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1 Úvod 
 

Česká republika se stala právoplatným členem Evropské unie 1. května 2004. V rámci 

regionální a strukturální politiky tak získala ČR moţnost čerpat finanční prostředky, které 

pomáhají sníţit hospodářské disparity v rámci zemí a regionů EU. Jako hlavní nástroje 

regionální a strukturální politiky slouţí strukturální fondy a Fond soudrţnosti. 

V programovém období 2007 – 2013 bylo pro ČR v rámci fondů vyčleněno 26,7 miliard 

EUR. Tyto finanční prostředky mají významný vliv na uskutečňování projektů vedoucí 

k rozvoji jednotlivých sektorů hospodářství, obcí, měst, regionů.       

 

Příjemci finanční podpory ze zdrojů EU mohou být kraje, obce, malé a střední 

podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, atd. V této bakalářské práci sleduji čerpání 

dotací z fondů EU obcí Kunín. Zaměřuji se na projekty realizované v období 2007 – 2011. 

Obec čerpala prostředky v rámci regionálního operačního programu i v  rámci tematických 

operačních programů.  

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit přínos projektů realizovaných v obci Kunín 

v letech 2007 – 2011, které byly spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Cíl práce 

vycházím z hypotézy - strukturální fondy EU jsou významným nástrojem pomoci územně 

samosprávných celků a jejich vyuţívání přispívá k sociálně-ekonomickému rozvoji obcí. 

K naplnění cíle jsem pouţila metodu analýzy dokumentů a metodu indukce. 

 

Bakalářská práce se skládá z pěti částí. V úvodní je vymezen cíl a stručný popis práce. 

V druhé části se obecně seznámíme s regionální a strukturální politikou EU. Jsou zde popsány 

cíle, nástroje, principy a programování strukturální pomoci. Následuje vymezení regionální 

politiky v podmínkách ČR. V práci jsou uvedeny strategické dokumenty, operační programy 

v ČR a jejich finanční rámec, rozdělení území v rámci územně statistických jednotek NUTS. 

Na závěr kapitoly je uveden stav čerpání dotací v ČR.    

 

Třetí část práce je zaměřena na regionální operační program NUTS II 

Moravskoslezsko, jelikoţ do něj obec Kunín územně spadá a část svých dotací čerpá právě 

z tohoto operační programu. V úvodu kapitoly je stručně charakterizován Moravskoslezský 

region.  Následuje popis ROP NUTS II Moravskoslezsko, jeho vzniku, cílům a prioritním 

osám, orgánům a stavu čerpání dotací v jednotlivých letech.  
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Čtvrtá část bakalářské práce je zaměřena na projekty realizované v obci Kunín, které 

byly spolufinancované ze strukturálních fondů. V kapitole je provedena finanční analýzu obce 

a SWOT analýza ve vztahu k moţnosti vyuţívání strukturálních fondů obcí. Jsou zde popsány 

jednotlivé projekty a jejich vliv na rozvoj obec. Na závěr je zhodnocen přínos dotací pro obec. 

 

Informace uvedené v bakalářské práci vychází z odborné literatury. Z důvodu větší 

aktuálnosti jsou z velké části pouţity internetové publikace, zejména měsíční monitorovací 

zprávy operačních programů, výroční zprávy. Jako zdroje informací byly rovněţ vyuţity 

interní materiály obecního úřadu Kunín.  
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2 Regionální politika a strukturální fondy EU  
 

Evropskou Unii tvoří společenství 27 zemí, které jsou rozděleny na 268 regionů. 

Vyspělost a hospodářská úroveň v jednotlivých regionech je velice rozdílná. Z toho důvodu 

byla v rámci společenství zavedena strukturální a regionální politika, která má za úkol 

sniţovat rozdílnou ţivotní úroveň, zvyšovat konkurenceschopnost a napomáhat 

v hospodářském a sociálním rozvoji jednotlivých regionů. Hlavním nástrojem k dosaţení 

těchto cílů jsou Strukturální fondy Evropské unie a Fond soudrţnosti.  

 

Regionální a strukturální politika bývá rovněţ nazývána politikou hospodářské a 

sociální soudrţnosti. V současné době představuje jednu z dominantních částí v hospodářské 

politice EU. S 35% všech výdajů z rozpočtu EU zujímá po zemědělské politice druhou 

nejdůleţitější výdajovou politiku. Cílem regionální politiky je sledovat činnost, která vede 

k sociální a hospodářské soudrţnosti ve všech zemích Společenství. Nejvíce prostředků se 

alokuje na podporu strukturálně postiţených regionů, na venkovské oblasti a ostrovy. 

 

Regionální politika vychází z definice uvedené ve článku 130 Aktu o jednotné Evropě: 

Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k podpoře celkového harmonického 

vývoje a k posilování své hospodářské a sociální soudrţnosti. Společenství se zaměřuje 

zvláště na sniţování nerovnoměrnosti mezi různými regiony a soustřeďuje se na zaostalé 

regiony, jimţ se dostává nejmenší podpory. [4]      

 

Strukturální politika obsahově vznikla sloučením regionální a části zemědělské a 

sociální politiky. Strukturální politiku lze definovat: strukturální politika je souhrnem 

hospodářsko-politických nástrojů a opatření, kterými se stát snaţí ovlivňovat schopnost a 

proces přizpůsobení ekonomických subjektů měnícím se strukturálním charakteristikám 

prostředí, v němţ působí. [7]      

 

Obecně lze vymezit tyto cíle regionální a strukturální politiky: 

- napomáhat regionům k dosaţení jejich plného potenciálu; 

- podporovat zaměstnanost a konkurenceschopnost všech regionů;  

- u zemí, jeţ přistoupily do EU v roce 2004 a 2006 zvýšit ţivotní úroveň na průměr EU. 
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2.1 Cíle regionální a strukturální politiky 
 

V počátečním období nebyly v rámci Společenství definovány jednotné cíle regionální 

politiky. Vymezení bylo v kompetenci jednotlivých členských zemí. Na úrovni Společenství 

byly vydány pouze doporučení. Později, prostřednictvím regionálních rozvojových programů, 

ovlivňuje Společenství zaměření regionálních politik členských zemí. Na období 1989 – 1993 

bylo stanoveno prvních pět závazných cílů. Ty se zaměřily zejména na nezaměstnanost a 

začlenění mladých lidí do pracovního procesu; na podporu adaptace regionů; na podporu 

regionů postiţených úpadkem průmyslu a také na venkovské oblasti. V následujícím 

programovém období 1994 – 1999 se navázalo a pokračovalo v plnění cílů předešlého období.  

 

V období 2000 – 2006 došlo, v reakci na dokument Agenda 2000, k reformě 

regionální a strukturální politiky, coţ mělo za následek změnu prioritních cílů. Regionální 

politika se musela zefektivnit a plošné vyplácení podpory nahradilo účelové poskytování 

dotací pro nejvíce zaostalé a postiţené regiony. Byly stanoveny tři prioritní cíle: 

 

– Cíl 1: Podpora rozvoje strukturální adaptace zaostávajících regionů – orientován na 

regiony s opoţďujícím se rozvojem. Zaostávající region, který si mohl nárokovat 

finanční podpory v rámci cíle 1, nedosahoval hodnoty 75% HDP/obyv. EU 

v posledních třech letech. Regiony byly velikostně vymezeny úrovní NUTS II. [1]   

– Cíl 2: Hospodářská a sociální koheze oblastí, které čelí strukturálním obtížím - 

určeny pro regiony NUTS III, které se obtíţně adaptují na vytvoření Hospodářské a 

měnové unie. 

– Cíl 3: Adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a 

zaměstnanosti - zaměřen na nezaměstnanost, uplatnění absolventů a osob na okraji 

společnosti. 

 

2.1.1 Cíle v programovém období 2007 – 2013  

 

V souvislosti s rozšířením EU o země střední a východní Evropy, došlo k prohloubení 

disparit v rámci území Společenství. Rozšíření vedlo k vysokému nárůstu obyvatel, ale příjem 

na obyvatele se sníţil. Regionální politika musela být reformovaná tak, aby cíle reflektovali 

potřebu tematického a zeměpisného soustředění zdrojů. Byly vytyčeny tři základní cíle.  
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Cíl: Konvergence - určen na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských 

státu a regionů. K opatřením se řadí investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj 

inovací, rozvoj znalostí společnosti, zlepšení schopnosti adaptace na ekonomické a sociální 

změny, růst kvality ţivotního prostředí a lepší výkonnost institucionální správy.[1] Jedná se o 

prioritní cíl zaměřený k uspíšení konvergence nejzaostalejších regionů. Na dotace v rámci cíle 

mají nároky regiony NUTS II, jejichţ HDP na obyvatele nedosahuje 75% průměru 

HDP/obyv. EU 25 měřený paritou kupní síly. Z rozpočtu regionální politiky EU je na tento cíl 

určeno 82% všech prostředků. V podmínkách ČR spadá do tohoto cíle celé území, mimo 

Hlavní město Praha. V rámci rozpočtu pro ČR připadá na tento cíl 97% všech prostředků z 

evropských dotací. Podpora je čerpána z Evropského fondu regionálního rozvoje, 

z Evropského sociálního fondu a z Kohezního fondu.  

 

Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - vztahuje se na regiony, které 

nespadají pod cíl: Konvergence. Jeho smyslem je posílení konkurenceschopnosti a 

atraktivnosti regionů včetně posílení zaměstnanosti [1]. Aktivity k naplnění cíle jsou obdobné 

s cílem Konvergence. Navíc se podporují rovné pracovní moţnosti pro všechny obyvatele a 

adaptabilita pracovních sil. Nárok na dotace mají regiony NUTS I a II, které z důvodu vstupu 

desíti nových členských států v roce 2004 a sníţení průměru HDP/obyv. EU nesplňují 

podmínky pro cíl: Konvergence. V regionech, které spadají do tohoto cíle, musí být míra 

nezaměstnanosti a podíl zaměstnaných v průmyslu vyšší, neţ je unijní průměr. U těchto 

regionů je finanční pomoc výrazně niţší, coţ odpovídá vyčleněným prostředkům. Na území 

ČR spadá do tohoto cíle pouze Hlavní město Praha, pro které je z rozpočtu regionální politiky 

vyčleněno 1,6 % prostředků.  

 

Cíl: Evropská územní spolupráce - zaměřen na podporu rozvoje území pomocí 

mezinárodní a příhraniční spolupráce. Spadají zde všechny příhraniční regiony NUTS III a 

regiony podél mořských hranic. Mezi priority patří rozvoj vědy a výzkumu, informovanosti, 

péče o ţivotní prostředí, ochrana ţivotního prostředí. Na území ČR je pro daný cíl alokováno 

1,4% všech prostředků.  
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2.2 Strukturální fondy a jejich vyuţití 
 

Strukturální fondy představují finanční nástroje pro realizaci politiky soudrţnosti. 

Tím, ţe existují, napomáhají Unii při vytvoření nebo udrţení ekonomické prosperity a nutné 

sociální úrovně všech území, která do EU patří. [5] Jsou vyjádřením vůle Společenství 

pomáhat při spolufinancování projektů členských zemí a podílet se tak na jejich rozvoji. 

V programovém období 2007 – 2013 byl, oproti předešlému období, sníţen počet fondů ze 

čtyř (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský 

garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu) na současné dva 

(Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond). Mezi strukturální fondy patří: 

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF); 

- Evropský sociální fond (ESF); 

- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - nahradil Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond, stal se součástí Společné zemědělské politiky; 

- Evropský rybářský fond (EFF) - nahradil Finanční nástroj na podporu rybolovu, stal se 

součástí Společné zemědělské politiky.   

 

2.2.1 Fondy uplatněné v ČR 

 

Evropský sociální fond - zaloţen Římskou smlouvou roku 1957, jako hlavní nástroj 

pro řešení sociální politiky. Slouţí k spolufinancování národních politik v oblasti 

nezaměstnanosti, rovných pracovních příleţitostí, vzdělávání. V období 2007 – 2013 se 

čerpání z fondu přizpůsobilo třem základním skutečnostem: stárnutí evropské populace; 

rozšíření EU o dvanáct členů; postup globalizace. Finanční prostředky z ESF pro ČR na 

programovací období 2007-2013 činí 3,8 miliardy EUR. V období 2007 – 2013 se zaměřuje 

na čtyři klíčové oblasti: 

- zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků; 

- lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce; 

- posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadnění přístupu 

znevýhodněných osob na trh práce; 

- podporu partnerství pro reformy v oblasti zaměstnanosti a začlenění. [5]      
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Evropský fond regionálního rozvoje - slouţí k podpoře soukromých a veřejných 

investic, které mají za cíl posilovat sociální a hospodářskou soudrţnost a sniţovat regionální 

disparity. Fond byl zaloţen roku 1972 a v průběhu let jeho význam stoupal. Roku 1988 byl 

včleněn do regionální politiky EU. Prostředky z fondu jsou v současném programovém 

období vyuţívány zejména k plnění cílů: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost. Fond se zaměřuje na regionální specifika, tj. na regiony s geografickým 

znevýhodněním (ostrovní oblasti, málo osídlené území, horské oblasti) nebo na městské 

oblasti v souvislosti s jejich hospodářskými, sociálními a environmentálními problémy. 

V současném programovém období můţe ČR z fondu získat 14,1 miliard EUR. Hlavními 

oblastmi investování z fondu ERDF jsou: 

- investice k vytváření a zachování pracovních míst; 

- budování infrastruktury, zejména podporující inovaci a výzkumu, ţivotní prostředí; 

- rozvoj a podpora malého a středního podnikání s cílem vytváření pracovních míst; 

- opatření technické pomoci; 

- podpora rozvoje regionu a spolupráce měst a regionů. 

 

Kohezní fond - vznikl na základě Maastrichské smlouvy roku 1993, jako prostředek ke 

sníţení sociální a ekonomické nerovnosti. Tyto nerovnosti nastaly v důsledku vzniku 

hospodářské a měnové unie. Nepatří mezi fondy strukturální. Je určen zemím, jejichţ HDP je 

niţší neţ 90% průměru EU s cílem zvýšení jejich hospodářskou vyspělosti. Podporuje 

projekty v oblasti infrastruktury (transevropské dopravní sítě) a ţivotního prostředí v 

souvislosti s inovací v oblasti dopravy a energetiky, která má pozitivně ovlivnit ţivotní 

prostředí (obnovitelné zdroje energie, ţelezniční doprava). Z CF můţe ČR v letech 2007-2013 

vyčerpat 8,8 miliardy EUR. 

 

Iniciativy EU uplatněné v ČR - iniciativy EU jsou programy zřízené Evropskou komisí 

k řešení specifických problémů v EU. Doplňují jiné programy Společenství. Cílem iniciativ je 

pomoc členským státům zavést a účinně řídit fondy. Evropská komise stanovila cíle iniciativ 

v souladu s cíli obnovené Lisabonské strategie. Jejich úkolem je tedy podporovat hospodářský 

růst a vytváření nových pracovních míst v regionech a ve městech Evropské unie a zvýšit 

investice do těchto oblastí. [28]. Patří zde:     

- JASPERS – nástroj regionální politiky pro podporu projektů v regionech EU. Iniciativa 

představuje bezplatnou pomoc expertů Evropské komise, Evropské investiční banky a 

Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Napomáhá při přípravě velkých a náročných 



11 

 

projektů v oblasti dopravy a ţivotního prostředí. Koordinaci pro vyuţití Iniciativy 

JASPERS v ČR vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. 

- JESSICA – úkolem iniciativy JESSICA je přispět k rozvoji regionů a podpořit 

udrţitelný rozvoj obcí. V rámci této iniciativy bude poskytování podpor u programů 

na rozvoj a obnovu měst nebo sociálního bydlení kombinováno s bankovními 

půjčkami a studiemi odborníků z bank. Na aktivitách této iniciativy se kromě Komise 

podílí také Evropská investiční banka a Rozvojová banka Rady Evropy. [28]      

 

 

2.3 Územně statistické jednotky pro účely regionální politiky 
 

Důvody k vytvoření jednotných územně statistických jednotek: 

- sběr, přípravu a harmonizaci regionálních statistik členských států EU;  

- sociálně-ekonomickou analýzu regionů a určování dopadů regionální politiky;  

- směrování zásahů regionální politiky EU podle jednotlivých cílů při poskytování 

pomoci ze strukturálních fondů. [8]      

 

V počátcích regionální politiky nebyly v rámci společenství vymezeny jednotné 

územní jednotky. Kaţdá země měla vlastní systém územněsprávního členění. To vedlo 

k problémům při srovnávání jednotlivých území. V důsledku rozvoje regionální politiky 

muselo dojít k vytvoření jednotného systému členění území. V roce 1988 byl proto zaveden 

Systém územních statistických jednotek NUTS. Tyto jednotky se vyuţívají k zařazení regionů 

k jednotlivým cílům regionální a strukturální politiky EU. Pro regionální politiku, jsou 

nejdůleţitější jednotky NUTS II a III.  

 

Jednotky NUTS tvoří tři základní úrovně regionů, ty jsou určeny počtem obyvatel 

v regionu, viz tabulka č. 2.1. Jednotky NUTS jsou doplněny jednotkou LAU. Kaţdá jednotka 

NUTS má vlastní kód a název, jsou řazeny hierarchicky. NUTS I – označuje územní jednotku 

danou celým územím státu nebo územní jednotkou typu velkých oblastí daného státu. Je 

tvořena jednotkami niţší úrovně NUTS II. Jako jednotka NUTS II bývá označeno území, 

které odpovídá úrovni středního článku územně správního členění daného státu. NUTS III je 

jednotka odpovídající nejniţší úrovni územně správního členění státu (kraj, okres). LAU 1 

velikostně odpovídá úrovni okresu nebo mikroregionu. LAU 2 je jednotka na úrovni obce.  
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Tabulka č. 2.1: Velikostní kritérium pro územní statistické jednotky NUTS 

Úroveň NUTS  Minimum obyvatel Maximum obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Zdroj: Eurostat; 2012 

 

V podmínkách ČR je za jednotku NUTS I označeno celé území České Republiky. 

NUTS II tvoří vyšší územní samosprávné celky. Na území ČR je vymezeno celkem 8 NUTS 

II – jsou tvořeny jednotlivým krajem nebo spojením více krajů. Za jednotku NUTS III jsou 

označovány kraje - 14 krajů.  Jednotka LAU 1 odpovídá okresům - 76 + 15 obvodů Hlavního 

města Prahy. LAU 2 představují jednotlivé obce – 6254 obcí.  

 

2.4 Principy regionální politiky 
 

V rámci regionální a strukturální politiky bylo stanoveno několik základních principů, 

podle kterých se uplatňuje poskytování pomoci. Na programové období 2007 – 2013 bylo 

stanoveno pět základních: 

- Koncentrace – cílení podpory strukturálních fondů do regionů s největšími problémy. 

Princip má zajistit účelnost a efektivnost v poskytování podpory. Regiony jsou 

definovány na základě prioritních cílů. 

- Partnerství – ve všech etapách získávání podpory by mělo dojít k účasti a spolupráci 

Evropské komise, místních orgánů a dalších pověřených aktérů.  

- Programování – všechny programy jsou zahrnuty do rámce víceletých plánů. Cílem 

principu je zajistit komplexní řešení regionálních problémů. 

- Adicionality – prostředky ze strukturálních fondů pouze doplňují výdaje příjemců 

podpory.  Podpora tvoří dodatečnou část k národním zdrojům, coţ má vést 

k efektivnosti při poskytování dotací. Velikost podpory je dána typem projektu.  

- Monitorování a vyhodnocování – provádí se předběţné, průběţné a následné 

hodnocení. Princip ukládá za povinnost odpovědně nakládat s prostředky.  

 

Mimo tyto principy jsou dále uplatněny principy koordinace, solidarity, subsidiarity, 

konvergence a další. 
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2.4.1 Princip programování  

 

Vyuţívání podpory ze strukturálních fondů je podmíněno procesem programování. 

S tímto procesem je spojena tvorba programové dokumentace, operačních programů a 

vytváření administrativního a institucionálního zázemí pro realizaci regionální politiky. 

Komplexní řešení problémů v regionech nebo jednotlivých odvětvích je zajištěno 

vypracováním strategií, které odráţejí cíle a priority regionů a oblastí. Ty jsou následně 

promítnuty do jednotlivých operačních programů. Výsledkem programování jsou tedy 

dokumenty, na jejichţ základě jsou jednotlivým operačním programům přiděleny finanční 

zdroje.   

 

Vstupem do EU získala ČR moţnost čerpat dotace ze strukturálních fondů. Za tímto 

účelem byly vypracovány programové dokumenty, které musely splňovat podmínky a 

mechanizmy pouţívané v EU. Programové dokumenty regionální politiky na období 2007 – 

2013 v ČR jsou: 

- Strategické obecné zásady Společenství; 

- Národní rozvojový plán České republiky; 

- Národní strategický referenční rámec; 

- Operační programy.  

 

a) Strategické obecné zásady společenství (SOZS) 

 

Dokument SOZS byl přijat Radou EU a Evropským parlamentem 6. října 2006, jako 

základní dokument regionální politiky EU na programové období 2007 – 2013. Obsahuje 

hlavní priority a principy regionální politiky. Zároveň vymezuje podmínky čerpání dotací a 

doporučení, jak mohou jednotlivé regiony dosáhnout na finanční dotace. V souladu s tímto 

dokumentem kaţdá členská země vyhotovila národní rozvojový plán. 

 

V rámci dokumenty byly stanoveny tří základní priority: 

- zvýšení přitaţlivosti měst, regionů, státu se zaměřením na budování infrastruktury, 

kvalitních sluţeb, ochrany potenciálu a ţivotního prostředí; 

- podpora inovací, ekonomická znalost a rozvoj výzkumu v soukromém podnikání;  

- vytvoření většího počtu pracovních míst, investice do lidských zdrojů, zvyšování 

adaptability zaměstnanců. 
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b) Národní rozvojový plán ČR (NRP) 

 

NRP byl přijat 22. února 2006 Parlamentem ČR, Evropská komise NRP schválila 27. 

července 2007. Představuje strategický dokument, který definuje strategii rozvoje ČR na 

období 2007 – 2013 a stanovuje podmínky pro čerpání finančních prostředků ze 

Strukturálních fondů EU a Fondu soudrţnosti. V dokumentu jsou uvedeny analýzy a priority 

regionální politiky v ČR, seznam programů, finanční rámec, plán na administrativní 

zabezpečení programů. V závislosti na dokumentech EU klade důraz na posilování 

konkurenceschopnosti jednotlivých klíčových oblastí hospodářství a ČR jako celku.  

 

Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v 

souladu s principy udrţitelného rozvoje tak, aby byla přitaţlivým místem pro realizaci 

investic, práci a ţivot obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilovaní konkurenceschopnosti, 

bude dosahováno udrţitelného růstu, jehoţ tempo bude vyšší neţ průměrný růst EU 25. [5] 

K PLNĚNÍ globálního cíle slouţí čtyři strategické cíle:  

- Konkurenceschopnost ekonomiky v ČR - na oblast je vyčleněno 5, 11 miliard EUR, 

které jsou určeny k rozvoji podnikatelského sektoru zvýšením jeho produktivity a 

urychlením udrţitelného hospodářského růstu.  Mezi další priority patří navýšení 

výdajů na výzkum a vývoj a podpora cestovního ruchu v regionech.   

- Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti - k naplnění cíle je vyčleněno 3,77 

miliard EUR. Cílem je vytvoření soudrţné, sociálně uvědomělé společnosti a 

moderního systému vzdělání, který podporuje vznik flexibilního pracovního trhu.  

- Zlepšení životního prostředí a rozvoj infrastruktury - k plnění cíle je určeno 10,68 

miliard EUR. Cílem je zlepšení ţivotního prostředí a podpora environmentální 

infrastruktury.  

- Vyvážený rozvoj regionu – pro cíl je vymezena částka 6,72 miliard EUR, určených na 

podporu zaměstnanosti a hospodářského růstu, ve vztahu k potenciálu regionu.  

 

c) Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

 

V závislosti na Národním rozvojovém plánu vypracovalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj Národní strategický referenční rámec, který byl 26. července 2007 přijat Evropskou 

komisí. NSRR představuje závazný dokument, ze kterého vychází operační programy na 

období 2007 – 2013. Odráţí národní strategii v podobě priorit a cílů pro získávání prostředků 

ze strukturálních fondů.   
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d) Operační programy v ČR 

 

Operační programy jsou dokumenty, pomocí nichţ dochází k čerpání finančních 

prostředků z fondů EU. OP určují priority, cíle a finanční zdroje. Umoţňují tak získat dotaci 

na jednotlivé projekty. OP rozlišujeme na regionální a tematické. Regionální OP se vztahují 

na jednotlivé regiony NUTS II. Tematické jsou rozčleněny podle jednotlivých oblastí 

působení např. doprava, ţivotní prostředí. Na programové období 2007 – 2013 bylo stanoveno 

24 OP. Finanční podpora byla celkem stanovena ve výši 26,7 miliard EUR.    

 

Tematické operační programy pro cíl: Konvergence 

Pro ČR bylo vymezeno osm tematických operačních programů. Řídícími orgány 

k jednotlivým OP jsou ministerstva, pod která tematicky spadají. Financovány jsou 

z Evropského fondu regionálního rozvoje (šest programů, z nichţ dva jsou spolufinancované 

z Fondu soudrţnosti) a z Evropského sociálního fondu (dva programy). Celkově je k jejich 

plnění vyčleněno 21,2 miliard EUR. Patří zde: 

- Operační program: Podnikání a inovace – zaměřen na rozvoj podnikatelského 

prostředí, konkurenceschopnost a inovaci v podnikání;  

- Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace – určen pro oblast výzkumu a vývoje 

ve vědeckých institucích a vysokých školách, rozvoj spolupráce těchto institucí;  

- Operační program: Doprava – určen pro významné dopravní projekty např. ţelezniční 

koridory, silnice 1. třídy; 

- Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost – financuje projekty zaměřené na 

rovné příleţitosti, zaměstnanost a sociální integraci; 

- Operační program: Technická pomoc – k financování Národního rámce politiky 

soudrţnosti, který zajišťuje vykonání politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v 

ČR; 

- Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – určen pro modernizaci 

vzdělávacích institucí a celoţivotní vzdělání;  

- Operační program: Životni prostředí – zaměřuje se na projekty zvyšování kvality 

ţivotního prostředí, zlepšování krajiny, nakládaní s odpady, sniţování spotřeby 

energie, sniţování dopadu průmyslu na ţivotní prostředí; 

- Integrovaný operační program – zaměřen na modernizaci veřejné správy, informatiky, 

zdravotnictví atd. 
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Regionální operační programy pro cíl: Konvergence 

V podmínkách ČR bylo vymezeno sedm regionálních OP. Pokrývají celé území mimo 

Hlavní město Prahu. Byly vetvořeny za účelem řešení problémů daného regionu. Všechny 

programy jsou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje. Oblastně se zaměřují 

na sféru dopravy, sociální, cestovního ruchu, kultury, rozvoje venkova a městských oblastí, 

zdravotnictví. Řídícím orgánem ROP jsou Regionální rady příslušného regionu. Na plnění 

regionálních operačních programů je z fondů EU vyčleněno 4,6 miliard EUR. ROP v ČR: 

- ROP NUTS 2 Jihovýchod – pro území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina; 

- ROP NUTS 2 Jihozápad – pro území Jihočeského a Plzeňského kraje; 

- ROP NUTS 2 Moravskoslezsko – totoţný s Moravskoslezským krajem; 

- ROP NUTS 2 Severovýchod – pro území Libereckého, Královéhradeckého a 

Pardubického kraje; 

- ROP NUTS 2 Severozápad – pro území Karlovarského a Ústeckého kraje; 

- ROP NUTS 2 Střední Čechy – totoţný se Středočeským krajem; 

- ROP NUTS 2 Střední Morava – pro území Olomouckého a Zlínského kraje. 

 

Operační programy pro cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Do operačních programů pro cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

spadá v rámci území ČR pouze Hlavní město Praha. Pro území Prahy jsou vyčleněny dva 

operační programy: OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.  OP určené 

výhradně pro Prahu mají kombinovaný charakter regionálních i tematických programů: jsou 

určeny jen pro jeden region a týkají se širší škály problémových oblastí neţ poměrně úzce 

zaměřené tematické programy cíle Konvergence. [27] K naplnění operačních programů jsou 

vyčleněny finance ve výši 343,3 milionu EUR. Řídícím orgánem je Hlavní město Praha. 

 

Operační programy pro Cíl: Evropská územní spolupráce 

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vţdy hraničních regionů NUTS 

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

program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a 

Slovenskem. [27] Dále zde náleţí OP Meziregionální spolupráce a OP Nadnárodní 

spolupráce. Pro Českou republiku je na tyto OP z fondů EU vyčleněno 389 milionu EUR.  
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2.5 Finanční rámec pro regionální politiku na období 2007 – 2013  
 

Na summitu Evropské rady 16. prosince 2005 byl stanoven finanční rámec pro 

regionální a strukturální politiku na programové období 2007 – 2013, a to částkou 308 miliard 

EUR. Na plnění cíle Konvergence bylo určeno 81,9% z celkové sumy, na cíl Regionální 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti bylo přiděleno 15,7% z celkové sumy, zbylých 2,4% 

připadá na cíl Evropská územní spolupráce. Rozloţení financí v rámci OP v ČR je uvedeno v 

 tabulce č. 2.2: Operační programy v ČR, výše jejích zdrojů z prostředků EU. 

 

Tabulka č. 2.2: Operační programy v ČR, výše jejích zdrojů z prostředků EU 

Operační program  Dotace z EU Fond 

podpory V mil. EUR V % 

Cíl: Konvergence    

ROP Střední Čechy 559 2,1 ERDF 

ROP Jihozápad 620 2,3 ERDF 

ROP Severozápad 749 2,8 ERDF 

ROP Jihovýchod 704 2,6 ERDF 

ROP Severovýchod 657 2,5 ERDF 

ROP Moravskoslezsko 716 2,7 ERDF 

ROP Střední Morava 657 2,5 ERDF 

OP Podnikání a inovace 3 041 11,4 ERDF 

OP Výzkum a vývoj pro inovaci 2 071 7,8 ERDF 

OP Ţivotní prostředí 4 918 18,5 ERDF, CF 

OP Doprava 5 759 21,6 ERDF, CF 

Integrovaný OP 1 553 6,0 ERDF 

OP Technická pomoc 263 0,9 ERDF 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 837 6,8 ESF 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 1 829 6,8 ESF 

Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost    

OP Konkurenceschopnost 264 0,9 ERDF 

OP Adaptabilita 108 0,4 ESF 

Cíl: Evropská územní spolupráce    

Přeshraniční spolupráce – 5 OP 352 1,4 ERDF 

Transnárodní a meziregionální spolupráce – 2 OP 37 0,1 ERDF 

Zdroj: MMR ČR; 2012 

 

2.5.1 Stav čerpání dotací v ČR v období 2007 – 2011 

 

V období 2007 – 2011 bylo na území ČR podáno 74 824 ţádostí o podporu v celkové 

hodnotě 1 166,4 miliard Kč. Tato částka představuje 146,2% celkové alokace dotací v ČR na 

celé programové. Z celkového počtu ţádostí bylo schváleno 33 725 v celkové výši 562,2 
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miliard Kč. Celkově je tak alokováno 70,5 % z celkové sumy. Proplaceno bylo 308,0 miliard 

Kč, tedy 38,6 % z veškerých financí. Počty podaných a schválených ţádostí v jednotlivých 

letech je znázorněn na obrázku č. 2.1. Obrázek č. 2. 2. znázorňuje vývoj finančních 

prostředků vázaných smlouvou a proplacených prostředků v jednotlivých letech.  

 

Obrázek č. 2.1: Počet podaných a schválených ţádostí v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zprávy; vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 2.2: Celkový vývoj finančních prostředků vázaných smlouvou a 

proplacených v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zprávy; vlastní zpracování 
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3 Charakteristika regionu soudrţnosti NUTS II 

Moravskoslezsko  
 

NUTS II Moravskoslezsko je územně statistická jednotka totoţná s územím 

Moravskoslezského kraje. Vznik MS kraje vychází z ústavního zákona č. 347/1997. Rozkládá 

se na území severní Moravy a Slezska, je vymezen okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. V kraji se nachází 22 správních obvodů, do kterých 

spadá 299 obcí. 41 územně samosprávných celků mají statut města. Krajským městem je 

Statutární město Ostrava. Rozloha regionu činí 5 427 km
2
, coţ zaujímá 6,9 % území České 

republiky. NUTS II Moravskoslezsko má k roku 2011 1 247 tisíc obyvatel, coţ ho řadí jako 

třetí nejlidnatější region NUTS II v ČR. 76,7 % obyvatel ţije ve městech, v metropoli regionu 

– Ostravě ţije téměř čtvrtina obyvatel kraje. 

 

Tabulka č. 3.1: Hlavní ekonomické ukazatele MS regionu ve srovnání s ČR k roku 2010 

Ukazatel MS kraj ČR 

Podíl kraje na tvorbě HDP 9,8% 100,0% 

- primární sektor 7,7% 3,4% 

- sekundární sektor 34,8% 36,7% 

- terciární sektor 57,5% 59,9% 

HDP na 1 obyvatele v paritách kupní síly 65,5% 81,0% 

Míra registrované nezaměstnanosti 12,1% 9,6% 

Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo 25,9 18,2 

Počet registrovaných podik. subjektů na 1000 obyvatel 197,0 250,0 

Stav přímých zahraničních investic na 1 000 obyvatel 138,0 mil. Kč 220,0 mil. Kč 

Průměrná mzda  22 907 Kč 26 067 Kč 

Zdroj: ČSÚ, 2011 

 

Jak vyplývá z tabulky č. 3.1: MS region má významný podíl na tvorbě HDP v ČR, 

zaujímá čtvrté místo mezi kraji. Míra registrované nezaměstnanosti patří v kraji mezi nejvyšší 

v ČR. V porovnání s ostatními kraji je na druhém místě. U osob se základním vzděláním 

dosahuje míra nezaměstnanosti aţ 33,4%, u vysokoškolsky vzdělaných 3,6%. Z důvodu 

zaměření hospodářství kraje na těţký průmysl a soustředění výroby do velkých firem, nachází 

se v kraji v porovnání s ČR málo podnikatelských subjektů. MS kraj v tomhle ukazateli 
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zaujímá druhou nejniţší pozici v rámci krajů. Počty ekonomických subjektů v kraji a jejich 

zaměření je znázorněno v příloze č. 1.  

 

3.1 ROP Moravskoslezsko 
 

ROP NUTS II Moravskoslezsko je regionální operační program, určený pro území 

Moravskoslezského kraje. ROP Moravskoslezsko na období 2007-2013 byl zařazen do cíle: 

Konvergence. Veškeré projekty jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Celkově bylo pro tento operační program vymezeno 716,09 milionu EUR, coţ tvoří 2,68 % 

všech prostředků vymezených z fondů EU pro ČR. Financování operačního programu je navíc 

navýšeno částkou 126,37 milionu EUR z veřejných zdrojů ČR. Operační program je zaměřen 

na zlepšení infrastruktury a dopravní obsluţnosti kraje, podporu cestovního ruchu, zkvalitnění 

vzdělání, zdravotnické a sociální infrastruktury. Příjemci podpory jsou zejména kraj, obce a 

jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, veřejní dopravci, státní podniky, zdravotnická a 

školní zařízení, podnikatelé, neziskové organizace, občané. Řídícím orgánem ROP MS je 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. 

 

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko vychází z následujících 

dokumentů: 

– Strategické obecné zásady Společenství; 

– Strategie udrţitelného rozvoje ČR z listopadu 2004; 

– Strategie hospodářského růstu ČR 2005-2013; 

– Národní lisabonský program 2005-2008 / Národní program reforem ČR; 

– Národní rozvojový plán pro období 2007-2013; 

– Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013;  

– Strategie regionálního rozvoje ČR z května 2006; 

– Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 2005-

2008;  

– další koncepční a rozvojové dokumenty Moravskoslezského kraje přijaté na 

regionální i místní úrovni. [17] 

 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/kontaky-urady-regionu-soudrznosti/1001179/42783/#rsms
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Proces sestavení ROP MS započal 8. 10. 2004, kdy bylo usnesením rady Asociace 

krajů ČR schváleno připravovat samostatné regionální operační programy. ROP MS byl 

vypracován v souladu s cíly Strategických obecných zásad Společenství a s nařízeními, které 

umoţňují čerpat finance ze strukturálních fondů. Zároveň zahrnoval strategické cíle Programu 

rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2005-2008. První verze 

programového dokumentu ROP MS byla vypracovaná v listopadu 2005 a následně zveřejněna 

na internetových stránkách s moţností předkládání připomínek veřejnosti. Tyto podněty a 

návrhy byly zapracovány do druhé verze dokumentu. Odráţely také připomínky Evropské 

komise. V březnu 2006 vznikla Pracovní skupina pro přípravu a programování Regionálního 

operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 2007-2013. Členové skupiny byli 

zástupci kraje, měst, vysokých škol, neziskových organizací, ministerstva financí apod. Tímto 

mělo dojít k zapojení klíčových regionálních partnerů. 4. 5. 2006 došlo zastupitelstvem kraje 

ke schválení ROP a dokument byl odeslán vládě ČR. Dokument se stal součástí Národního 

strategického referenčního rámce a byl postoupen ke schválení Evropské komise. V reakci na 

připomínky Evropské komise došlo k několika úpravám a přepracováním. Finální verze ROP 

NUTS II Moravskoslezsko byla Evropskou komisí schválena dne 3. 12. 2007.  

 

Strategie ROP Moravskoslezsko na období 2007 – 2013 byla vypracována na základě 

programového dokumentu „Cesta vpřed“, který určuje vizi regionu do roku 2015; 

programového dokumentu Programu rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2006-2008 

a sociálně-ekonomické analýzy kraje a s ní spjaté SWOT analýzy. Na základě strategie ROP 

Moravskoslezsko lze odvodit hlavní negativní aspekty v regionu. Řešení těchto problémů je 

zahrnuto v cílech OP. Mezi základní nedostatky regionu patří:   

- vysoká míra nezaměstnanosti v regionu; dlouhodobá nezaměstnanost; vysoký podíl 

nezaměstnaných absolventů; nedostatek absolventů technických oborů; 

- sociální situace etnických skupin – sociální vyloučení, nezaměstnanost; 

- znečištění ţivotního prostředí - zejména ovzduší - region je největším původcem oxidu 

uhelnatého, oxidu dusíku a organických látek v ČR 

- nedostatečné propojení venkovských oblastí s většími centry, poničené místní 

komunikace; silniční doprava se dlouhodobě potýká s přetíţením a je nevhodně 

vedené přes centra obcí;  

- nízký podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů; 

- jednostranné zaměření na těţký průmysl a sním spojená nezaměstnanost z důvodu 

omezování výroby, nedostatečná podpora malého a středního podnikání. 
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3.1.1 Cíle ROP Moravskoslezsko 

 

Globální cíl ROP MS vznikl v návaznosti na strategické cíle Národního rozvojového 

plánu a Národního strategického referenčního rámce na období 2007-2013, zároveň odráţí 

nejdůleţitější vize regionu. Globální cíl v sobě zahrnuje 5 specifických cílů, které jsou věcně 

obsaţeny v prioritních osách ROP MS regionu.  

 

Globálním cílem ROP regionu soudrţnosti Moravskoslezsko je urychlit rozvoj regionu 

a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším vyuţitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude 

dosaţeno zejména zvyšováním kvality ţivota obyvatel a atraktivity regionu pro investory a 

návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas, zejména modernizací dopravní 

infrastruktury a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. 

Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných 

podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje. [17] 

 

3.1.2 Prioritní osy ROP MS na období 2007 - 3013   

 

Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost  

Oblasti podpory 1.1:  Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

Oblasti podpory 1.2: Rozšíření funkce a kapacity mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení 

jeho dopravního spojení s centrem regionu 

Oblasti podpory 1.3: Rozvoj dopravní obsluţnosti  

Oblasti podpory 1.4: Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení  

 

Cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní 

obsluţnost v regionu při současném respektování ochrany ţivotního prostředí. Zajistit 

komplexní rozvoj infrastruktury regionu, která zvýší mobilitu osob, zboţí a sluţeb, sníţí 

dopady lidské činnosti na ţivotní prostředí a zefektivní krizové řízení v regionu. [16] 

K naplnění cíle je vyčleněno 8 779,9 mil Kč. 
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Mezi podporované projekty patří modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, 

výstavba obchvatů obcí, rozvoj cyklostezek, budování a rekonstrukce přestupních terminálů 

mezi jednotlivými dopravními systémy, rekonstrukce zastávek, modernizace hromadné 

dopravy, budování infrastruktury pro provoz letiště v Mošnově, rozvoj ţelezniční dopravy a 

pořízení nových vagónů, systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou 

správou.  

 

Příjemci podpory jsou Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a 

organizace jimi zaloţené, nestátní neziskové organizace, Správa ţelezniční dopravní cesty, 

dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje. [16] 

 

Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu  

Oblasti podpory 2.1: Infrastruktura veřejných sluţeb 

Oblasti podpory 2.2: Regionální podpora podnikání  

Oblasti podpory 2.3: Rozvoj cestovního ruchu 

Oblasti podpory 2.4: Podpora vyuţívání brownfields 

Oblasti podpory 2.5: Marketing regionu  

 

Cílem je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu ţivota v regionu, sníţit míru 

nezaměstnanosti. [16] K naplnění cíle je vyčleněno 5 482,5 mil Kč 

 

Podporované projekty jsou modernizace škol a jiných zařízení určených pro 

vzdělávání, sport, kulturu, volný čas. Multimediální vybavenost, zavádění ICT a e-learningu 

do výuky. Rozšiřování bezbariérového přístupu, rozvoj kapacit a vybavení terénních 

sociálních a zdravotních sluţeb. Podpora sportovních aktivit, rekreace, lázeňství, turistiky, 

cykloturistiky, budování naučných tras. Zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových 

památek a kulturního dědictví. Vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje. 

 

K příjemcům patří Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace 

jimi zaloţené, státní podniky, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, 

poskytovatelé sociálních sluţeb, profesní, oborová a jiná sdruţení, podniky, zdravotnická 

zařízení, organizační sloţka státu, zájmová sdruţení právnických osob. [16] 
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Prioritní osa 3 - Rozvoj měst  

Oblasti podpory 3.1: Rozvoj a regenerace měst  

 

Cílem PO je všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu 

v souladu s potřebami jejich udrţitelného rozvoje. [16] K naplnění cíle je vyčleněno 5 133,3 

mil Kč. 

 

K podporovaným projektům patří zvyšování turistické atraktivity, rekonstrukce 

veřejného prostranství, budování a modernizace technického vybavení měst, výstavba 

rozvojových zón pro podnikání a bydlení, zkvalitnění kulturního, sportovního a 

volnočasového zázemí, sluţby pro rodiče s dětmi, rozvojem sluţeb pro sociální začleňování 

etnických menšin a dalších ohroţených skupin, zvýšení bezpečnosti. Ochrana ţivotního 

prostředí, vybavení pro dopravní obsluţnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší. 

 

Příjemci jsou obce, organizace zaloţené obcí, Moravskoslezský kraj a organizace jím 

zřizované a zaloţené nestátní neziskové organizace. [16] 

 

Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova  

Oblasti podpory 4.1: Rozvoj venkova  

 

Cíl je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského 

prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. [16] K naplnění 

cíle je vyčleněno 1 496,7 mil Kč. 

 

Podporované projekty – rekonstrukce veřejných budov, veřejného prostranství, rozvoj 

terénních sluţeb pro staré občany, sluţby pro rodiče s dětmi, výstavba víceúčelových zařízení 

a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity. Vyuţívání informačních a 

komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy, modernizace 

škol, zdravotnických, sociálních sluţeb.  

 

Příjemci jsou obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zaloţené, nestátní 

neziskové organizace, zájmové sdruţení právnických osob. [16] 
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Prioritní osa 5 - Technická pomoc  

Oblasti podpory 5.1: Implementace operačního programu 

Oblasti podpory 5.2: Podpora absorpční kapacity 

 

Cílem je vytvořit podmínky pro úspěšnou realizaci ROP MS budováním potřebných 

administrativních kapacit a stimulací tvorby projektů v rámci všech skupin potenciálních 

ţadatelů. [16] K naplnění cíle je vyčleněno 726,3 mil Kč. 

 

Podporované projekty - zahrnuje financování aktivit spojených s řízením programu – 

výběr projektu, play zaměstnanců, monitoring, vypracování studií a analýz, publicita, přípravy 

a realizace projektů. Vytvoření technických podmínek pro pracovníky řídícího orgánu ROP 

MS, vzdělávání potenciálních příjemců pomoci.  

 

Příjemci jsou Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj, 

organizace jím zřízené a zaloţené, obce, dobrovolné svazky obcí. [16] 

 

Obrázek č. 3.1: Procentuální rozloţení finanční podpory mezi prioritní osy ROP MS 

 

Zdroj: Prováděcí dokument RR MS kraje, 2007, vlastní zpracování 
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3.1.3 Orgány ROP Moravskoslezsko 

 

Řízení Regionálního operačního programu Moravskoslezsko probíhá v několika 

rovinách. Jsou do něj zapojeny Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a jeho 

orgány, Monitorovací výbor, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Finanční útvar. 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RR) 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko byla určena usnesením vlády 

řídícím orgánem ROP MS. Činnost RR vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje a dále ze zákona č. 138/2006, který definuje orgány Regionální rady a 

jejich úkoly v implementaci ROP. RR je zodpovědná za vedení řídícího a kontrolního 

systému, které musí být v souladu s poţadavky Komise, předpisy EU a národní legislativou. 

Rada například: 

- zajišťuje přijímání projektových ţádostí od příjemců a schvaluje projekty, kontroluje 

projekty určené k spolufinancování, aby byly v souladu s kritérii OP; 

- ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a sluţeb, skutečné vynaloţení výdajů na 

operace vykázaných příjemci; 

- zajišťuje soulad uskutečňovaných operací s národními pravidly a pravidly ES 

týkajícími se způsobilosti výdajů, zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory; 

- zajišťuje hodnocení programů; 

- vypracovává výroční zprávy, předává informace Komisi o projektech, zajištění 

financování programu z národních veřejných zdrojů;  

- odpovídá za evidenci, šetření a hlášení podezření na nesrovnalost. 

 

Orgány Regionální rady 

Výbor Regionální rady je tvořen členy, kteří jsou voleni ze zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje. Výbor RR je odpovědný za řízení a provádění ROP MS. Činnosti 

výboru jsou například: 

- schvaluje realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu;  

- schvaluje výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci; 

- schvaluje rozpočet a závěrečný účet; 

- volí předsedu a místopředsedy RR, stanovuje organizační strukturu RR; 

- připravuje, projednává a předkládá OP Evropské komisi; 

- zřízení a činnost Monitorovacího výboru programu; 
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- zabezpečení řízení k prošetření nesrovnalostí, zajištění nápravných opatření v případě 

vzniklých nedostatků; 

- zajišťuje zdroje národního spolufinancování. 

 

Předseda a místopředseda Regionální rady - je statutárním orgánem Regionální rady, 

zastupuje radu navenek. V případě nepřítomnosti předsedy je zastoupen místopředsedou.  Za 

svou činnost je odpovědný Výboru RR.   

 

Úřad Regionální rady - výkonný orgán RR. Vykonává veškeré úkoly spojené s funkcí 

řídícího orgánu ROP MS mimo záleţitostí, které jsou svěřeny Výboru a předsedovi RR. Úřad 

provádí úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. 

Auditní, kontrolní, platební a řídíce funkce Úřadu RR jsou výkonně odděleny a jsou 

jednoznačně určeny kompetence a odpovědnost jednotlivých útvarů. Úřad především 

zajišťuje: 

- přijímání ţádostí o podporu, organizaci výzev, podávání informací o programech; 

- posuzuje přijatelnost přijatých projektů a zajištění kvalitativního hodnocení projektů, 

vytváří smlouvy k financování projektů; 

- monitoruje průběh projektu a veřejných zakázek, provádí finanční kontrolu u 

realizovaných projektů; 

- připravuje podklady pro výroční zprávu, připravuje rozpočet a závěrečný účet RR. 

 

Další orgány podílející se ROP MS 

 

Platební a certifikační orgán – ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové 

finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. [17] Funkci 

Certifikačního orgánu vykonává v ČR Platební a certifikační orgán (PCO). Výkonem funkce 

PCO byl pověřen odbor Národní fond Ministerstva financí. Platební a certifikační orgán 

zajišťuje následující činnosti:  

– řídí a koordinuje toky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu EU;  

– vytváří a aktualizuje metodické pokyny pro provádění certifikace výdajů; 

– zabezpečuje, plynulost poskytování dotací příjemcům, vyhodnocuje čerpání alokací; 

– přijímá platby z rozpočtu EU a zabezpečuje převody prostředků do kapitol rozpočtu; 

– metodicky řídí vypracovávání odhadů čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu EU. 
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Finanční útvar úřadu Regionální rady je součástí Regionální rady regionu soudrţnosti 

a provádí platby příjemcům z rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti odpovídající 

podílu národního financování a podílu určeného na financování výdajů z rozpočtu EU. [17] 

  

Auditní orgán - výkonem funkce Auditního orgánu je pověřen útvar Centrální 

harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí. AO funguje jako nezávislý 

útvar. Hlavním úkolem je vybudovat efektivní a fungující systém kontroly, vytvářet 

podmínky a bariéry, bránící vzniku nedostatků. Základními kritérii posuzovanými v rámci 

kontrolní činnosti jsou zákonnost, hospodárnost, efektivnost, účelnost a úspornost při 

nakládání s prostředky veřejné finanční podpory. 

 

Monitorovací výbor - zřízen členským státem po dohodě s řídícím orgánem 

operačního programu do 3 měsíců od oznámení rozhodnutí o schválení operačního programu. 

Předsedou MV je zástupce řídícího orgánu. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost 

a kvalitu poskytované pomoci. Monitorovací výbor zejména zajišťuje:  

- posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací; 

- hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu; 

- hodnotí dosahování cílů stanovených pro kaţdou prioritní osu; 

- schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění; 

- můţe řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu. 

 

 

3.1.4 Čerpání prostředků z ROP MS v letech 2007 - 2011 

 

V roce 2007 byla aktivita ve vztahu k podáváním výzev a přijímání projektů v rámci 

ROP MS minimální. V tomto roce ještě probíhalo vyjednávání o podobě a podmínkách 

fungování operačního programu. Byly vyhlášeny pouze 4 výzvy a přijaté 4 ţádosti o podporu 

s poţadavkem na 424,8 milionu Kč.  

 

Od roku 2008 se jiţ plně rozjela aktivita k poskytování dotací. Bylo vyhlášeno 26 

výzev a přijato 420 ţádostí v celkové hodnotě 7,249 miliard Kč. V témţe roce bylo podepsáno 

42 smluv o celkové alokaci 2 292,5 milionu Kč. Ke konci roku 2008 bylo proplaceno 10,08% 

alokace roku 2007 a schváleny byly projekty z 79% alokace pro rok 2007. V témţe roce nebyl 

ukončen ţádný projekt financovaný z ROP MS.  
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V roce 2009 bylo vyhlášeno 28 výzev a přijato 360 ţádostí v celkové hodnotě 9,426 

miliard Kč. Celkově bylo podepsáno a schváleno 166 ţádostí v celkové hodnotě 2,3 miliard. 

Kč. V roce 2009 bylo proplaceno 1,7 miliard Kč a certifikováno bylo cca 835,4 mil. Kč.  

 

V průběhu roku 2010 bylo vyhlášeno 28 výzev a ţadatelé podali 227 ţádostí v celkové 

výši 8,4 miliardy Kč. Řídící orgán přijal 170 smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 3,9 miliard 

Kč. Na účty příjemců bylo proplaceno celkem 3,2 miliard Kč. Objem certifikovaných výdajů 

dosáhl v roce 2010 2,9 miliard Kč.  

 

V průběhu roku 2011 bylo podáno na řídící orgán celkem 97 ţádostí o dotace v 

celkové výši 2,7 miliard Kč. S příjemci bylo podepsáno celkem 173 smluv o poskytnutí 

dotace v hodnotě 5,3 miliard Kč. V roce 2011 bylo příjemcům proplaceno 3,0 miliard Kč. 

Objem certifikovaných výdajů se v roce 2011 zvýšil o 2,7 miliardy Kč. 

 

Obrázek č. 3.2: Vývoj finančních prostředků poţadovaných, vázaných smlouvou a 

proplacených u ROP MS v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zprávy; vlastní zpracování 
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3.1.5 Aktuální stav čerpání dotací ROP Moravskoslezsko 

 

Od počátku programového období k prosinci 2011 bylo na řídící orgán ROP 

Moravskoslezsko celkově podáno 1 241 ţádostí v hodnotě 30 miliard Kč.  564 smluv bylo 

schváleno a podepsáno, velikost schválené dotace činní 14,7 miliard Kč - 67,9 % z celkové 

alokace. Rozdíl mezi celkovou moţnou alokací a mezi celkovou výší doposud proplacených 

prostředků je tak 6,9 miliard Kč. Ovšem 112 ţádostí v hodnotě 4,2 miliardy Kč se nachází ve 

schvalovacím procesu. Nejvíce ţádostí jsou podány v rámci prioritní osy 4, kde bylo přijato 

34,7 % ze všech podaných ţádostí. Ze schvalovacího procesu bylo celkově vyřazeno 565 

ţádostí (45,5 % všech podaných ţádostí) v celkové hodnotě 10,5 miliardy Kč.  

 

Tabulka č. 3.2: Stav projektových ţádostí ROP MS od počátku období k prosinci 2011 

Prioritní 

osa 

Podané 

ţádosti 

Ţádosti 

vyřazené 

Ţádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Schválené 

ţádosti 

Ukončené 

projekty 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

Počet V mil. 

Kč 

1 116 9 381 30 507 29 2 109 57 6 324 25 2 011 

2 424 8 315 178 4 064 52 768 194 3 404 104 1 290 

3 254 6 335 95 2 116 26 1 307 133 2 922 65 1 383 

4 431 5 330 262 3 800 5 61 164 1 457 134 1 122 

5 16 591 0 0 0 0 16 573 11 378 

Celkem 1241 29 951 565 10 487 112 4 245 564 14 679 339 6 184 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 

 

Tabulka č. 3.3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP MS od počátku 

období k prosinci 2011 

Prioritní osa Podané ţádosti Schválené 

prostředky 

Proplacené prostředky 

Alokace v % Alokace v % V mil. Kč Alokace v % 

1 106,8 72,0 2 806 32,0 

2 151,7 62,1 1 766 32,2 

3 123,4 56,9 1 734 33,8 

4 356,1 97,4 1 119 74,7 

5 81,3 78,8 443 61,0 

Celkem 138,5 67,9 7 867 36,4 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 
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Čerpání ve vztahu k prioritním osám ROP MS 

 

Prioritní osa 1 ROP MS - zaměřena na regionální infrastrukturu a dostupnost. 

Finanční prostředky vázané podepsanou smlouvou jsou na 72% alokace osy.  Nejvíce 

prostředků bylo vydáno na aktivity zaměřených na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. 

třídy a pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Pod průměrem jsou aktivity 

podporující výstavbu nových cyklostezek. 

 

Prioritní osa 2 ROP MS se zaměřuje na podporu prosperity regionu. Plnění se k roku 

2011 pohybuje okolo 62% z celkové alokace.  Naplňování stanovených cílů osy je 

nerovnoměrné. Zcela nedostatečně jsou podporované aktivity směřující k podpoře 

zdravotnictví, coţ zapříčiňuje skutečnost, ţe všechny projekty z této oblasti jsou v procesu 

hodnocení. Aktivity vykazující vyšší věcné plnění stanovených cílů, neţ je finanční čerpání, 

jsou hlavně v oblasti cestovního ruchu.  

 

Prioritní osa 3 ROP MS rozvoj měst je plněna z 56,9 % alokace osy. Naplňování osy 

lze hodnotit jako nerovnoměrné. Aktivity směřujících k regeneraci a revitalizaci objektů 

určených ke vzdělávání, nevyuţívaných nebo zanedbaných městských areálů a celkové 

regeneraci a revitalizaci městského území svou mírou převyšují věcné plnění PO. Aktivity, 

které byly zatím podpořeny jen minimálně, jsou zaměřené zejména na regeneraci a 

revitalizaci objektů pro sociální a zdravotní péči a objektů zájmové a volnočasové povahy.  

 

Prioritní osa 4 ROP MS zaměřena na rozvoj venkova, vykazuje nejvyšší finanční 

prostředky vázané smlouvou, a to ve výši 97,4 % celkové alokace osy.  Věcné závazky 

příjemců jiţ nyní předznamenávají budoucí překročení stanovených cílů osy. Věcné plnění 

předchází finanční čerpání, a to především v aktivitách zaměřených na regeneraci a 

revitalizaci venkovského území. 

 

Prioritní osa 5 ROP MS zaměřená na technickou pomoc, smluvně váţe 78,8% celkové 

finanční alokace osy. Aktivity vedoucí k naplňování cílů osy jsou na úrovni stanovených 

cílových hodnot anebo tyto hodnoty jiţ překračují.  
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Obrázek č. 3.3: Počet ţádostí u jednotlivých PO k prosinci 2011 

 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 

 

Obrázek č. 3.4: Stav ţádostí u jednotlivých PO k prosinci 2011 

 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 

 

Z obrázku č. 3.3 a 3.4 vyplývá, ţe nejvíce ţádostí bylo podáno v rámci PO 4 a 2, kde bylo 

také nejvíce schválených ţádostí. Ovšem úspěšnost ţádostí u těchto PO je nejniţší a to 46% u 

PO 2 a 38% u PO 4.  Naproti tomu u PO 5 bylo podáno nejméně ţádostí, ale úspěšnost 

dosahuje 100%. Co do objemu finančních prostředků nejvíce dotací je poţadováno a 

proplaceno v rámci PO 1 a 2. Nejmenší úspěšnost v poţadované a podepsané částce mají 
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projekty v rámci PO 4 a to 27% z poţadované sumy a PO 4 – 40%. Nejúspěšněji získávají 

dotace z PO 5, téměř 100% z poţadované částky a z PO 1 – 67%.  
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4 Vyuţití fondů EU v obci Kunín 
 

Obec Kunín se nachází v regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, okres Nový Jičín. 

Rozkládá se na obou březích řeky Jičínky. Obec spadá do CHKO Poodří. Katastrální výměra 

činní 1 732 ha. Obec byla zaloţena roku 1370. K roku 2011 zde ţije 1 898 obyvatel, počet 

obyvatel zůstává dlouhodobě téměř konstantní.  Průměrný věk obyvatel činí 37,3 let. V obci 

je obydleno 885 domů a bytových jednotek.  

 

Obec je řízena starostkou, místostarostou, patnáctičlenným zastupitelstvem, 

pětičlennou radou obce, v obci jsou dále zřízeny komise pro školství, tělovýchovu, kulturu a 

sociální záleţitosti. Kunín není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem. 

V rámci vyuţití dotací z Evropské Unie, můţe obec vyuţívat finančních prostředků v rámci 

cíle: Konvergence. V obci jsou vyuţity prostředky jak z tematických operačních programů, 

tak z regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

4.1 Finanční analýza obce 
 

Obec hospodaří podle rozpočtu, který schvaluje Rada obce. Rozpočety obce Kunín 

jsou ve sledovaném období 2007 – 2011 sestavovány deficitně. To znamená, ţe výdaje jsou 

vyšší neţ příjmy (viz tabulka č. 4.1.). Velký podíl na deficitním rozpočtu mají od roku 2009 

výdaje na obnovu obce po povodni, kterou byla obec silně poničena. Deficit obce je převáţně 

kryt formou bankovních úvěrů. Rozpočet obce se skládá z daňových příjmů (daň z příjmů FO 

a PO, daň z nemovitosti, poplatky atd.), nedaňových příjmu (pronájmy, příjmy ze sluţeb) a 

kapitálových příjmů (dotace ze státního rozpočtu a dotace z EU). Výdaje obce jsou děleny na 

běţné (největší poloţku zaujímají výdaje na sluţby pro obyvatelstvo, místní správu, školství, 

bydlení a územní rozvoj, nakládání s odpady) a na výdaje kapitálové.  
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Tabulka 4.1: Struktura příjmů a výdajů po konsolidaci v obci Kunín v jednotlivých 

letech 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy celkem 27 515,34 26 585,16 71 332,42 90 257,44 80 689,83 

Daňové příjmy 15 105,15 16 955,18 14 679,80 16 800,48 16 127,91 

Nedaňové příjmy 2 568,03 2 558,79 11 998,85 3 208,00 5 098,15 

Kapitálové příjmy 86,05 237,50 640,05 53,75 130,35 

Přijaté transfery 9 756,11 6 833,69 44 013,72 84 114,79 59 333,42 

Výdaje celkem 29 375,98 27 883,50 74 575,63 108 185,90 86 297,89 

Běţné výdaje 11 865,66 13 976,94 29 412,34 51 874,17 14 570,45 

Kapitálové výdaje 17 510,32 13 906,56 45 163,29 70 231,32 71 727,44 

Výsledek hospodaření -1 860,64 -1 298,34 -3 243,21 -17 928,46 -5 608,07 

Zdroj: portál Ministerstva financí - UFIS, ARISweb, vlastní zpracování 

 

 

Z tabulky lze vyčíst výrazný nárůst příjmů a výdajů po roce 2009. Tento nárůst je 

způsoben reakcí na povodně, kdy několikanásobně vzrostly kapitálové příjmy a kapitálové 

výdaje. Tyto finanční příjmy a výdaje byly vyuţity na obnovu obce. Daňové příjmy jsou od 

roku 2008 téměř konstantní, mimo sníţení v roce 2009. Nedaňové příjmy obce mají rostoucí 

charakter, výrazný nárůst je zaznamenán v roce 2009, coţ je způsobeno přijatými 

neinvestičními dary v hodnotě 7 576 tisíc Kč. Běţné výdaje jsou opět ovlivněny vychýlením v 

roku 2009 a 2010. Zejména v roce 2010 je téměř čtyřnásobný nárůst, který je zapříčiněn 

zejména vybudováním civilního nouzového plánu (20 087 tisíc Kč).  

 

Obrázek č. 4.1: Znázornění příjmů, výdajů a rozpočtového schodku v obci Kunín 

v jednotlivých letech 

 
Zdroj: portály Ministerstva financí - UFIS, ARISweb, vlastní zpracování 
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4.2 Projekty realizované v obci Kunín v období 2007 - 2011 
 

Obec Kunín realizovala v programovém období 2007 – 2013 sedm projektů 

spolufinancovaných ze zdrojů EU.  Mnoţství projektů lze hodnotit jako vysoké v porovnání 

s jinými obcemi v regionu. Projekty byly realizovány v celkové hodnotě 15 855 038 Kč, 

podpora z fondů EU činila 13 730 171 Kč. Projekty byly čerpány v rámci ROP NUTS II 

Moravskoslezsko, OP Ţivotní prostředí a z Integrovaného operačního programu. Finanční 

pomoc byla poskytnuta z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudrţnost.  

 

 

V následující kapitole jsou projekty blíţe rozepsány. Podrobněji se zaměřuji na projekt 

Modernizace výuky ZŠ Kunín podporující nové výukové metody a projekt Varovný a 

výstraţný systém ochrany před povodněmi v obci Kunín, které mají největší význam pro obec 

a jeho obyvatelstvo.  

 

4.2.1 Projekty realizované v rámci ROP Moravskoslezsko 

 

V rámci ROP Moravskoslezsko byly financovány tři projekty v celkové hodnotě 

7 536 764 Kč, z fondu EU bylo obci proplaceno 6 659 636 Kč, coţ představuje 88% celkové 

částky.   

 

a) Projekt: Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové výukové metody 

Projekt spadá do ROP NUTS II Moravskoslezsko; prioritní osy 4 – Rozvoj venkova; 

oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova. Projekt byl zahájen 2. 2. 2009, ukončen 30. 9. 2010. 

Celkové výdaje na projekt činily 3 208 188 Kč, dotace z EU - 2 899 976 Kč, spolufinancování 

obce bylo 308 212 Kč.  

 

Výchozí stav a zdůvodnění projektu - výchozí situace ZŠ byla nedostačující 

v souvislosti s neexistujícím bezbariérovým přístupem. K tomu účelu byla v projektu 

navrţena instalace výtahu v budově školy a vytvoření učebny pro handicapované ţáky. 

Dalším nevyhovujícím aspektem ZŠ byly učebny, coţ výrazně ovlivňovalo kvalitu výuky 

převáţně cizích jazyků a počítačových dovedností. Obec se zároveň snaţí uspokojit rostoucí 

poptávku po kurzech anglického jazyka a informatiky pro širokou veřejnost.  

http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
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Cíl projektu - modernizace učeben a prostor Základní školy Kunín v souladu 

s moderními výukovými metodami. Projekt vytvořil podmínky pro nové vzdělávací modely, 

které budou plně vyuţívat nové metody vzdělávaní ţáků. Zároveň si klade za cíl rozšíření 

vzdělávacích moţností pro širokou veřejnost a přístup pro handicapované obyvatele. 

Specifické cíle obce kladené na projekt - zkvalitnění infrastruktury pro vzdělání, které 

vyhovuje moderním metodám výuky; vybudování nekonfliktního, bezpečného a 

nediskriminačního prostředí;  podpora komunikační role ZŠ, která bude vyuţívána pro 

volnočasové aktivity dětí i široké veřejnosti.  

 

Cílová skupina obyvatel projektu - převáţně ţáci MŠ a ZŠ a dále široká veřejnost, pro 

kterou budou pořádány různé kurzy.  

 

Realizace projektu - vybudování výtahu uvnitř budovy ZŠ; modernizace učeben, coţ 

obnáší technické zhodnocení podlah, modernizace datových instalací, výmalba; pořízení 

vybavení v rámci modernizace výuky, zejména vybudování multimediální učebny, jazykové 

učebny, počítačové a přírodovědné učebny.  

 

Přínos projektu – celkové přínosy projektu jsou jak pro ţáky a širokou veřejnost, tak 

pro školu a obec. Přínosem pro ţáky je zkvalitnění výuky a vyuţití nových moţností výuky, 

zejména v oblastech vzdělání cizích jazyků a informatiky, na jejich kvalitu a úroveň jsou 

v současné době kladeny vysoké nároky. Tyto moţnosti můţe škola nyní vyuţít i pro rozšíření 

a zkvalitnění vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost, coţ vede k podpoře celoţivotního 

vzdělání občanů. Zároveň vytvoření bezbariérového přístupu umoţňuje rozšířit výuku na 

handicapované občany. Toho mohou vyuţít nejen občané obce, ale vzhledem k absenci 

bezbariérového přístupu v jiných školních zařízeních i obyvatelé okresu. Přínosy pro školu a 

obec jsou zejména v oblasti zajištění si dostatečného počtu ţáku navštěvujících základní školu 

a tím mnoţství financí na její provoz. Navýšení výnosů přináší také rozšíření kurzů pro 

širokou veřejnost. Kvalitní školní zařízení obecně zlepšuje pozici obce v regionu. 

 

 

b) Projekt: Stavební úpravy zámku Kunín po povodních - příjezdová komunikace 

Projekt spadá do ROP NUTS II Moravskoslezsko; prioritní osy 1 – Regionální 

infrastruktura a dostupnost; oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční a dopravní 

infrastruktury. Místo realizace projektu je obec Kunín. Projekt byl zahájen 23. 6. 2011, 
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ukončen 30. 9. 2011. Výdaje na projekt činily 1 061 142 Kč, dotace z EU - 981 556 Kč, 

z rozpočtu obce - 79 586 Kč.  

 

Cíl projektu - výstavba příjezdové komunikace k zámku Kunín v rozsahu 355,5m2. 

Dílčím cílem projektu byla příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních 

prací.  

 

Realizace projektu - realizace zemních prací (odkopávky, hloubení, zaloţení trávníku, 

zhutnění), a v realizaci komunikace (kladení dlaţby, osázení krajnice u komunikace).  

 

Přínos projektu – tento projekt je přínosný pro obec samotnou, občany a turisty. 

Zámek, jakoţto vyhledávaný turistický cíl v regionu, má zásadní význam pro výnos obce 

z cestovního ruchu. Příjezdová komunikace byla při povodni silně poničena a znesnadňovala 

vstup do objektu. Realizace projektu umoţnila snadnou a bezpečnou dostupnost této památky, 

čehoţ vyuţívají zejména turisté, ale i občané obce. Projekt zvýšil estetičnost celého 

zámeckého areálu.  

 

 

c) Projekt: Výstavba komunikace v Kuníně  

Projekt spadá do ROP NUTS II Moravskoslezsko; prioritní osy 1 – Regionální 

infrastruktura a dostupnost; oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční a dopravní 

infrastruktury. Místo realizace projektu je obec Kunín. Datum zahájení projektu - 3. 7. 2009, 

ukončení projektu 28. 6. 2010. Celkové výdaje činily 3 267 434 Kč, dotace z EU 2 778 104 

Kč, z veřejných rozpočtů 244 201 Kč, z rozpočtu obce 245 129 Kč.  

 

Cíl projektu - zkvalitnění veřejné infrastruktury v obci Kunín.  

 

Realizace projektu -  vybudování místní komunikace a další veřejné infrastruktury 

(dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) k nově postaveným povodňovým domům. 

 

Přínos projektu – projekt je přínosný zejména pro obyvatele nově postavených 

„povodňových“ domků (9 rodinných domů, 12 bytových jednotek), jelikoţ umoţnil přistup 

k těmto stavbám. Vybudování dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, nového vodovodního 

řádu, plynovodu a přívodu elektrického vedení má pozitivní dopady na kvalitu ţivota v obci.  
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4.2.2 Projekty realizované v rámci tematických operačních programů  

 

1) Operační program Ţivotní prostředí 

OP Ţivotní prostředí se zaměřuje na zvyšování kvality a udrţitelný rozvoj ţivotního 

prostředí, spadá do cíle: Konvergence. Program ochrany ŢP vznikl pod Ministerstvem 

ţivotního prostředí, za spolupráce se Státním fondem ţivotního prostředí. Řídícím orgánem 

OP je MŢP. V období 2007 – 2013 bylo na tuto oblast vyčleněno 4 918, 0 milionu EUR, tedy 

18,4% všech prostředků z rozpočtu EU vymezených pro ČR. Ze zdrojů ČR byl rozpočet 

navýšen o 87 milionu EUR. Co do velikosti příspěvku se jedná o druhý největší OP. Výše 

dotací na jednotlivé projekty můţe činit aţ 90% z hodnoty projektu. Program je financován 

z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudrţnosti. V rámci programu jsou 

vymezeny tyto prioritní osy: 

- Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní – projekty zaměřené na zvýšení kvality a čistoty povrchových a podzemních 

vod, sniţování rizika povodní, dodávky pitné vody. Na PO 1 je z OP ŢP vyčleněno 

40,4 % celkových financí.  

- Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – cílem je omezování 

emisí a dalších látek znečišťující ovzduší, zlepšení kvality ovzduší. Mezi další cíle 

patří vyuţívání nových ekologicky šetrných zdrojů energie. Na PO 2 je vyčleněno 

12,9 % celkových financí OP ŢP.  

- Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie – zaměřuje se na udrţitelné 

vyuţívání zdrojů energie. Podporuje obnovitelné zdroje a posazuje úspory energie. Na 

PO 3 je vyčleněno 13,7 % celkových financí OP ŢP. 

- Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží – projekt vede k sniţování produkce odpadu, zkvalitnění 

nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí. Na PO 4 je vyčleněno 

15,8 % celkových financí OP ŢP. 

- Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik – 

projekty zaměřené na prevenci a sniţování průmyslového znečištění.  Na PO 5 je 

vyčleněno 1,2 % celkových financí OP ŢP. 

- Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny – cílem je ochrana biodiverzity 

krajiny, ochrana rostlin a ţivočichů a zachování přírodních prvků. Na PO 6 je 

vyčleněno 12,2 % celkových financí OP ŢP. 

http://www.opzp.cz/sekce/367/prioritni-osa-1/
http://www.opzp.cz/sekce/368/prioritni-osa-2/
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
http://www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/
http://www.opzp.cz/sekce/371/prioritni-osa-5/
http://www.opzp.cz/sekce/372/prioritni-osa-6/
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- Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství 

a osvětu – podporuje vznik center ekologické osvěty, pro zajištění odborných 

materiálů a budování naučných stezek. Na PO 7 je vyčleněno 0,9 % celkových financí 

OP ŢP. 

- Prioritní osa 8 – Technická pomoc -  financuje  přípravu, realizaci, monitorování a 

kontrolu OP. Na PO 8 je vyčleněno 2,9 % celkových financí OP ŢP. 

 

 

Tabulka č. 4.2: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP ŢP od počátku období 

k prosinci 2011 

Prioritní osa Podané ţádosti Schválené projekty Proplacené prostředky 

V mil. Kč V % V mil. Kč V % V mil. Kč V % 

1 78 370 129,3 15 061 24,8 11 162 18,4 

2 15 119 78,2 677 3,5 438 2,3 

3 35 028 170,2 9 325 45,3 8 252 40,1 

4 29 619 125,0 7 151 30,2 6 454 27,2 

5 1 414 76,6 412 22,3 255 13,8 

6 23 625 129,3 5 627 30,8 4 195 23,0 

7 2 514 194,3 534 41,2 227 17,5 

8 1 378 31,6 1 057 24,2 736 16,9 

Celkem 187 069 124,7 39 842 26,6 31 721 21,1 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 

 

V rámci OP ŢP byly v obci Kunín realizované tři projekty. Celková finanční hodnota 

projektu činila 8 249 734 Kč, z fondu EU bylo hrazeno 7 012 275 Kč, coţ představuje 85% 

z celkové hodnoty.  

 

 

 

a) Projekt: Varovný a výstraţný systém ochrany před povodněmi v obci Kunín 

Projekt spadá do OP Ţivotní prostředí; prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a sniţování rizika povodní; oblast podpory 1.3 – Omezení rizika povodní. 

Místo realizace projektu je obec Kunín. Datum zahájení projektu - 9. 11. 2009, ukončení 

projektu - 1. 1. 2011. Celkové výdaje projektu 2 968 366 Kč, dotace z EU 2 523 112 Kč, 

dotace SFŢP 148 418 Kč, spoluúčast obce 296 837 Kč.   

 

Výchozí stav a zdůvodnění projektu - v návaznosti na 24. června 2009, kdy zasáhla 

obec Kunín povodeň, která způsobila velké škody na majetku obce a občanů, vznikla snaha 

předejít v budoucnu tak rozsáhlým škodám. V obci nebyl vybudován provozuschopný systém 

http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/
http://www.opzp.cz/sekce/373/prioritni-osa-7/
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obecního rozhlasu, nebylo tedy moţné jakkoli varovat obyvatele obce před povodní. 

Významným způsobem minimalizace škod při povodni je vybudování varovného a 

informačního systému obyvatel VISO. VISO splňuje poţadavky na ochranu občanů a 

majetku. V rámci projektu je tvorba digitálního povodňového plánu, který má slouţit 

k podávání včasných a aktuálních informací o povodňové situaci. DPP má zásadní vliv na 

řízení ochrany.  

 

Cíl projektu – zabránit škodám při povodni na majetku obce a občanů. Dojde 

k výraznému zlepšení preventivní protipovodňové ochrany. 

 

Realizace projektu - zajistit základní ozvučení povodňové oblasti obce 

prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce vodní hladiny pro včasné 

varování obyvatel před povodní. Součástí projektu je vybudování digitálního povodňového 

plánu, který bude napojen na digitální plán ČR a Povodňový informační systém.  

 

Přínos projektu – projekt má klíčový význam jak pro obec, tak pro jeho občany. 

V návaznosti na povodeň z roku 2009, kdy kvůli nedostatečnému informování o moţném 

nebezpečí byly přímo ohroţeny ţivoty desítky občanů. V průběhu povodně došlo k poničení 

rozhlasové sítě a ke kolapsu mobilní sítě. Občané se tak ocitli zcela bez informací o pomoci a 

mnozí z nich přišli o veškeré prostředky. Zásadní přínos je tedy zejména v oblasti zvýšení 

bezpečnosti obce. Výstup projektu umoţňuje varování občanů při moţném povodňovém 

nebezpečí. Včasné varování chrání ţivoty občanů, kdy se mohou v dostatečném předstihu 

evakuovat. Zároveň včasné informace o nebezpečí významně sniţují škody na majetku 

občanů. Obec díky realizaci prostředků můţe v době ohroţení provádět včasné bezpečnostní 

opatření, která vedou ke zmírňování škod.  

 

 

 

b) Projekt: ZŠ Kunín - sníţení spotřeby energie 

Projekt ZŠ Kunín – sníţení spotřeby energie vychází z OP Ţivotní prostředí; prioritní 

osy 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie; oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie 

s vyuţitím odpadního tepla. Místo realizace projektu je obec Kunín. Projekt byl zahájen 15. 1. 

2009, ukončen 16. 7. 2009. Výdaje na projekt se rovnají 4 186 435 Kč, přijaté dotace z EU 

činily 3 558 470 Kč, dotace ze státního fondu ŢP 209 321 Kč, spoluúčast obce 418 644.   

 

http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
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Cíl projektu -  výrazné sníţení spotřeby fosilních paliv na vytápění. Výsledná 

realizace projektu přinesla úsporu 906,4 GJ/rok a v rámci sníţení spotřeby paliv došlo ke 

sníţení emisí o 50,360 t CO2/rok. 

 

Realizace projektu - v rámci oprav bude realizováno zateplení obvodových konstrukcí 

a střechy objektu, výměna oken. 

 

Přínos projektu – projekt má pozitivní dopad na ţivotní prostředí, kdy došlo ke 

sníţení emisí o 50,360 t CO2/rok, coţ má pozitivní vliv na kvalitu ţivota občanů. V lokalitě 

došlo ke sníţení spotřeby fosilních paliv a ke sníţení výdajů na provoz školy. Oprava budovy 

školy má vliv na její ţivotnost a estetický vzhled.    

 

 

c) Projekt: MŠ Kunín - sníţení spotřeby energie  

Projekt ZŠ Kunín – sníţení spotřeby energie vychází z OP Ţivotní prostředí; prioritní 

osy 3 - Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie; oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie 

s vyuţitím odpadního tepla. Místo realizace projektu je obec Kunín. K zahájení projektu došlo 

15. 10. 2008, projekt byl ukončen 30. 6. 2009. Vynaloţené výdaje na projekt činily 1 094 933 

Kč, z fondů EU bylo hrazeno 930 693 Kč, spolufinancování ze SFŢP činilo 54 747 Kč, obec 

hradila ze svého rozpočtu 109 493 Kč. 

 

Cíl projektu - zlepšení energetických vlastností obálky budovy. Výsledná realizace 

projektu přinesla úsporu 104,5 GJ/rok a v rámci sníţení spotřeby paliv došlo ke sníţení emisí 

o 5,8 t CO2/rok.  

 

Realizace projektu - zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a výměna dveří.   

 

Přínos projektu – projekt má pozitivní dopad na ţivotní prostředí, kdy došlo ke 

sníţení emisí o 5,8 t CO2/rok, coţ má pozitivní vliv na kvalitu ţivota občanů. V lokalitě došlo 

ke sníţení spotřeby fosilních paliv a ke sníţení výdajů na provoz školy. Oprava budovy 

školky má vliv na její ţivotnost a estetický vzhled.   

 

 

http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/
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2) Integrovaný operační program 

IOP vznikl k řešení společných regionálních problémů v oblasti veřejné správy, územního 

rozvoje, informačních technologií, sociálních sluţeb atd. Cílem Integrovaného OP je podpořit 

socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu ţivota občanů ČR. IOP vznikl pod záštitou 

Ministerstva pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem OP. Celkově bylo pro tento cíl 

vyčleněno 1 553,0 milionu EUR z cíle Konvergence, z cíle Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 29,4 milionu EUR. Integrovaný OP je financován z ERDF. Výše příspěvku 

dosahuje maximálně 85% ceny projektu. Prioritní osy:  

- Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy - na PO 1 je vyčleněno 21,1 % 

celkových financí IOP. 

- Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - na PO 2 je vyčleněno 10,8 

% celkových financí IOP. 

- Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - na PO 3 je 

vyčleněno 34,4 % celkových financí IOP. 

- Prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu - na PO 4 je vyčleněno 4,1 % 

celkových financí IOP.  

- Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje - na PO 5 je vyčleněno 26,6 % 

celkových financí IOP.   

- Prioritní osa 6 – Technická pomoc - na PO 6 je vyčleněno 2,8 % celkových financí 

IOP. 

 

Tabulka č. 4.3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IOP od počátku období 

k prosinci 2011 

Prioritní osa Podané ţádosti Schválené projekty Proplacené prostředky 

V mil. Kč V % V mil. Kč V % V mil. Kč V % 

1 11 570 114,5 9 175 90,8 1 785 17,7 

2 5 466 105,2 4 645 89,4 494 9,5 

3 15 479 93,6 9 594 58,0 3 623 21,9 

4 2 975 150,4 808 40,9 202 10,2 

5 19 847 156,0 9 383 73,8 2 750 21,6 

6 1 392 100,6 1 225 88,4 368 26,5 

Celkem 56 730 118,4 34 829 72,7 9 221 19,2 

Zdroj: Fondy EU - měsíční monitorovací zpráva, 2011 
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V rámci IOP byl v obci Kunín realizován jeden projekt. Celková finanční hodnota projektu 

činila 68 540 Kč, z fondu EU bylo hrazeno 58 259 Kč, coţ představuje 85% z celkové 

hodnoty.  

 

 

 

a) Projekt: Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) 

Projekt vychází z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 - Zavádění ICT 

v územní veřejné správě; oblast podpory - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Místo 

realizace projektu je obec Kunín. Projekt byl zahájen 24. 8. 2009, k ukončení projektu došlo 

26. 10. 2009. Hodnota projektu činila 68 540 Kč, financování z EU odpovídalo 58 259 Kč, 

spoluúčast obce je rovna 10 281 Kč.  

 

Cíl projektu - rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných sluţeb nejširší veřejnosti 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – místní pracoviště Czech POINT.  

 

Realizace projektu - nákup výpočetní techniky a sluţeb.  

 

Přínos projektu – vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu sluţeb 

elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy.  
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4.3 Moţnosti dalšího vyuţití dotací v obci Kunín 
 

V následující kapitole byla provedena SWOT analýzu obce Kunín v souvislosti 

s dalším moţným vyuţitím dotací ze strukturálních fondů.  

 

Tabulka č. 4.4: SWOT analýzy obce Kunín ve vztahu k dotacím z EU 

Silné stránky 

- Památky 

- Poloha obce 

- Vedení obce 

- Úspěšné projekty 

 

Slabé stránky  

- Časová náročnost přípravy dokumentace 

- Spolufinancování, předfinancování projektů 

- Partnerství 

- Kapacita operačních programů 

Příleţitosti 

- Zámek 

- CHKO Poodří 

- Rozvoj podnikání v obci 

- Základní škola 

 

Hrozby 

- Přírodní katastrofy 

- Nové programové období 

- Volby do obecního zastupitelstva 

- Ţivotní prostředí 

- Dotační politika 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Silné stránky 

- Památky – v obci se nachází několik významných památek, na které byly v rámci 

současného i minulého programového období dotace úspěšně čerpány. Lze tedy 

usuzovat, ţe i v případě budoucích potřeb údrţby a rekonstrukce památek, by se 

mohlo vyuţít spolufinancování z fondů. Existence zámku v obci má stěţejní význam 

pro pořádání významných kulturních akcí a zároveň je hlavním cílem turistů.   

- Poloha obce – obec se nachází 4 kilometry od okresního města Nový Jičín. Přes celou 

obec prochází silnice, která okresní město napojuje na dálnici D1. Kvalita silnic je 

tedy významná pro široký okruh obyvatel okresu, čehoţ obec můţe vyuţít v rámci 

ţádosti na opravu komunikací. Zároveň, obec spadá do CHKO Poodří, coţ vytváří 

podporu pro projekty zaměřené na ochranu ţivotního prostředí.   

- Vedení obce – úspěšnost projektu je závislá na vzdělaném a kvalitním vedení obce. 

V rámci dřívějších úspěšných projektů a čerpání dotací se vedení obce ukazuje jako 

významný pozitivní činitel v čerpání dotací.  
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- Úspěšné projekty – tato silná stránka úzce souvisí s vedením obce. V obci byly 

úspěšně čerpány dotace jak v programovém období 2004-2006, tak v 2007-2013. Tyto 

pozitivní zkušenosti mají motivační význam pro podávání dalších ţádostí.  

 

b) Slabé stránky 

- Časová náročnost přípravy dokumentace – vypracování a vedení projektu je spojeno 

s velkým mnoţstvím příprav a dokumentace. Ty jsou náročné jednak časově, jednak 

administrativně. Dokumenty v obci vypracovává paní starostka, pro kterou je tato 

činnost v rámci plnění jiných povinnosti časově náročná.  

- Spolufinancování, předfinancování projektů – projekty musí být částečně hrazeny 

z vlastních zdrojů. Výsledek hospodaření obce je dlouhodobě deficitní a obec si musí 

na krytí deficitu peníze půjčovat a zadluţuje se. Nedostatek financí v obci tak vede 

k omezování výdajů a tím i k sniţování moţnosti vytváření nových projektů. Nelze 

realizovat finančně náročnější projekty.  

- Partnerství – obec všechny své dosavadní projekty vykonávala samostatně, bez 

spolupráce s jinými obcemi. V rámci potenciálu CHKO Poodří a spolupráce mezi 

obcemi by mohly vznikat rozsáhlejší projekty.  

- Kapacita operačních programů – obec spadá v rámci ROP Moravskoslezsko do 

prioritní osy 4 - Rozvoj venkova. V rámci této prioritní osy bylo podáno nejvíce 

ţádostí a finance jsou jiţ z 97% rozděleny.  

 

c) Příleţitosti 

- Zámek – kulturní ţivot v obci a propagace obce je z velké části spojena s kunínský 

zámkem. Lze tedy očekávat, ţe projekty spojené s touto památkou by mohly být i 

v budoucnu úspěšné.  

- CHKO Poodří – CHKO Poodří vytváří potenciál pro vytváření projektů spojených 

s rozvojem turismu, vytváření cyklostezek, projektů spojených s ochranou krajiny.  

- Rozvoj podnikání v obci – díky přímému napojení na dálnici D1 a poloze obce 

v blízkosti okresního města, má obec vhodné podmínky pro rozvoj podnikání. To 

přináší více pracovních příleţitostí a v neposlední řadě více peněz do obecního 

rozpočtu. Vyšší výnos z daní lze vyuţít k rozvoji obce.   

- Základní škola – mezi úspěšné projekty patří: Modernizace výuky ZŠ v Kuníně 

podporující nové výukové metody. Díky tomuto projektu se stala základní škola 

významným vzdělávacím zařízením, které mohou vyuţívat i handicapované děti. Tato 
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skutečnost můţe pomoci při plánovaném projektu obnovy a rekonstrukce školního 

hřiště, které je součástí areálu školy.   

 

d) Hrozby 

- Přírodní katastrofy – velká část obce se nachází v záplavovém území. Při povodní 

2009 byly škody na obecním majetku vyčísleny na 111 milionu Kč. Následné opravy 

mají významný vliv na rozpočet obce. Došlo k výraznému zadluţení obec, coţ 

ovlivňuje další aktivity obce. Zároveň došlo k poškození jiţ realizovaných projektů 

(poničený zámek).  

- Nové programové období – současné programové období končí v roce 2013. 

Podmínky a programy v novém období nejsou ještě upřesněny. Není tedy jisté, na jaké 

OP bude mít obec nárok, splní-li obec podmínky pro získání dotací, případně jaké 

bude rozdělení financí v rámci jednotlivých OP.  

- Volby do obecního zastupitelstva – aktivní politika v získávání prostředků z EU je 

v současné době realizovaná paní starostkou. V případě jiných volebních výsledků v 

dalším volebním období není zaručen stejně aktivní přístup k čerpání dotací. 

- Životní prostředí – celou obcí prochází přípojná silnice k dálnici D1, která je 

dlouhodobě dopravně přetíţena. Má velký vliv na ţivotní prostředí v obci i na kvalitu 

ţivota. Ze stran občanů vzniká tlak k řešení stávající situace. Výdaje spojené s tímto 

problémem mohou obec ovlivnit v souvislosti s financováním jiných projektů. 

Zároveň můţe hrozit migrace obyvatel.  

- Dotační politika – v současné době dochází k pozastavení financování některých OP 

ze strany EU v souvislosti se špatnou dotační politikou ze strany ČR. Tato nejistota 

vyplácení prostředků negativně ovlivňuje ţadatele o dotaci.  

 

4.4 Celkové zhodnocení realizovaných projektů  
 

Projekty realizované v obci Kunín lze rozdělit kromě zařazení do jednotlivých 

operačních programů, také podle důvodu jejich realizace. V obci bylo v období 2007 – 2011 

realizováno sedm úspěšných projektů. Čtyři projekty byly realizovány na základě 

dlouhodobého plánování rozvoje obce. Zbylé tři projekty (Výstavba komunikace v Kuníně, 

Stavební úpravy zámku Kunín po povodních - příjezdová komunikace, Varovný a výstraţný 

systém ochrany před povodněmi v obci Kunín) byly realizovány z důvodu akutní potřeby, 
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jako reakce na povodňovou událost. Realizace projektů má pozitivní dopad na rozvoj obce a 

na zvýšení atraktivnosti obce pro občany a návštěvníky. Finanční shrnutí jednotlivých 

projektů v rámci OP je znázorněno v tabulce č. 4.5.   

 

Projekty zaměřené na zateplení budov ovlivňují pozitivně ţivotní prostředí v obci a 

kvalitu ţivota. Do budoucna se plánuje ještě zateplení budovy obecního úřadu. V oblasti 

zlepšení kvality ţivotního prostředí v obci bych navrhovala projekt, který by vedl 

k vybudování silničního obchvatu. Příjezdová cesta k dálnici D1, které prochází přes celou 

obec, se vyznačuje hustým provozem. S tím jsou spojena negativa jako zátěţ pro ţivotní 

prostředí, hluk, otřesy, prach, sníţení bezpečnosti v obci. Výskyt této silnice hodnotím jako 

největší negativum pro ţivot v obci. Realizace projektu je ovšem velmi finančně náročná a 

obec by nebyla schopna projekt financovat. Řešením můţe být partnerství s dalšími, stejně 

postiţenými obcemi.  

 

Velmi pozitivně hodnotím projekt Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové 

výukové metody, který reaguje na současné potřeby výuky nejen ţáků, ale stále se více 

rozvíjející potřeby výuky občanů. Jiţ delší dobu se okres Nový Jičín potýká s velkou 

nezaměstnaností, rozšíření vzdělání zvyšuje šance na uplatnění občanů. Podmínky pro 

kvalitní vzdělání pro všechny věkové skupiny jsou výrazným aspektem zvyšující úroveň 

v obci. V obecním plánu se i nadále počítá s dalším rozvojem školního areálu. Plánuje se 

projekt zaměřený na rekonstrukci školního hřiště.  

 

Projekty vzniklé na základě reakce na povodeň mají vliv zejména na bezpečnost a 

kvalitu ţivota v obci. Projekt Varovný a výstraţný systém ochrany před povodněmi v obci 

Kunín povaţuji, vzhledem k stále častějším výskytům povodní, za nezbytný. Projekty 

související s opravou a výstavbou komunikací jsou přínosné z hlediska kvality ţivota obyvatel 

a v souvislosti s rozvojem obce.  

 

Tabulka č. 4.5: Finanční shrnutí dotací v obci Kunín v rámci jednotlivých OP 

OP Dotace v obci Kč % z celkové částky OP 

ROP Moravskoslezsko 6 659 636 0,031 

OP Ţivotní prostředí 7 012 275 0,0047 

Integrovaný OP 58 259 0,00012 

Zdroj: Fondy EU, vlastní zpracování 
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5  Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit přínos projektů realizovaných v obci Kunín 

v letech 2007 – 2011, které byly spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Cíl práce 

vychází z hypotézy - strukturální fondy EU jsou významným nástrojem pomoci územně 

samosprávných celků a jejich vyuţívání přispívá k sociálně-ekonomickému rozvoji obcí.  

 

K naplnění cíle bylo potřeba seznámit se s pojmy regionální a strukturální politika. 

S cíly a nástroji těchto politik a vymezit operační programy uplatňované v ČR. To bylo 

předmětem první kapitoly práce. Druhá kapitola se podrobně věnovala regionálnímu 

operačnímu programu Moravskoslezsko, z jehoţ financí bylo podporováno několik projektů 

v obci. V kapitole věnované realizovaným projektům v obci Kunín, byly popsány jednotlivé 

projekty včetně hodnocení přínosu pro obec. Pomocí SWOT analýzy byly vymezeny silné a 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby obce ve vztahu k dalším moţnostem čerpání dotací ze 

strukturálních fondů.  

 

První část hypotézy, ţe strukturální fondy EU jsou významným nástrojem pomoci 

územně samosprávných celků, byla prací potvrzena. Během let 2007 – 2011 bylo v obci 

realizováno sedm projektů v celkové finanční hodnotě 15 855 038 Kč, velikost dotací celkem 

činila 13 730 171 Kč. Míra spolufinancování projektů ze zdrojů EU je rovna 86% z celkové 

částky. Z celkové sumy dotací přidělených pro ČR tato částka představuje  0,0017%. 

 

Druhá část této hypotézy: vyuţívání dotací z fondů EU přispívá k sociálně-

ekonomickému rozvoji obce, se nepodařilo plně prokázat. Všechny projekty mají pozitivní 

dopad na kvalitu ţivota v obci. V obci došlo k podpoře vzdělávání ţáků i občanů, ke zvýšení 

bezpečnosti a ochraně obyvatel, ke sníţení znečištění ţivotního prostředí, díky budování cest 

se zlepšila dopravní obsluţnost obce. Sociální aspekt rozvoje bych proto hodnotila jako 

naplněný. Ve vztahu k ekonomickému rozvoji obce nelze v současné době plně prokázat, do 

jaké míry byly projekty úspěšné. Ekonomickou úspěšnost projektu modernizace výuky ZŠ lze 

vyhodnotit v průběhu několika let, podle počtů zapsaných ţáků a zisku z kurzů pro obyvatele. 

Projekty zaměřené na zateplení budov mají prokazatelný vliv na sníţení paliv, tedy na sníţení 

výdajů. Úspěšnost projektu rekonstrukce příjezdové cesty k zámku lze také odvodit aţ 

v delším časovém horizontu, podle návštěvnosti památky. Ekonomický význam projektu 
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varovný a výstraţný systém ochrany před povodněmi lze prokázat teprve při výskytu povodní 

a následném vyhodnocení moţných a skutečných škod.  

 

Celkově hodnotím čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů obcí Kunín 

jako přínosné. Obec tak získala moţnost realizovat projekty, které by bez pomoci z EU 

vzhledem k rozpočtu obce, byly těţko realizovatelné. Podle mého názoru dotace byly vyuţity 

účelně. Celkové zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu lze vyhodnotit teprve 

v průběhu několika let.  
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Seznam zkratek a symbolů 

 

AO   Auditní orgán 

CF   Kohezní fond 

ČR   Česká Republika 

ČSU   Česká statistický úřad 

DPP   Digitální povodňový plán 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EFF    Evropský rybářský fond 

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje 

ES   Evropské společenství 

ESF   Evropský sociální fond  

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

ICT  Informační a komunikační technologie 

            IOP   Integrovaný operační program 

JASPERS  Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - Společná pomoc 

při podpoře projektů v evropských regionech 

JESSICA  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Společná 

evropská podpora pro udrţitelné investice v městských oblastech 

LAU    Local administrative units – lokální územní statistická jednotka 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MS   Moravskoslezsko 

MV   Monitorovací výbor 

MŠ   Mateřská škola 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Nomenclature des Unités Territoriales Statistique – regionální územní 

statistická jednotka 

OP   Operační program 

PCO   Platební a certifikační orgán 

PO   Prioritní osa 

ROP   Regionální operační program 
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RR   Regionální rada 

SFŢP   Státní fond ţivotního prostředí 

SOZS   Strategické obecné zásady společenství 

SWOT  Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb  

VISO   Varovný a informační systém obyvatel 

ZŠ   Základní škola 

ŢP   Ţivotní prostředí 
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Příloha č. 1: Počty ekonomických subjektů v okresech Moravskoslezského kraje podle 
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Příloha č. 1: Počty ekonomických subjektů v okresech Moravskoslezského kraje podle 

zaměření činnosti 
Obor MS kraj Bruntál  Frýdek-

Místek 

Karviná Nový 

Jičín 

Opava  Ostrava 

Celkem v kraji 241 103 19 215 39 540 42 057 29 517 35 831 74 943 

Velkoobchod, maloobchod; 

údrţba motorových vozidel 
68 083 4 282 11 245 13 502 7 803 9 719 21 532 

Průmysl 30 535 2 667 5 268 4 586 4 538 5 415 8 061 

Profesní, vědecké a 

technické činnosti 
30 224 2 040 4 424 5 344 2 961 3 778 11 677 

Zpracovatelský průmysl 29 225 2 533 5 107 4 342 4 384 5 256 7 603 

Stavebnictví 27 121 2 821 4 189 4 279 3 384 5 258 7 190 

Ubytování, stravování a 

pohostinství 
11 544 1 102 1 931 2 219 1 600 1 575 3 117 

Činnosti v oblasti 

nemovitostí 
10 180 766 1 322 1 310 1 054 1 039 4 689 

Zemědělství, lesnictví a 

rybářství 
7 393 1 344 1 692 653 1 426 1 529 749 

Doprava a skladování 6 744 527 1 095 1 169 903 1 044 2 006 

Zdroj: ČSÚ, 2011 
 

 

 

 


