 

následující úkoly: 

 Organizování výzev k předkládání projektových žádostí; 

 zajištění kvalitativního hodnocení projektových žádostí; 

 přípravu smluv o poskytnutí dotace; 

 monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek; 
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 příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu ROP SM aj.
56

 

Obrázek 3.1: Implementační schéma orgánů RR a krajů v rámci ROP Střední Morava 

 

Zdroj: ÚRR SM, 2011, s. 169 

Další orgány, zapojené do procesu implementace jsou: 

 Centrální harmonizační jednotka (Ministerstvo financí) – vykonává funkci 

auditního orgánu, který je odpovědný za ověřování účinného fungování řídícího a 

kontrolního systému programu. 

 Národní orgán pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj) – plní funkci 

centrálního oficiálního partnera vůči Komisi a odpovídá za správu monitorovacího 

systému, publicitu a absorpční kapacitu, metodickou a koordinační roli pro funkční 

implementační prostředí. 

 Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí, odbor Národního fondu) 

předkládá Komisi výkazy a žádosti o platby. 
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 Monitorovací výbor (Regionální rada) – schvaluje kritéria pro výběr projektů.
57

 

3.1.5 Finanční alokace ROP SM 

ROP SM je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a je využito 

křížové financování. Finanční plán ROP SM je vypracován v návaznosti na rozdělení 

prostředků v rámci cíle Konvergence uvedeného v NDRF. Finanční alokace ze strukturálních 

fondů EU pro ROP SM vycházející z aktuálních jednání Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR) je stanovena pro regionální operační programy ve výši 18 % z celkových alokací 

určených pro ČR na cíl Konvergence.
58

 V tabulce 3.4 je uvedena finanční alokace za období 

2007 – 2013, která plyne z ERDF. Dále z této tabulky jasně vyplývá, že finanční alokace se 

každým rokem zvyšovala, což může vyplývat z toho, že každým rokem se mění (zvyšuje) 

počet žadatelů. 

Tabulka 3.4: Finanční alokace ROP Střední Morava (v EUR) 

 

                                Zdroj: ÚRR SM, 2011, s. 210; vlastní úprava 

Od počátku programového období bylo k 4. dubnu 2012 podáno celkem 1 479 žádostí 

v hodnotě 29,8 mld. Kč (150,3 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 630 Smluv o 

poskytnutí dotace v celkové hodnotě 13,1 mld. Kč (66,0 % z celkové alokace). Ke stejnému 

datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 10,3 mld. Kč (51,8 % z celkové alokace) a 

certifikovány byly výdaje ve výši 8,7 mld. Kč, hodnota představuje 44 % z celkové alokace.
59

 

Objem schválených dotací představuje částku 13,1 mld. Kč, což tvoří 66 % z alokace na 

operační program. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na operační program 
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Rok ERDF 

2007 81 564 381 

2008 85 576 422 

2009 89 606 002 

2010 93 824 009 

2011 105 604 840 

2012 105 895 389 

2013 110 172 982 

Celkem 672 244 025 
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a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 6,7 mld. Kč (34,0 % z celkové alokace na operační 

program). Avšak nejedná se o volné disponibilní prostředky, poněvadž dalších 149 žádostí 

v hodnotě 4,5 mld. Kč jsou ve schvalovacím procesu. Podíl proplacených prostředků dne 7. 

března 2012 bylo proplaceno příjemcům 10,1 mld. Kč, k 4. dubnu 2012 se objem 

proplacených prostředků zvýšil o 125,2 mil. Kč, což činí 78,5 % z celkové alokace. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 4. dubnu 2012 dosahují výše 8,7 mld. 

Kč, což činí 44 % z celkové alokace.
60

 

Další informace o stavu čerpání finančních prostředků ROP SM a údaje o projektech ROP 

SM jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 

3.2 Socio-ekonomická analýza Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj je regionem, který se pyšní svoji bohatou historií, pestrou a malebnou 

přírodou, množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je 

zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další 

rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, 

dostatek kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizacím 

dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém kraji postupně 

zlepšuje a vzestupná tendence má pokračovat i v následujících letech.
61

 

3.2.1 Základní charakteristika Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z 

hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). 

Člení se na pět okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo 

k územnímu rozšíření Olomouckého kraje o tři obce z kraje Moravskoslezského. Na území 

Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Olomoucký kraj má na severu 104 km 

dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na 

jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. V příloze č. 5 

je uvedena mapa Olomouckého kraje a její administrativní členění na jednotlivé obce. 

Geografická struktura kraje se dělí na severní hornatou část a jižní část, která je tvořena 

rovinatou Hanou. Severní hornatou část tvoří pohoří Jeseníků s nejvyšší horou Praděd (1491m 

n. m.). Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je 
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nejníže položený bod kraje (190 m n.m.). Olomoucký kraj nabízí velké množství přírodních 

zajímavostí. Turisty je hojně navštěvovaná Chráněná krajinná oblast Jeseníky s 

nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz, s pětačtyřicetimetrovým Vysokým 

vodopádem, vodní nádrží a elektrárnou Dlouhé Stráně na vrcholu kopce a dalšími přírodními 

scenériemi. Zajímavé jsou i lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s 

mnohými ohroženými druhy rostlin i živočichů. V Olomouckém kraji leží i řada jeskyní jako 

například  Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně. 

Kromě přírodních krás, můžeme v Olomouckém kraji nalézt i kulturní vyžití bohaté na 

historické památky. Například hrad – Bouzov, Helfštýn, Štenberk, také zámek Úsov, Náměšť 

na Hané aj. Navštěvované je především krajské město Olomouc s druhou největší městskou 

památkovou rezervací, kde je chráněn rozsáhlý soubor historických, architektonicky a 

umělecky významných objektů na zachovalém půdorysu středověkého města. 

Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním 

náměstí, který byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Olomouc se dále pyšní řadou církevních staveb, v rozlehlých parcích se pořádají výstavy 

květin a rostlin s názvem Flora Olomouc. 

V blízkosti Olomouce leží známé poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém 

Kopečku a nedaleko odtud zoologická zahrada. O zachování lidových zvyků na Hané se 

starají desítky národopisných a tanečních souborů, pořádají se folklorní přehlídky a festivaly 

v Náměšti na Hané, v Prostějově, v Kojetíně a dalších místech regionu. V Olomouckém kraji 

je i řada příležitostí ke sportování. Bylo již vyznačeno přes 1500 km cyklistických tras, k 

vodním sportům je možno využít řadu moderních bazénů a přírodních koupališť. V Prostějově 

a v Přerově jsou známá tenisová střediska. Mnohé návštěvníky přilákají i závodní speciály na 

trati Ecce Homo u Šternberka, diváci mohou sledovat fotbalová i hokejová utkání na 

vybavených hřištích a zimních stadionech rozmístěných po celém regionu. Pro zimní sporty je 

upravena řada sjezdovek a lyžařských stop v Jeseníkách v nejznámějších areálech 

Červenohorské sedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová a mnoha dalších.
62

 

3.2.2 Demografická charakteristika 

Vývoj počtu obyvatel se v Olomouckém kraji v meziročním srovnání snížil. Od roku 1985 

počet obyvatel v kraji postupně klesal s ojedinělou výjimkou v letech 2006 – 2008, kdy 

naopak krátkodobě rostl. Díky tomu se stav krajské populace snížil již potřinácté za 
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posledních 16 let. V roce 2006 počet obyvatel rostl v důsledku vyšší porodnosti, ale také 

v důsledku zvyšování průměrné délky života obyvatel. V roce 2010 se v Olomouckém kraji 

narodilo 6 922 dětí a zemřelo 6 748 osob. I přes to, že přesahuje počet narozených dětí oproti 

úmrtím, tak klesá podíl dětí ve věku 0 – 14 let (14, 3 % z celkového počtu obyvatel), ale 

naopak roste podíl obyvatel starších 65 let (15, 8 %), čímž se vykazuje stárnutí populace. 

Průměrný věk obyvatelstva Olomouckého kraje činí 40,9 let. Očekávaná délka života je u 

mužů kolem 74 let, u žen pak kolem 80 let. Z této analýzy lze předpokládat, že v budoucnu se 

délka života bude prodlužovat a tím i stárnutí populace.
63

 V tabulce 3.5 je uveden počet 

obyvatel v Olomouckém kraji za období 2011. 

Tabulka 3.5: Počet obyvatel v Olomouckém kraji (stav k 31. 12. 2011) 

 muži ženy Celkem 

Jeseník 20 110 20 375 40 485 

Olomouc 112 736 119 265 232 001 

Prostějov 53 362 56 162 109 524 

Přerov 65 086 67 935 133 021 

Šumperk 60 717 62 843 123 560 

Kraj celkem 312 011 326 580 638 591 

Zdroj:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2011; vlastní úprava 

3.2.3 Ekonomická charakteristika 

Ekonomická charakteristika Olomouckého kraje se vykazuje jako oblast průmyslová 

s rozvinutými službami, kde existují značné rozdíly. Ekonomika hanáckých okresů Olomouc, 

Přerov a Prostějov je více stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresu 

Šumperk však bohužel díky své poloze, dopravní dostupnosti i narušením sociálního a 

hospodářského života po druhé světové válce patří k ekonomicky slabším regionům. Na 

tvorbě HDP v České republice se Olomoucký kraj podílel v roce 2010 pouze 4,6 %. 

V přepočtu na 1 obyvatele dosahovalo HDP jen 75,5 % republikového průměru.
64

 Na obrázku 

3.2 je uvedeno HDP/obyvatele podle jednotlivých krajů v České republice. 
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Obrázek 3.2: HDP/obyvatele podle jednotlivých krajů ČR 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2011; vlastní úprava 

3.2.4 Sociální charakteristika 

Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji byla k 29. 2. 2012 12,1 %, což převyšuje 

celorepublikový průměr, který činí kolem 9,2 %. Ve srovnání s ostatními kraji se řadí mezi 

druhé nejhorší hned za Ústeckým krajem. Pro určitý přehled míry nezaměstnanosti České 

republiky a Olomouckého kraje nalezneme v příloze č. 6, kde je uveden graf, který zobrazuje 

vývoj nezaměstnanosti v posledních letech, také je zde uvedena mapa, která popisuje míru 

nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. 

Jak výše bylo uvedeno, že míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji vykazuje okolo 12 %, 

tak podrobnější informace o míře nezaměstnanosti jednotlivých okresů jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.6. Z tabulky je patrné, že nejhůř je na tom okres Jeseník, který má největší 

procento nezaměstnanosti. To je dáno především polohou tohoto okresu, která se nachází 

v horské oblasti, z  toho vyplývá, že jeho nevýhodná poloha má za následky špatnou dopravní 

dostupnost a odliv osob s vyšším vzděláním a strukturálními problémy. Naopak okres Jeseník 

má velmi dobrou perspektivu v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, také dotace získané ze 

strukturálních fondů EU by mohly umožnit snížení této míry nezaměstnanosti.
65

 Dále 

v tabulce je uveden počet zaměstnanců ucházejících se o zaměstnání a počet volných 

pracovních míst. 

                                                           
65

 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY [online], 2012. 



46 

 

Tabulka 3.6: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje (březen 

2012) 

Okres Počet uchazečů o 

zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti Počet volných míst 

Jeseník 3 760 17,9 % 74 

Olomouc 13 434 10,7 % 487 

Prostějov 6 256 10,5 % 142 

Přerov 8 989 12,9 % 338 

Šumperk 8 507 13,7 % 294 

Zdroj: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY [online], 2012; vlastní úprava 

Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se počet nezaměstnaných v Olomouckém 

kraji snížil o 1 785 osob a míra nezaměstnanosti o 0,6 p.b. Během jednoho měsíce nastoupilo 

do zaměstnání 1 839 osob, což je o 159 osob méně než v předchozím měsíci. Počet nově 

registrovaných uchazečů byl o 1 847 nižší než v lednu a činil 3 517 osob. Počet volných míst 

se během měsíce sice mírně zvýšil, ale s ohledem na současné zvýšení počtu nezaměstnaných 

se počet uchazečů připadajících na 1 volné místo zvýšil z lednových 30 na 31 osob. 

Na konci února roku 2012 evidovaly úřady práce v Olomouckém kraji celkem 40 946 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (z toho 19 290 žen, tj. 47,1 %). Dále z celkového počtu 

neumístěných uchazečů bylo 2 327 absolventů a mladistvých (5,7 %) a 4 333 osob se 

zdravotním postižením (10,6 %). Pro detailnější přehled počtu uchazečů o zaměstnání 

v Olomouckém kraji je uvedena tabulka 3.7. 
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Tabulka 3.7: Počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji 

Uchazeči o zaměstnání 2/2011 1/2012 2/2012 

Ke konci měsíce celkem 42 731 40 361 40 946 

Z toho - dosažení 40 986 38 902 39 479 

            - pobírající podporu 13 977 8 849 10 938 

            - částečně nezaměstnaní  3 670 2 686 3 094 

Nově registrovaní 2 952 5 364 3 517 

Vyřazení celkem 3 435 3 122 2 932 

Z toho - nástupy do zaměstnání 2 308 1 998 1 839 

           - sankční vyřazení 359 443 321 

Míra nezaměstnanosti 12,7 % 11,9 % 12,1 % 

Zdroj: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY [online], 2012; vlastní úprava 

V tabulce 3.7 jsou uvedeny také data za období leden a únor roku 2012 a pro srovnání měsíc 

únor minulého roku čili 2011.
66

  

Sociální politika v Olomouckém kraji v roce 2010 vyplatila na sociálních dávkách 2 515 mil. 

Kč. V prosinci tohoto roku pobíralo důchod 173 047 příjemců s průměrnou výší důchodu 

9 663 Kč. Účastníkem nemocenského pojištění bylo 206 446 osob a proplacené dávky 

nemocenského pojištění činily 1 106,3 mil. Kč. Nově bylo nahlášeno 58 271 případů pracovní 

neschopnosti.  

V roce 2010 se o nemocné v Olomouckém kraji staralo v 9 nemocnicích, 15 odborných 

léčebných ústavech a dalších zdravotnických zařízeních 2 819 lékařů a 6 479 zdravotních 

pracovníků. Péče o nemocné na nejvyšší úrovni je zabezpečována především ve Fakultní 

nemocnici v Olomouci, která je vybavena nejnovější léčebnou technikou i širokou vědeckou a 

výukovou základnou.
67

 

Vzdělání v Olomouckém kraji poskytuje síť školních zařízení, kterou tvoří 367 mateřských 

škol, 305 základních škol, 20 gymnázií, 81 oborů odborného vzdělání na středních školách, 8 

vyšších odborných škol a 1 konzervatoř. Centrem vzdělání je druhá nejstarší univerzita v 

České republice – Univerzita Palackého v Olomouci. Na její přírodovědecké, pedagogické, 
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lékařské, filozofické, právnické, teologické fakultě, fakultě tělesné kultury a fakultě 

zdravotnických věd studuje přes 23 tisíc studentů.
68

 

3.2.5 Prioritní oblasti rozvoje Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj má stanovenou vizi, globální cíl a 4 rozvojové priority, které z tohoto cíle a 

vize vycházejí. Vize je formulací dosažitelné představy o tom, jaká chce být daná organizace 

v určitém časovém horizontu. Tj. vize popisuje stav, kterého je třeba prostřednictvím zvolené 

strategie dosáhnout. Vize Olomouckého kraje byla formulována s přihlédnutím k těmto 

vlastnostem:  

1. vize kraje je jasná, stručná, konkrétní a atraktivní, 

2. vyjadřuje nejvyšší hodnoty, kterých chce Olomoucký kraj svým řízeným 

přístupem dosáhnout a  

3. je možném ji dobře zapamatovat a ztotožnit se s ní. 

Vize Olomouckého kraje na rok 2015 zní: „Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, 

kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních cílů“.
69

 

Globální cíl v návaznosti na vizi Olomouckého kraje zní: Rozvoj podmínek pro dosahování 

pracovních a osobních cílů obyvatel kraje v rámci jeho území zejména prostřednictvím 

posilování jeho celkové ekonomické výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvalitních 

podmínek pro život. 

Rozvojové priority Olomouckého kraje jsou následující: 

 A. Podnikání a ekonomika. 

 B. Rozvoj lidských zdrojů. 

 C. Doprava a technická infrastruktura. 

 D. Kvalita života.
70

 

Každá z těchto rozvojových priorit má své cíle. 

Rozvojová priorita: A. Podnikání a ekonomika má za cíl zvyšování životní úrovně 

obyvatel celého území kraje prostřednictvím podpory znalostní ekonomiky, její 

internacionalizace a využití potenciálu tradičních oblastí. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, 
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existují aktivity, které mohou být realizovány všemi subjekty působícími v dané prioritní 

oblasti. Ze socio-ekonomické analýzy Olomouckého kraje vyplývají čtyři okruhy aktivit této 

rozvojové priority a také čtyři oblasti podpory: 

1. Podpora vzniku firem a pracovních příležitostí: 

- Podpora vzniku nových firem, realizace podnikatelských záměrů osob 

vstupujících do podnikání.  

- Podpora vytvoření, přizpůsobení místa pro podnikání prostřednictvím investic 

do brownfields, průmyslových zón i lokalit menšího rozsahu, případně 

revitalizace území a odstranění nevyužitelných staveb. 

- Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a 

rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 

- Podpora vzdělávání osob na trhu práce i osob připravující se na vstup na trh 

práce. 

Oblast podpory: A.1Podpora vzniku firem a pracovních příležitostí: 

Investice a produktivitu podniků může kraj ovlivnit jen omezeně, i když i zde je možné 

připravit nástroje na podporu vzniku nových aktivit či vzdělání v oblasti manažerských a 

inovačních kompetencí. Kraj může vznik nových firem přímo podpořit poskytováním 

poradenství či prostřednictvím podpůrné podnikatelské infrastruktury. Důležitá je podpora, 

příprava takové pracovní síly, včetně absolventů, kterou podniky v kraji potřebují k posílení 

své konkurenceschopnosti. Myslí se tím, užší spolupráce mezi podniky-krajem-školami-úřady 

práce. Olomoucký kraj v této oblasti aktivně spolupracuje i s jinými subjekty, jako jsou 

CzechInvest, hospodářské komory, významní podnikatelé, úřady práce za účelem snižování 

nezaměstnanosti a podpory vzniku nových firem. 

2. Internacionalizace ekonomiky kraje: 

- Podpora vzniku, rozvoje a provozu technologických center, center oprav high-

tech výrobků a technologií. 

- Podpora přípravy průmyslových zón a lokalit pro investice 

- Podpora marketingových aktivit a vytváření nových odbytišť pro podnikatele. 

- Zavádění nových produktových balíčků cestovního ruchu. 

- Informační přiblížení kraje v ČR i zahraničí, zvyšování konkurenceschopnosti 

a atraktivity jeho měst, subregionů a marketingové aktivity s cílem přilákat 

přímé domácí a zahraniční investice. 
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Oblast podpory: A.2 Internacionalizace ekonomiky kraje 

Tato oblast podpory se zaměřuje na podporu exportu, hledání nových trhů a nových 

obchodních partnerů v zahraničí. Velmi vhodné se jeví přivést do kraje zahraničního 

investora, také je vhodné vyvarovat se dosavadnímu typu montážních investic a zaměřit se na 

investice do aktivit s vyšší přidanou hodnotou, které budou vázány i na místní know-how a 

znalostní faktory. Olomoucký kraj nedisponuje vlastní podnikatelskou plochou, vede však 

databázi existujících podnikatelských ploch. Potenciálních ploch je v Olomouckém kraji 

dostatek. Jako problém se spíše jeví jejich atraktivita a nedostatek potenciálních investorů. 

Jedním z možných řešení je vypsání dotačního titulu pro adaptaci podnikatelské plochy pro 

podnikání, kdy bude moci např. obec získat podporu na přizpůsobení podnikatelské plochy 

zejména typu brownfield. 

3. Podpora znalostní ekonomiky: 

- Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví a podpora přihlášek vynálezů. 

- Podpora vzniku, rozvoje a provozu center výzkumu, vývoje a inovací a 

podnikatelských inkubátorů. 

- Zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských 

technologických platforem a iniciace výzkumných a vývojových projektů. 

- Investice do fondů rizikového kapitálu určených na financování inovativních 

MSP. 

-  Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje před 

vstupem do podmínek tržní soutěže. 

- Podpora přeshraničních aspektů znalostní ekonomiky, zvyšování kvalifikace 

pracovníků v oblasti znalostní ekonomiky. 

Oblast podpory: A.3 Podpora znalostní ekonomiky 

V Olomouckém kraji tak byla zatím lokalizována jen dvě technologická centra. Jejich přínos 

nelze zatím vyhodnotit, investice byly uskutečněny relativně nedávno, mohou potenciálem 

pro rozvoj znalostně a technicky náročnějších aktivit v kraji. Tyto aktivity v ekonomické 

struktuře kraje do značné míry chybí. V kraji vzniklo v předchozích letech několik klastrů 

firem zaměřených na nové aktivity a obory, které mohou pomoci diversifikovat ekonomiku. 

4. Podpora tradiční ekonomiky a stabilizace podniků: 

- Výstavba a modernizace základní a doplňkové infrastruktury. 
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- Podpora zvyšování produktivity prostřednictvím zavádění nových technologií, 

zefektivnění firemních a výrobních procesů. 

- Podpora využívání informačních a komunikačních technologií, vytváření a 

rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení 

(klastrů), spolupráce mezi soukromým a veřejnoprávním sektorem. 

- Budování tematických parků, turistického informačního systému a všech 

kategorií stezek, včetně jejich značení (pro účely cestovního ruchu). 

- Rozvoj lidských zdrojů z pohledu zlepšování poskytovaných služeb a 

zkvalitňování výroby.
71

 

Oblast podpory: A.4 Podpora tradiční ekonomiky a stabilizace podniků 

Tradiční územní diferenciace Olomouckého kraje na severní a jižní část je stále zřejmá 

z hlediska demografických charakteristik, ne však zcela platná z hlediska socio-ekonomické 

situace v regionech. Strategické aktivity a veřejná pomoc nebudou směrovány pouze do 

tradičně hospodářsky slabších oblastí v severní části OK, ale je potřeba jí cílit do jednotlivých 

problémových regionů s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Cílem Olomouckého 

kraje v této oblasti podpory je zachování existujícího podnikání a tradičních hodnot a rozvoje 

podnikání s nimi související prostřednictvím podpory a rozvoje kapitálu.  

Rozvojová priorita: B Rozvoj lidských zdrojů má za cíl zajistit systematický a 

koordinovaný rozvoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji. Z analýz provedených 

Olomouckým krajem vyplývá, že lidské zdroje nejsou dosud odpovídajícím způsobem 

využity a zhodnoceny. Tato oblast zahrnuje zejména oblast vzdělávání a školství, oblast 

zaměstnanosti, sociální integrace a rovných příležitostí (včetně prevence sociálně-

patologických jevů) a oblast zefektivňování veřejné správy. Aby bylo dosaženo výše 

zmíněného cíle, existují zde následující aktivity a oblasti podpory: 

1. Zvýšení kvality ve vzdělání, výzkumu a vývoji 

- Rozvoj a zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání. 

- Rozvoj a zkvalitnění středního vzdělávání. 

- Rozvoj a zkvalitnění terciární vzdělávání, infrastruktury pro vzdělání. 

- Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje. 
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Oblast podpory: B.1 Rozvoj vzdělávání  

V Olomouckém kraji přetrvává malý zájem studentů o technické obory. Tato situace je 

zvláště alarmující v kontextu přetrvávajícího nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 

v oblastech strojírenství a stavebnictví, které představují významný sektor hospodářství 

Olomouckého kraje. Kraj je zřizovatelem sítě organizací poskytující střední vzdělání. V této 

oblasti kraj ovlivňuje jak samotnou činnost a zaměření škol (jejich počet, rozložení, strukturu 

studijních oborů), ale do značné míry i kvalitu výuky. 

2. Rovné příležitosti a začleňování na trh práce a do společnosti 

- Podpora rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

- Prevence socio-patologických jevů. 

- Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit, podpora sociální 

integrace, včetně integrace osob sociálně vyloučených. 

- Posílení aktivních politik zaměstnanosti. 

- Podpora rovných příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a 

rodinného života. 

Oblast podpory: B.2. Podpora rovných příležitostí 

Oblast rovných příležitostí patří mezi velmi důležité oblasti z mnoha důvodů. Pokud jde o 

rovné příležitosti mužů a žen, vykazují socioekonomické analýzy mnoho zajímavých rozdílů 

mezi těmito skupinami osob. Např. míra zaměstnanosti. V Olomouckém kraji je velmi silně 

podporováno také začlenění příslušníků romských komunit. Za tímto účelem je přímo 

Olomouckým krajem realizován vlastní program integrace romských komunit. S tímto 

tématem souvisí i podpora rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

3. Posílení institucionální kapacity veřejné správy 

- Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. 

- Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti 

veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a 

kvality úřadů veřejné správy. 

- Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména 

však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby. 
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Oblast podpory: B.3 Zefektivnění veřejné správy 

Pro Olomoucký kraj, jako jeden ze stupňů veřejné správy, je otázka zefektivnění jejího chodu 

velmi důležitá. Olomoucký kraj dlouhodobě usiluje o využití nástrojů efektivní veřejné 

správy. V současnosti je nejvíce aktivit připravováno na poli elektronizace veřejné správy a 

zjednodušení procesů na krajském úřadě. Do budoucna se bude úřad více otevírat veřejnosti a 

více spolupracovat se subjekty v regionu.
72

 

Rozvojová priorita: C. Doprava a technická infrastruktura má za cíl vytvoření podmínek 

pro interakci a kooperaci obyvatel a subjektů prostřednictvím racionalizace dopravních a 

energetických sítí kraje. Z hlediska specifické situace Olomouckého kraje je žádoucí směřovat 

investice do rozvoje dopravní infrastruktury především do severní části kraje, kde je stále 

nedostatečné silniční spojení obecně (včetně vnějšího napojení na sousední regiony) a 

neuspokojující dopravní dostupnost některých oblastí a jejich center. Aby bylo dosaženo výše 

zmíněného cíle, existují následující aktivity a oblasti podpory. 

1.  Výstavba a modernizace silniční sítě 

- Výstavba nových a modernizace a zkapacitnění hlavních silničních tahů - 

stávajících dálnic a silnic sítě TEN-T a silnic I. třídy. 

- Výstavba nových a modernizace stávajících částí silniční sítě (silnice I. - III. 

tříd). 

- Opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (odstraňování 

nebezpečných míst, realizace prvků zklidňování dopravy). 

- Realizace opatření na organizaci dopravy v klidu zejména s ohledem na hladký 

průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. 

Oblast podpory: C.1 Výstavba a modernizace silniční sítě 

Olomoucký kraj může vlastními silami podpořit především rozvoj silniční sítě II. a III. tříd, 

které jsou v jeho majetku. Potenciál budoucího rozvoje spočívá v investicích do silnic II. a III. 

tříd zejména v oblastech, kde jejich stav neodpovídá současným požadavkům kladeným na 

integraci a rozvoj území. Neméně podstatný je budoucí rozvoj obcí v oblasti obnovy a rozvoje 

místních komunikací, jež v rámci projektových záměrů obcí v  kraji tvoří spolu s investicemi 

do vodohospodářské infrastruktury nejfrekventovanější infrastrukturní potřebu. 
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2. Rozvoj letecké dopravy 

- Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik (modernizace 

stávajících nebo výstavba nových heliportů pro účely záchranného systému). 

- Výstavba, modernizace, stavební úpravy a případné rozšíření infrastruktury 

sloužící pro regionální letiště (budovy i plochy) a nákup technických zařízení a 

dalšího vybavení pro regionální letiště. 

Oblasti podpory: C.2 Rozvoj letecké dopravy 

Letecká doprava vykazuje v posledních desetiletích rychlý nárůst, který umožňuje přesunout 

část zátěže ze silniční dopravy na letecký provoz, a tím přispěje k částečné eliminaci 

negativních vlivů ze silniční dopravy. Nevyhovující je ovšem stávající kapacita letišť, a to 

zejména ve vztahu k zastaralosti technické infrastruktury, zastaralého technického vybavení 

apod. Z tohoto důvodu je rozvoj regionálních letišť jednou z příležitostí rozvoje regionu 

soudržnosti Střední Morava. Letištím ale schází potřebná infrastruktura a nové technické 

zařízení. 

3. Rozvoj veřejné dopravy 

- Další rozvoj a optimalizace integrovaného dopravního systému (mimo jiné s 

ohledem na dobrou dopravní dostupnost turisticky významných oblastí). 

- Výstavba a modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu (dopravní 

terminály, zastávky veřejné dopravy aj.). 

- Zajištění bezbariérových prvků u nové infrastruktury veřejné dopravy a 

nových či modernizovaných vozidel veřejné dopravy. 

Oblast podpory: C.3 Rozvoj veřejné dopravy 

Olomoucký kraj se orientuje na místní veřejnou dopravu, na rozdíl od meziregionální a 

mezinárodní veřejné dopravy, kterou koordinuje stát. Optimalizace veřejné osobní dopravy 

bude zaměřena na další začleňování nových dopravců a zejména na postupném začleňování 

drážní dopravy, jakožto budoucího páteřního prvku celého systému. Olomoucký kraj usiluje o 

rozvoj integrovaného systému dopravy. 
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4. Energetika 

- Výstavba, modernizace a rekonstrukce sítí pro rozvod energií. 

- Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, a to formou 

modernizace stávajících zařízení, a to s ohledem na minimalizaci dopadů na 

životní prostředí a veřejné zdraví. 

Oblast podpory: C.4 Energetika 

Prostor pro Olomoucký kraj spočívá v optimalizaci energetického zásobování budov ve 

vlastnictví kraje. Do budoucna bude důležité dále rozvíjet projekty metodou EPC (Energy 

Performance Contracting). Budoucí optimalizace dodávky energií pro objekty Olomouckého 

kraje budou respektovat výstupy Komplexní analýzy spotřeby energií pro všechny budovy v 

majetku Olomouckého kraje. Tato analýza je výchozím podkladem pro centrální nákupy 

energií a veřejné zakázky na výběr dodavatelů tepla, plynu a elektřiny. 

5. Projekty integrující jednotlivé formy dopravy (silniční, letecké, železniční, lodní) 

- Dopravní a logistické terminály. 

6. Výstavba a modernizace železniční sítě 

- Modernizace a rozvoj hlavních železničních tratí včetně železničních uzlů. 

- Modernizace a elektrizace dalších mimokoridorových regionálních 

železničních tratí - alternativním spojením k hlavním tratím (např. Olomouc - 

Šternberk – Uničov – Šumperk – Hanušovice - Dolní Lipka - Lichkov;  

Olomouc - Prostějov - Nezamyslice; projekt vlakotramvaje Olomouc - 

Příkazy). 

7. Rozvoj nemotorové dopravy 

- Výstavba a značení komunikací určených pro cyklistickou dopravu. 

- Projekty zvyšující bezpečnost nemotorové dopravy (segregace cyklodopravy a 

pěší dopravy). 

- Výstavba a modernizace infrastruktury pro další formy nemotorové dopravy 

(pěší, in-line bruslení aj.).
73

 

Rozvojová priorita: D. Kvalita života má za cíl zajištění dobrých životních podmínek 

prostřednictvím rozvoje fyzického a společenského prostoru založeného na hloubkové 

znalosti prostředí a potřeb obyvatel. Tato rozvojová priorita D v sobě zahrnuje části, které 

spoluvytváří fyzické a sociální prostředí života obyvatel kraje. Jsou to: 
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 Životní prostředí a krajina 

 Krizové řízení a integrovaný systém 

 Kultura a památková péče 

 Rozvoj měst a obcí 

 Informační a komunikační technologie (ICT) a telekomunikace 

 Sociální služby a zdravotnictví 

 Tělovýchova a sport
74

 

Každá tato část má svoje aktivity a oblasti podpory, které napomáhají dosáhnout výše 

uvedeného cíle. 

Životní prostředí a krajina 

1. Zvyšování ekologické stability krajiny a ochrana volné krajiny 

- Zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny. 

- Ochrana krajinného rázu a obnova lokalit významných z hlediska ochrany přírody. 

2. Rozvoj zemědělství a venkova 

- Udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy a zvyšování kvality výroby v 

agrárním sektoru, budování regionálních značek. 

- Podpora konkurenceschopného, multifunkčního a diverzifikovaného 

zemědělství. 

3. Ochrana ovzduší - snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší 

- Snížení imisní zátěže a snížení emisí, omezení resuspenze emitovaných částic 

jejich odstraněním. 

- Přesun (vymístění) zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené 

oblasti - podpora budování obchvatů. 

4. Zlepšování kvality ochrany podzemních a povrchových vod 

- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. 

- Podpora realizace opatření pro snížení odtoku vody z povodí a eliminaci 

povodňových průtoků prováděnými způsobem blízkým přírodě s významným 

protipovodňovým efektem. 

5. Moderní odpadové hospodářství 

- Podpora budování nových a rozšíření kapacity stávajících zařízení na úpravu, 

recyklaci a využití odpadů. 
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- Podpora technologií produkujících nižší množství odpadů oproti stávajícím 

technologiím. 

Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 

1. Rozvoj systému krizového řízení a podpora jeho prvků 

- Zajištění náhradní dodávky elektrické energie pro případy déletrvajícího 

výpadku dodávky. 

- Údržba a rozvoj informačních systémů, především geografické informační 

systémy, zajištění informovanosti obyvatelstva. 

2. Podpora integrovaného záchranného systému a zvyšování připravenosti 

- Vytváření nástupních ploch pro těžkou požární techniku u bytových domů, 

průmyslových, skladovacích nebo obchodních objektů či center. 

- Budování systému předurčenosti dalších jednotek k plnění úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva (podpora jednotek dobrovolných hasičů). 

- Realizace preventivně výchovné činnosti a rozvoj způsobů informování 

fyzických osob všech věkových skupin o charakteru možného ohrožení. 

Kultura a památková péče 

- Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek. 

- Obnova movitého kulturního dědictví (umělecká díla, knižní památky, archivní 

dokumenty, archeologické nálezy a sbírkové předměty obecně). 

- Podpora kulturních akcí a místních kulturních tradic, zejména s důrazem na regionální 

a lokální kulturní zvláštnosti a odlišnosti. 

- Propagace a podpora kulturních a společenských akcí a kulturního dědictví. 

Rozvoj měst a obcí 

- Revitalizace veřejných prostranství. 

- Rozvoj infrastruktury občanské vybavenosti a regenerace bytových domů. 

- Realizace projektů zaměřených na podporu sociálního bydlení. 
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Informační a komunikační technologie 

- Rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání a ekonomické 

spolupráce, včetně přeshraniční (např. dostupnost kapacitního připojení k internetu, 

speciální softwarové aplikace). 

- Výstavba infrastruktury (technologická centra, datové a páteřní sítě). 

- Projekty na podporu spolupráce mezi subjekty veřejné správy v území, jejich 

příspěvkovými organizacemi, případně komerční sférou. 

Sociální služby a zdravotnictví 

1. Investiční podpora rozvoje technické infrastruktury, vybavení a zařízení pro 

poskytování sociálních a zdravotních služeb 

- Budování nebo modernizace infrastruktury pro poskytování sociálních a 

zdravotních služeb. 

- Pořízení vybavení za účelem zvýšení kvality poskytovaných sociálních (vč. 

návazných) a zdravotních služeb. 

2. Neinvestiční podpora poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb 

- Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního 

začleňování cílových skupin. 

- Podpora na komunitní úrovni specializovaných center a zdravotnických 

zařízení pro pacienty s chronickým onemocněním, pacienty se zdravotním 

postižením a pacienty v terminálních stavech. 

3. Sociální podpora příslušníkům vyloučených romských komunit 

- Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů vedoucích k sociálnímu 

začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit. 

- Investiční a neinvestiční podpora v lokalitách působení Agentury pro sociální 

začleňování v romských lokalitách. 

4. Podpora na institucionální a exekutivní úrovni 

- Podpora vzniku dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních. 

- Marketing a propagace ve vztahu k sociálním a zdravotním službám. 
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Tělovýchova a sport 

- Rozvoj infrastruktury pro sportovní a jiné volnočasové aktivity. 

- Podpora pořádání sportovních a jiných volnočasových akcí, podpora zpřístupňování 

sportovních zařízení veřejnosti.
75
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4 Analýza příjemců pomoci z ROP Střední Morava v letech 2007-

2011 

Tato kapitola se zabývá analýzou jednotlivých příjemců podpory v Olomouckém kraji z ROP 

Střední Morava (ROP SM) v letech 2007 – 2011. Olomoucký kraj byl vybrán proto, že 

navazuje na předchozí kapitolu 3.2 bakalářské práce o socioekonomické situaci v tomto kraji 

a zde můžeme porovnat jednotlivé příjemce podpory. Časová perioda byla vybraná, protože u 

projektů podpořené v tomto období již byla ve všech případech uzavřena smlouva o 

poskytnutí dotace, všechny projekty z tohoto období byly zahájeny a většina z nich už byla 

dokončena.  

4.1 Vymezení příjemců pomoci v Olomouckém kraji 

V Olomouckém kraji se vyskytuje několik příjemců podpory, které čerpají dotace z EU. 

V této podkapitole se seznámíme s hlavními příjemci, kteří mají největší zastoupení v tomto 

kraji. Příjemce pomoci si následně vymezíme do jednotlivých prioritních os, kde mají své 

největší zastoupení. Následující příjemci pomoci v Olomouckém kraji z ROP SM jsou: 

 Kraj - je územní jednotka státu nebo samosprávná územní korporace. V současné 

době je v ČR 14 územních krajů. Podle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích je dána 

přesná definice kraje. Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní korporace, 

má právo na samosprávu, a to v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami 

kraje, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z 

těchto vztahů, také pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů 

a má vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených 

zákonem.
76

 V Olomouckém kraji se kraj jako subjekt řadí mezi příjemce podpory 

z ROP SM a v následující tabulce 4.1 je uvedeno, ve kterých prioritních osách se 

vyskytuje, jako samotný příjemce pomoci. 

Tabulka 4.1: Zastoupení kraje v jednotlivých prioritních osách ROP SM 

 Prioritní osa 1 

Doprava 

Prioritní osa 2 

Integrovaný 

rozvoj a 

obnova regionu 

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

Prioritní osa 4 

Technická 

pomoc 

Příjemce Kraj Kraj Kraj Kraj 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI [online], 2011b; vlastní úprava 
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Z tabulky 4.1 vyplývá, že kraj jako příjemce pomoci je zastoupen ve všech prioritních 

osách, které ROP SM v Olomouckém kraji nabízí.  

 Obec - je veřejnoprávní korporací, která je základní jednotkou veřejné správy. 

V současné době v ČR je celkem 6245 obcí. Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je 

dána přesná definice obce. Obec je základní územní samosprávné společenství 

občanů, má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 

odpovědnost, jež vyplývá z těchto vztahů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů, také chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných 

právních předpisech a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
77

 

V Olomouckém kraji je 399 obcí. Obec jako subjekt se v tomto kraji řadí mezi další 

příjemce pomoci. V následující tabulce 4.2 je uvedeno, ve kterých prioritních osách 

ROP SM se obec se vyskytuje jako samotný příjemce pomoci. 

Tabulka 4.2: Zastoupení obce v jednotlivých prioritních osách ROP SM 

 Prioritní osa 1 

Doprava 

Prioritní osa 2 

Integrovaný 

rozvoj a 

obnova regionu 

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

Prioritní osa 4 

Technická 

pomoc 

Příjemce Obec Obec Obec X 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI [online], 2011b; vlastní úprava 

Z tabulky 4.2 je patrné, že Obec jako příjemce pomoci je zastoupena pouze ve třech 

prioritních osách ROP SM. V prioritní ose 4 Technická pomoc toto zastoupení nemá. 

 Dobrovolné sdružení obcí (také Sdružení obcí, mikroregion) - je sdružení několika 

obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik 

z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona. Spolupráce 

mezi obcemi se uskutečňuje na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí podle zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích.
78

 V Olomouckém kraji se tento 

subjekt řadí mezi další příjemce pomoci a v následující tabulce 4.3 je uvedeno, ve 

kterých prioritních osách ROP SM se vyskytuje. 
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Tabulka 4.3: Zastoupení Sdružení obcí v jednotlivých prioritních osách 

 Prioritní osa 1 

Doprava 

Prioritní osa 2 

Integrovaný 

rozvoj a 

obnova regionu 

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

Prioritní osa 4 

Technická 

pomoc 

Příjemce Sdružení obcí Sdružení obcí Sdružení obcí X 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA [online], 2011b; vlastní 

úprava 

Z tabulky 4.3 vyplývá, že Sdružení obcí je zastoupeno pouze ve třech prioritních osách. 

V prioritní ose 4 Technická pomoc toto zastoupení nemá. 

 Podnikatelské subjekty (podniky) - podnikatelským subjektem se rozumí osoba 

samostatně výdělečně činná, obchodní společnost a družstvo. Druhy obchodních 

společností se v návaznosti na zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, rozumí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost. V Olomouckém kraji se 

podnikatelské subjekty řadí mezi další příjemce pomoci a jsou to např. subjekty malé a 

střední podniky. V následující tabulce 4.4 je uvedeno zastoupení tohoto subjektu 

v jednotlivých prioritních osách ROP SM. 

Tabulka 4.4: Zastoupení podnikatelských subjektů v jednotlivých prioritních osách 

 Prioritní osa 1 

Doprava 

Prioritní osa 2 

Integrovaný 

rozvoj a 

obnova regionu 

Prioritní osa 3 

Cestovní ruch 

Prioritní osa 4 

Technická 

pomoc 

Příjemce Podnikatelské 

subjekty 

Podnikatelské 

subjekty 

Podnikatelské 

subjekty 

X 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI [online], 2011b; vlastní úprava 

Z tabulky 4.4 je patrné, že podnikatelské subjekty jsou zastoupeny pouze ve třech 

prioritních osách. V prioritní ose 4 Technická pomoc toto zastoupení nemá.  

Jednotlivé kategorie příjemců pomoci byli definováni, ale lze konstatovat, že to nejsou jediní 

příjemci, kteří se objevují v Olomouckém kraji. Tato kapitola se zaměřuje, jak už je výše 

uvedeno na příjemce, kteří mají největší zastoupení v prioritních osách ROP SM a kteří 

mají nejvíce schválených projektů. Mezi menší příjemce patří například neziskové 

organizace. 

  



63 

 

4.2 Analýza příjemců dle prioritních os ROP SM v letech 2008 - 2011 

Tato podkapitola se zaměřuje na jednotlivé příjemce pomoci podle prioritních os RO SM za 

dané období. Každá prioritní osa je uvedena se všemi příjemci a s jejich schválenými 

projekty, finančními objemy pro Olomoucký kraj. 

4.2.1 Prioritní osa 1 Doprava 

Cílem prioritní osy 1 je zlepšení dopravní dostupnosti kraje (viz kapitola 3.1.3), tzn. příjemci 

v této prioritní ose jsou subjekty, které mají možnost svou činností kvalitu dopravní 

dostupnosti ovlivnit. Od počátku realizace ROP SM bylo dohromady do prioritní osy 1 

podáno 202 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 279,4 mil. EUR. Celková 

alokace na prioritní osu 1 je dle Programového dokumentu ROP SM 282,5 mil. EUR. K 20. 4. 

2011 bylo celkem 101 projektů s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 145,6 mil. EUR 

(oproti minulé zprávě nárůst o 9 projektů s podepsanou smlouvou). Z celkové alokace na tuto 

prioritní osu zůstává k vyčerpání 136,9 mil. EUR (48,4 %). K 20. 4. 2011 bylo v prioritní ose 

1 Doprava 93 projektů finančně ukončených, tj. 92,1 % z celkového počtu projektů s 

podepsanou smlouvou (v minule Zprávě 80 ukončených projektů). Proplacené žádosti o 

platbu příjemcům v této prioritní ose jsou ve výši 129,1 mil. EUR, tj. 45,7 % z celkové 

alokace na prioritní osu 1 ROP SM 2007-2013. Finanční prostředky předložené k certifikaci 

(119,8 mil. EUR) dosáhly podílu 42,4 % z celkové alokace na prioritní osu 1.
79

 Následujícími 

příjemci pomoci jsou: 

 Kraj. 

 Obec. 

 Malé a střední podniky. 

 Organizace zřízená krajem. 

 Organizace zřízená obcí. 

 Sdružení obcí. 

 

V následující tabulce 4.5 jsou uvedeni příjemci pomoci za Olomoucký kraj a jejich počet 

schválených projektů za jednotlivé období. 
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Tabulka 4.5: Příjemci pomoci z ROP SM a počet schválených projektů za období 2008 – 

2011 v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Součet 

projektů 

Kraj 5 9 4 4 22 

Obec 21 0 13 8 42 

MSP 0 0 1 5 6 

Organizace 

zřízená 

krajem 

8 7 7 1 23 

Organizace 

zřízená obcí 
1 0 0 1 2 

Sdružení obcí 0 0 0 1 1 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z následující tabulky 4.5 vyplývá, že největším příjemcem, co se týče schválených projektů 

za období 2008 – 2011 je obec s počtem 42 schválených projektů. 

V níže uvedené tabulce 4.6 je uveden finanční objem za schválené projekty na jednotlivé 

příjemce pomoci z ROP SM v období 2008 – 2011. 

 

Tabulka 4.6: Příjemci pomoci a jejich finanční objem (dotace EU + státní rozpočet) za 

schválené projekty v letech 2008 – 2011 v Olomouckém kraji (v Kč) 

 2008 2009 2010 2011 Celkem (Kč) 

Kraj 
135 457 242,09 560 501 451,06 

1 06 811 

935,74 
406 496 756,07 1 209 267 384,96 

Obec 356 765 801,96 0 97 690 896,32 55 453 189,03 509 909 887,31 

MSP 0 0 172 872 000 81 725 806,8 254 597 806,8 

Organizace 

zřízená 

krajem 

187 119 998,83 

 163 616 373,79 150 579 141,87 24 296 611,13 525 612 125,62 

Organizace 

zřízená obcí 
3 283 822,85 0 0 31 471 389,64 34 755 212,49 

Sdružení 

obcí 
0 0 0 7 222 671 7 222 671 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

 

Z výše uvedené tabulky 4.6 je patrné, že kraj jako příjemce pomoci má největší finanční 

objem za schválené projekty. Největší finanční objem pro kraj byl v letech 2010, kdy tato 

částka činila 1 06 811 935, 74 Kč a schválené projekty byly 4 oproti předchozímu období, 

kdy těchto projektů bylo 9. V roce 2010 největší finanční objem byl vynaložen za projekt na 

Krajské operační a informační středisko s částkou 45 286 434 Kč a druhý největší finanční 
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objem byl vynaložen na projekt s názvem Sociální služby pro seniory Olomouc - nadstavba 

stávající budovy s částkou 30 178 613, 35 Kč 

4.2.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Cílem prioritní osy 2 je rozvoj regionálních center, městských a venkovských oblastí (viz 

kapitola 3.1.3), to znamená, že příjemci v této prioritní ose jsou subjekty, které mohou svou 

činností kvalitu rozvoje regionálních center ovlivnit. Celkem bylo od počátku realizace ROP 

SM podáno 753 projektových žádostí s požadovanou dotací 497,1 mil. EUR. K 20. 4. 2011 

bylo celkem 232 projektů s podepsanou smlouvou s celkovou dotací 152,2 mil. EUR. Celková 

alokace na prioritní osu 2 je dle Programového dokumentu ROP SM 315,4 mil. EUR. Z 

celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 163,2 mil. EUR (40,7 %). V 

prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bylo 219 projektů finančně ukončených, 

tj. 94,4 % z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou. Příjemcům dotace byl na 

základě schválených a proplacených žádostí o platbu proplacený finanční objem 141,0 mil. 

EUR, tj. 44,7 % proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM 2007-

2013.
80

 Následující příjemci pomoci jsou: 

 Kraj. 

 Malé a střední podniky (MSP). 

 Obec. 

 Organizace zřízené krajem. 

 Organizace zřízená obcí. 

 Sdružení obcí. 

 Neziskové organizace (NNO). 

 

V následující tabulce 4.7 jsou uvedeni příjemci pomoci za Olomoucký kraj a jejich počet 

schválených projektů za jednotlivé období. 
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Tabulka 4.7: Příjemci pomoci a počet schválených projektů v letech 2008 - 2011 

 2008 2009 2010 2011 Součet 

projektů 

Kraj 2 2 8 0 12 

Obec 104 0 31 10 145 

NNO 10 0 6 0 16 

MSP 1 0 0 5 6 

Organizace 

zřízená 

krajem 

6 0 0 0 6 

Organizace 

zřízená obcí 
9 0 12 0 21 

Sdružení obcí 1 0 1 0 2 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z výše uvedené tabulky 4.7 vyplývá, že největším příjemcem, co se týče schválených projektů 

za období 2008 – 2011 je obec s počtem 145 schválených projektů. 

V níže uvedené tabulce 4.8 je zobrazen finanční objem za schválené projekty na jednotlivé 

příjemce v období 2008 – 2011. 

 

Tabulka 4.8: Příjemci pomoci a jejich finanční objem (dotace EU + státní rozpočet) za 

schválené projekty v letech 2008 – 2011 v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Celkem (Kč) 

Kraj 41 908 319,32 34 583 

206,69 

140 665 213,31 0 217 156 739,32 

Obec 1 361 327 

320,89 

0 276 794 006,39 95 054 

947,74 

1 733 176 

275,02 

NNO 87 653 277,51 0 95 644 952,23 0 183 298 229,74 

MSP 5 715 339 0 0 234 161 300 239 876 639 

Organizace 

zřízená 

krajem 

 

99 556 759,03 

 

 

0 

 

0 

 

0 
 

99 556 759,03 

Organizace 

zřízená 

obcí 

 

48 705 556,67 

 

0 

 

 

35 765 626,01 

 

0 
 

84 471 182,68 

Sdružení 

obcí 

5 639 384,11 0 4 544 346,59 0 10 183 730,7 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 
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Z výše uvedené tabulky 4.8 je patrné, že obec jako příjemce pomoci má největší finanční 

objem za schválené projekty. Největší finanční objem pro obec byl v letech 2008, kdy tato 

částka činila 1 361 327 320, 89 Kč a schválených projektů bylo 104. V roce 2008 největší 

finanční objem byl vynaložen za projekt na Revitalizaci ulice Jiřího z Poděbrad v Šumperku 

s částkou 81 918 751, 99 Kč a druhý největší finanční objem byl vynaložen na projekt 

s názvem Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí s částkou 55 018 018, 35 Kč. 

4.2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch 

Cílem prioritní osy 3 je maximální využití potenciálu tohoto odvětví ve prospěch sociálně-

ekonomického rozvoje regionu (viz kapitola 3.1.3), to znamená, že příjemci v této prioritní 

ose jsou subjekty, které mohou svou činností kvalitu sociálně-ekonomického rozvoje regionu 

ovlivnit. Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 388 projektových žádostí s 

požadovanou dotací 259,9 mil. EUR. Celková alokace na prioritní osu 3 je dle Programového 

dokumentu ROP SM 150,0 mil. EUR. K 20. 4. 2011 bylo 106 projektů s podepsanou 

smlouvou s celkovou dotací 73,1 mil. EUR. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k 

vyčerpání 76,9 mil. EUR (41,1 %). V prioritní ose 3 Cestovní ruch bylo 81 projektů finančně 

ukončených, tj. 76 % z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou. Příjemcům dotace 

na základě proplacených žádostí o platbu v této prioritní ose byl proplacený celkový finanční 

objem 60,3 mil. EUR, tj. 40,2% z celkové alokace na prioritní osu 3 ROP SM 2007-2013. 

81
Následující příjemci pomoci jsou: 

 Kraj. 

 Malé a střední podniky (MSP). 

 Neziskové organizace (NNO). 

 Obec. 

 Sdružení obcí. 

 Zájmové sdružení právnických osob. 

 

V následující tabulce 4.9 jsou uvedeni příjemci pomoci za Olomoucký kraj a jejich počet 

schválených projektů za jednotlivé období. 
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Tabulka 4.9: Příjemci pomoci a počet schválených projektů v letech 2008 – 2011 

v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Součet 

projektů 

Kraj 2 0 2 0 4 

Obec 10 2 8 0 20 

MSP 12 9 13 5 39 

NNO 2 1 5 1 9 

Zájmové 

sdružení 

právnických 

osob 

2 2 2 0 6 

Sdružení obcí 0 1 0 0 1 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z tabulky 4.9 vyplývá, že největším příjemcem, co se týče schválených projektů za období 

2008 – 2011 jsou MSP s počtem 39 schválených projektů. 

V níže uvedené tabulce 4.10 je zobrazen finanční objem za schválené projekty na jednotlivé 

příjemce v období 2008 – 2011. 

 

Tabulka 4.10: Příjemci pomoci a jejich finanční objem (dotace EU + státní rozpočet) za 

schválené projekty v letech 2008 – 2011 v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Celkem (Kč) 

Kraj 27 054 009,84 0 19 203 127,87 0 46 257 137,71 

Obec 110 073 859,01 5 367 806,08 69 069 100,78 0 184 510 765,87 

MSP 143 485 782,06 253 908 263,99 287 656 142 125 833 467,20 810 883 655,25 

NNO 9 273 803 22 006 704,85 45 774 495,95 8 500 000 85 555 003,8 

Zájmové 

sdružení 

právnických 

osob 

13 564 537,44 12 325 000 20534613,53 0 46 424 150,97 

Sdružení obcí 0 2 154 332,48 0 0 2 154 332,48 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z tabulky 4.10 je patrné, že MSP jako příjemce pomoci má největší finanční objem za 

schválené projekty. Největší finanční objem pro MSP byl v letech 2010, kdy tato částka činila 

287 656 142 Kč, což představovalo 13 schválených projektů. V roce 2010 největší finanční 

objem byl vynaložen za projekt na Golf park Velké Losiny s částkou 60 000 000 Kč a druhý 

největší finanční objem byl vynaložen na projekt s názvem Zkvalitnění služeb a dobudování 
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doprovodné infrastruktury areálu golfového hřiště Dolany - Véska s částkou 56 503 396, 21 

Kč. 

4.2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 

Cílem prioritní osy 4 je napomáhání snazšímu naplnění klíčových, věcných prioritních os a 

podpora publicity, zpracování analytických materiálů a podpora absorpční kapacity (viz 

kapitola 3.1.3), to znamená, že příjemci v této prioritní ose jsou subjekty, které mohou svou 

činností kvalitu podpory publicity a zpracování analytických materiálů ovlivnit.  

Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 16 projektových žádostí s celkovou 

požadovanou dotací 15,4 mil. EUR. Celková alokace na prioritní osu 4 je podle 

Programového dokumentu ROP SM 25,5 mil. EUR. K 20. 4. 2011 bylo 16 projektů s 

podepsanou smlouvou/rozhodnutím s celkovou dotací 15,3 mil. EUR (v minulé Zprávě 12 

projektů s podepsanou smlouvou/rozhodnutím). Z celkové alokace na tuto prioritní osu 

zůstává k vyčerpání 10,2 mil. EUR (40,2 %). V prioritní ose 4 Technická pomoc je 8 projektů 

finančně ukončeno, tj. 50 % z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou/rozhodnutím 

(16). V minulé Zprávě bylo 5 ukončených projektů. V této prioritní ose bylo příjemcům 

dotace proplaceno 13,1 mil. EUR, tj. 51,2 % proplacených financí z alokace na prioritní osu 4 

ROP SM 2007-2013.
82

 Následujícím příjemcem je pouze kraj. 

V následující tabulce 4.11 jsou uvedeni příjemci pomoci za Olomoucký kraj a jejich počet 

schválených projektů za jednotlivé období. 

 

Tabulka 4.11: Příjemci pomoci a počet schválených projektů v letech 2008 – 2011 

v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Součet 

projektů 

Kraj 1 0 1 0 2 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z tabulky 4.11 vyplývá, že jediným příjemcem, co se týče schválených projektů za období 

2008 – 2011 je kraj s počtem 2 schválených projektů. 

V níže uvedené tabulce 4.12 je zobrazen finanční objem za schválené projekty na jednotlivé 

příjemce v období 2008 – 2011. 
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Tabulka 4.12: Příjemci pomoci a jejich finanční objem (dotace EU + státní rozpočet) za 

schválené projekty v letech 2008 – 2011 v Olomouckém kraji 

 2008 2009 2010 2011 Celkem (Kč) 

Kraj 17 004 213 0 11 186 000 0 28 190 213 

Zdroj: interní dokumenty Olomouckého kraje; vlastní úprava 

Z tabulky 4.12 je patrné, že kraj jako jediný příjemce pomoci má největší finanční objem za 

schválené projekty. Největší finanční objem pro kraj byl v letech 2008, kdy tato částka činila 

17 004 213 Kč, což představuje 1 schválený projekt. V roce 2008 největší finanční objem byl 

vynaložen za projekt na Podporu rozvoje Olomouckého kraje 2008 – 2010. 

4.3 Vyhodnocení a komparace výsledků analýzy 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením výsledků analýzy z předchozí kapitoly. Z této analýzy 

vyplývá, že po sečtení všech schválených projektů a finančních objemů je to právě obec, která 

se pyšní titulem největšího příjemce pomoci. V následné komparaci výsledků na grafu jsou 

uvedeny konkrétní čísla a částky.  

Následující graf 4.1 srovnává hlavní příjemce pomoci v Olomouckém kraji po sečtení všech 

schválených projektů ve všech prioritních osách za období 2008 – 2011. 

Graf 4.1: Celkový počet schválených projektů jednotlivých příjemců pomoci ze všech 

prioritních os ROP SM za období 2008 - 2011 

 

Z výše uvedeného grafu 4.1 je patrné, že největší příjemce pomoci, jak již bylo uvedeno, je 

obec se 207 schválenými projekty. Druhé místo obsadily ostatní příjemci a to jsou konkrétně 

neziskové organizace, organizace zřízené krajem či obcí a zájmové sdružení právnických 

40 
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osob, kteří po sečtení měli 81 schválených projektů. Označení ,,ostatní“ mají z toho důvodu, 

že jejich podíl schválených projektů je velmi malý na to, aby se hodnotily tyto subjekty 

samostatně.  

V následujícím grafu 4.2 je uveden celkový finanční objem jednotlivých příjemců po sečtení 

částek dotací z EU + státního rozpočtu ze všech prioritních os za období 2008 – 2011. 

Graf 4.2: Celkový finanční objem jednotlivých příjemců pomoci ze všech prioritních os 

ROP SM za období 2008 - 2011 

 

Z grafu 4.2 vyplývá, že největším příjemcem pomoci po sečtení všech finančních objemů ze 

všech prioritních os je obec s částkou 2 427 596 928,20 Kč.  

Z celkové komparace výsledků je patrné, že největším příjemcem podpory v Olomouckém 

kraji za období 2008 – 2011 byla obec, která měla celkově největší zastoupení, jak v počtu 

schválených projektů, tak i v celkovém finančním objemu. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na využití a realizaci strukturální pomoci EU se zaměřením na 

Olomoucký kraj. Jelikož Evropská unie postupným rozšiřováním o nové členy je nucena řešit 

ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony, realizuje regionální politiku EU, 

která usiluje o zajištění rovnoměrného hospodářského a společenského rozvoje všech 

členských států a regionů. Její realizace probíhá na národní úrovni prostřednictvím patřičných 

nástrojů a programů. Hlavními nástroji regionální politiky EU pro programové období 2007 – 

2013 jsou Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti, 

jejichž finanční prostředky jsou využívány ke spolufinancování projektů na území členských 

států EU. 

Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Od této doby se stala oprávněným 

příjemcem finanční pomoci z těchto zmíněných fondů EU. V současném programovacím 

období může Česká republika čerpat až 26,7 mld. EUR. To představuje doposud nejvyšší 

alokaci na hlavu ze všech členských států EU. Do jaké míry tyto prostředky využije, závisí 

mimo jiné na množství a především kvalitě zpracovaných projektů a samotné absorpční 

kapacitě regionů. 

Cílem bakalářské práce bylo v teoretické rovině představení základních východisek regionální 

politiky EU a v praktické rovině pak především hodnocení realizace strukturální pomoci EU 

v Olomouckém kraji prostřednictvím analýzy čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 

Analýza příjemců pomoci z ROP Střední Morava v Olomouckém kraji se ve 4. kapitole 

zaměřila na jednotlivé příjemce pomoci v tomto kraji, definovala je a snažila se určit, který 

příjemce pomoci je největší, počtem schválených projektů a finančního objemu za schválené 

projekty za období 2008 - 2011. Jde o konkrétní příjemce a těmi jsou kraj, obec, dobrovolné 

sdružení obcí a podnikatelské subjekty, kde se konkrétně zaměřuje na malé a střední podniky.  

Tito konkrétní příjemci byli vybráni proto, že mají největší zastoupení v počtu schválených 

projektů v jednotlivých prioritních osách v Olomouckém kraji. Samozřejmě, že jsou tu i jiní 

příjemci, ale ti nemají až tak velké zastoupení v počtu schválených projektů a proto byli 

zařazeni do kategorie ,,ostatní“. Jedná se o konkrétní subjekty, kterými jsou neziskové 

organizace a organizace zřízené krajem či obcí. Analýza příjemců pomoci v Olomouckém 

kraji byla realizována za období 2008 – 2011. Tato časová perioda byla vybrána, protože u 

projektů podpořené v tomto období již byla ve všech případech uzavřena Smlouva o 
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poskytnutí dotace a všechny projekty z tohoto období byly zahájeny a většina z nich už byla 

dokončena.  

Výsledkem této analýzy bylo zjištění, že největším příjemcem pomoci v počtu schválených 

projektů i finančního objemu v Olomouckém kraji byla obec. Tento výsledek se dal 

předpokládat, poněvadž obcí v Olomouckém kraji je celkem 399, tudíž je zde velké 

zastoupení žadatelů o finanční pomoc z EU. Celkem schválených projektů obce bylo 207 a 

celkový finanční objem za schválené projekty činil 2 427 596 928,20 Kč. 

Analýza byla vypracována z interních dokumentů Olomouckého kraje. Pro nedostupnost 

interních dokumentů Zlínského kraje, nemohla být vypracována hlubší analýza také pro tento 

kraj.  
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