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1 Úvod  

 

Důležitým předělem ve vývoji České republiky byl rok 1989, kdy došlo k podstatným 

změnám v politickém uspořádání země. V souvislosti s těmito změnami došlo i ke změnám 

v ekonomické a sociální oblasti. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji České republiky byl 

její vstup do Evropské unie k 1. 5. 2004. 

Při komparaci České republiky s ostatními státy Evropské unie byla naše země zařazena 

mezi vyspělejší ekonomiky světa. Světová banka v roce 2005 překvalifikovala Českou 

republiku z původně rozvojového státu na stát rozvinutý. I přes tento vývoj se ČR stále potýká 

s mnohými problémy, které z dlouhodobého hlediska negativně působí na její rozvoj. K tomu, 

aby došlo ke zmenšování rozdílů mezi Českou republikou, a vyspělými zeměmi musí být 

vynakládáno úsilí k dosažení trvalého a udržitelného rozvoje země. 

Jedním z významných nástrojů, které přispívají ke snižování rozdílů mezi evropskými 

státy a jejich regiony, je regionální politika Evropské unie. Jejím důležitým úkolem  

je podpora rozvoje méně rozvinutých regionů, které zaostávají za průměrem EU. Rozvoj 

těchto zaostalých regionů spočívá v investicích do infrastruktury, vzdělávání a do dalších 

problematických oblastí. Regiony zaostávající za evropským průměrem mohou tyto rozdíly 

snižovat například prostřednictvím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Z prostředků strukturálních fondů je pro období 2007-2013 vyčleněno pro Českou 

republiku na realizaci kohezní politiky 26,69 miliard eur. Pro efektivní, hospodárné a účelové 

čerpání finančních prostředků bylo nutné zajistit vhodnou technickou podporu. V České 

republice ji zajišťují úřady regionálních rad, mj. Úřad regionální rady regionu soudružnosti 

Moravskoslezsko. 

Byla mi zadána bakalářská práce s tématem „Organizace a činnost Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“. Vznik tohoto úřadu vychází ze zákona  

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a jeho činnosti jsou součástí veřejné správy. 

Bakalářská práce je zaměřena na fungování a činnost Úřadu regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko a cílem bakalářské práce je jednak analýza organizace  

a činnosti tohoto úřadu, jednak vyhodnocení objemu čerpaných finančních prostředků 

z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zvlášť se zaměřením za čerpání 

prioritní osy 3 – Rozvoj měst, zhodnocení míry úspěšnosti čerpání finančních prostředků 

z této osy a taktéž návrh možných opatření, které by mohly vést ke zlepšení čerpání alokace 

ROP MS.   
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Byly použity metody klasifikační analýzy pro zhodnocení a rozbor čerpání finančních 

prostředků z prioritní osy 3 – Rozvoj měst se zaměřením na úspěšnost podávání projektových 

žádostí a následného čerpání finančních prostředků statutárními městy v Moravskoslezském 

kraji. 

Při zpracování bakalářské práce bylo čerpáno z doporučené odborné literatury  

(viz Seznam použité literatury), dále z  informací dostupných na webových stránkách 

Ministerstva pro místní rozvoj, Českého statistického úřadu, Moravskoslezského kraje  

a z interních informací Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 
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2 Evropská unie a regionální politika EU  

2.1    Regionální politika EU 

V době vzniku Evropského hospodářského společenství (dále jen EHS) se vycházelo 

z předpokladu, že velká část problémů zakládajících států se vyřeší ekonomickým růstem,  

ke kterému bude přispívat i EHS. Zároveň se předpokládalo, že při integraci trhu vznikne 

větší konkurence, především v regionech s vyšší koncentrací průmyslových odvětví, kterým 

bude nutno poskytnout pomoc. Dalším důvodem pro provádění regionální politiky v EU  

je rozpor mezi závažností problémů v regionech a schopnostmi jednotlivých států tyto 

problémy řešit. Nutnost provádění regionální politiky vyplývá i z požadavků některých zemí 

EU na kompenzaci dopadů společných politik EU, např. zemědělské nebo vědecko-technické.  

Regionální politika je projevem vzájemné solidarity států v Evropské unii  

a souborem aktivit, nástrojů a prostředků, kterými se řídí státy Evropské unie. Je součástí 

dlouhotrvajícího integračního procesu. Jejím cílem je zajistit srovnatelnou životní úroveň 

obyvatel všech regionů v rámci Evropské unie a snížit rozdíly  

v hospodářské úrovni regionů s ohledem na jejich historické, kulturní a geografické 

odlišnosti. Regionální politika má dle principu solidarity podporovat směřování cílené pomoci 

do zaostávajících regionů nebo regionů s nevyhovující strukturou průmyslu, které jsou proto 

nuceny se přeorientovat na jiná odvětví. Prostřednictvím regionální politiky se podporují 

především konkurenceschopné, rozvojové a inovativní aktivity, což je dlouhodobě účinnější 

než například přímé dotace pro ohrožená odvětví. 

 

2.2 Vznik a formování regionální podpory v EHS/ES/EU 

Základy regionální podpory (dále jen RP) se dají vysledovat již při vzniku Evropského 

hospodářského společenství (EHS), které bylo založeno šesti státy. Pro počáteční období  

je charakteristická důvěra ve volný trh, předpokládalo se, že dojde k samovolnému 

překonávání regionálních disparit. Proto, aby se vytvořil volný trh, docházelo k odstraňování 

obchodních bariér a pozornost se ubírala spíše k makroekonomickým otázkám. V prvním 

období nebyla regionální politika společně koordinovaná a byla zaměřena na posilování 

národní regionální politiky jednotlivých států. K dalšímu prohlubování v letech 1974 až 1986 

došlo po rozšíření společenství o státy s méně rozvinutou ekonomikou a o státy s výraznými 

disparitami. Hlavní zásluhu o prosazení regionální politiky měla Velká Británie, které  

se po vstupu do Evropského společenství výrazně snížily příjmy z celních poplatků, 

regionální politika měla být kompenzací této ztráty a měla být nápomocna  
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při restrukturalizaci starých průmyslových oblastí. Z tohoto důvodu byl v roce 1974 založen 

Evropský fond regionálního rozvoje. Další období vývoje regionální politiky začíná přijetím 

Jednotného evropského aktu, ve kterém byly formulovány úkoly pro další integrační fázi. 

Hlavním důvodem prohlubování regionální politiky byly obavy ze zvyšování disparit 

způsobených zostřenou konkurencí v rámci jednotného vnitřního trhu. Pro období 2000-2006 

bylo po kritice cílů minulé strukturální politiky provedeno snížení počtu cílů a zmenšení 

plošnosti poskytované pomoci.  

V současné době provádí EU kohezní
1
 politiku v programových obdobích, která jsou 

sedmiletá. Cíle kohezní politiky jsou v čase proměnné a reagují na potřeby stávajících  

i přistupujících členů EU. Vrcholným nástrojem kohezní politiky je Evropský fond  

pro regionální rozvoj, který vznikl na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1080/2006, dále Evropský sociální fond vzniknuvší Nařízením Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 1081/2006 a Fond soudržnosti, který se řídí Nařízením rady (ES) č. 1084/2006. 

V programovém období 2007 – 2013 představují výdaje na vyrovnávání disparit mezi 

jednotlivými regiony EU a na regionální rozvoj téměř 350 miliard eur, což je více než třetina 

rozpočtu Evropské unie. Nejvíce finančních prostředků se vynakládá na rozvoj v členských 

státech EU ve střední a východní Evropě. 

 

2.3 Principy regionální politiky 

Fungování regionální, resp. strukturální politiky EU je postaveno na několika 

základních principech, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu 

poskytování pomoci:    

 princip programování - pomoc je namířena do nejméně rozvinutých regionů  

a je realizována formou víceletých a víceoborových programů. Pro tyto programy  

se zpracovávají programové dokumenty, jejichž výsledkem je vzájemně integrovaný 

programový celek realizovaný v dlouhodobém horizontu, 

 princip koncentrace, smyslem této zásady je koncentrace finančních prostředků  

do regionů s nejvážnějšími problémy. Pomoc je určená pouze na předem definované 

cíle. Výhody plynoucí z koncentrace lze spatřovat ve větším efektu a větší viditelnosti  

a také snadnějším a přehlednějším monitorování a kontrole, 

                                                 
1
 Kohezní politika,  neboli politika hospodářské a sociální soudržnosti – cílem je podpora hospodářského růstu  

a vyrovnávání rozdílů mezi regiony členských zemí EU.  
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 princip partnerství, nebo-li komplementarity – tento princip v praxi souvisí s tím,  

že poskytnutí pomoci ze strany ES vyžaduje aktivní spolupráci jednak samotných 

příjemců pomoci ve všech fázích a na všech úrovních procesu, a také i dalších subjektů, 

např. regionálních, místních orgánů. Je zde uplatňována zásada subsidiarity na příslušné 

územní úrovni a celková odpovědnost zůstává na příslušném členském státě, 

 princip adicionality (doplňkovosti) znamená, že finanční prostředky poskytnuté  

ze zdrojů ES mají být doplňovány nebo posilovány prostředky ze strany příjemce 

pomoci. Cílem tohoto principu vyšší efektivnost a zodpovědnost při využívání 

poskytovaným prostředků, 

 princip monitorování a vyhodnocování – uplatňování tohoto principu spočívá  

v průběžném sledování a vyhodnocování efektivnosti využívání prostředků ze zdrojů ES 

ve všech fázích procesu, a to z hlediska věcného i finančního (hodnocení ex ante, 

interim a ex post). 

 

2.4 Statistické jednotky NUTS   

Nomenklatura územních statistických jednotek (dále jen NUTS) byla vytvořena v roce 

1970 jako jediný soudržný systém pro rozdělení evropského území a pro účely vytváření 

regionální statistiky. Od založení NUTS až do roku 2003, kdy vstoupilo v platnost Nařízení 

Komise (ES) č. 1059/2003 byla aktualizace klasifikace NUTS spravována v rámci 

neformálních dohod mezi členskými státy a Eurostatem. 

Nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS) vznikla pro potřeby rozdělení 

území Evropské unie na hospodářské celky za účelem sběru, zpracování  

a harmonizace statistik a z důvodu sociálně-ekonomické analýzy regionů. Vymezení 

jednotlivých úrovní je dáno počtem obyvatel a rozlohou.  

V podmínkách ČR jsou používány NUTS 0 a NUTS I pro celé území státu, NUTS II 

jsou regiony soudržnosti.
2
 NUTS III jsou vymezeny územím krajů, NUTS IV jsou okresy  

a NUTS V jsou jednotlivé obce. Pro jednotky NUTS III a NUTS IV je od roku 2008 

používáno označení LAU (local administrative units) 1 a 2, přičemž oba statistické systémy 

(NUTS a LAU) jsou vzájemně propojeny vazbami. 

                                                 
2
 NUTS II – uměle vytvořené územní jednotky bez vlastní správy. 
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Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti jsou 

v ČR zákonem 248/2000 Sb. v platném znění zřízeny regiony, jejichž územní vymezení  

je stejné jako území statistických jednotek NUTS 2
3
. 

Pro Českou republiku byly vytvořeny následující jednotky: 

 Praha, vymezený územím hlavního města Prahy, 

 Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje, 

 Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje, 

 Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje,  

 Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického 

kraje, 

 Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, 

 Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje,  

 Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.  

 

 

Obrázek č. 2. 4 – Mapa rozdělení ČR na regiony soudržnosti NUTS II 

Zdroj dostupný z www.strukturalni-fondy.cz. 

 

Novelou zákona č. 248/2000 Sb. k 1. 1. 2001 došlo ke zrušení Výboru regionálních rad 

a byly zřízeny regionální rady regionů soudržnosti, které vznikly jako právnické osoby  

s účinností od 1. 7. 2006 v příslušných územních obvodech statistických jednotek NUTS 2  

a jsou řídícími orgány jednotlivých ROP. Taktéž byly novelou výše jmenovaného zákona 

                                                 
3
 Jednotky NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) byly vytvořeny pro statistické účely 

Eurostatem (statistický úřad pro EU) v roce 1988.  

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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ustanoveny podmínky pro fungování regionálních rad (viz kapitola 3). Výjimku tvoří region 

soudržnosti Praha, který je z hlediska čerpání fondů EU v jiné situaci, než jsou ostatní kraje 

v České republice. Protože pražský region svou výkonností přesahuje průměr EU, jsou 

prostředky ze strukturálních fondů poskytovány na jiné aktivity, než je tomu ve zbytku 

republiky. Rozdílné je řízení ROP Praha, ve kterém nevznikla regionální rada, ale za průběh 

čerpání prostředků z fondů EU je odpovědný přímo magistrát hlavního města Prahy.  

 

2.5 Vstup České republiky do Evropské unie 

V dubnu roku 1998 započala v Bruselu první část rozhovorů o vstupu České republiky 

do Evropské unie - tzv. „screening". Screening je analytické srovnávání legislativy 

kandidátských zemí s platným evropským právem. Proběhla předběžná technická jednání  

a v listopadu 1998 započala vlastní jednání o přistoupení ČR k Evropské unii na ministerské 

úrovni. Pro potřeby screeningu bylo acquis 
4
  rozděleno věcně do 31 kapitol. Před zahájením 

jednání o každé kapitole navrhla vždy Evropská komise společné vyjednávací stanovisko 

Unie, které bylo schváleno Radou a následně prezentováno předsednickou zemí. Stanoviska 

ke všem 31 kapitolám vypracovala také každá z přistupujících zemí, kterou při vyjednávání 

zastupoval hlavní vyjednávač a jeho tým. Vstup České republiky do Evropské unie byl 

výsledkem úspěšného zakončení přístupových rozhovorů. V průběhu těchto přístupových 

rozhorů se projednávaly podmínky členství České republiky v EU. Od 1. května 2004  

se Česká republika stala spolu s dalšími 9 kandidátskými zeměmi členy Evropské unie, která 

se tak rozrostla na společenství 25 členských států.  

Regionální politika EU je charakteristická svými cykly, které jsou v současné době 

sedmileté a shodují se s rozpočtovými obdobími EU. Množství a účel použití finančních 

prostředků z Evropské unie se odvíjí od aktuálního rozpočtu EU a dále také podle rozdělení 

prostředků na jednotlivé regiony EU. Nástrojem regionální politiky jsou Strukturální fondy, 

které přispívají k ekonomické a sociální soudržnosti. 

 

 

 

 

                                                 

4
 Acquis communautaire –francouzský název používaný pro právní řád EU.   
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2.6 Základní legislativa politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Kohezní politika nebo také politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti je spolu 

se Společnou zemědělskou politikou nejvýznamnější politikou EU. Podíl Kohezní politiky 

z hlediska výdajů v současném programovém období je 35,7 % z celkového rozpočtu EU.  

Provádění politiky soudržnosti se řídí následující legislativou EU: 

 Nařízení Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje (ERDF)  

č. 1080/2006. Toto nařízení určuje zaměření podporovaných aktivit z ERDF podle 

konkrétních cílů. Mezi podporované aktivity patří např. investice do infrastruktury, 

výrobní investice apod. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu (ESF)  

č. 1081/2006. Nařízení definuje zaměření aktivit z ESF. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském seskupení pro územní spolupráci 

(ESÚS) č. 1082/2006.  

 Nařízení rady č. 1083/2006 – toto nařízení definuje cíle, principy, základní pravidla 

programování a dále také pravidla financování, řízení, monitorování pomoci.  

 Nařízení Rady o Fondu soudržnosti (FS) č. 1084/2006. Nařízení definuje poslání, 

oblasti zásahů a podmínky podpory a další nařízení.
5
 

 

2.7 Strategické programové dokumenty politiky soudržnosti 

Pro období 2007-2013 se Evropská unie při provádění kohezní politiky řídí schválenými 

Strategickými obecnými zásadami Společenství (dále jen SOZS), v nichž jsou definovány 

úkoly HSS. Na základě tohoto dokumentu vytvořil každý členský stát svůj Národní rozvojový 

plán, v němž popisuje hlavní rozvojové cíle s nalezením průniku mezi nimi a SOZS.  

Po dosažení souladu členské státy rozpracovaly podobu realizace HSS v Národním 

strategickém referenčním rámci (dále jen NSRR). Tento NSRR byl východiskem  

pro sestavení Národního rozvojového plánu ČR, který byl přijat usnesením vlády ČR  

č. 175/2006
6
 a jak uvádí Chvojková A, Květoň V. a kol., jedná se o dokument, který ČR 

zpracovává dobrovolně bez požadavku EU.
7
 

 

 

                                                 
5
 Např. Nařízení Komise č. 1828/2006, kterým se stanoví pravidla provádění Nařízení Rady 1083/2006  

a 1080/2006; nař.  1605/2002, 2342/2002, 1998/2006, 800/2008 atd. 
6
 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-

EU cíle.   
7
 Chvojková A., Květoň V. a kol. str. 10. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU%20cíle
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU%20cíle
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2.8 Nástroje k provádění regionálního politiky 

Pro každý cíl kohezní politiky neboli politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou 

definovány finanční nástroje, pomocí nichž je dosahováno vytýčených cílů.  Například pro cíl 

Konvergence jsou určeny finanční nástroje Fond soudržnosti, Evropský fond regionálního 

rozvoje (dále jen ERDF) a Evropský sociální fond (dále jen ESF) a pro druhý cíl politiky HSS 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou určeny jako nástroje ERDF a ESF. 

 

2.9 Cíle regionální politiky 

Pro období let 2007-2013 se politika soudržnosti zaměřuje na koncentraci zdrojů  

do nejchudších členských zemí a regionů.  Prioritně je zacílená na podporu ekonomického 

růstu, zaměstnanosti a inovací. Podle tematických oblastí nejvíce prostředků směřuje  

do dopravy, lidských zdrojů, udržitelného rozvoje, vědy a výzkumu, inovací a informační 

společnosti. 

V rámci nového pojetí politiky soudržnosti EU v letech 2007 - 2013 byly Evropskou 

komisí stanoveny tři cíle, které jsou společné pro všechny státy Evropské unie:  

 Cíl Konvergence je zaměřen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech. Podpora regionů s HDP (hrubý domácí 

produkt) na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Dočasně do roku 2013  

je podporována tzv. phasing-out
8
 . Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

zaměřeného na modernizaci a diverzifikaci ekonomické struktury členských států  

a regionů, rozšíření a zlepšení základní infrastruktury a na ochranu životního prostředí. 

Podpora Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšení kvality a schopnosti 

institucí trhu práce, vzdělávacích systémů, sociálních a ošetřovatelských služeb, zvýšení 

investic do lidského kapitálu, adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity 

národních a regionálních správ. Pro Cíl konvergence je pro období let 2007 – 2013 

vyčleněno z prostředků EU 283 miliard eur, z toho pro ČR 25,88 miliard eur.
9
  

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – je zaměřen na regionální 

programy pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny  

v průmyslových, městských a venkovských oblastech. Je určena i pro státy s HDP  

na obyvatele nad 75 % průměru EU. Oblastmi intervence jsou inovace a ekonomika 

založená na znalostech, životním prostředí a předcházení rizik, dostupnost a služby 

                                                 
8
  Tzv. postupné vyřazení v rámci EU-15. Regiony s HDP na osobu větším než 75 % průměru EU-25,  

 ale menším než 75 % průměru EU-15. 
9
  Článek IV Nařízení evropského parlamentu 1080/2006. 
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základního ekonomického významu tj. posilování prvků Lisabonské a Götteborgské 

strategie.  V rámci politik hospodářské a sociální soudržnosti bylo vyčleněno pro tento 

cíl 54,96 miliard eur, z toho pro ČR 419,09 miliónů eur.
10

 

 Cíl Evropská územní spolupráce – vychází z iniciativy Interreg a sleduje podporu 

harmonického a vyváženého rozvoje na území EU. Hlavními prioritami jsou podpora 

rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, životního prostředí a předcházení 

rizikům, řízení vodních zdrojů. Pro cíl Evropské územní spolupráce je možno použít pro 

všechny zúčastněné státy finanční prostředky o objemu 321,3 miliónů eur.
11

 

 

2.10 Operační programy 

Pro období 2007-2013 je pro Českou republiku schváleno 26 programů. Programy jsou 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Do cíle konvergence  

je zařazeno 15 operačních programů a je možno čerpat finanční prostředky do výše  

25,88 miliard eur. Operační programy jsou dále členěny na sedm regionálních operačních 

programů (ROP) pro regiony soudržnosti NUTS II (mimo Prahu), pro tyto programy  

je vyčleněno 4,66 miliard eur a na osm tematických operačních programů s celkovou alokací 

ve výši 21,23 miliard eur. 

 

a) Regionální operační programy: 

Projekty ROP jsou financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF). Řídícími orgány jsou pro každý program Regionální rady regionu soudržnosti. 

K hlavním cílům podpory ROP patří zejména zlepšení dopravní dostupnosti a modernizace 

prostředků veřejné dopravy, podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu, 

příprava menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Regionální 

operační programy jsou dále členěny do čtyř nebo pěti os podle logických celků. 

 ROP NUTS II Severozápad – tento ROP je určen pro region Karlovarského  

a Ústeckého kraje a může čerpat finanční prostředky do výše 745,91 milionu eur, 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko – územní rozsah je shodný s územím 

Moravskoslezského kraje a vyčleněné finanční prostředky jsou ve výši 716,09 milionů 

eur, 

                                                 
10

 Článek V. Nařízení evropského parlamentu 1080/2006. 
11

 Článek VI Nařízení evropského parlamentu 1080/2006. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
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 ROP NUTS II Jihovýchod – je určen pro území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, 

alokace pro ROP činí 704,45 milionů eur. Operační program se dále dělí do čtyř os, 

 ROP NUTS II Severovýchod – území ROP sestává ze třech krajů, a to Libereckého, 

Královohradeckého a Pardubického a čerpá finanční prostředky ve výši 656,46 milionů 

eur, 

 ROP NUTS II Střední Morava – jeho územní určení je pro kraj Olomoucký  

a Zlínský. Operační program se dělí do čtyř os a může čerpat finanční prostředky  

do výše 255,1 milionů eur, 

 ROP NUTS II Jihozápad – je určen pro Plzeňský a Jihočeský kraj a dělí se na 4 osy.  

Pro tento program je vyčleněno 633,653 milionů eur, 

 ROP NUTS II Střední Čechy – region operačního programu je shodný s územím 

Středočeského kraje, dělí se do 4 os a k čerpání má určeny finanční prostředky ve výši 

559,08 milionů eur. 

 

b) Tematické operační programy: 

Pro roky 2007-2013 bylo vytvořeno pro cíl Konvergence osm tematických operačních 

programů. Každý program má odlišné tematické zaměření a je určen pro celé území ČR 

(vyjma hl. města Prahy).
12 

 OP Doprava -  je největším českým operačním programem, za cíl má zkvalitnit a zlepšit 

infrastrukturu dopravy v celostátním významu. Je také podporován rozvoj  

a modernizace metra v Praze. Z fondů EU je pro tento program vyčleněno 5,77 miliard 

eur a je členěn na sedm prioritních os, 

 OP Životní prostředí – je zaměřen na projekty přispívající ke zkvalitnění životního 

prostředí (zlepšování kvality ovzduší, vodních toků, půdy, odpadů, využitelných zdrojů 

apod.). Členěn je na osm prioritních os s finanční alokací ve výši 4,92 miliard eur, 

 OP Podnikání a inovace – zaměřen je na podporu podnikatelského prostředí, vznik 

nových a stávajících firem a podporuje přenos výsledků výzkumu do podnikatelské 

praxe, dále se dělí do sedmi prioritních os a může čerpat z finančních prostředků ve výši 

3,04 miliard eur, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace – program je zaměřen na posilování výzkumného 

vývojového potenciálu ČR, zejména prostřednictvím vysokého školství a výzkumných 

                                                 
12

 Hl. město Praha má 2 samostatné operační programy.
 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5cda7326-fe7e-4661-98d5-6570f27a0f55/ROP-NUTS-II-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d67b43ba-143b-4541-9624-8f9943ac3c15/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0a684fe1-a4b3-4e94-9ba9-844af71e0636/ROP-NUTS-II-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8ed7c981-46d9-4c32-9b99-07a8b52f5cb2/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
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institucí. Objem finančních prostředků činí 2070,68 milión eur, tento OP se dále dělí  

do 5 prioritních os,  

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost – tento OP je financován převážně z cíle Konvergence 

a pro oblast aktivní politiky zaměstnanosti čerpá finanční prostředky z cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Člení se do šesti prioritních os a objem alokace 

činí 1,84 miliard eur, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zaměření OP je hlavně v oblasti 

počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání s propojením do komplexního systému 

celoživotního učení. OP obsahuje pět prioritních os a může čerpat finanční prostředky 

do výše 1,83 miliard eur, 

 Integrovaný operační program – v rámci OP je několik tematických oblastí 

(modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora 

územního rozvoje) dále členěných do šesti os. Celková alokace tohoto OP  

je 1582,4 milionů eur, 

 OP Technická pomoc – je více cílový tematický operační program a je určen na 

podporu jednotného přístupu na národní úrovni zajištění efektivního řízení, sledování, 

kontroly  

a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce. Člení  

se do osmi os, z toho jsou 4 osy určeny pro cíl Konvergence a 4 osy pro Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost.  

 

c) Operační programy Praha 

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou zařazeny dva operační 

programy s alokací ve výši 343,3 miliónů eur. 

  OP Praha Konkurenceschopnost – z tohoto OP jsou čerpány prostředky na podporu 

investičních projektů zaměřených na podporu veřejné dopravy, dopravní obslužnosti, 

inovací, komunikačních technologií apod. za podmínky, že realizace projektu  

je na území Prahy. Alokace pro tento OP je ve výši 234,94 milionů eur, 

  OP Praha Adaptabilita – cíle projektů z OP musí být zaměřeny na území Prahy  

a finanční prostředky se mohou čerpat na neinvestiční projekty se zaměřením  

na vzdělávání, sociální integraci, zaměstnanost a na rozvoj lidských zdrojů.  

OP má 4 osy a alokaci ve výši 108,39 milionů eur. 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/22ca76b9-61fd-48c6-afda-90e4e9846639/Operacni-program-Technicka-pomoc
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d) Evropská územní spolupráce 

V České republice pod tento program spadají všechny regiony, vyjma regionů Praha  

a Střední Čechy, prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní 

spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur, určených pro: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko.  

Tyto programy jsou učeny na spolupráci v oblasti výstavby a rozvoje v pohraničních 

oblastech, ke zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, na přeshraniční 

spolupráci, na rozvoj infrastruktury pohraničních oblastí a jejich lepší propojení na důležité 

dopravní osy apod. Jde o: 

 OP Meziregionální spolupráce – je určen pro všechny státy EU a také Norsko  

a Švýcarsko, 

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) – pro tento 

program jsou země EU rozděleny na několik zón. Česká republika je v zóně Střední 

Evropa,  

 Síťový operační program ESPON 2013,  

 Síťový operační program INTERACT II.  

 

2.11 Koordinační orgány RP a informační systém v ČR 

a) Národní orgán pro koordinaci (NOK) 

Zastřešujícím orgánem pro koordinaci všech operačních programů financovaných  

ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR je Národní orgán pro koordinaci (NOK), 

který pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). MMR bylo ustanoveno 

centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

v období 2007–2013. Pracovní skupina NOK je složena ze spolupracujících odborů MMR, 

zástupců všech řídících orgánů, zástupců platebního a certifikačního orgánu, zástupců 

auditního orgánu, popř. dalších expertů.  

Metodická a koordinační funkce NOK vychází z principů existence efektivního řízení: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/97b063a5-30de-41c9-a9bb-97aa1de5fd3f/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9b7e80b6-edf1-4526-9047-f39f0fa833b6/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/26d8a178-399a-4aa3-87ae-551f769d59e4/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ca5092c2-d340-4a3a-b120-d96f659c03d0/OP-Nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/315f1db6-9a43-4563-85f0-e086cce7e50c/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/005c7886-ad7e-4a63-a383-c8e15c61bee5/INTERACT-II
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 existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace 

politiky HSS, 

 existence jednoho správce monitorovacího systému, 

 existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního, 

prostředí, finančních toků a kontrol, 

 existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční kapacity 

s dobře fungující regionální sítí.  

 

b) Platební a certifikační orgán (PCO) a auditní orgán 

Funkci PCO vykonává na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2006  

č. 198 odbor 55 Ministerstva financí – Národní fond. MF je ústředním orgánem státní správy 

a je zodpovědné za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU. 

PCO zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky. Pro Českou republiku 

tuto činnost vykonává Ministerstvo financí ČR, odbor Národního fondu. Přímí realizátoři 

projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) nekomunikují přímo, ale platby 

dostávají prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, příp. řídícího orgánu pro daný operační 

program přímo ze státního rozpočtu, který projekty předfinancovává. PCO následně žádá 

Evropskou komisi o převedení finančních prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a pak tyto 

prostředky převede do příslušné rozpočtové kapitoly příslušného řídicího orgánu, který 

odpovídající platby předtím předfinancoval.  

PCO provádí následující činnosti: 

 na účtech zřízených u ČNB spravuje prostředky z rozpočtu EU, 

 vypracovává a předkládá žádosti o průběžné platby a platby konečného zůstatku 

Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených ŘO, 

 přijímá platby z EK, 

 na základě provedené kontroly správnosti souhrnných žádostí předkládaných ŘO 

převádí prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty správců jednotlivých kapitol SR  

do 5 pracovních dnů od obdržení souhrnné žádosti, 

 v rámci iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko realizuje 

platby Sub-platebnímu orgánu v partnerské zemi, 

 v případě OP Přeshraniční spolupráce ČR - PR na základě provedené kontroly 

souhrnných žádostí předkládaných finančním útvarem MMR uvolňuje do 5 pracovních 
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dnů prostředky z rozpočtu EU (SF) na účet PCO s dispozičním oprávněním finančního 

útvaru MMR, který je následně převádí hlavnímu příjemci, 

 vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO (IS VIOLA), 

 certifikuje vynaložené výdaje a zasílá Evropské komisi certifikát  

o vynaložených výdajích spolu s výkazem výdajů a s žádostí o průběžnou platbu  

nebo platbu konečného zůstatku, 

 zaměstnanci PCO konají v rámci svých certifikačních aktivit veřejnosprávní kontroly  

na místě u ŘO, 

 vytváří a aktualizuje metodické dokumenty pro provádění certifikace výdajů  

z rozpočtu EU a pro finanční toky a kontrolu prostředků z rozpočtu EU, 

 vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků z nich, Evropské komisi, nebylo-li  

v souladu s pravidly ES rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém  

k neoprávněnému čerpání prostředků došlo a vrací nevyužité prostředky Evropské 

komisi, 

 na základě odhadů vypracovaných ŘO předkládá souhrnně za všechny ŘO 

aktualizované odhady žádostí o platby Evropské komisi pro běžný  

a následující rozpočtový rok,  

 zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA pro podporu výkonu funkce PCO 

včetně datové komunikace s MSSF-CENTRAL/MSC2007, 

 vyhodnocuje čerpání alokací prostředků z rozpočtu EU.
13

  

 

c) Certifikace uskutečněných výdajů 

Předpokladem pro zaplacení vynaložených výdajů (z veřejných, soukromých zdrojů) 

Evropskou komisí je úspěšně provedená certifikace výdajů. Z toho důvodu je povinen Řídící 

orgán odeslat ke stanoveným termínům PCO všechny podklady pro certifikaci a provést 

kontrolu předkládaných výdajů v Monitorovacím systému Strukturálních fondů  

(dále jen MSC2007). Za překážku v úspěšné certifikaci je skutečnost, že předané podklady  

se neshodují s předanými údaji v informačních systémech. Taktéž může PCO pozastavit 

certifikaci, a to v případě, pokud shledá nedostatky v dokumentech, které předkládá jiný 

subjekt než ŘO. V tomto případě musí PCO informovat příslušný ŘO. 

 

                                                 
13

 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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d) Auditní orgán 

Je zodpovědný za zajištění provádění jednotlivých auditů z důvodu ověření účinného 

fungování řídících a kontrolních systémů operačních programů a za vykonávání činností 

v souladu s nařízením rady č. 1083/2006 čl. 62 a nařízením rady č. 1198/2006 čl. 61.  

Pro ČR tuto funkci plní Ministerstvo financí, odbor Auditní orgán. 

 

e) Monitorovací systém (MSC2007) 

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007) je nástrojem  

pro monitorování realizace programů a projektů financovaných z fondů EU. 

Systém má tři úrovně: 

 centrální modul MSC2007 určený pro monitoring všech programů a projektů, 

 výkonný modul Monit7+ je spravován řídícími orgány a využíván i zprostředkujícími 

subjekty pro administraci projektů, 

 modul pro příjemce podpory Benefit7, v tomto modulu podávají příjemci elektronické 

žádosti. 
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3 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko  

 

Moravskoslezský kraj je nejvýchodnějším krajem České republiky a vznikl spolu 

s dalšími 12 kraji na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a na něm navazujícího (prováděcího) zákona o krajích účinného  

od 1. 1. 2000. Skládá se ze šesti okresů (Bruntál, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Nový Jičín, 

Karviná a Opava). Region má celkovou rozlohu 5427 km
2 

a počet obyvatel dosáhl  

k 30. 9. 2012 1 227 579
14

, což je nejvíce ze všech krajů v ČR. Z toho důvodu také kraj tvoří 

jeden samostatný region soudržnosti (NUTS3 = NUTS2). 

Moravskoslezský kraj je od západu, východu a částečně také od jihu lemován pohořími. 

Geografická poloha regionu podstatně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, hlavně v oblasti 

Opavsko-Ostravské pánve, kde i přesto, že od devadesátých let 20. století došlo k omezení 

produkce velkých průmyslových podniků a snížení množství vypouštěných škodlivých látek, 

patří tento region k nejpostiženějším regionům v ČR i v EU.  

Po roce 1989 prošel region mnohými změnami, došlo k útlumu těžby uhlí  

a k postupnému snižování produkce v těžkém průmyslu. Změny v průmyslu vyvolaly značné 

zvýšení počtu nezaměstnaných obyvatel. Od roku 2000 se ekonomická situace začala 

pozvolně zlepšovat a docházelo i k poklesu vysoké nezaměstnanosti. I přes tyto změny  

se region stále řadí k nejprůmyslovějším oblastem ČR s velkou mírou znečištění ovzduší  

a vysokou nezaměstnaností.  

K silným stránkám Moravskoslezského kraje ze SWOT analýzy patří například výhodná 

poloha regionu, průmyslová tradice, rozvíjející se automobilový průmysl, dostatek školských 

zařízení. Mezi slabé stránky patří malá podnikatelská aktivita, migrace obyvatel, dlouhodobě 

vysoká nezaměstnanost obyvatel. Z výsledků SWOT analýzy se vycházelo při zpracování 

strategie rozvoje regionu. 

 

3.1 Region soudržnosti ROP MS 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP) je prostředkem 

pro realizaci politiky hospodářské a sociální politiky. Celková alokace zdrojů  

je na programovací období 2007 – 2013 ve výši 716,1 miliónů eur. Řídícím orgánem ROP  

je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a globálním cílem programu  

je zrychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Specifickými cíli  

                                                 
14

 Zdroj dostupný z http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt. 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt
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jsou zkvalitnění dopravní obslužnosti a zvýšení dopravní dostupnosti s ohledem na ochranu 

životního prostředí, zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života, zlepšení veřejných služeb, 

podpora podnikání a rozvoje cestovního ruchu, zkvalitnění prostředí měst a podpora 

komplexního rozvoje regionu. Celý operační program (dále jen OP) se dále dělí podle 

strategických cílů do pěti prioritních os: 

1. Prioritní osa 1: Regionální infrastruktura a dostupnost, 

2. Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu, 

3. Oblast podpory: 3.1 Rozvojové póly regionu, 

4. Prioritní osa 4: Rozvoj venkova,   

5. Prioritní osa: Technická podpora. 

Každá z těchto pěti os se dále dělí do oblastí podpory: 

 prioritní osa 1 má 4 oblasti podpory, a to rozvoj regionální silniční dopravní struktury, 

rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, rozvoj dopravní obslužnosti, infrastruktura 

integrovaného záchranného systému a krizového řízení, 

 prioritní osa 2 má taktéž čtyři oblasti podpory – Infrastruktura veřejných služeb, rozvoj 

cestovního ruchu, podpora využívání brownfields a marketing regionu, 

 prioritní osa 3 se dělí na dvě oblasti podpory – rozvojové póly regionu a subregionální 

centra, 

 prioritní osa 4 má jednu oblast podpory – rozvoj venkova, 

 prioritní osa 5 má dvě oblasti podpory, a to implementaci operačního programu  

a podporu absorpční kapacity.
15

 

 

3.2 Vznik, řízení a organizace Úřadu regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

Regionální operační program Moravskoslezského kraje patří do cíle Konvergence, jeho 

financování probíhá z Evropského fondu regionálního rozvoje a je základním nástrojem  

pro čerpání finančních prostředků z EU pro období 2007 – 2013. Při tvorbě ROP MS  

se vycházelo ze sociálně-ekonomické analýzy regionu součástí, které byla i SWOT analýza.  

 

 

 

 

                                                 
15

 Interní zdroj ÚRR MS - Prováděcí dokument, strana 23, verze 3.06. 
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3.2.1 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RRRS MS) 

Dne 1. ledna 2000 byl ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků vytvořen Moravskoslezský kraj pod názvem "Ostravský kraj". Následně 

byl k 31. květnu 2001 přejmenován na Moravskoslezský kraj (dále jen MsK). Postavení  

a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost 

a dle § 1 odst. 3 tohoto zákona byly zřízeny následující orgány kraje:  

 zastupitelstvo kraje – vykonává samosprávu. Zastupitelstvo MsK má 65 členů vzešlých 

z voleb a jeho zasedání jsou veřejná. Z členů zastupitelstva MsK je také volen Výbor 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 

 rada kraje – je výkonným orgánem v samostatné působnosti, jeho členové jsou z řad 

zastupitelů. Rada MsK má 11 členů a jejich jednání nejsou veřejná, 

 hejtman kraje – je volen zastupitelstvem, kterému se také zodpovídá za výkon funkce  

a zastupuje kraj navenek,  

 krajský úřad, v jehož čele stojí jmenovaný ředitel úřadu, 

 dále podle výše uvedeného zákona zřizuje zvláštní orgány (výbory a komise).  

Pro podporu regionálního rozvoje je nejdůležitější 11členná komise pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, která připravuje, předkládá a projednává 

stanoviska a náměty v oblasti rozvojových aktivit kraje. Navrhuje dotační programy 

v rámci rozvojových aktivit kraje apod.  

  

Před vznikem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen RRRS 

MS) byl za přípravu ROP Moravskoslezsko zodpovědný krajský úřad a v době přípravy 

programového dokumentu ROP MS byli do připomínkování dokumentu zapojeni partneři, 

kteří se účastnili na zasedáních Koordinační pracovní skupiny a Pracovních skupin  

pro přípravu ROP MS. Koordinační a pracovní skupina, ve které byli i zástupci kraje, měst  

a obcí, pro ROP MS prováděla řídící činnost při zpracování celého programového dokumentu 

a schvalovala jednotlivé výstupy. Tyto úkoly posléze převzal Výbor Regionální rady  

a za dopracování je nyní odpovědná Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

(dále jen ROP MS), která vznikla ke dni 1. 7. 2007 na základě zákona č. 248/2000 Sb., § 16 

odst. 4., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a je řídícím orgánem 

ROP MS. Jejím úkolem a posláním je správa peněz z evropských strukturálních fondů 

a českých veřejných zdrojů a prostřednictvím vhodných dotačních záměrů je má směřovat  

na rozvojové investiční projekty. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady Krajského 
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úřadu Moravskoslezského kraje, který byl ke dni účinnosti novely zákona 248/2000 Sb.  

o podpoře regionálního rozvoje zrušen.  

 

Podle výše uvedeného zákona má RRRS MS tyto orgány:  

 předsedu Regionální rady, který je statutárním orgánem Regionální rady a tuto 

organizaci zastupuje i navenek. Je volen Výborem Regionální rady a ze své činnosti  

se mu taktéž zodpovídá. Předsedou Regionální rady je hejtman Moravskoslezského 

kraje a v případě potřeby ho zastupuje 1. náměstek, 

 výbor Regionální rady, která má 15 členů je dle zákona § 16, zákona  

č. 248/2000 Sb. volen ze členů zastupitelstva kraje. Z toho sedm členů výboru  

je z Československé strany sociálně demokratické, pět členů z Komunistické strany 

Čech a Moravy a jedním členem jsou zastoupeni Nezávislí, Občanská demokratická 

strana a KDU ČSL. Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací 

Regionálního operačního programu, zejména pak schvaluje:  

a) programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu,  

a změny těchto dokumentů, 

b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo 

dokumentace k jednotlivým výzvám, 

c) výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční 

výpomoc, 

d) výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené  

s realizací Regionálního operačního programu, 

e) schvaluje rozpočet Regionální rady, rozpočtový výhled Regionální rady  

a závěrečný účet Regionální rady, 

 úřad Regionální rady regionu soudržnosti, který je výkonným orgánem Regionální rady 

a zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního 

programu NUTS 2 s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální 

rady. Úřad plní povinnosti a úkoly vyplývající odborného, organizačního a technického 

zabezpečení činnosti Regionální rady. V čele úřadu je ředitel, který je podřízen 

předsedovi Regionální rady, je statutárním zástupcem organizace, nadřízeným všech 

zaměstnanců RR, organizuje, řídí a provádí kontrolu jejich činnosti. Úřad Regionální 

rady se dále člení na jednotlivé odbory a útvary. Každý odbor nebo útvar má vedoucího, 

který se ze své činnosti a činnosti řízených zaměstnanců zodpovídá řediteli organizace. 
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Výjimkou v členění odborů je odbor implementace programu. Tento odbor se dále člení 

na tři oddělení implementace podle jednotlivých prioritních os. 

 

 

Obrázek 3.1 - Organizační schéma Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

Zdroj dostupný z http:// www.rr-moravskoslezsko.cz/. 

 

Ve struktuře implementace nemá řídící orgán ROP MS žádný zprostředkující subjekt, 

ale velmi důležitou roli plní Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen MV ROP MS). Byl založen za účelem zajištění 

kvalitního řízení implementace operačního programu a po dohodě s řídícím orgánem  

jej zřizuje členský stát, a to v souladu s článkem 63 a 64 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

Hlavním posláním MV ROP MS je zajištění účinnosti a kvality prováděného operačního 

programu. Dále také provádí jeho monitorování a dohled nad implementací a také provádí 
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dohled nad efektivním využíváním veřejných prostředků a monitoruje naplňování cílů 

programu. Výbor má v současnosti 31 členů a skládá ze zástupců Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva  

pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva dopravy ČR, Agentury  

pro regionální rozvoj a.s., Svazu měst a obcí ČR, Agentury pro podporu podnikání ČR, 

Krajské hospodářské komory MSK, zástupců vysokých škol v regionu, Diecézní charity  

ostravsko-opavské, Slezské diakonie a Institutu komunitního rozvoje a schází se alespoň 

dvakrát do roka.  

 

3.2.2 Vize Úřadu RR 

Od počátku existence úřadu je prezentována ředitelem organizace vize úřadu „Efektivní, 

zákaznicky a partnersky orientovaná organizace ctící hodnoty fairplay“. 

 Pod výrazem „efektivní“ se rozumí rovnováha mezi produkcí a produkční schopností, 

mezi tím jaké má organizace k dispozici zdroje a jaký produkuje výstup a organizaci  

se zavedenou a přijatou kulturou výkonu, 

 pod spojením „zákaznicky a partnersky orientovaná organizace“ se rozumí organizace, 

která reaguje na očekávání klíčových aktérů (např. žadatelů, Výboru Regionální rady, 

reprezentanti Evropské komise, zaměstnanci atd.), uspokojuje jejich potřeby způsobem, 

jako by na tom závisela její existence, 

 pod pojmem ctící hodnoty „fairplay“ máme na mysli nastavení všech procesů  

v organizaci tak, aby bylo zajištěno transparentní, nediskriminační  

a spravedlivé rozdělení prostředků, které budou skrze úřad alokovány do regionu. 

Zároveň máme na mysli nastavení takového vnitřního prostředí důvěry, kde se uplatní 

především osobní sebeřídící a sebekontrolní mechanismy jednotlivých členů týmu.  

 

3.2.3 Organizační hodnoty Úřadu RR  

Hlavním mottem organizačních hodnot Úřadu RR je následující:  

„Hrajeme fér a v týmu – vstřícně a ochotně – jednoduše – moderně s dobou – společně 

s vámi“
16

 

 fér a v týmu – zaměstnanci ÚRR ctí principy fairplay u všeho co dělají, v silném týmu 

je lepší možnost dosáhnou synergické výsledky a zároveň jsou respektovány odlišnosti 

a individuality jedinců týmu, 

                                                 
16

 Z interního zdroje ÚRR MS.  
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 vstřícně a ochotně – zaměstnanci ÚRR mají ke všem partnerům proklientskou orientaci, 

vstřícnost a ochotu být nápomocni, 

 jednoduše – zaměstnanci ÚRR hledají způsoby co nejjednoduššího postupu,  

bez zbytečných komplikací, 

 moderně s dobou – ÚRR hledá, nalézá a využívá moderní a efektivní cesty,  

které ulehčují práci vlastním zaměstnancům i zákazníkům a partnerům, 

 společně s vámi – ÚRR a jeho zaměstnanci chápou, že jsou součástí celku  

a nabízejí partnerství jako preferovanou formu spolupráce. 

 

3.2.4 Personální zajištění Úřadu RR  

Pro zajištění chodu úřadu je stěžejním úkolem výběr vhodných zaměstnanců, kteří musí 

splňovat stanovené profesní, kvalifikační a osobní charakteristiky a musí být ve shodě  

s optimální personální strukturou úřadu. Nábor zaměstnanců spočívá v cíleném hledání  

a oslovování pro úřad vhodných a pro danou pracovní pozici ideálních uchazečů. 

Výchozími podklady pro nábor zaměstnanců jsou: 

1. personální plánování – plánování počtu a rozmísťování zaměstnanců do pracovních 

pozic v žádoucím čase dle schváleného počtu a struktury zaměstnanců výborem 

Regionální rady, 

2. definovaná potřeba obsazení pracovní pozice, vymezení žádoucích vědomostí, 

dovedností, zkušeností a osobní charakteristiky, 

3. funkční náplň – specifikace kompetencí a náplně činností. 

 

Primárně je využíváno obsazování volných pracovních míst z vnitřních zdrojů,  

pokud toto není možné, je uveřejněno volné pracovní místo na webových stránkách úřadu. 

Pro výběr vhodného zaměstnance jsou vytvořena pravidla, které popisují výběr úředníků, 

vedoucích úředníků, ostatních zaměstnanců a která se řídí zákonem o úřednících. Úředníkem 

se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím 

státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 

úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk. 

Pro všechny zaměstnance platí pracovní řád, který upravuje podrobnosti 

pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. 
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Odměňování zaměstnanců Regionální rady se řídí mzdovým řádem, který je vydán jako 

vnitřní mzdový předpis a je zpracován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,  

v platném znění a Metodiky finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní 

strategický referenční rámec v programovém období 2007 – 2013, vydané Ministerstvem pro 

místní rozvoj a schválené usnesením vlády ČR č. 1332 dne 26. října 2009 s platností  

od 1. 1. 2010. Vzhledem k tomu, že na základě zákona č. 248/2000 Sb. je jedinou funkcí 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko výkon činnosti řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu, je i činnost všech zaměstnanců Regionální rady 

vykonávána v plném rozsahu pro tento řídící orgán. Z uvedeného důvodu jsou veškeré výdaje 

na mzdy zaměstnanců Regionální rady hrazeny v plném rozsahu z projektů Technické pomoci 

Regionálního operačního programu. Pokud ve výjimečných případech zaměstnanci  

z objektivních důvodů vykonávají v rámci pracovního poměru k Regionální radě částečně  

i činnost, která nesouvisí s výkonem činnosti řídícího orgánu (tzn., že ji nelze hradit v rámci 

projektu Technické pomoci), jsou výdaje na takovou činnost vykazovány podle stanovených 

pravidel a následně jsou uhrazeny z jiných zdrojů.
17

  

 

3.3 Proces hodnocení, financování a administrace projektu 

 

3.3.1 Posuzování přijatých projektových žádostí 

Ve všech výzvách za dobu trvání operačního programu bylo ke dni 1. 3. 2013 

předloženo celkem 1428 (viz tabulka 3.2) projektových žádostí. Z tohoto počtu podaných 

žádostí bylo z různých důvodů vyřazeno 629 projektů. Nejčastěji byly projektové žádosti 

vyřazeny v průběhu administrace z důvodu formálních nedostatků, nesplnění kritérií 

přijatelnosti nebo nedosažení minimální bodové hranice. Takto vyřazených projektů bylo  

od počátku programovacího období 559, což činí 39,2 % ze všech podaných žádostí. Dále 

bylo 45 žádostí staženo příjemcem (3,15 %) nebo vráceno k dopracování a taktéž dalších  

25, tj. 1,75 % projektů nebylo k financování doporučeno.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Z interního zdroje ÚRR MS. 
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Tabulka 3.2 

Přehled počtu přijatých projektových žádostí a jejich úspěšnost 

Prioritní osa Oblast podpory Počet přijatých 

žádostí ROP MS 

Počet schválených 

žádostí 

Počet zamítnutých 

žádostí 

1 1.1 97 65 32 

 
1.2 5 4 1 

 
1.3 27 26 1 

 
1.4 2 2 0 

2 2.1 202 146 56 

 
2.2 242 115 127 

 
2.3 47 39 8 

 
2.4 8 8 0 

3 3.1 55 51 4 

 
3.2 291 138 153 

4 4.1 431 184 247 

5 5.1 8 8 0 

 
5.2 13 13 0 

Celkem 
 

1428 799 629 

     Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Při hodnocení (viz obrázek 3.2 dále) úspěšnosti podaných projektových žádostí podle 

jednotlivých prioritních os je zřejmé, že největší počet zamítnutých žádostí k celkovým 

podaným projektovým žádostem má prioritní osa 4, ve které bylo z různých důvodů 

zamítnuto 57,31 % žádostí. Tyto projekty byly předkládány hlavně menšími obcemi,  

které měly v této oblasti malé zkušenosti a mnohdy předkládaly ne zcela kvalitně 

zpracované projekty. Taktéž často neměly kvalitně a s dostatečným časovým předstihem 

vypracovány projektové záměry a také nedisponovaly dostatečným personální zázemím  

pro zpracování svých projektů. Dále byl vysoký počet zamítnutých žádostí (45,38 %) 

v prioritní ose 3, zejména pak v oblasti podpory 3.2, ve které předkládala své projekty 

hlavně školská zařízení a menší města. Nejčastějším důvodem pro vyřazení bylo to,  

že projekt po ohodnocení nedosáhl požadované bodové hranice nutné pro jeho přijetí.  

Ve finančním vyjádření představují z různých důvodů vyřazené a neúspěšné projektové 

žádostí celkem cca 9,5 miliardy Kč. 
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Obrázek 3.2  

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

3.3.2 Proces hodnocení projektových žádostí 

Každá podaná projektová žádost je dále hodnocena, provádí se kontrola přijatelnosti  

a formální kontrola projektové žádosti. K provádění hodnocení je sestavena komise složená  

ze zaměstnanců ÚRRRS MS a při hodnocení je postupováno podle obecných zásad 

stanovených v příručce pro hodnotitele. Příručka obsahuje popis konkrétních pracovních 

postupů při provádění hodnocení a dále kritéria včetně jejich maximálního procentního 

ohodnocení z celku: 

 překladatel  - 10 % (personální zajištění aktivit projektu, zkušenosti s realizací projektů, 

formální zpracování), 

 kvalita projektu – 40 % (realizovatelnost projektu, aktivity projektu a harmonogram, 

finanční udržitelnost projektu a analýza citlivosti a řízení rizik), 

 význam projektu - 45 % (Naplňování cílů programu ROP MS - hodnocení optima  

a inovativnosti, naplňování cílů programu ROP MS – hodnocení zaměření projektu, 

synergie a potřebnost a přínos projektu), 

 horizontální témata – 5 % (životní prostředí, rovné příležitosti). 

 

3.3.3 Způsoby a výše financování 

Žadatel o dotaci má možnost zvolit způsob jakým budou finanční prostředky 

proplaceny. Má možnost volby varianty, kdy nejprve uhradí dodavatelské faktury související  

s projektem z vlastních zdrojů a následně podá žádost o platbu a finanční prostředky budou 
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ÚRRRS MS proplaceny, nebo zvolí druhou alternativní možnost způsobu proplácení dotace,  

a to předložením dosud neuhrazených faktur s delší lhůtou splatnosti prostřednictvím  

tzv. Modifikované žádosti o platbu. Variantní možnosti plateb je nutné mít nastaveny  

ve Smlouvě o dotaci. Podle typu žadatele a podle toho, zda projekt zakládá veřejnou podporu 

či nikoli a zda projekt vytváří příjmy, se odvíjí procentuální výše dotace. 

 

Tabulka 3.3 Maximální možná výše dotace v % 

Typ žadatele 

 

Projekt nezakládající 

veřejnou podporu a 

nevytvářející další 

příjmy 

Projekt zakládající 

veřejnou podporu na 

základě Nařízení 

ES č.800/2008 

Projekt vytvářející 

příjmy (projekt 

nezakládající 

veřejnou podporu s 

celkovými náklady 

většími než 1 mil. 

EUR) 

Malý podnik 

85% 

 

60% 
Dotace bude 

vypočtena na 

základě finanční 

mezery, maximální 

dotace může činit 

85 % z celkových 

způsobilých výdajů 

 

Střední podnik 50% 

Velký podnik
18

 40% 

 

Pro potřeby hodnocení je obec a kraj považován vždy za velký podnik, nestátní 

neziskové organizace jsou podle pravidel řídícího orgánu považovány za malý a střední 

podnik. Organizace zřízené a založené obcí, krajem nebo dobrovolnými svazky obcí  

se považují za velký podnik, jestliže je 25 nebo více procent základního kapitálu nebo 

hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více 

veřejnými subjekty. Výjimkou z tohoto pravidla jsou organizace založené i zřízené obcemi, 

které mají méně než 5 000 obyvatel a rozpočet do 10 mil. Eur. Tyto obce mohou mít  

v organizaci majetkový podíl větší než 25 procent (a zároveň menší než 50 %) a přesto  

je organizace jimi zřízená nebo založená posuzována samostatně.  

 

3.3.4 Administrace projektu Úřadem RRRS MS 

Každý žadatel o poskytnutí dotace musí mít při zvažování možnosti profinancování 

svého projektu na zřeteli časové zpoždění, které je způsobeno administrací projektu Úřadem 

                                                 
18

  Malý podnik: méně než 50 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma ≤ 10 mil. EUR.  

Střední podnik: 50-250 zaměstnanců včetně, roční obrat ≤ 50 mil. EUR.   

Velký podnik: nad 250 zaměstnanců, roční obrat ≥ 50 mil. EUR nebo bilanční suma ≥ 43 mil. EUR.  
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RRRS MS. Od okamžiku vypsání výzvy k předkládání projektů do okamžiku podpisu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady prochází projekt administrativním 

postupem, který vyžaduje určitou časovou náročnost, která je stanovena následovně:  

 doba trvání výzvy je 45 kalendářních dní, pokud není ve výzvě stanoveno jinak,  

 po ukončení výzvy probíhá 5 dnů kontrola formálních náležitostí přijatých projektů, 

následně běží žadatelům 5 denní lhůta pro odstranění případných formálních chyb, 

 hodnocení projektu odborem implementace programu je stanoveno limitem  

60 kalendářních dní, o výběru projektů rozhoduje Výbor Regionální rady na svém 

nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 kalendářních dní,  

 poté jsou vybrané projekty zveřejněny na informační tabuli Úřadu Regionální rady,  

a to nejpozději následující den po rozhodnutí Výboru Regionální rady. Následně musí 

žadatelé do 20 pracovních dnů doložit všechny povinné přílohy nutné k podpisu 

Smlouvy o dotaci. Dalších 20 pracovních dní je určeno zaměstnancům Úřadu regionální 

rady na kontrolu předložených příloh. V případě nalezení nedostatků a nepřesností  

je žadatelům poskytována lhůta 5 pracovních dní pro odstranění oznámených 

formálních chyb. Poté je vyhotovená Smlouva o dotaci, která je platná ode dne 

podepsání oběma stranami. 

 

3.3.5 Pravidlo n+2, n+3 a čerpání finančních prostředků 

Pravidlo n+2 a n+3 (jinak také pravidlo finanční disciplíny) je považováno  

za administrativní nástroj k zajištění plynulého čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

Toto pravidlo určuje, že podpora pro n-tý rok musí být vyčerpána v následujících dvou nebo 

třech letech, přičemž na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2, na ostatní roky 

pravidlo n+3. Poprvé byly řídící orgány OP konfrontovány s plněním pravidla n+3 na konci 

roku 2011, a to pro alokaci z roku 2008. Pokud by toto pravidlo bylo převedeno do praxe, 

znamenalo by to, že operační program musí vyčerpat plánované finanční prostředky z roku 

2008 a tyto finanční prostředky musí projít i certifikací PCO nejpozději do konce roku 2011. 

Nevyčerpanou část (nebo necertifikovanou část) je ŘO operačního programu povinen vrátit 

poskytovateli, tzn. Ministerstvu financí. Z výše uvedeného je patrné, jak je velmi důležité 

plánování čerpání finančních prostředků tak, aby při čerpání bylo výše uvedené pravidlo 

splněno. Čerpání prostředků je nutné sledovat i v souvislosti s výší alokace každé prioritní 

osy. 
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3.3.6 Alokace finančních prostředků pro jednotlivé prioritní osy 

Finanční prostředky určené pro Regionální operační program Moravskoslezsko z ERDF 

jsou rozdělovány mezi jednotlivé prioritní osy. V případě, že v průběhu programu nastane 

situace, že prostředky pro konkrétní osu nemohou být vyčerpány, může dojít k přesunům  

do jiné prioritní osy. Tento přesun se může uskutečnit jen na základě schválení Evropskou 

komisí. 

 Za dobu trvání programovacího období bylo v ROP MS ke dni 1. 3. 2013 vyhlášeno 

112 výzev. Celková alokace finančních prostředků z ERDF, pro celý ROP MS činila k datu 

30. 6. 2011 716,093.217 EUR
19

. Tyto prostředky byly rozděleny do jednotlivých prioritních 

os, přičemž nejvyšší alokace byla vyčleněna pro prioritní osu 1 – Regionální infrastruktura  

a dostupnost, a to 289,301.660 EUR a v rámci této osy jsou největší finanční prostředky 

určeny pro oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Druhá 

největší alokace ve výši 182,245.724 EUR je pro prioritní osu 2 – Podpora prosperity regionu. 

Z prostředků osy 2 jsou financovány projekty na rozvoj infrastruktury veřejných služeb, 

rozvoj cestovního ruchu, podporu využívání brownfieldů a na marketing regionu. Taktéž 

prioritní osa 3, která je zaměřena hlavně na rozvoj statutárních měst a subregionálních center 

se řadí mezi osy s vyšší alokací. 

 

 

Obrázek 3.3 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Na základě rozhodnutí Evropské komise došlo k posílení finančních prostředků z ERDF 

pro ROP MS ve výši 16,181.105 EUR. Z toho 11,917.542 EUR bylo vyčleněno na projekty 

regionální dopravní infrastruktury s vyšším regionálním významem a 4,263.563 EUR bylo 

                                                 
19

 Finanční prostředky z ERDF. 
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určeno na zvýšení kvality vzdělávání, reagující na trh práce. Jak jsou prostředky alokovány 

ukazuje obrázek č. 3.4. Současná celková alokace pro ROP MS je ve výši 732,274.322 EUR. 

 

 

Obrázek 3.4  

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  
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4 Analýza čerpání finančních prostředků ROP MS  

 

Při vyhodnocení čerpání finančních prostředků z regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko bylo nezbytné provést analýzu čerpání z různých úhlů pohledů, jako 

například z hlediska úspěšnosti podle územního rozložení v kraji nebo podle úspěšnosti 

čerpání jednotlivých prioritních os.  

Hodnotit úspěšnost plánování čerpání celkové alokace prostředků ROP MS  

lze srovnáním finančních prostředků, které jsou v současnosti vázané v uzavřených 

smlouvách s žadateli nebo u projektů schválených popř. doporučených k financování z ROP 

MS, dále prostředků vázaných pro financování budoucích projektů, které předloží žadatelé  

v otevřených, průběžných nebo hodnocených výzvách a na finanční prostředky, které jsou 

volné a jsou určeny pro plánované výzvy. Z tohoto srovnání (viz tabulka 4.1) je zřejmé,  

že z celkové finanční alokace pro programové období v ROP MS je 18 079 589 898 Kč  

(což činí 96,05 %) vázáno pro přijaté, doporučené a schválené projektové žádosti, další 

finanční prostředky ve výši 555 000 000 Kč (2,95 %) jsou určeny pro financování podaných 

žádostí z otevřených, průběžných a hodnocených výzev. Pro další rozdělení jsou určeny 

finanční prostředky ve výši 130,000.000,- Kč, v procentuálním vyjádření 0,69 %. Pro tyto 

prostředky jsou na naplánované dvě výzvy k předkládání projektových žádostí, které budou 

vyhlášeny během měsíce dubna 2013 v oblasti podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční 

dopravní infrastruktury a 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu. 

Tabulka 4.1 – Stav rozdělení alokace pro období 2007 - 2013 

Celková alokace 

pro ROP MS (v Kč) 

při kurzu EUR 

25,637 

Proběhlé výzvy 

s uzavřenými 

smlouvami 

Běžící výzvy  

ke dni 1. 3. 2013 

Plánované výzvy  

od 1. 3. 2013 

 

Alokace pro 

uzavřené 

smlouvy (v Kč) 

Alokace na 

 4 výzvy (v Kč) 

Alokace na 2 výzvy 

(v Kč) 

18,773 316 679 18,079 589 898 50 000 000 50 000 000 

  474 000 000 80 000 000 

  
14 000 000 

 

  
17 000 000 

 
Celkem 

 
555 000 000 130 000 000 

K celkové alokaci 

(v %) 
96,05 2,95 0,69 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  
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4.1. Stav finančních prostředků v projektových žádostech k alokaci jednotlivých 

prioritních os 

V průběhu celého programového období bylo řídícím orgánem přijato celkem  

799 úspěšných projektových žádostí, které v hodnotovém vyjádření při přepočítacím kurzu 

CZK/EUR k 1. 3. 2013 představují částku cca 18.079,589.898 Kč (viz tabulka č. 4.1). 

Z tohoto pohledu se jeví průběh čerpání ROP MS jako dostatečně úspěšný.  

Jiným pohledem na úspěšnost čerpání ROP MS je srovnání skutečně vyčerpaných  

a vyplacených finančních prostředků z ERDF k celkové finanční výši předložených  

a schválených projektů. Zde je z obrázku 4. 1 zřejmé, že při čerpání se nejeví problémem 

množství a výše podaných a přijatých žádostí, také zájem ze strany žadatelů o dotaci  

je dostatečný, ale problémovým se zdá průběh předkládání a proplácení jednotlivých žádostí  

o platbu. Tento stav sice není ideální, přesto je řídícím orgánem posuzován jako relativně 

vyhovující.   

 

Obrázek 4.1  

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování. 

 

4.2. Počet podaných projektových žádostí a výše proplacených prostředků pro 

prioritní osu 3. 

Analýza čerpání finančních prostředků je především zaměřena na prioritní osu 3, která 

se dále dělí na dvě oblasti podpory, a to 3.1 - Rozvojové póly regionu a 3.2 – Subregionální 

centra. Cílem podpory jsou investice do rozvoje velkých měst, urbánních seskupení  

a komplexní přístup k revitalizaci vybraných čtvrtí. V menších městech je podpora zaměřena 

především do zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání, pro volnočasové aktivity, pro kulturní 

a společenské aktivity, rekonstrukce veřejných prostranství a regenerace zchátralých objektů. 
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4.2.1 Analýza oblasti podpory 3.1. Rozvojové póly regionu 

Integrované plány rozvoje města (dále jen IPRM) jsou účinným nástrojem urbánní 

politiky, který má za cíl koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň  

je také nástrojem pro použití prostředků oblasti podpory 3.1 ROP Moravskoslezsko. IPRM 

představují dílčí strategii a realizační plán pro vyčleněné území města, nebo pro určité téma. 

Jejich forma a obsah je upravena v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj  

(dále jen MMR). Metodický pokyn
20

 stanovuje 6 prioritních oblastí, které můžou statutární 

města v rámci IPRM řešit. V rámci ROP MS je dále upřesněno, které z aktivit těchto 

prioritních oblastí mohou být financovány ROP MS. Minimální velikost rozpočtu IPRM  

je 10 miliónů eur. Tento rozpočet se vztahuje k aktivitám podporovaných z Regionálních 

operačních programů. Kromě aktivit ROP mohou IPRM zahrnovat i aktivity podporované 

z jiných operačních programů cíle Konvergence. 

 

Pro oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu byly z ERDF alokovány finanční 

prostředky ve výši 107,145.448 EUR. Přepočet na korunovou hodnotu je výše alokace 

pohyblivá a je vázána na kurz koruny (CZK) vůči euru, přičemž tento kurz byl k 1. 3. 2013 

zafixován na úrovni 25,637 CZK/EUR. Na počátku programového období, tj. v lednu 2007 

byl kurz 27,54 CZK/EUR.  

Statutární města v rámci IPRM podala celkem 55 projektů, z tohoto počtu bylo 

úspěšných 51 projektů v hodnotě 2,822 miliónů Kč. Obrázek 4.2 znázorňuje úspěšnost 

hodnocení projektových žádostí podle jednotlivých statutárních měst. Je patrné,  

že nejúspěšnější v počtu podaných žádostí je statutární město Ostrava, přičemž dvě jeho 

projektové žádosti byly vráceny k dopracování a jedna byla žadatelem stažena, taktéž jednu 

žádost stáhlo i město Havířov. Ostatní statutární města byly při podávání žádostí stoprocentně 

úspěšná.  

Rozdíly v počtu podaných žádostí mohou být způsobeny hlavně rozsahem 

zpracovaného integrovaného plánu rozvoje města, rozdílnými podmínkami v jednotlivých 

městech, jako např. rozlohou města, rozdílnou potřebou investic do infrastruktury, skladbou  

a počtem obyvatel apod. Počet podaných projektů mohl ovlivnit i jejich rozsah a finanční 

náročnost.  

                                                 
20

 Http://www.mmr.cz/getmedia/df1946f5-8c8f-44b6-8da0-d4ff5fe4482d/Metodika-MMR-pro-Integrovane-   

plany-rozvoje-mest.pdf. 
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Obrázek 4.2 (stav k 1. 3. 2013)  

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Za pozornost stojí také srovnání výše alokace z přijatých projektových žádostí  

při přepočtu na jednoho obyvatele jednotlivých statutárních měst. Z tohoto srovnání je zřejmé, 

že nejvyšší hodnoty finančních prostředků požadovaných v projektových žádostech  

na obyvatele dosahuje město Opava. 

 

Obrázek 4.3 (stav k 1. 3. 2013) 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Z obrázku 4.4 je patrné, že největší podíl na alokaci finančních prostředků určených  

pro oblast podpory 3.1 je určeno pro podané žádosti statutárním městem Ostrava, a to ve výši 

57,56 % alokace. Tento na první pohled velký rozdíl v alokaci oproti jiným statutárním 

městům je zapříčiněn jednak velikostí a rozlohou města a také zamýšlenými investicemi 

města v rámci IPRM (viz příloha č. 2). K finančně nejnáročnějším projektům v této oblasti 

podpory bezpochyby patří investice do výstavby Trojhalí Karolína, Prodloužené Ruské a také 
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do výstavby cyklostezky Ostravice. Předpokládaná dotace z ERDF na tyto projekty činí  

cca 766 miliónů korun. 

 

Obrázek 4.4 (stav k 1. 3. 2013) 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Přestože, příjemci již podali projektové žádosti téměř pro celou alokaci prostředků 

určených pro tuto oblast podpory, tak situace ve skutečném čerpání alokace je odlišná.  

Pro posouzení skutečné úspěšnosti čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 3.1 bylo 

nutné provést zhodnocení, jak se jednotlivým příjemcům dařilo při uzavírání smluv o dotaci 

z podaných projektových žádostí a také, jakou výši finančních prostředků již z operačního 

programu skutečně vyčerpali. Při pohledu na tabulku 4.2 je zřejmé, že některá statutární 

města, jako například Ostrava měla z celkové alokace z předložených žádostí uzavřené 

smlouvy o dotaci na cca 42 % prostředků. Pokud provedeme vyhodnocení skutečného čerpání 

tohoto města, není stav vyčerpaných prostředků ve výši cca 7 % ideální. Zpoždění  

při uzavírání smluv o dotaci a následné čerpání může být způsobeno velikostí a rozsahem 

projektů, problémy při zadávání veřejných zakázek apod. Poměr požadovaných a skutečně 

proplacených finančních prostředků je s přihlédnutím ke konkrétnímu žadateli a finanční 

náročností projektů vyhovující.  

Naproti tomu si velmi dobře vede statutární město Frýdek-Místek, které má již uzavřené 

smlouvy o dotaci na 98 % předloženého finančního objemu svých projektových žádostí. 

Taktéž se mu dařilo řídícímu orgánu předkládat žádosti o platbu a k 1. 3. 2013 měl již 

skutečně proplaceny finanční prostředky v 90 % výši.  

Pokud bychom měli hodnotit celkové čerpání oblasti podpory 3.1, je nutné konstatovat, 

že skutečné čerpání bylo 32 % z celkové alokace oblasti podpory, což je hodnoceno jako 

podprůměrné vzhledem k celkovému čerpání ROP MS. 
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Tabulka 4.2 (stav k 1. 3. 2013)  

 Čerpání oblasti podpory 3.1 

Statutární město Alokace z 

předložených 

projektů  

(ERDF v Kč) 

Finanční prostředky  

z uzavřených smluv 

(ERDF v Kč) 

Skutečně proplacené 

finanční prostředky 

(ERDF v Kč) 

Ostrava 1 609 346 494 681 089 995 111 018 597 

Karviná 254 680 728 266 618 849 90 791 859 

Havířov 300 142 194 278 081 419 221 757 758 

Frýdek-Místek 216 580 780 212 583 049 192 600 477 

Opava 441 495 818 358 414 288 289 991 479 

Celkem 2 822 246 014 1 796 787 599 906 160 170 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování. 

 

4.2.2 Analýza oblasti podpory 3.2 - Subregionální centra 

Podpora je zaměřena na posílení měst a zmírnění hospodářských, sociálních  

a environmentálních potíží, se kterými se tato města potýkají. Je určena pro města s počtem 

obyvatel od 10.000 do 50.000 tisíc. V moravskoslezském regionu je těchto měst 11.
21

 

K vyhodnocení alokace při rozdělování a skutečném čerpání finančních prostředků bylo 

nutné provést rozbor a analýzu z mnoha pohledů.  

Jedním z ukazatelů úspěšnosti může být výše požadovaných finančních prostředků 

v určitém místním regionu (okrese). Z tohoto hlediska se jeví nejúspěšnějším okres Nový 

Jičín, a to i z pohledu požadovaných prostředků a taktéž i skutečně proplacených dotací  

na jednoho obyvatele této oblasti. Avšak jiné hodnocení tohoto okresu je porovnáním 

skutečně proplacených prostředků k prostředkům zajištěných v uzavřených smlouvách  

o dotaci. Zde tento okres vykazuje nejmenší procento (68 %) proplacených výdajů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

   Provádění dokument RRRMS, strana 73 – Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod R., Hlučín, 

Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Orlová, Studénka, Třinec. 
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Tabulka 4.3 

 Čerpání prostředků na obyvatele podle okresů 

Okres Prostředky ze 

Smlouvy (v Kč) 

Proplacené 

prostředky (v Kč) 

Počet obyvatel (dle 

ČSÚ k 31. 12. 2012) 

Opava 117 050 276 88 711 601 177 173 

Nový Jičín 516 319 482 348 622 782 152 222 

Frýdek-Místek 181 757 750 139 530 871 211 853 

Bruntál 125 210 462 86 943 146 96 329 

Karviná 265 003 488 203 280 332 263 095 

Ostrava 38 284 389 34 765 656 329 961 

Celkem 1 243 625 847 901 854 388 1 230 633 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

Zajímavé je také srovnání rozdělení alokace a její úspěšné čerpání (viz příloha č. 4),  

a obrázek 4.5, ze kterého je patrné rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých oblastí 

činnosti. Největší finanční prostředky byly alokovány do podpory sportu, volnočasových 

aktivit, do investic do sportovišť a dětských hřišť. Z obrázku 4.5 je ale zřejmé, že mezi 

žadateli byl největší zájem o podporu investic do školství a vzdělávání. 

Při srovnání mezi okresy (viz příloha č. 4) byl největší zájem o podporu projektů 

v oblasti školství, investic do veřejných prostranství a do obnovy kostelů v okrese Nový Jičín. 

V okrese Frýdek-Místek bylo podáno nejvíce projektových záměrů na podporu rozvoje sportu 

a volnočasových aktivit. Naproti tomu byla nejmenší podpora i zájem žadatelů v oblasti 

rekonstrukcí a výstavby hasičských zbrojnic, a to ve výši necelých 0,7 % z alokace pro oblast 

podpory 3.2. 

Zájem o vyhlášené výzvy byl mezi žadateli o dotaci vysoký a finanční hodnota 

podaných žádostí překročila celkovou alokaci pro tuto oblast podpory. Toto překročení se 

nejeví jako závažný problém vzhledem k tomu, že při kontrole podaných žádostí o platbu 

dochází poměrně často ze strany řídícího orgánu z různých důvodů ke krácení požadovaných 

výdajů.  
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Obrázek 4.5 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 

4.2.3 Srovnání s ostatní prioritními osami 

Při porovnání s dalšími prioritními osami můžeme vysledovat, že čerpání v ose tři  

je v porovnání s ostatními osami pomalejší. Při zhodnocení průběhu programového období  

a s přihlédnutím k tomu, že mnohé projekty vyžadovaly nesrovnatelně delší čas pro jejich 

přípravu, se tato situace nejeví jako problémová, ale přesto je nutná zvýšená pozornost  

při sledování dalšího průběhu skutečného čerpání, což je vidět z obrázku 4.6, a to hlavně 

v oblasti podpory 3.1. 

 

Obrázek 4.6 

Zdroj: z interních materiálů ÚRR ROP MS, vlastní zpracování.  

 (viz příloha 1) 

 

Za pozornost stojí také srovnání alokace a čerpání celkových finančních prostředků 

ROP MS podle okresů (viz příloha č. 2). Z této analýzy je patrné, že největší objem dotací  

ve výši 73 % z alokace byl již vyplacen příjemcům v okrese Opava. Nejnižší čerpání vykazují 

okresy Ostrava a Bruntál. 



42 

 

4.3. Budoucnost regionálních operačních programů 

Vláda České republiky na konci roku 2012 schválila nové vymezení operačních 

programů, jejich návrh vychází z dokumentu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství  

pro programové období 2014-2020 – Vymezení programů a další postup při přípravě ČR  

pro efektivní čerpání fondů Společného strategického cíle“.
22

 Největší odlišností oproti 

stávajícímu programovému období je nahrazení sedmi ROP jedním společným Integrovaným 

regionálním operačním programem (dále jen IROP), jehož řídícím orgánem bude Ministerstvo 

pro místní rozvoj. 

Již šestým rokem regionální operační programy, resp. většina Úřadů regionálních 

efektivně spravují peníze z Evropské unie. Nejvýznamnějším argumentem neslučování 

regionálních operačních programů do jednoho centrálního bylo to, že za dobu jejich existence 

dokázaly, že umějí čerpat finanční prostředky lépe než operační programy, které jsou řízeny 

na centrální úrovni. Z prvních deseti nejúspěšnějších programů je šest ROP viz obrázek 4.7. 

 

 

Obrázek 4.7 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9ff0b0b3-d2cf-47a8-ad5c-

7e2f07e98a3a/MMZ_2013_01.pdf, strana 11. 

 

V této situaci nelze vyloučit, že dojde nejen k zániku regionálních rad, ale i jejich úřadů 

(bez náhrady) a celá agenda IROP bude centrálně řízena a spravována výhradně z Prahy 

(varianta 1) Ministerstvem pro místní rozvoj, a to bez dalších mezičlánků. Při tomto způsobu 

                                                 
22

  http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/MMR-Zakladni-obrysy-

budouciho-programoveho-2014-20. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9ff0b0b3-d2cf-47a8-ad5c-7e2f07e98a3a/MMZ_2013_01.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/9ff0b0b3-d2cf-47a8-ad5c-7e2f07e98a3a/MMZ_2013_01.pdf
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řízení se dají očekávat komplikace, jednak při samotném personálním obsazení, zřejmě  

by bylo nutné zvýšit počet zaměstnanců MMR, zajistit jejich vyškolení a bylo by nutné 

vynaložit další náklady na materiálně-technické zabezpečení (kancelářské prostory, technické 

zajištění pracovišť atd.). Taktéž i při samotném provádění administrace a kontroly projektů 

podporovaných z IROP by se zajisté zvýšily náklady na zajištění těchto činností (doprava  

do místa realizace, komunikace s příjemci dotací, atd.). Zajisté by se ztížila komunikace 

žadatelů a příjemců dotace při konzultování, podávání a při administraci projektových žádostí. 

Za zamyšlení nad budoucím uspořádáním a řízením IROP stojí i to, že vyšší územně 

správní celky (dále jen VÚSC) mají jasnou vizi a strategii rozvoje svých regionů, kterou 

prosazují (prostřednictvím Rady, tvořené jejich představiteli) při plánování a zacílení 

konkrétní regionální podpory. Nezanedbatelný je i fakt, že v následujících letech bude 

pokračovat dočerpávání peněz z ROP 2007-2013, proto by ve stávajících regionech 

soudržnosti měl nějaký aparát zůstat. 

U regionů, které jsou tvořeny více než jedním vyšším územně správním celkem  

(dále jen VÚSC) může docházet k neshodám při rozdělování alokace určené pro daný region 

VÚSC. Tento problém by se mohl eliminovat tím, že by v dalším programovém období bylo 

přeneseno konkrétní provádění regionální politiky na jednotlivé VÚSC. Zde však vyvstává 

otázka zajištění personálního obsazení, popř. posílení příslušných odborů v rámci krajských 

úřadů.  

Další varianta, jak spravovat budoucí IROP  může spočívat ve vytvoření detašovaných 

pracovišť Ministerstva pro místní rozvoj v jednotlivých regionech NUTS II. Vytvoření 

takových pracovišť se nejeví, s ohledem na nynější stav, kdy již existují po materiální  

i personální stránce plně funkční Úřady regionálních rad, jako finančně náročné.  

Ať už bude zvolen jakýkoliv způsob řízení IROP, bude potřebné provést změnu zákona 

248/2000 Sb. o regionální podpoře zejména § 16, na základě, kterého vznikly regionální rady 

regionů soudržnosti. Také bude potřeba vymezit vhodné nástroje k tomu, aby finanční 

prostředky určené pro tento program byly smysluplně čerpány a v průběhu let 2014 – 2020 

vyčerpány, protože když přihlédneme k vývoji EU a možnosti vstupu dalších, méně 

ekonomicky rozvinutých zemí do EU, bude následující období možná jedno z posledních,  

kdy Česká republika více finančních prostředků na regionální rozvoj z EU obdrží,  

než do ní vloží. 
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5 Závěr 

 

V programovém období 2007 – 2013 převzaly regionální operační programy 

nejvýznamnější roli ve financování projektů regionálního rozvoje. Zkušenosti z předchozího 

programovacího období, kdy se osvědčilo zaměření regionální pomoci na konkrétní oblasti 

podpory, byly využity i pro hodnocené období. V regionálním operačním programu MS bylo 

upuštěno od grantových schémat a Úřad RRRS MS nabízí příjemcům podpory konzultace 

svých projektových záměrů, školení pro příjemce i žadatele o podporu. Cílem Úřadu RRRS 

MS je poskytovat informační a konzultační služby založené na osobním a proklientském 

přístupu s cílem snížení počtu neúspěšných, vyřazených a nedostatečně zpracovaných 

projektových žádostí, což byl na počátku programového období problém hlavně u malých 

subjektů veřejné správy (neziskových nestátních organizací a malých obcí).  

Problémy se vyskytovaly i při financování projektů žadateli, kdy financování bylo 

prováděno z vlastních zdrojů příjemců pomoci a dotace jim byla proplacena až po doloženém 

zaplacení výdajů. V průběhu programového období došlo k úpravě podmínek v proplácení,  

a to možností podávání tzv. „modifikovaných plateb“. V praxi tato možnost znamená,  

že příjemce, který nemá dostatečné finanční prostředky, nemusí k financování používat úvěry 

u bank, ale předložené faktury jsou přes speciální účet uhrazeny přímo poskytovatelem dotace 

dodavatelům, přičemž podmínkou uhrazení platby je zaplacení podílu spolufinancování 

příjemcem dotace. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení čerpání finančních prostředků z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko, jeho rozložení v jednotlivých oblastech regionu  

a bylo především se zaměřením na prioritní osu 3 – Rozvoj měst. Na podkladě analyzovaných 

skutečností navrhnout opatření, které povedou k cílenému čerpání tak, aby alokace pro ROP 

MS byla do konce programového období vyčerpána. 

Z tohoto důvodu byla provedena analýza celkového čerpání finančních prostředků  

se zaměřením na prioritní osu 3, která se dále dělí na dvě oblasti podpory, přičemž oblast 

podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu je určena pro rozvoj statutárních měst a oblast  

3.2 – Subregionální centra podporuje rozvoj měst s počtem obyvatel do padesáti tisíc.  

V těchto projektech je hlavním cílem podpory rozvoj infrastruktury vzdělávání a volného 

času, občanské vybavenosti a regenerace veřejných prostranství.    

Pro úspěšné čerpání finančních prostředků z ERDF bude v tomto roce, ze strany řídícího 

orgánu, nutné pružně reagovat na dosavadní a průběžný stav předkládání jednotlivých žádostí 
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o platbu a sledování průběhu nasmlouvaných projektových žádostí. Analýza čerpání ukazuje, 

že v programovém období 2007 - 2013 v ROP MS je možno tušit, že ještě cca tři miliardy 

korun čekají na využití. Tyto prostředky budou určeny na výstavbu cyklostezek, rozvoj 

cestovního ruchu nebo modernizaci škol, dále budou také využity pro rozvoj letiště nebo 

dopravní terminály. Snaha řídícího orgánu o vyčerpání finančních prostředků z ERDF může 

být zmařena různými pochybeními ze strany příjemců dotací. Nejčastějším jsou problémy  

při zadávání veřejných zakázek, u nichž často dochází k pochybení zadavateli a důsledkem 

těchto nepřesností a chyb je finanční korekce ze strany ŘO a následně riziko nevyčerpání 

alokace pro ROP MS. 

V programovém období let 2014 – 2020 dojde k výrazným změnám ve strukturách  

pro čerpání z evropských fondů. Pro toto období je vymezeno osm operačních programů  

a největší novinkou je společný integrovaný regionální operační program (IROP), jehož 

gestorem bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento IROP nahradí stávajících sedm 

regionálních operačních programů. Snížením počtu ROP se očekává zjednodušení čerpání 

z evropských fondů, snížení finanční náročnosti při řízení programu, ale i nadále zůstávají 

obavy, že pro příjemce dotací tato změna zjednodušení nepřinese. Hlavním cílem IROP bude 

posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel a to hlavně propojením 

intervencí národního a regionálního charakteru s dopadem do území.  

Existence Úřadu, personálně kvalitně obsazeného, materiálně zabezpečeného a plně 

konsolidovaného z hlediska jeho hlavní funkce je teď silně zpochybněna. Každopádně příp. 

nevyužití jeho odborného potenciálu v dalším období by bylo společensky velmi neefektivní. 

Obecně vzato, pro veřejnou správu (jejíž součástí Rada i s Úřadem jsou) fungující 

v normálních podmínkách je netypické vytváření institucionální struktury na období pouhých 

sedmi let.  
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ROP  Regionální operační program  

RP  Regionální podpora 

SOZS  Strategické obecné zásady Společenství 
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Příloha č. 1 – Celkový přehled o čerpání finančních prostředků ROP MS 

Oblast 

podpory 

Počet 

přijatých 

žádostí o 

podporu 

Alokace pro 

program (v 

EUR) ERDF 

Alokace pro 

program (v Kč) 

ERDF 

Alokované fin. 

prostředky ze 

všech přijatých 

žádostí (v Kč) 

Proplaceno 

příjemcům (v 

Kč) ERDF 

1.1 65 138 519 390 3 551 221 601 3 465 394 525 1 860 447 606 

1.2 4 64 022 457 1 641 343 730 507 631 211 334 010 374 

1.3 26 76 140 755 1 952 020 536 2 080 911 298 643 427 861 

1.4 2 22 536 600 577 770 814 586 596 687 575 154 247 

Osa 1 97 301 219 202 7 722 356 682 6 640 533 721 3 413 040 088 

2.1 146 90 702 709 2 325 345 351 2 273 013 858 800 740 923 

2.2 115 60 760 724 1 557 722 681 1 352 890 522 774 298 331 

2.3 39 28 284 537 725 130 675 754 940 193 506 084 664 

2.4 8 6 761 317 173 339 884 179 778 364 112 310 442 

Osa 2 308 186 509 287 4 781 538 591 4 560 622 937 2 193 434 360 

3.1 51 107 145 448 2 746 887 850 2 822 246 013 906 160 181 

3.2 138 62 926 691 1 613 251 577 2 010 760 390 901 854 388 

Osa 3 189 170 072 139 4 360 139 428 4 833 006 403 1 808 014 569 

4.1 184 50 126 525 1 285 093 721 1 432 806 617 1 092 221 521 

Osa 4 184 50 126 525 1 285 093 721 1 432 806 617 1 092 221 521 

5.1 8 23 129 811 592 978 965 585 299 800 438 699 474 

5.2 13 1 217 358 31 209 293 27 320 420 13 938 975 

Osa 5 21 24 347 169 624 188 258 612 620 220 452 638 449 

ROP MS 8 732 274 322 18 773 316 679 18 079 589 898 8 959 348 987 
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Příloha č. 2 – Alokované a vyplacené finanční prostředky podle okresů 

Alokované a vyplacené finanční prostředky podle okresů (v Kč) k 1. 3. 2013 

Okres 
Počet 

obyvatel* 

Alokované 

prostředky ze 

smluv (v Kč) 

Průměr na 

obyvatele  

(v Kč) 

Vyplacené 

prostředky  

(v Kč) 

Průměr na 

obyvatele 

(v Kč) 

Ostrava  329 961 5 481 246 111   16 612 2 142 641 917 6 494 

Frýdek -Místek 211 853 4 171 246 991   19 689 2 091 351 156 9 872 

Opava 177 173 2 855 726 730   16 118 2 075 236 518 11 713 

Nový Jičín 152 222 1 863 147 413   12 240 1 115 384 102 7 327 

Bruntál 96 329 1 448 599 335   15 038    580 287 268 6 024 

Karviná 263 095 2 259 623 318     8 589    949 619 886 3 609 

Celkem 1 230 633 18 079 589 898   88 286 8 954 520 847 7 276 

 

* Dle ČSÚ k 31. 12. 2012. 
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Příloha č. 3 – Alokované a vyplacené prostředky v oblasti podpory 3.1. 

Statutární město Data z projektové 

žádosti (ERDF v 

Kč) 

Data ze Smlouvy 

(ERDF v Kč) 

Proplacené 

prostředky 

(ERDF v Kč) Frýdek - Místek 

Revitalizace ulice 8. pěšího pluku 91 996 993 91 996 993 85 802 733 

Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze 414 715 414 715 414 714 

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy 16 285 705 16 285 705 12 464 804 

Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky 68 715 756 63 098 713 62 550 705 

Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. 

etapa 
18 378 378 19 997 691 18 968 375 

Modernizace sportovních a dětských areálů ve 

Frýdku-Místku 
20 789 232 20 789 232 12 399 146 

Celkem 216 580 780 212 583 049 192 600 477 

Opava       

Obecní dům Opava 77 780 657 77 780 657 64 334 458 

Regenerace vnitrobloku kina Mír v Opavě 6 285 939 6 285 939 5 100 840 

Dominikánský klášter - Dům umění v Opavě 106 401 264 89 207 800 87 207 306 

Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského 

divadla v Opavě 
95 386 849 83 596 858 83 562 315 

Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu 29 723 926 29 723 926 0 

Rekonstrukce Kultur. domu na Rybníčku 70 747 339 66 351 276 46 119 538 

Dětská hřiště 5 476 400 5 467 832 3 667 022 

Ochranova - úprava parteru okolí 6 976 272 0 0 

Regenerace městských parků v Opavě 21 180 455 0 0 

Městské sady - regenerace 21 536 718 0 0 

Celkem 
441 495 818 358 414 288 289 991 479 

Karviná       

Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné 44 118 151 44 118 151 42 546 831 

Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona 22 913 978 26 966 195 26 549 936 

Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 

ZŠ 
3 450 846 3 755 332 3 692 974 

Parkovací stání KD Družba 11 015 680 11 987 652 0 

Rekonstrukce kulturního domu Družba 57 200 000 57 200 000 0 

Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální 

knihovny Karviná 
81 817 573 89 036 770 0 

Parkovací stání - okolí Regionální knihovny 

Karviná 
12 362 617 11 752 865 11 303 148 
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Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné 11 495 074 11 495 074 6 698 970 

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-

Fryštátě 
10 306 810 10 306 810 0 

Celkem 254 680 728 266 618 849 90 791 859 

Havířov       

Regenerace náměstí U Severky 21 143 870 21 143 870 20 715 384 

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská 119 980 493 119 980 493 106 144 463 

Kino Centrum Havířov 42 780 532 46 555 285 11 491 404 

Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice 

Na Nábřeží 
31 633 147 34 424 307 29 548 615 

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu 55 977 464 55 977 464 53 857 892 

Regenerace náměstí Nad Terasou 28 626 689 0 0 

Celkem 
300 142 194 278 081 419 221 757 758 

Ostrava       

Hradní terasa 3 454 400 4 061 800 3 910 475 

Divadlo loutek 80 053 654 61 803 838 61 337 928 

Stavební úpravy budovy kolejí "B" na Hotel VŠB-

TU Ostrava 
50 720 908 59 671 657 39 894 709 

Objekty na řece 30 230 268 32 897 644 0 

Pavilon evoluce 150 807 909 136 739 010 0 

Cyklostezky  11 379 810 11 379 810 0 

Revitalizace Komenského sadů 55 965 374 32 760 193 0 

Trojhalí Karolína 283 655 178 283 655 178 0 

Cyklostezky Ostravice 220 172 287 0 0 

Prodl. ul. Porážkova 83 323 281 0   

Visutá galerie 13 884 197 13 813 832 5 875 485 

Rekonstrukce stávající budovy Divadla Petra 

Bezruče 
21 607 297 0 0 

Nová ul. Porážková I - realizace 120 063 859 0 0 

Tramvajová zastávka Karolina 71 701 545 0 0 

Trolejbus Karolina I. etapa 39 042 425 0 0 

Prodloužená ul. Ruská 262 627 402 0 0 

Safari 44 307 034 44 307 034 0 

Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1. 

část 
33 722 941 0 0 

Parkoviště a komunikace - ZOO Ostrava 7 468 664 0 0 

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a 

Lučiny 
25 158 061 0 0 

Celkem 1 609 346 494 681 089 995 111 018 597 

Celkem za 3.1. 2 822 246 014 1 796 787 599 906 160 170 
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Příloha č. 4 – Podporované aktivity v prioritní ose 3.2 – Subregionální centra 

Okres Podporovaná aktivita 
Data z projektové 

žádosti (ERDF v Kč) 

Data ze Smlouvy 

(ERDF v Kč) 

Proplacené 

prostředky (ERDF 

v Kč) 

Opava Školství, vzdělávání 45 403 568 40 186 960 30 564 401 

Nový Jičín 290 893 893 215 631 425 172 295 052 

Frýdek - Místek 202 407 013 130 196 290 99 058 486 

Bruntál 24 529 235 24 048 583 16 209 659 

Karviná 88 707 236 72 343 585 61 988 354 

Ostrava 30 151 652 21 726 112 21 072 453 

Opava Sport, volný čas 48 234 236 43 652 482 38 348 703 

Nový Jičín 150 663 566 95 512 136 67 686 497 

Frýdek - Místek 229 724 554 6 537 295 6 531 746 

Bruntál 127 337 835 50 970 506 35 761 633 

Karviná 207 218 137 101 154 021 89 318 536 

Ostrava 0 0 0 

Opava Veřejná prostranství 11 359 463 11 359 463 11 265 282 

Nový Jičín 134 296 662 134 296 662 77 560 236 

Frýdek - Místek 7 925 487 7 925 487 6 896 909 

Bruntál 44 778 881 44 778 881 33 926 726 

Karviná 6 221 709 6 201 309 3 383 837 

Ostrava 8 069 458 8 069 458 7 653 411 

Opava Hasičské zbrojnice 13 955 035 13 955 035 8 533 215 

Nový Jičín 0 0 0 

Frýdek - Místek 0 0 0 

Bruntál 0 0 0 

Karviná 0 0 0 

Ostrava 0 0 0 

Opava Kostely,kláštery,úřady 24 070 938 7 896 311 0 

Nový Jičín 124 494 261 70 879 254 31 080 997 

Frýdek - Místek 45 554 503 37 098 678 27 043 730 

Bruntál 23 396 263 5 412 492 1 045 128 

Karviná 112 877 979 85 304 573 48 589 605 

Ostrava 8 488 820 8 488 820 6 039 792 

Celkem 
Školství, vzdělávání 682 092 597 504 132 955 401 188 405 

Sport, volný čas 763 178 328 297 826 440 237 647 115 

Veřejná prostranství 212 651 660 212 631 260 140 686 401 

Hasičské zbrojnice 13 955 035 13 955 035 8 533 215 

Kostely,kláštery,úřady 338 882 764 215 080 128 113 799 252 

Celkem 
2 010 760 384 1 243 625 818 901 854 388 
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Příloha č. 5 - Alokované a vyplacené prostředky v oblasti podpory 3.2. 

Okres Opava 

Data z projektové 

žádosti (v ERDF v 

Kč) 

Data ze Smlouvy  

(v ERDF v Kč) 

Proplacené 

prostředky  (v 

ERDF v Kč) 

Modernizace výuky na ZŠ Hradec nad 

Moravicí 
2 475 918 2 461 878 2 422 093 

Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury 

města Vítkova 
26 422 767 26 422 767 22 907 652 

Vybudování odborných učeben a relaxačních 

zón pro výuku žáků druhého stupně ZŠ 
2 902 676 2 869 577 2 818 211 

Úprava veřejného prostranství v centru města 

Hradec nad Moravicí 
3 114 628 3 114 628 3 114 377 

Úprava veřejného prostranství v Jakubčovicích 8 244 836 8 244 836 8 150 905 

Rekonstrukce objektu na ul. Vodní 343 za 

účelem využití pro volnočasové a pohybové 

aktivity 

6 207 347 6 207 347 5 531 234 

Modernizace školního hřiště s vybudováním 

relaxačních zón. 
5 098 409 5 098 409 4 085 297 

Modernizace výukových učeben a společných 

prostor ZŠ Hornická, Hlučín 
2 956 456 2 956 456 2 567 270 

Výstavba fotbalového hřiště a šaten Žimrovice 8 258 866 8 258 866 7 146 313 

Přístavba pavilonu MŠ Cihelní 10 974 619 6 506 182 6 163 082 

Rekonstrukce sportovního areálu Základní 

školy Hlučín - Rovniny 
16 085 014 16 085 014 8 809 289 

Modernizace zahrady MŠ Hlučín, Severní 2 877 777 2 176 744 2 154 762 

Víceúčelové hřiště Darkovičky 3 603 815 2 763 507 2 763 504 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Hradci 

nad Moravicí vč. úprav ulice Gudrichova 
7 848 617 7 848 617 3 865 059 

Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské 

zbrojnice ve Vítkově 
6 106 418 6 106 418 4 668 156 

Kdo jsou lidé na Hlučínsku 7 896 331 7 896 331 0 

Modernizace zahrady Dětské rehabilitace 

Hlučín 
2 032 699 2 032 699 1 544 397 

Integrované hřiště - Dětský ranč Hlučín 3 741 442 0 0 

Regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ve Vítkově 
8 266 250 0 0 

Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně 7 908 357 0 0 

Celkem 143 023 241 117 050 276 88 711 601 

Okres Nový Jičín       

Škola 21. století-modernizace vybavení, 

zavádění informačních a komunikačních 

technol.do výuky 

8 489 371 8 451 036 8 440 289 

Novými technologiemi k novým poznatkům - 

ZŠ Komenského 66, Nový Jičín 
4 995 302 4 949 530 4 926 809 

Skautské centrum VANAIVAN 17 211 983 15 920 222 15 908 879 

Dopravní hřiště Odry 14 966 607 14 966 607 13 877 335 

Modernizace odborných učeben v rámci 

zkvalitnění výuky 
8 456 904 8 456 904 8 456 902 
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ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky 2 385 033 2 385 033 1 693 280 

Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. 

Šustaly 
8 314 338 8 314 338 8 314 219 

Stavební úpravy Mateřské školy Kamarád na 

ulici Frenštátská 
7 662 741 7 662 741 7 475 673 

Krok s dobou za zdravím a spokojeností dětí 2 313 864 2 313 864 2 048 484 

Svět je velká zahrada 7 617 558 7 617 558 6 722 200 

Modernizace spojená s rozšířením přístavbou 

MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě p. R 
38 354 235 37 504 332 34 012 959 

Revitalizace zámeckého parku v Odrách 30 277 653 30 277 653 21 999 117 

Výstavba Muzea Oderská s cílem posílení 

kulturních tradic regionu 
8 386 511 8 386 511 6 562 842 

Stavební úpravy piaristického kláštera - III. 

etapa 
8 387 426 8 387 426 7 862 200 

Revitalizace bývalých zahrad Gymnázia Nový 

Jičín 
14 555 077 14 555 077 10 083 367 

Rekonstrukce Masarykova náměstí II. etapa 22 577 087 22 577 087 20 824 867 

Komplexní modernizací podmínek vzdělávání 

k všestrannému rozvoji osobnosti žáka 

základní školy 

8 333 805 8 333 805 6 777 900 

Fokus - středisko volného času bez bariér 7 624 970 7 624 970 6 138 167 

Modernizace a nástavba ZŠ Komenského 7 084 810 7 084 810 6 215 512 

Odry - sportovní a dětské hřiště u ZŠ Pohořská 8 362 498 8 362 498 4 322 542 

Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší 25 081 373 13 175 424 8 758 825 

Dětská hřiště v Odrách 3 467 317 3 467 317 2 501 471 

Novojičínské vzdělávací centrum 26 935 074 29 128 261 23 615 700 

Rozšíření kapacity mateřské školy Mniší 1 154 351 1 154 311 933 244 

Modernizace školního sportovního hřiště 

rozšiřující nabídku sportovních aktivit v centru 

Kopřivnice 

6 196 387 6 196 387 5 238 257 

Zahrada zdraví a radosti 8 494 423 8 494 423 2 193 887 

Lesní království - po chodníčcích poznání 8 492 467 8 492 467 0 

Škola pro život 5 298 627 5 298 627 4 873 734 

Stavební úpravy budovy a revitalizace zahrady 

MŠ Pionýrů 
7 929 452 7 929 452 7 283 566 

Revitalizace zahrad MŠ Kamarád 7 897 906 7 897 906 7 622 576 

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 

Dr. M. Horákové v Kopřivnici 
8 379 317 8 379 317 5 108 531 

Středisko uměleckého a celoživotního 

vzdělávání Frenštát p. R. 
13 619 913 13 619 913 9 288 449 



3 

 

Vybudování multimediální počítačové učebny 

a zkvalitnění výuky větším nasazením ICT 
3 315 526 3 315 526 3 206 282 

Modernizace ZŠ a MŠ Bílovec 7 309 351 7 309 351 7 229 015 

Modernizace ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek 3 197 828 3 197 828 3 018 571 

Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Pod 

Červeným kamenem 
2 732 254 2 732 254 2 557 779 

Revitalizace mateřské školy Krátká v 

Kopřivnici 
5 027 666 5 027 666 3 548 921 

Svět je velká zahrada II. 7 276 462 7 276 462 6 778 312 

Areál zdraví Kopřivnice 4 704 230 4 685 615 893 279 

Rekonstrukce vestibulu radnice v Kopřivnici 4 842 143 4 842 143 2 797 175 

Revitalizace ulice Štefánikova včetně 

přilehlého veřejného prostranství 
52 028 497 52 028 497 18 182 124 

Modernizace a revitalizace veřejného 

prostranství MPZ města Bílovec - I. etapa 
8 189 182 8 189 182 6 470 761 

Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení 

denního centra v Kopřivnici 
10 854 125 10 854 125 3 415 556 

Muzeum městského práva - Katovna v Odrách 7 311 473 7 311 473 4 432 267 

Dopravní infrastruktura v okolí Masaryk. 

gymnázia v Příboře I. etapa 
6 669 172 6 669 172 0 

Stavební úpravy piaristického kláštera - III. 

etapa - I. NP 
21 129 819 21 129 819 3 204 493 

Lázeňské centrum Modrá Laguna - 

rekonstrukce vnější části 
5 034 977 5 034 977 1 514 608 

Rekonstrukce věže kostela sv. Mikuláše v 

Bílovci 
4 932 780 4 932 780 1 291 856 

ZUŠ nově ve Winklerově vile 7 637 923 7 637 923 0 

MŠ Montessori - šance pro vaše dítě 7 418 870 0 0 

Rekonstrukce Centra dětí a mládeže Odry 7 831 080 0 0 

Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře 5 378 764 0 0 

Regenerace kostela sv. Jana Křtitele ve 

Frenštátě pod Radhoštěm 
6 778 883 0 0 

Učíme se pro budoucnost 6 386 449 0 0 

Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt 25 659 075 0 0 

Svět je velká zahrada III. 8 480 664 0 0 

Revitalizace Domu kultury Frenštát pod 

Radhoštěm 
46 836 124 0 0 

Sportovní a volnočasové centrum 8 412 584 0 0 

Zdravá škola 8 373 567 0 0 

ZŠ Alšova - škola 21. století, zkvalitnění 

infrastruktury pro vzdělávání 
7 666 536 6 778 883 0 

Modernizace dětských hřišť ve Fulneku 3 290 722 0 0 

Městská knihovna a centrum pro seniory v 

Bílovci 
18 024 045 0 0 

Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové 

aktivity v Bílovci 
9 995 146 0 0 
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Moderní škola - člověk pro 21. století 8 318 091 0 0 

Celkem 700 348 388 516 319 482 348 622 782 

Okres Frýdek-Místek       

Rekonstrukce a modernizace areálu školských 

zařízení v Bystřici - ZŠ, MŠ a hřiště 
6 167 400 6 167 400 4 569 283 

Rekonstrukce a modernizace interiéru Základní 

školy v Jablunkově 
38 230 662 37 187 168 24 959 628 

ZŠ Třinec, Slezská 773 - Rekonstrukce 

pavilonu E 
26 766 784 26 766 784 19 729 981 

Základní škola TGM Frýdlant nad Ostravicí - 

modernizace vzdělávacího zařízení 
14 251 636 14 251 636 13 546 333 

Rekonstrukce obecního úřadu a podpora 

kulturního života v obci Bystřice 
8 082 344 8 082 344 7 617 732 

Revitalizace lesoparku v Třinci 7 925 487 7 925 487 6 896 909 

Rozšíření chráněné dílny ERGON - 2. etapa 31 104 638 31 104 638 28 283 456 

Rozšíření a zkvalitnění služeb pro veřejnost - 

návštěvníky společenského sálu 
6 535 216 6 537 295 6 531 746 

Jsme na jedné lodi - rekonstrukce farního 

areálu ve Frýdlantu nad Ostravicí 
5 602 388 5 639 463 4 061 077 

Rekonstrukce a modernizace areálu školských 

zařízení v Bystřici - ZŠ a MŠ - 2. etapa 
8 413 816 8 413 816 3 916 216 

Vybavení interiéru ZŠ v Jablunkově 6 304 848 6 304 848 4 053 589 

Revitalizace objektu evangelického kostela v 

Třinci 
8 097 570 8 097 570 6 870 702 

Modernizace divadelního sálu KD TRISIA 6 781 391 6 781 391 0 

Revitalizace kostela Božího Těla v Jablunkově 8 497 910 8 497 910 8 494 219 

Rekonstrukce ZŠ Slezská - pavilon D1 a F 21 344 109 0 0 

Rekonstrukce knihovny v Třinci 53 249 453 0 0 

Víceúčelová hala WERK ARENA Třinec 125 953 000 0 0 

Revitalizace interiérů kostela Božího Těla v 

Jablunkově 
8 492 900 0 0 

Zkvalitnění služeb a rozšíření kulturního domu 

ve Frýdlantu n. O. 
43 986 885 0 0 

Rekonstrukce polské základní školy č. p. 366 v 

Bystřici 
8 342 937 0 0 

Rozšíření chráněné dílny ERGON - 3. etapa 41 480 184 0 0 

Celkem 485 611 558 181 757 750 139 530 871 

Okres Bruntál       

Park Dětský svět při MŠ Jesenická 1 786 357 1 786 357 1 763 853 

Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov 5 811 197 5 363 695 5 224 470 

Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova ul. 1 v 

Rýmařově 
3 394 506 3 394 506 3 322 061 

Revitalizace ulice Horní - Rýmařov 5 553 266 5 553 266 5 011 275 
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Sportovně - kulturní areál " Zahrada Hedvy" 33 636 253 33 636 253 25 201 807 

Založení městského lesoparku ve Vrbně pod 

Prad. - vybavenost ploch. 
5 589 362 5 589 362 3 713 644 

Cirkus 4 311 748 4 278 598 2 931 971 

Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, 

Janáčkovo náměstí 17. 
2 990 597 2 990 597 2 967 304 

Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov 8 254 134 8 254 134 4 547 262 

Areál volnočasových aktivit Černá Opava 2 712 831 2 712 831 2 668 703 

Vrbenská veřejnost do škol 6 234 830 6 234 830 0 

Středisko volného času Rýmařov 67 597 424 40 003 541 28 545 668 

Regenerace brownfield Janovice 8 421 769 5 412 492 1 045 128 

Rekonstrukce kulturní památky Petrin - 

centrum vzdělávání a volného času v Bruntále 
48 773 446 0 0 

Nad zemí 6 535 541 0 0 

Zpřístupnění věže a regenerace kostela sv. 

Martina v Krnově 
8 438 953 0 0 

Celkem 220 042 214 125 210 462 86 943 146 

Okres Karviná       

Sportovní areál Frýdecká - Český Těšín 60 949 284 60 949 284 60 948 865 

V kopačkách si plním sny 13 401 382 13 401 382 12 611 834 

Dejte nám šanci poznat svět 6 701 593 6 701 593 4 954 374 

Modernizace a stavební úpravy odbor. učeben 

a implemen. moderních výukových metod ZŠ 

Petřvald 

2 752 582 2 752 583 2 686 139 

Nástavba a přístavba MŠ Č.P. 1500 v 

Rychvaldu 
8 490 402 8 490 402 7 489 203 

Modernizace škol Bohumín 664 652 8 195 463 7 570 913 

Multifunkční sál Domu kultury města Orlové 7 963 624 7 963 624 6 864 367 

Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS - 

Střelnice v Českém Těšíně 
38 733 552 38 733 552 27 905 879 

Přístavba a modernizace Městského úřadu v 

Rychvaldu 
7 992 562 7 932 888 7 007 550 

Centrum sociálních služeb Bohumín 4 486 466 4 486 466 3 622 369 

Školní hřiště pro ZŠ Slezská Český Těšín 7 236 783 7 236 783 7 236 782 

Dětské a sportovní hřiště v areálu školy 

Masarykovy sady Český Těšín 
5 900 408 5 900 408 5 465 852 

Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit 

DDM Orlová 
3 419 713 3 419 713 3 419 713 

Tělocvična základní školy v Petrovicích u 

Karviné 
34 032 564 17 840 422 13 475 510 

Zkvalitnění odborné přípravy technických 

oborů 
7 975 839 7 975 839 7 123 655 

Dětské dopravní hřiště, Bohumín 5 077 459 5 077 459 3 827 205 

Sportujme zdravě 2 459 718 2 459 718 1 646 552 

Dejte nám šanci poznat svět II 7 250 093 7 250 093 5 985 926 
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Komunikace pro pěší a mobiliář parku u 

centrálního hřbitova 
6 221 709 6 201 309 3 383 837 

Dokončení obnovy kostela Narození Panny 

Marie v Orlové 
8 333 776 8 333 776 5 953 632 

Revitalizace kostela Svaté Anny v Rychvaldu 5 802 257 5 802 257 4 100 175 

Spokojený občan - vizitka úřadu 26 691 785 20 015 635 0 

Multifunkční sál Domu kultury města Orlové II 7 882 843 7 882 843 0 

Přístavba mateřské školy v Dolních 

Marklovicích 
4 198 618 0 0 

Centralizace hřišť v Orlové 6 440 558 0 0 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

STŘEP 
7 727 914 0 0 

Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. 

etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové 

haly 

54 526 552 0 0 

Modernizace škol Bohumín IV 3 503 703 0 0 

Radnice Petřvald 17 226 533 0 0 

Diakonické a vzdělávací centrum 37 369 092 0 0 

Rekonstrukce střechy evangelického kostela v 

Orlové 
3 611 050 0 0 

Celkem 415 025 061 265 003 488 203 280 332 

Okres Ostrava       

Modernizace infrastruktury pro vzdělávání ZŠ 

Šenov 
11 559 943 11 559 943 11 215 799 

Centrum mediální výchovy - rozšíření zázemí 

zájmového vzdělávání 
8 389 455 8 389 453 8 091 778 

Bezbariérový Šenov 8 069 458 8 069 458 7 653 411 

Modernizace učeben Základní školy Vratimov, 

Datyňská 690 
1 776 716 1 776 716 1 764 876 

Rekonstrukce objektu Staré školy Šenov 8 425 538 0 0 

Rekonstrukce Barokní perly Slezska, kostela 

Prozřetelnosti Boží a veřejného prostranství v 

Šenově 

8 488 820 8 488 820 6 039 792 

Celkem 46 709 929 38 284 389 34 765 656 

Celkem 2 010 760 390 1 243 625 847 901 854 388 

 

 


