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1 ÚVOD  

 

Tématem bakalářské práce je Materiálně technické zabezpečení organizace ve veřejné 

správě. Po dohodě s vedoucím práce je touto organizací Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko v Ostravě.  

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit stav materiálně technického zabezpečení 

(dále jen MTZ) úřadu v letech 2008 – 2012 a na tomto základě navrhnout případná opatření 

na efektivnější vynakládání prostředků na materiálně technické zabezpečení, a to i přesto,  

že se jedná o specifickou organizaci, která byla vytvořena jako řídící orgán Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko, a v současné době se již ví, že jednotlivé regionální 

rady, tak jak jsou známé v dnešní podobě, zaniknou. 

Hlavní pracovní metodou je analýza dosavadního vývoje a současného stavu MTZ 

úřadu a komparace poznatků se stavem v úřadu jiné regionální rady (konkrétně regionu 

soudržnosti Střední Morava). 

Potřebné informace pro bakalářskou práci jsou čerpány z literatury uvedené v zadání 

bakalářské práce, ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Potřebné údaje pro provedení 

analýzy a následné komparace byly získány z webových stránek a interních materiálů 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Regionální rady regionu soudržnosti 

Střední Morava. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol. První kapitolu tvoří 

úvod a pátou závěr. Druhá kapitola je věnována popisu vstupu České republiky do Evropské 

unie, vzniku regionální politiky, vzniku regionálních operačních programů a jejich stručné 

charakteristice. Je zde stručně popsáno i materiální zabezpečení veřejné správy, které je pro 

její výkon nezbytné.  

Třetí kapitola je věnována popisu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, která je řídícím orgánem Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko (ROP) v letech 2007 až 2013. ROP je základním nástrojem pro čerpání 

finančních prostředků z Evropské unie. Stručně je popsán vznik úřadu, jeho založení, cíle, 

strategie, organizační struktura a hospodaření. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis materiálně technického zabezpečení Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, jeho správu, budovu, vybavení  

a následnou analýzu v letech 2008 – 2012. Dále je zde provedena  i analýza materiálně 
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technického zabezpečení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, jejíž 

výsledky jsou použity k následné komparaci. Provedena je komparace  stavu majetku  

a některých výdajů na materiálně technické zabezpečení obou regionálních rad, na jejímž 

základě jsou provedeny doporučení a návrhy. 
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2 ROLE REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ  

 

2.1 Historie vstupu České republiky do Evropské unie  

 

V roce 1989 došlo k pádu komunistického režimu. Jako jeden z hlavních cílů zahraniční 

politiky byl stanoven vstup České republiky do Evropské unie. Proces přípravy  

na členství byl velmi zdlouhavý, ale úspěšný. Formálně byl zahájen v roce 1998 a ukončen 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. 

V březnu 1998 byla zahájena přístupová jednání naší republiky spolu s dalšími žadateli, 

kdy proběhlo setkání ministrů zahraničí členských a kandidátských zemí v Bruselu.  

V prosinci roku 1991 dosáhla tehdejší Česká a Slovenská federativní republika první 

asociační dohody o přidružení k Evropské unii, jejímž cílem měl být konečný vstup do EU. 

Jednání o této dohodě trvala téměř rok. Obě země však musely v roce 1993, v důsledku 

rozpadu federace k  31. 12. 1992, tuto Dohodu o přidružení znovu uzavřít  

a ratifikovat. Byla klíčovou dohodou, která upravovala vztahy České republiky  

a Evropské unie v období před vstupem.   

V červnu 1993 se v Kodani uskutečnilo zasedání Evropské rady, která přijala tzv. 

kodaňská kritéria. V těchto kritériích byly stanoveny podmínky, které museli noví zájemci  

o členství v EU splnit, aby byli přijati. Jednalo se o splnění podmínek v těchto oblastech: 

 existence stabilních domácích institucí, které garantují demokracii, právní stát, 

ochranu lidských práv a respektování menšin, 

 existence fungujícího tržního hospodářství, které je schopno odolávat 

konkurenčním tlakům a tržním silám evropského trhu,  

 schopnost převzít závazky vyplývající z členství v EU včetně cílů politické, 

hospodářské a měnové unie. 

V roce 1995 schválil Evropský parlament Dohodu o přidružení ČR k EU, která 

vstoupila v platnost. 

V roce 1996 na zasedání EU v Římě podala Česká republika oficiální žádost o vstup  

do EU.  

V roce 1997 schválila Evropská komise zahájení jednání o přistoupení. ČR byla 

zařazena mezi kandidátské země.  
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Přístupové rozhovory mezi Českou republikou a Evropskou unií začaly v březnu roku 

1998  a poté začala první fáze rozhovorů hodnocení právního systému země a jeho souladu 

s legislativou Evropské unie, tzv. screening. Vláda ČR projednala a předala Evropské komisi 

Národní program přípravy ČR na členství v EU.  

Přístupová jednání byla oficiálně ukončena v prosinci 2002 na summitu Evropské unie 

v Kodani a bylo stanoveno datum rozšíření Evropské unie na 1. květen 2004. Smlouva  

o přistoupení České republiky k Evropské unii byla podepsána v Aténách 16. dubna 2003.  

V České republice proběhlo 13. a 14. června 2003 referendum, kde se pro schválení 

smlouvy o vstupu do Evropské unie vyslovilo 77,33 % hlasujících občanů. 

1. května 2004 se Česká republika stala jedním z deseti nových členských států 

Evropské unie.  

 

2.2 Regionální politika Evropské unie  

  

Evropská unie je ojedinělé hospodářské a politické společenství 27 evropských zemí. 

Zasloužila se o zachování míru, stability a prosperity milionů lidí, pomáhá zvýšit životní 

úroveň, dala základy vzniku společné evropské měny. Zrušením hraničních kontrol mezi 

zeměmi EU mohou lidé cestovat bez omezení po větší části kontinentu. Evropská unie  

je založena na zásadách právního státu. Mezi hlavní hodnoty patří lidská důstojnost, svoboda, 

demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv. Hlavním ekonomickým 

motorem Unie je jednotný trh, který umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu  

a osob. 

Regionální politika EU podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, 

hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Podporuje regiony ve všech 

členských státech, které nedosahují 75 % průměru úrovně HDP Evropské unie na osobu, 

regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím. 

Z pohledu ekonomie je region charakterizován vnitřními a vnějšími hospodářskými 

vztahy, vyvíjející se ekonomickou základnou, vnitroregionálními ekonomickými zájmy  

a ekonomickými funkcemi existujícími v rámci širších, neregionálních hospodářských celků. 

Nerovnoměrnost ekonomického vývoje pak plodí sociální rozdíly – a ty jsou hlavním 

motorem regionální politiky. 
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Hospodářské a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony se vytvářely a vytvářejí téměř 

v každé zemi. Příčiny regionálních nerovností jsou různé. Zejména se může jednat  

o dlouhodobé znevýhodnění regionu z důvodu zeměpisné polohy, sociálních a hospodářských 

změn. Toto se projevuje často ve formě sociálního úpadku, nekvalitních škol, vyšší 

nezaměstnanosti, nedostatečné infrastruktury, zhoršeného životního prostředí.  

U některých členských států Evropské unie je jednou z příčin regionálních nerovností  

i dědictví po bývalém systému centrálně plánovaného hospodářství (např. Česká republika, 

Slovensko, Maďarsko, Polsko). 

Velké rozdíly v úrovni prosperity existují nejen mezi jednotlivými státy, ale rovněž  

i uvnitř členských států Evropské unie. Prostřednictvím své regionální politiky Evropská unie 

přesouvá prostředky z bohatých regionů do chudších. 

Regionální politiku Evropské unie charakterizují pěti až sedmileté cykly, které  

se shodují s víceletým finančním rámcem. Cíle regionální politiky schvaluje před každým 

programové obdobím Evropská komise, která určí celkový objem finančních prostředků pro 

dané programové období, způsob jejich čerpání v průběhu tohoto období a také oblasti, do 

kterých budou finanční prostředky směřovány.  

 

2.2.1 Vznik regionální politiky  

 

Zásady regionální politiky v Evropě se začaly utvářet nedlouho po hospodářské krizi 

v letech 1929 až 1933, kdy byl v roce 1934 ve Velké Británii vypracován plán pomoci nejvíce 

postiženým regionům. Následně se po druhé světové válce začaly rozpracovávat zásady 

regionálních politik i ve Francii, Itálii, Spolkové republice Německo a Nizozemí. 

Vývoj regionální politiky dnešní EU lze rozdělit na několik období: 

 

 Období 1958 - 1974 

V březnu 1957 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), jehož snahou 

bylo vyrovnávání rozdílů mezi vysoce rozvinutými a zaostávajícími regiony, které byly 

uskutečňovány vládami jednotlivých členských zemí. Od roku 1967, na základě tzv. bruselské 

slučovací smlouvy, se začal používat název Evropská společenství. Mezníkem z pohledu 
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systematického koncipování ucelené regionální politiky se stal zejména vstup Velké Británie, 

Irska a Dánska do Evropských společenství dne 1. ledna 1973.   

 

 Období 1975 – 1989 

K formování regionální politiky Evropských společenství byl zřízen v roce 1975 

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF). Do poloviny sedmdesátých let byla regionální 

politika řízena a financována na úrovni vlády. Charakteristickým rysem nového pojetí 

evropské regionální politiky se stala decentralizace řízení regionální politiky v jednotlivých 

členských státech ES. Takto se naplňovala i dlouhodobá orientace Evropských společenství  

a dnešní Evropské unie jako kontinentu regionů a interregionální spolupráce. Regionální 

politika byla spojována s prosazováním inovačních strategií, které byly uskutečňovány 

v jednotlivých regionech a braly v úvahu místní specifika. 

 

 Období 1989 – 1999 

V regionální politice byla věnována pozornost nejen na podporu strukturálně 

postižených oblastí, ale i k podpoře nejméně rozvinutých oblastí, což přispělo k přijetí 

Portugalska a Španělska v roce 1986 do EU. Tyto státy měly podstatně nižší ekonomický 

potenciál a potřebovaly subvence z rozpočtu společenství. V tomto období byly principy 

regionální politiky realizovány v průběhu dílčích programových období, kdy bylo v období 

1989 – 1993 definováno poprvé pět Cílů a v roce 1995 přibyl šestý Cíl strukturální politiky1. 

Vedle těchto cílů byly z rozpočtu Evropské unie financovány i tzv. Iniciativy, kterých bylo 

v letech 1994 – 1999 celkem třináct2. 

 

 Období 2000 – 2006 

V tomto období se změnil způsob nakládání s finančními prostředky Evropské unie. 

Prioritou nadále byla pomoc regionům, které zaostávají ekonomicky, což mělo přímý dopad 

v oblasti sociálních vztahů. Rovněž byly preferovány regiony, které se potýkaly s podstatnými 

problémy v oblasti dopravy a telekomunikační infrastruktury. Byl snížen počet Iniciativ z 13 

na 4 (Interreg III, Urban II, Leader+ a Equal) a počet Cílů z 6 na 3. Přehled Cílů je uveden  

v tabulce 2.1. 

                                                 
1
 Viz Přehled Cílů v letech 1989 – 1999, příloha 1. 

2
 Viz Přehled Iniciativ v letech 1989 – 1999, příloha 2.  
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Tab. 2.1 Přehled Cílů v období 2000 - 2006 

Cíl 1 Podpora rozvoje a strukturálního přizpůsobování regionů, které ve svém rozvoji 
zaostávají za ostatními 

Cíl 2 Podpora hospodářské a sociální konverze oblastí, které se potýkají  

se strukturálními problémy 

Cíl 3 Zvýšení adaptability, flexibility a mobility evropské pracovní síly 

Zdroj: LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, o.p.s., 2007. 70 s. ISBN 978-80-86754-74-1.  

 

 Období 2007 – 2013 

V tomto období byly Evropskou komisí stanoveny nové tři Cíle, které nahradily Cíle 

z předchozího období a jsou společné pro všechny státy Evropské unie. Přehled je uveden 

v tabulce 2.2. 

 

Tab. 2.2 Přehled Cílů v období 2007 – 2013 

Cíl 1 Konvergence 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 

Zdroj: LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, o.p.s., 2007. 70 s. ISBN 978-80-86754-74-1. 

 

 Období 2014 – 2020 

Co se týká následujícího období, tak Evropská komise zveřejnila v Páté kohezní zprávě 

své návrhy na podobu, strukturu a principy budoucí kohezní politiky3. Nové návrhy mají 

posílit strategickou dimenzi této politiky, jsou zaměřeny na dlouhodobé cíle pro růst  

a zaměstnanost. Evropská komise bude schvalovat tzv. partnerské smlouvy s členskými 

zeměmi Evropské unie. Podle návrhu víceletého finančního rámce bude pro nové období 

2014 – 2020 vyčleněno na kohezní politiku celkem 376 mld. eur.  

 

 

                                                 
3
 Kohezní politika – politika hospodářské a sociální soudržnosti EU – zaměřuje se na podporu celkového    

harmonického rozvoje regionů v  Evropské unii za účelem snižování disparit mezi regiony. 
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2.2.2 Vznik regionů soudržnosti 

 

Pro snadnější správu programů a statistická srovnání, monitorování, přípravu, realizaci  

a hodnocení regionální politiky všech členských zemí Evropské unie byly na evropské úrovni 

definovány tzv. regiony NUTS4, které v Evropské unii zavedl v roce 1988 Eurostat 

(statistický úřad Evropské unie). 

Klíčový význam z hlediska podpory z rozpočtu Evropské unie mají regiony NUTS 2 – 

regiony soudržnosti, což jsou regiony s počtem obyvatel 800 tisíc až 3 miliony a především 

do těchto regionů směřuje podpora Evropské unie ze strukturálních fondů. V současné době  

je v Evropské unii 271 regionů na úrovni NUTS 2.  

 

2.2.3 Strukturální fondy a Fond soudržnosti 

 

K naplňování cílů regionální a strukturální politiky, a tím ke snižování ekonomických  

a sociálních disparit mezi regiony Evropské unie, slouží jako klíčový finanční nástroj 

strukturální fondy. Ze strukturálních fondů Evropské unie se v zásadě financují víceleté 

programy. Zdrojem finančních prostředků strukturálních fondů jsou finanční příspěvky 

členských států do společného rozpočtu Evropské unie, které jsou nevratné. Platí zde princip 

solidarity, což znamená, že bohatší státy přispívají více a chudší státy méně. V současné době 

mohou regiony čerpat prostředky z dvou strukturálních fondů a jednoho Kohezního fondu. 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – finanční pomoc je poskytována  

ve formě nevratných grantů. Je základním nástrojem ke snižování disparit mezi regiony. Fond 

podporuje snahy o stabilní a udržitelný rozvoj a vytváření trvale perspektivních pracovních 

míst. Z ERDF jsou finanční prostředky rozdělovány především k plnění Cílů 1 a 2 regionální 

politiky EU. Na financování národních programů jde okolo 91 % rozpočtu ERDF a na tzv. 

Iniciativy se vynakládá přibližně 9 %. Podporovány jsou investiční projekty, např. podpora 

začínajícím podnikatelům, investice do infrastruktury a spolupráce v příhraničních regionech. 

 Evropský sociální fond (ESF) – finanční prostředky z tohoto fondu jsou uvolňovány 

na podporu neinvestičních projektů, jako například programy pro znevýhodněné skupiny 

                                                 
4
 NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques ) – klasifikace územních statistických jednotek. 
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obyvatel, vzdělávací programy, rekvalifikační programy, prosazování rovných příležitostí  

pro muže a ženy na trhu práce v rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti. 

 Fond soudržnosti (CF) neboli Kohezní fond – je rovněž jeden z nástrojů, které pomáhají 

k dosažení sociální a hospodářské soudržnosti. Jeho cílem je podpora chudších států, nikoli 

regionů. Tím se liší od předchozích dvou fondů. Finanční prostředky jsou použity pouze  

na projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí, rozvoj dopravní infrastruktury 

v rámci transevropských sítí. Finanční pomoc je poskytována na projekty až do výše 85 % dle 

ekonomické výkonnosti dané země. Nárok na pomoc z tohoto fondu má stát, který nedosáhl 

90 % průměru HDP Evropské unie a realizuje program hospodářské konvergence.  

 

2.3 Regionální politika České republiky 

 

Regionální politika se v České republice zařadila mezi vládní politiky a nástroje, které 

přispívají k vyváženému rozvoji území a zajištění územní soudržnosti. Dle zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Základní rozvojovou strategií 

České republiky je Národní strategický referenční rámec (NSRR), který je zpracováván  

na základě Národního rozvojového plánu a cílů Evropské unie. NSRR definuje problémové 

oblasti, jejichž opomíjení by mohlo být překážkou udržitelného rozvoje a vymezuje oblasti 

důležité pro zlepšení konkurenceschopnosti. Národní rozvojový plán (NRP) je pohledem 

státu a možností veřejných podpor, v České republice je připravován již od roku 1999  

a zaměřuje se komplexně na oblast hospodářské a sociální soudržnosti. Představuje základní 

strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Zpracovává jej Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje vláda ČR. 

 

2.4 Regionální operační programy 

 

Operační programy jsou strategické dokumenty rámcově vymezené pro konkrétní 

oblast podpory a poskytují žadatelům základní informace o tom, na co lze žádat prostředky 

Evropské unie. Jsou nástrojem realizace Národního rozvojového plánu a politik jednotlivých 



 

 

 

16 

států. V podmínkách České republiky se regionální politika uplatňuje z úrovně Evropské 

unie vůči vybraným regionům NUTS 2. Na základě vypracovaných Regionálních operačních 

programů (ROP) mohou regiony žádat o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů 

Evropské unie.  

V rámci České republiky patří mezi nejdůležitější orgány, které byly zřízeny  

za účelem řízení a koordinace čerpání prostředků z evropských fondů: 

 Národní orgán pro koordinaci (NOK) – pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky a zabezpečuje jednotný informační systém politiky hospodářské  

a sociální soudržnosti pro řízení, koordinaci, monitorování a vyhodnocování operačních 

programů a jejich projektů ve všech úrovních administrativního a finančního řízení. 

 Monitorovací výbor NSRR – Řídící a koordinační výbor (ŘKV) projednává  

a doporučuje finanční a věcné změny schválených operačních programů, návrhy  

a změny procedurálních postupů a pravidel, koordinuje systémová opatření, jako jsou 

monitorovací a informační systém, institucionální struktury apod. 

 Platební a certifikační orgán – Národní fond (PCO) – je jedním z odborů Národního 

fondu Ministerstva financí České republiky a je centrálním orgánem, který 

zprostředkovává tok finančních prostředků z Evropské unie do České republiky. 

Jednotlivé realizované projekty jsou předfinancovány Řídícím orgánem ze státního 

rozpočtu a následně po žádosti PCO jsou finanční prostředky převedeny z rozpočtu EU 

na účet PCO, který je zpětně přerozdělí jednotlivým Řídícím orgánům5.   

 Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (CHJ) – je 

útvar Ministerstva financí České republiky, který je zodpovědný za metodické řízení  

a koordinaci finanční kontroly systému realizace podpory z fondů EU. 

 

2.4.1 Regionální operační programy 2004 – 2006 

 

V České republice se v rámci tohoto období realizovaly čtyři sektorové operační 

programy a jeden regionální: 

 OP Infrastruktura (OPI), 

 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ), 

                                                 
5
 Řídícím orgánem operačních programů jsou subjekty odpovědné za řízení, koordinaci a implementaci    

operačních programů, např. jednotlivá ministerstva a regionální rady . 
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 OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), 

 OP Průmysl a podnikání (OPPP), 

 Společný regionální operační program (SROP). 

 Společný regionální operační program byl realizován na základě Rámce podpory 

Společenství pro Cíl 1. Důraz byl kladen zejména na podporu vyváženého a udržitelného 

ekonomického rozvoje regionů. SROP výrazně přispěl k dlouhodobé strategii regionálního 

rozvoje. SROP především podporoval aktivity, jejichž realizace spadala z hlediska platné 

české legislativy do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišoval  

od zbývajících operačních programů. Hlavním cílem SROP bylo dosažení trvalého 

hospodářského růstu, růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových 

ekonomických aktivit, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, rozvoj lidských 

zdrojů a prohlubování sociální integrace. SROP byl zaměřen na pět níže uvedených priorit,  

na které byla schválena podpora EU ve výši 454,33 mil. eur, což bylo 31,24 % všech 

prostředků ze strukturálních fondů v období 2004 – 2006. Přehled priorit je uveden 

v následující tabulce. 

 

Tab. 2.4. Priority SROP 2004 – 2006 

Priorita 1 Regionální podpora podnikání 

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 

Priorita 5 Technická pomoc 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-

programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP). 

 

Podpora ze strukturálních fondů pro SROP byla poskytována ze dvou fondů: 

 Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro priority 1, 2, 3 (částečně), 4 a 5, 

 Evropského sociálního fondu (ESF) pro prioritu 3 (částečně). 

Celková alokace6 pro všech pět výše uvedených operačních programů  

ze strukturálních fondů na programové období 2004 – 2006 činila 1 454 265,8 tis eur.  

                                                 
6
  Alokace 2004 – 2006 – finanční zdroje SF EU alokované na celé programové období.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP)
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K 31. 3. 2010 bylo certifikováno7 z těchto prostředků 1 420 463,2 tis. eur, což představuje 

čerpání v celkové výši 97,67 %. Čerpání jednotlivých operačních programů k 31. 3. 2010 

za období 2004 – 2006 v mil. eur popisuje obrázek 2.1. 

 

 

Obr. 2.1. Přehled čerpání operačních programů ze strukturálních fondů za období  

2004 – 2006 v mil. eur. 

Zdroj: MMR – průběh čerpání SF 2004 – 2006, vlastní zpracování. 

 

2.4.2 Regionální operační programy 2007 – 2013 

 

V tomto období jsou členské státy, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru 

HDP Evropské unie za stejné období, limitovány objemem finančních prostředků, kterými se 

EU podílí na spolufinancování projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. U cílů „Konvergence“ a „Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“ může být hrazeno z prostředků EU maximálně 85 % 

celkových způsobilých výdajů. Zbývajících 15 % musí být hrazeno z národních zdrojů. 

V květnu roku 2006 byla přijata nová Strategie regionálního rozvoje ČR jako základní 

dokument české regionální politiky pro období 2007 – 2013. Národní rozvojový plán ČR 

2007 – 2013 navazuje na Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006. Celková alokace  

                                                 
7
 Certifikováno = vyčerpáno. Finanční objem prostředků ověřený Platebním orgánem (MF – Národní fond) 

kumulativně za celé programové období očištěno o vratky a penále za pozdní platbu.  
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ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na toto období činí přibližně 26,7 mld. eur. 

Rozdělení těchto finančních prostředků mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno 

usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006.  

Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, byly 

vymezeny pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti 

regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2 

(regiony soudržnosti). V České republice tak vzniklo 8 regionů soudržnosti: 

 NUTS 2 Praha, 

 NUTS 2 Střední Čechy, 

 NUTS 2 Jihozápad, 

 NUTS 2 Severozápad, 

 NUTS 2 Severovýchod, 

 NUTS 2 Jihovýchod, 

 NUTS 2 Střední Morava, 

 NUTS 2 Moravskoslezsko. 

V tomto období je využíváno v ČR celkem 26 operačních programů, které jsou 

rozděleny dle jednotlivých cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti.  

 

Cíl 1 Konvergence 

V rámci tohoto cíle je připraveno celkem sedm regionálních operačních programů pro 

celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. Hlavním důvodem nahrazení 

jednotného SROP sedmi ROP bylo přenést rozhodování o alokaci jednotlivých finančních 

prostředků na úroveň jednotlivých regionů. V souladu s principy partnerství se zapojí  

do ovlivňování budoucího ekonomického a sociálního rozvoje vlastního regionu i místní 

aktéři. ROP přinášejí i zjednodušení oproti SROP v proplácení dotačních prostředků 

jednotlivým příjemcům, kdy nyní jsou propláceny prostředky rovnoměrně v průběhu celého 

projektu. Celkem na tento cíl připadá v ČR 25,89 miliard eur. 

Sedm regionálních operačních programů pro regiony soudržnosti NUTS 2 bylo 

vytvořeno s celkovou alokací 4,66 miliard eur. Jedná se o:  

 ROP NUTS 2 Severozápad, 

 ROP NUTS 2 Jihozápad, 
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 ROP NUTS 2 Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS 2 Jihovýchod, 

 ROP NUTS 2 Severovýchod, 

 ROP NUTS 2 Střední Morava, 

 ROP NUTS 2 Střední Čechy. 

Osm tématických operačních programů pro Prahu s celkovou přidělenou alokací  

21,23 miliard eur tvoří: 

 OP Doprava, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Integrovaný operační program, 

 OP Technická pomoc. 

 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Cíle konvergence. V ČR zde spadá hlavní 

město Praha s alokací 0,42 miliardy eur a programy: 

 OP Praha konkurenceschopnost, 

 OP Praha Adaptabilita. 

 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce  

Zde spadají všechny regiony ČR, z devíti operačních programů lze čerpat prostředky  

na podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů. V ČR na tento cíl 

byla přidělena alokace ve výši 0,39 miliard eur. Jde o tyto operační programy: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 
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 OP Mezinárodní spolupráce,  

 OP Nadnárodní spolupráce, 

 Síťový operační program ESPON 2013, 

 Síťový operační program INTERACT II.  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR – NOK) 

zpracovává tzv. Měsíční monitorovací zprávy (MMZ) o průběhu čerpání strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů. Cílem těchto zpráv je: 

 poskytovat informace o pokroku čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci 

jednotlivých operačních programů nejen zainteresovaným institucím, ale i široké 

veřejnosti, 

 sloužit jako nástroj efektivního řízení implementace kohezní politiky EU v ČR, poskytuje 

pravidelný, podrobný a shrnující přehled o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a národních zdrojů. 

V současném programovém období 2007 – 2013 se České republice v rámci kohezní 

politiky Evropské unie podařilo dle poslední monitorovací zprávy za únor 2013 k 6. březnu 

2013 vyčerpat 52,1 % (414,0 mld. Kč) své národní alokace, kterou má k dispozici 

v evropských fondech. Evropskou komisí bylo vyplaceno (certifikováno) českým projektům 

již 233,40 mld. Kč, což je 24,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007 – 

20138. 

Řídící orgán jednotlivých operačních programů sleduje, zda jsou dodržovány zásady 

operačních programů a zda je pomoc z fondů Evropské unie poskytována správně  

a efektivně. Řídící orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. 

V České republice jsou řídícími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady.  

Pro správné fungování všech těchto institucí veřejné správy v České republice je nutné 

zabezpečení jak po stránce personální, finanční, tak i po stránce materiálně technického 

zabezpečení. 

 

 

                                                 
8
 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf. 
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2.5 Materiální zabezpečení veřejné správy  

 

„Důležitým předpokladem úspěšného fungování veřejné správy, realizace činností  

ve veřejné správě a ve veřejném sektoru jako celku je materiálně technické zabezpečení 

činnosti organizací a institucí" (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, s. 145).  

Materiální zabezpečení dělíme zpravidla na: 

 pořizování a údržbu základních prostředků – pozemky, budovy, zařízení budov  

a kanceláří, kancelářská technika, výpočetní technika a přístroje, 

 zabezpečení dodávky energií – pitné a užitkové vody, elektrické energie, plynu, provoz 

kanalizace spojových systémů, 

 materiálně technické zásobování – jednorázově spotřebovávaný materiál – kancelářské  

a drogistické potřeby, ochranné pomůcky atd. 

 

2.5.1 Administrativní budovy  

 

Pro výkon veřejné správy tvoří budovy základní prvek materiálně technického 

zabezpečení. Jsou určeny k výkonu činnosti zaměstnanců, jednání, konference, občanům  

a klientům, kteří si na úřadech něco vyřizují nebo potřebují získat informace. Administrativní 

budovy můžeme dle účelu rozdělit na budovy: 

 budovy veřejné správy – radnice, budovy vlády, ministerstev, parlamentu, soudní 

budovy, 

 budovy pro peněžnictví – banky, pojišťovny, 

 budovy obchodních a výrobních společností, 

 budovy vědeckých institucí – akademie věd, výzkum a vývoj, 

 budovy pošt a telekomunikací – pošty, rozhlas, televize, 

 budovy zastupitelských úřadů – vyslanectví, konzuláty, 

 víceúčelové budovy – obchodní 9. 

Nezbytnou součástí administrativních budov jsou sociální zařízení, technické prostory, 

výtahy, sklady, archívy, spisovny. Všechny prostory musí splňovat technické parametry, které 

                                                 
9
  ŠTÍPEK, Jan a Jan PAROUBEK. Administrativní budovy . 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 51 s. 

ISBN 80-01-03539-5,  str. 23.  
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jsou dány ČSN a vyhláškami10. Rovněž jsou důležitá parkovací místa pro návštěvníky úřadu, 

kde se doporučuje zřizovat parkovací místa v rozsahu 1 parkovací místo na 30 m2 užitkové 

plochy úřadu11. 

 

2.5.2 Pracoviště a pracovna 

 

Pracovištěm lze nazvat prostor určený k pracovním procesům jednoho pracovníka  

a k umístění potřebného zařízení. Všechna pracoviště musí být vybavena  

a zařízena tak, aby neohrožovala zaměstnance a byla v souladu s bezpečnostními, 

hygienickými a technickými požadavky. Pro výkon činnosti úředníků jsou určeny pracovny12, 

které lze rozdělit takto: 

 samostatné pracovny – určeny většinou pro hlavní řídící činnosti13, kdy optimální plocha 

tohoto pracoviště je 26 m2,  

 sdružené pracovny – sloužící k umístění dvou pracovníků, 

 společné pracovny – sloužící k výkonu třem a více pracovníkům.  

Rozdělení pracovišť a pracoven je vždy závislé od kapacitních možností budovy,  

kde se nachází. Pracovny, ve kterých bývá uskutečňován styk s veřejností, by měly být 

umístěny v nejkratší možné vzdálenosti od hlavních komunikačních prostor. Rovněž  

se doporučuje při vstupu do budovy rozmístit informační systém pro návštěvníky pro jejich 

lepší orientaci o rozmístění jednotlivých pracovišť14. Pracovny s menším počtem pracovníků 

jsou vhodnější z důvodu lepší koncentrace, naproti tomu pracovny s větším počtem 

pracovníků mohou být efektivnější při výměně informací mezi pracovníky. K dosažení 

dobrého pracovního výkonu zaměstnanců přispívá nejen pracoviště, ale i dobré pracovní 

prostředí. Jednotlivá pracoviště a pracovny musí vyhovovat Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pracovny jsou dle pracovního zařazení 

zaměstnance vybaveny kancelářským nábytkem, který rovněž musí splňovat technické 

standardy a měl by být lehce přenosný, dále výpočetní a kancelářskou technikou. 

                                                 
10

 ČSN 73 5305 Administrativní budovy, ČSN 70 0831 Shromažďovací prostory, ČSN 73 0802 Požární   

bezpečnost staveb. 
11

  http://www.mvcr.cz/clanek/doporucene-standardy-vybaveni-sidel-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.aspx. 
12

  Pracovna – stavebně vymezený prostor, určený k umístění jednoho nebo více pracovišť . 
13

  http://www.mvcr.cz/clanek/doporucene-standardy-vybaveni-sidel-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.aspx. 
14

  Pracoviště – prostor, určený k pracovním procesům jednoho pracovníka a k umístění potřebného zařízení. 
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2.5.3 Zabezpečení dodávek energií 

 

K materiálně technickému zabezpečení patří dodávky tepla, pitné a užitkové vody, 

elektrické energie, kanalizace a spojový systém. Tyto služby jsou zajišťovány na základě 

smluvních dodávek s poskytovateli těchto služeb. Dále musí být zabezpečena údržba, 

provádění drobných oprav a poruch, které mohou být prováděny interními i externími 

pracovníky na základě rozsahu služeb.  

 

2.5.4 Materiálně technické zásobování 

 

Materiálně technické zásobování je zásobování úřadu spotřebním materiálem  

a ostatními předměty postupné spotřeby. Mezi ně lze zařadit například kancelářské potřeby, 

drogistické potřeby, tonery, náplně do tiskáren, ochranné pomůcky, knihy, atd. 
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3 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO  

 

3.1 Regionální operační program Moravskoslezsko 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) je základním nástrojem  

pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie v programovém období 2007 – 2013, 

ve kterém patří tento region do cíle Konvergence. Je financován Evropským fondem  

pro regionální rozvoj a z tohoto fondu je pro něj vyčleněno 716,09 mil. eur. ROP 

Moravskoslezsko byl zpracován v souladu s Obecnými strategickými zásadami Společenství  

a Národním strategickým referenčním rámcem. Poprvé byl ROP Moravskoslezsko oficiálně 

předložen Evropské komisi v březnu 2007 a konečná verze byla Evropskou komisí schválena 

3. prosince 2007. 

Zpracování tohoto operačního programu probíhalo na několika úrovních již od roku 

2005 a účastnily se jej vybrané subjekty veřejného i soukromého sektoru, které svou činností 

významně přispívají k rozvoji Moravskoslezského kraje. V roce 2006 byla ustanovena 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje „Pracovní skupina pro přípravu ROP MS 

pro období 2007 – 2013“. Hlavním zpracovatelem se stala Agentura pro regionální rozvoj 

Ostrava, a.s., ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. ROP 

Moravskoslezsko je koncipován tak, aby pomohl zajistit stabilní ekonomický a sociální 

rozvoje regionu a zvýšil tím svoji konkurenceschopnost nejen v rámci ČR, ale i EU, 

zatraktivnil tento region pro investory, kteří by svými aktivitami přispěli ke zvýšené 

zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, čímž by se zvýšila kvalita života obyvatel. 

 Oproti ostatním ROP má ROP Moravskoslezsko svá specifika – předem jsou 

vyjmenovány konkrétní projekty, které mají zásadní význam pro rozvoj regionu,  

což umožňuje lepší koncentraci prostředků, koordinaci a tím i dosažení požadovaných 

výsledků. Mezi tyto projekty patří např. projekt krajského bezpečnostního centra, 

modernizace Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Dalším specifikem je i samostatná oblast 

podpory regenerace brownfields a zařazení vybudování cyklostezek do dopravní osy. 
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3.2 Založení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko  

 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RRRSM) vznikla na základě 

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje15, ve znění platných předpisů, jako 

právnická osoba. RRRSM je řídícím orgánem Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko (ROP MS).  

Orgány RRRSM:  

 Předseda regionální rady – statutární orgán Regionální rady (RR), který zastupuje RR 

navenek a ze své činnosti je zodpovědný Výboru Regionální rady. V listopadu 2012  

se stal předsedou Regionální rady hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav 

Novák. 

 Výbor regionální rady – má 15 členů, dle zákona § 16, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění platných předpisů, je volen ze členů zastupitelstva kraje. 

Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního 

programu, zejména pak schvaluje:  

 programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu,  

a změny těchto dokumentů, 

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

dokumentace k jednotlivým výzvám, 

 výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční 

výpomoc, 

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

s realizací Regionálního operačního programu, 

 rozpočet Regionální rady, rozpočtový výhled Regionální rady 

a závěrečný účet Regionální rady. 

 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko – výkonný orgán RR, 

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 

                                                 
15 § 16 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
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předsedovi RR, je statutárním zástupcem organizace, nadřízeným všech zaměstnanců RR 

a provádí kontrolu jejich činnosti.  

 

3.3 Poslání, vize a strategické cíle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

 

Posláním Úřadu regionální rady je urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho 

konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude dosaženo 

zejména zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, 

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

a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. 

Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných 

podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje. 

Poslání, vize a strategické cíle má Úřad RR popsány v dokumentu „Organizační 

strategie ÚRRRSM na léta 2007 – 2015“. Dokument byl zpracován ředitelem úřadu spolu  

se zaměstnanci a byl schválen Výborem RRRSM.  

Úřad přispívá k evropské soudržnosti a dynamickému rozvoji regionu 

Moravskoslezsko. Vizí úřadu je „Efektivní, zákaznicky a partnersky orientovaná organizace 

ctící hodnoty fair play“16. 

Vize ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko: 

 Být víc než dobrá rada. 

 Být špičkovým úřadem regionální rady v ČR. 

 Být špičkovým řídícím orgánem operačního programu v ČR. 

 Být špičkovou organizací veřejné správy v ČR. 

Úřad RR má následující motto organizačních hodnot:  

 „hrajeme fér a v týmu“, 

 „vstřícně a ochotně“, 

 „jednoduše“, 

 „moderně s dobou“, 

                                                 
16

  http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/vize-uradu. 
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 „společně s Vámi“. 

Cíle úřadu vycházejí z globálního cíle ROP Moravskoslezsko. Lze je rozdělit na: 

 globální cíl, 

 strategické cíle. 

Globálním cílem ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko je urychlit rozvoj regionu 

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

dosaženo zejména zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity regionu  

pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas, zejména 

modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel 

a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována 

vytvářením příhodných podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského 

kraje. 

Strategické cíle jsou rozděleny do 3 strategických témat, které reprezentují hlavní 

oblasti činnosti Regionální rady Moravskoslezsko. Jedná se o následující témata: 

 Pro oblast Řízení a implementace ROP: 

 zajistit, aby investované prostředky programu byly zhodnoceny minimálně 8 % 

(měřeno ekonomickým vnitřním výnosovým procentem), 

 naplnit 100 % indikátorů prioritních os ROP MS. Tohoto cíle bude dosaženo řízenou 

podporou absorpce, řízením alokace na výzvy, nastavením podmínek podpory  

a hodnotících kritérií pro jednotlivé oblasti podpory; 

 zajistit certifikovaní výdajů v rámci ROP dle plánu.  

 Pro oblast Publicita EU: 

 zvýšit povědomí o ROP na 30 % v roce 2010 a 60 % v roce 2013, 

 vybudovat pozitivní image Regionální rady Moravskoslezsko. 

 Pro oblast Efektivně fungující úřad: 

 mít stabilní tým kompetentních profesionálů,  

 udržovat kulturu respektující společné hodnoty, 

 zavést a udržovat fungující systémy řízení (strategické, operativní, procesní 

i projektové řízení, řízení rizik, řízení kvality), 

 zajistit v čase dostatečné finanční zdroje pro krytí činností úřadu. 
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Strategická témata a cíle jsou stanoveny tak, aby přispívaly k naplnění poslání a vize 

organizace.  

 

3.4 Organizační struktura 

 

Organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu stanovuje výbor RR. 

Na postavení, práva a povinnosti zaměstnanců Regionální rady se vztahují ustanovení zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. V návaznosti 

na působnost organizačních útvarů ředitel úřadu určí, kolik a jaké pracovní funkce budou 

zařazeny do jednotlivých organizačních útvarů. Jejich počet a strukturu funkcí vydává 

samostatným vnitřním předpisem17. 

Úřad Regionální rady (ÚRR) se člení na jednotlivé odbory a útvary. Každý odbor nebo 

útvar má vedoucího, který se ze své činnosti a činnosti řízených zaměstnanců zodpovídá 

řediteli organizace. Výjimkou v členění odborů je odbor implementace programu. Tento 

odbor  

se dále člení na tři oddělení implementace podle jednotlivých prioritních os. Do odborů nebo 

oddělení jsou pak přiřazena konkrétní pracovní místa. 

Působnosti a pravomoci v řídících procesech vychází z působností jednotlivých útvarů. 

Tyto pravomoci a činnosti jsou vymezeny vnitřním předpisem ÚRR18. 

 

Organizační strukturu úřadu tvoří organizační útvary: 

 ředitel, 

 finanční útvar, 

 interní auditor, 

 odbor vnitřních věcí, 

 odbor programování a metodiky, 

 odbor implementace programu, 

 oddělení implementace prioritní osy 1 a 5, 

 oddělení implementace prioritní osy 2, 

                                                 
17

 Rozhodnutí ředitele úřadu č. 6 – Vnitřní struktura organizačních útvarů.  
18

 Organizační a podpisový řád. 
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 oddělení implementace prioritní osy 3, 

 odbor plateb, 

 odbor udržitelnosti projektů19. 

 

Vývoj zaměstnanosti od vzniku organizace v roce 2006 do roku 2012 popisuje obrázek 3.1. 

Nejvyšší zaměstnanost byla v letech 2010 a 2011, poté dochází k postupnému snižování počtu 

zaměstnanců tak, aby na konci programového období byl stav nulový. 

 

 

Obr. 3.1 Vývoj zaměstnanosti v období 2006 – 2012 

Zdroj: interní, vlastní zpracování. 

 

Předpokladem úspěchu každé organizace jsou výkonní a spokojení zaměstnanci, proto 

je po nástupu do pracovního poměru zaměstnancům věnována velká pozornost. K 31. 12. 

2012 činnost regionální rady zajišťovalo celkem 93 zaměstnanců.  

Standardní přístup k zaměstnancům Úřadu regionální rady Moravskoslezsko obsahuje 

jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů: 

 odměňování, 

 vzdělávání, 

 hodnocení, 

                                                 
19

 Viz Organizační schéma ÚRR, příloha 3. 
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 sociální fond, 

 informovanost zaměstnanců. 

Odměňování zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko se řídí vnitřním předpisem Mzdový řád, který 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, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, a která byla schválena usnesením 

vlády České republiky č. 1332 dne 26. října 2009 s platností od 1. 1. 2010. 

Na základě Mzdového řádu je zaměstnancům poskytovaná mzda, která se skládá  

z jednotlivých složek: 

 pevná složka – základní mzda, tj. mzda stanovená podle pracovního zařazení jako 

měsíční nebo hodinová, 

 pružná složka – osobní hodnocení, 

 mzdové příplatky, 

 měsíční prémie, 

 mimořádné odměny. 

Ze mzdy jsou zaměstnancům pravidelně prováděny srážky záloh na daň z příjmů 

fyzických osob, na pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, zdravotní pojištění a ostatní srážky v souladu s platnými právními předpisy. 

Vzdělávání v Úřadu regionální rady Moravskoslezsko se řídí vnitřní směrnicí 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, kterou schvaluje ředitel úřadu. Vzdělávání je realizováno 

ve třech oblastech: 

1) normativní vzdělávání 

 školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 školení požární ochrany, 

 školení řidičů referentských vozidel, 

 vstupní vzdělávání úředníků, 

 kurz vzdělávání vedoucích úředníků, 

 průběžné vzdělávání úředníků. 

2) adaptační programy, 

3) zvyšování a prohlubování kvalifikace. 
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V oblasti vzdělávání se organizace zaměřuje jak na interní vzdělávací akce, tak i na 

externí, využívá možnost e-learningového vzdělávání: 

 Interní akce – jedná se o zákonné, adaptační, počítačové, odborné, jazykové, manažerské  

a osobnostní vzdělávání – kurz psaní na PC všemi deseti, etiketa, time management, stres 

management, výkon týmu a vzájemné vztahy, intenzivní jazykové vzdělávání  

v anglickém jazyce, IT školení, adaptační školení, atd. 

 Externí akce – jsou zaměřené na odborné, manažerské a osobnostní vzdělávání – 

účetnictví, výuka francouzštiny, stavebnictví, veřejné zakázky, reprodukce majetku, atd. 

Zaměstnanci se zúčastňují i tréninků kompetencí, např. organizování a plánování, řešení 

problémů, analytické myšlení. 

Na vzdělávání je každoročně v rozpočtu organizace plánováno cca 8 – 10 % objemu  

z celkových hrubých mezd. Organizace vychází ze skutečné potřeby různých typů vzdělávání, 

která vyplývají z hodnocení zaměstnanců. Přehled výdajů na vzdělávání zaměstnanců  

za posledních pět let v přepočtu na jednoho zaměstnance je znázorněn v obrázku 3.2. Nejvyšší 

výdaje na vzdělávání byly v roce 2009, nejnižší v roce 2012, ke snížení výdajů nedošlo 

z důvodu snížení počtu vzdělávacích akcí, ale zaměstnanci se také zúčastňovali akcí, které pro 

ně organizovalo i financovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

 

Obr. 3.2 Přehled výdajů na vzdělávání zaměstnanců v období 2008 – 2012 v přepočtu na  

               1 zaměstnance v Kč 

Zdroj: interní, vlastní zpracování. 
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Hodnocení zaměstnanců se provádí pravidelně ročně. Řídí se vnitřní směrnicí Pravidla 

hodnocení zaměstnanců, kterou schvaluje ředitel úřadu. Cílem hodnocení  

je komplexně a objektivně zhodnotit pracovní výsledky, pracovní chování a rozvojový 

potenciál hodnoceného, porovnat tato zjištění s požadavky na danou pracovní pozici a tím 

vytvořit předpoklady pro zvyšování výkonu organizace. 

Sociální fond je jedním ze stabilizačních nástrojů sloužících ke spokojenosti 

zaměstnanců, snížení fluktuace a nemocnosti. Slouží k zabezpečení financování výdajů  

na individuální a kolektivní potřeby zaměstnanců Regionální rady v pracovním poměru. 

Hlavním cílem poskytování výhod zaměstnancům je přispívat ke zlepšování osobních, 

životních podmínek zaměstnanců a tím zvyšovat jejich motivaci a stabilizaci. Sociální fond 

byl schválen a čerpán od roku 2008. 

 

Základním zdrojem sociálního fondu jsou: 

 příspěvek z rozpočtu RRRSM běžného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných 

hrubých mezd zaměstnanců, 

 převod nevyčerpaných zůstatků sociálního fondu z minulých let, 

 ostatní příjmy (příspěvky, dary, úroky).  

Prostředky ze sociálního fondu lze využít na: 

 skupinové příspěvky – sportovní aktivity , společenské akce zaměstnanců, kulturní 

akce, kolektivní zájezd, atd. 

 individuální příspěvky – penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek na školení  

a vzdělávání, příspěvky na dovolenou, předplatné na rehabilitační a kondiční cvičení, 

předplatné na kulturní programy, příspěvek na hlídání dítěte. 

    

Přehled výše příspěvků zaměstnavatele ze sociálního fondu v přepočtu na jednoho 

zaměstnance za posledních pět let je znázorněn v obrázku 3.3.  
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Obr. 3.3 Přehled výše příspěvků ze sociálního fondu zaměstnavatele v období 2008 – 2012  

               v přepočtu na 1 zaměstnance v Kč 

Zdroj: interní, vlastní zpracování. 

 

Z obrázku vyplývá, že dochází k postupnému nárůstu finančních prostředků, které jsou 

na sociální fond vynakládány. 

 

Informovanost zaměstnanců je prováděna prostřednictvím Intranetu, hromadnými  

e-maily. Dále je vydáváno 6 čísel interního časopisu Drobky z ROPky (dvouměsíčník) ročně. 

Pro zajištění motivace zaměstnanců jsou pořádány „tématické měsíce“, tzn. každý druhý 

měsíc je vyhlášeno téma, ke kterému jsou pořádány zájmové aktivity. Těch se mohou 

zaměstnanci dobrovolně účastnit, výsledky činností jsou prezentovány v interním časopise. 

 

3.5 Hospodaření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu dle zákona č. 248/2000Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění a dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Je povinna předkládat údaje  

pro vypracování státního závěrečného účtu a také se řídí Metodickým pokynem Ministerstva 

financí pro Regionální rady regionů soudržnosti, který stanovuje rozsah, strukturu a termíny 
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údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za příslušný rok. 

Regionální rada rovněž zpracovává finanční vypořádání dle Vyhlášky č. 52/2008 Sb., 

o finančním vypořádání dotací, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 

Hospodaření regionální rady za uplynulý kalendářní rok podléhá přezkumu hospodaření 

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum hospodaření provádí ministerstvo 

financí, které může tímto přezkumem pověřit územní finanční orgán. 

Veškeré veřejné prostředky, o kterých se účtuje jako o příjmech nebo o výdajích, jsou 

prověřovány v rámci řídící kontroly v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to formou 

předběžné řídící kontroly ve fázi po vzniku pohledávky nebo závazku. 

 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny: 

 z dotací ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu 

EU, 

 z dotací z rozpočtů kraje na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, 

 z dotací z rozpočtu kraje na činnosti Regionální rady,  

 z transferů ze státního rozpočtu, 

 z ministerstva pro místní rozvoj – spolufinancování projektů ROP jako národní 

spolufinancování, 

 z příjmů z vlastního majetku a majetkových práv, 

 z přijatých peněžitých darů a příspěvků, 

 z přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, 

 z úroků z vkladů, penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků 

Regionální rady. 

 

Výdaje rozpočtu jsou tvořeny: 

 výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a závazky vyplývající  

pro Regionální radu z plnění povinností uložených ji zákony (výdaje na projekty, které 

jsou proplaceny příjemcům dotací), 
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 výdaje na vlastní činnost Regionální rady: 

 běžné výdaje na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru  

a zaměstnanců pracujících na dohody a dále výdaje na povinné sociální, zdravotní 

pojištění a odvody na úrazové pojištění, 

 běžné výdaje související s činností úřadu, výdaje spojené s realizací akcí k propagaci 

EU, výdaje na expertní posudky, poradenské služby apod. 

 kapitálové výdaje jako například programové vybavení, nákup různého technického 

vybavení, dopravních prostředků apod. 

 výdaje na splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, 

 výdaje za uložené sankce za porušení rozpočtové kázně. 

 

Financování činnosti úřadu je v rozhodující míře zajišťováno ze zdrojů Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko, prostřednictvím projektů Technické pomoci, a to  

ve výši 85 % způsobilých výdajů z prostředků Evropské unie a 7,5 % ze státního rozpočtu. 

Spolufinancování ve výši dalších 7,5 % a financování nezpůsobilých výdajů je zajištěno 

z prostředků Moravskoslezského kraje. 
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4 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU 

SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

 

4.1 Správa majetku 

 

Správou majetku se rozumí jeho účelné a hospodárné využívání, udržování, 

zachovávání, rozvíjení, ochrana před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím20. Správu 

majetku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko zabezpečuje odbor 

vnitřních věcí. Součástí správy majetku je i jeho vedení v příslušné evidenci. Evidence 

majetku a registrace všech účetních a neúčetních pohybů je vedena v modulu MAJ21, kde  

se provádí kompletní zpracování agendy spojené s analytickou evidencí veškerého majetku 

organizace, jednotným způsobem je vedena i evidence dlouhodobého majetku, materiálových 

zásob a evidence majetku ve spotřebě, a informačním systému GORDIC GINIS22.  

Mezi všeobecné povinnosti správce majetku patří: 

 vést příslušné evidence majetku, evidovat podklady pro zaúčtování majetku, 

 sledovat roční výši částek technického zhodnocení u jednotlivých majetkových položek, 

zajistit účetní evidenci v průběhu účetního období a zhodnocení a proúčtování 

k poslednímu dni účetního období, 

 zpracovávat podklady k inventarizaci spravovaného majetku, 

 přijímat upozornění ostatních odborů úřadu na zjištěné problémy při evidenci a správě 

majetku, 

 navrhovat opatření k odstranění zjištěných problémů při evidenci a správě majetku  

a aktivně se podílet na jejich řešení23. 

Všechny výše uvedené povinnosti jsou podrobně popsány ve Směrnici „Evidence a správa 

hmotného a nehmotného majetku“. 

 

 

 

                                                 
20

 Interní směrnice Evidence a správa hmotného a nehmotného majetku. 
21

 MAJ – modul programu GORDIC GINIS pro správu majetku  
22

 GORDIC GINIS – specializovaný informační systém pro státní správu a bankovnictví. 
23

 Interní směrnice Evidence a správa hmotného a nehmotného majetku. 
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4.2 Legislativní rámec správy majetku 

 

Evidence a správa hmotného a nehmotného majetku Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko je prováděna v souladu s těmito obecně závaznými právními 

předpisy a dalšími závaznými dokumenty: 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé účetní jednotky, 

 České účetní standardy č. 701 – 708. 

 

Z pohledu hodnoty ocenění lze majetek rozdělit: 

a) nehmotný majetek – zahrnuje majetek nehmotné povahy, jehož doba použitelnosti 

je delší než jeden rok. Tento majetek lze dle účetní hodnoty rozdělit: 

 dlouhodobý nehmotný majetek – pokud je cena vyšší než 60 000,- Kč, 

 drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč, 

 ostatní, jehož ocenění je menší než 7 000,- Kč. 

b) hmotný majetek – zahrnuje majetek hmotné povahy, jehož doba použitelnosti je delší 

než jeden rok. V účetní evidenci jej lze rozdělit takto: 

 dlouhodobý hmotný majetek – pokud je hodnota ocenění vyšší než 40 000,- Kč, 

 drobný dlouhodobý hmotný majetek – pokud je hodnota ocenění od 3 000,- Kč 

 do 40 000,- Kč, 

 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je veden v podrozvahové evidenci  

od minimální částky, kterou si určí účetní jednotka např. od 500,- Kč do 3 000,- Kč. 

 neúčetní majetek – např. darovaný, případně nalezený majetek. Je veden pouze 

v operativní evidenci. 
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c) finanční majetek – zahrnuje majetek finanční povahy, např. cenné papíry, akcie, které 

účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje a doba držení je delší než jeden rok. 

d) zásoby – zde je zahrnut materiál do okamžiku jeho spotřeby. 

 

Odbor vnitřních věcí zabezpečuje nejen hospodaření s majetkem, ale i zabezpečení 

materiálně technického zásobování, autoprovoz, dodávku všech služeb a energií, stará  

se o bezproblémový chod úřadu. Nákup služeb, majetku i materiálu podléhá výběrovým 

řízením na dodavatele v souladu s platnou legislativou.  

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je veřejným zadavatelem 

podle § 2, odst. 2, písm. d), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  

a je povinen se při zadávání veřejných zakázek řídit zákonem. 

Pro zadávání veřejných zakázek je vydána směrnice Pravidla zadávání veřejných 

zakázek, ve které jsou stanovena pravidla zadávání veřejných zakázek, a je zde stanoveno,  

že úkony za Regionální radu jako zadavatele je v souladu s touto směrnicí a platnou 

legislativou oprávněn činit předseda Regionální rady. Na základě plné moci a podle 

Rozhodnutí předsedy Regionální rady č. 1 je při zadávání veřejných zakázek Regionální 

radou (platí i pro případ, kdy RR je zástupcem sdružení zadavatelů) oprávněn činit všechny 

úkony veřejného zadavatele ředitel úřadu v případech, kdy předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky: 

 nedosáhne 1 000 000 Kč bez DPH (v plném rozsahu), 

 je 1 000 000 Kč bez DPH a více, s výjimkou rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.  

Osobou odpovědnou za přípravu všech úkonů, činností a rozhodnutí zadavatele  

je referent veřejných zakázek odboru vnitřních věcí. 

 

4.3 Budova úřadu 

 

Se vznikem úřadu bylo nutno zabezpečit pro jeho výkon i sídlo. Úřad nevlastní žádné 

budovy ani pozemky. Od vzniku v roce 2006 do dubna 2007 sídlil Úřad Regionální rady 

v pronajatých prostorech na ulici Varenské č. 51/2723 v Ostravě. V květnu 2007 byl 

přestěhován do centra Ostravy na ulici Hrabákovu č. 1/1861, kde sídlil do června 2011, měl 
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zde pronajatou celou čtyřpodlažní budovu společně s  deseti parkovacími místy před budovou 

úřadu a ve dvoře budovy. Tato pronajatá parkovací místa sloužila k parkování vozidel úřadu 

a vozidel případných návštěv úřadu. V současné době (od června 2011) jsou úřadu 

pronajímány prostory v budově Moravskoslezského kraje na ulici Na Jízdárně č. 2824/2 

v Ostravě. Budova je nově zrekonstruovaná a propojena spojovací chodbou s budovou 

krajského úřadu. Je moderní s bezbariérovým přístupem. Před vstupem do budovy je umístěna 

úřední deska24. V budově se nachází celkem 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V prvním 

podlaží v přízemí u vstupu se nachází recepce, 3 zasedací místnosti, videokonferenční 

místnost a kanceláře odboru vnitřních věcí, v 2. podlaží se nachází kancelář ředitele, 

sekretariát, místnost pro server, kanceláře odboru vnitřních věcí a odboru plateb. Následně 

jsou v ostatních podlažích rozmístěny ostatní odbory, odbor implementace, odbor 

udržitelnosti a finanční útvar. Všechna nadzemní podlaží jsou vybavena zasedací místností, 

bezbariérovým sociálním zařízením, kuchyňkou, koutkem pro využívání společné 

multifunkční tiskárny a společnými oddychovými prostory, které mohou sloužit i pro jednání 

s návštěvníky úřadu. V prostorách podzemního podlaží je spisovna a sklad. Všechna podlaží 

jsou spojena schodištěm a k dispozici je výtah. Součástí vybavení vnitřních prostor budovy 

jsou informační tabule, které usnadňují orientaci v budově, květiny, které plní funkci 

estetickou, fotografie projektů, které byly realizovány z ROP Moravskoslezsko. Ve druhém 

nadzemním podlaží je umístěna plazmová obrazovka, na které je možno sledovat sestřihy 

natočené v průběhu realizace některých projektů, realizovaných z prostředků ROP 

Moravskoslezsko.  

Ředitel úřadu a vedoucí všech odborů mají své samostatné kanceláře, ostatní pracovny 

jsou pro 2 až 4 pracovníky. Všechny kanceláře a pracovny jsou klimatizovány, vybaveny 

moderně a účelně. Standardně jsou pracovny vybaveny pracovním stolem, zásuvkovým 

pojízdným kontejnerem, uzamykatelnými skříněmi pro písemnosti, šatní skříní a kancelářskou 

židlí. Z estetického hlediska mohou být doplněny obrazy, květinami, poličkami. Kanceláře 

vedoucích pracovníků jsou navíc vybaveny jednacím stolem a jednacími židlemi, některé jsou 

doplněny sedací soupravou. Nábytek úřadu je jednotný, variabilní, lehce přenosný, což 

je velkou výhodou v případě přemístění zaměstnanců mezi jednotlivými pracovnami. 

Všechny pracovny jsou rovněž vybaveny výpočetní technikou v závislosti na pracovní náplni 

                                                 
24

 Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných    

dokumentů. 
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zaměstnance. Jedná se o notebook, monitor, klávesnici s myší, tiskárnu, kalkulačku, telefonní 

přístroj, skartovací stroj. V zasedacích místnostech jsou pro účely jednání a prezentací 

umístěny flipcharty, dataprojektory, plátna.   

Pro soukromá vozidla vedoucích zaměstnanců úřadu a pro firemní vozidla je vyhrazeno 

několik parkovacích míst vedle budovy úřadu. Pro návštěvníky úřadu nejsou vyhrazena 

parkovací místa. Návštěvníci mohou využít přilehlého parkoviště u Moravskoslezského kraje 

nebo  přilehlých okolních ulic, kde je vždy možnost parkování dostupná. 

 

4.4 Autoprovoz úřadu 

 

Pro potřeby úřadu k zabezpečení služebních cest zaměstnanců je autoprovoz 

zabezpečován několika způsoby: 

 referentskými vozidly, 

 služebním vozidlem s řidičem, 

 soukromými vozidly zaměstnanců, 

 vozidly externích dopravců (nákladní automobil, autobus, taxi atd.). 

Referentská vozidla – v současné době úřad disponuje 4 referentskými vozidly, a to jedním 

vozidlem zn. Škoda Fabia a třemi vozidly zn. Škoda Octavia. Tato vozidla slouží 

zaměstnancům úřadu k výkonu jejich činnosti. Oprávnění řídit tato vozidla má pouze 

zaměstnanec, který má toto výslovně uvedeno ve smlouvě nebo dodatku k pracovní smlouvě, 

s řízením referentského vozidla souhlasí a má se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu  

o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování – za platební karty 

CCS25. Zaměstnanec je rovněž povinen se před podpisem smlouvy prokázat platným 

řidičským průkazem a dokladem o zdravotní způsobilosti. Rezervace referentského vozidla  

se provádí prostřednictvím intranetu a musí být předem schválena vedoucím zaměstnancem 

na formuláři Záznam o provozu vozidla. Školení odborné způsobilosti zaměstnanců  

se provádí jednou ročně a je zakončeno přezkoušením z pravidel silničního provozu. Služební 

vozidlo s řidičem – úřad disponuje jedním služebním vozidlem s řidičem zn. Škoda Superb, 

                                                 
25

 CCS – Česká společnost pro platební karty. 
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které slouží především pro potřeby ředitele úřadu. V odůvodněných případech  

a s jeho souhlasem může být využito i jiným zaměstnancem úřadu. 

Soukromá vozidla zaměstnanců – jsou využívána pouze v odůvodněných případech  

při pracovní cestě. Jeho použití vždy schvaluje vedoucí zaměstnanec, vozidlo musí být 

havarijně pojištěno. 

Vozidla externích dopravců – jsou využívána pouze v odůvodněných případech, kdy  

je požadována přeprava osob nebo nákladu v takovém objemu, který nelze zabezpečit vozidly 

zaměstnavatele.  

Ostatní podrobnosti týkající se využívání vozidel, parkování vozidel, PHM, atd., jsou 

popsány ve směrnici úřadu26.  

Referentská vozidla jsou pořízena formou splátek operativního leasingu. Služební 

vozidlo bylo pořízeno nákupem v roce 2009.  

 

4.5 Analýza výdajů materiálně technického zabezpečení  

 

Pro provedení analýzy jsou použity výdaje za léta 2008 – 2012. Cílem této analýzy 

je zjistit a porovnat výdaje na materiálně technické zabezpečení včetně výdajů na pořízení 

majetku. Podklady pro provedení analýzy byly získány ze zpráv závěrečných účtů 

jednotlivých let a z interních materiálů. Analýza výdajů na materiálně technické zabezpečení 

úřadu je provedena pouze ze způsobilých výdajů27, které musí být v souladu s evropskou  

a českou legislativou a s pravidly stanovenými v operační programu včetně navazující 

dokumentace. Jsou popsány v další kapitole.  

 

4.5.1 Výdaje materiálně technického zabezpečení Regionální rady Moravskoslezsko 

 

Výdaje na zajištění provozu úřadu jsou rozděleny jako výdaje, které jsou hrazeny 

z projektu „Technické pomoci“, tzv. způsobilé výdaje projektu, a z výdajů, které jsou pro 

                                                 
26

 Směrnice č. 10 – Pravidla autoprovozu. 
27

 Způsobilé výdaje projektu jsou výdaje hrazené z finančních prostředků strukturálních fondů EU.  
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projekt nezpůsobilé, tyto jsou hrazeny z prostředků Moravskoslezského kraje. Způsobilé 

výdaje na provoz úřadu jsou rozděleny takto: 

 osobní výdaje – jedná se o výdaje na platy zaměstnanců, povinné sociální  

a zdravotní pojistné, náklady na zákonné pojištění, 

 věcné výdaje – výdaje na ochranné pomůcky, knihy, učebnice, drobný majetek, materiál, 

náklady na vodu, teplo, elektrickou energii, paliva, teplou vodu, služby pošt, 

telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační  

a poradenské služby, školení, zpracování dat, opravy, programové vybavení, cestovné, 

pohoštění a správní poplatky, 

 investiční výdaje – výdaje na programové vybavení nad 60 tis. Kč, stroje, přístroje  

a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní techniku a technické zhodnocení budov. 

Výdaje na provoz úřadu jsou uvedeny v níže uvedené tabulce 4.1, a to částkou celkem 

za jednotlivé roky a přepočtenou na 1 zaměstnance (zam). Počty zaměstnanců RR 

Moravskoslezsko jsou uvedeny v obrázku 3.1 v oddíle 3.4. Organizační struktura. 

  

Tab. 4.1 Přehled výdajů na činnost úřadu v období 2008 – 2012 v tis. Kč 

Typ 
výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

osobní 37896 480 46217 472 59767 580 60865 591 60738 653 

věcné 23661 300 29455 301 25900 251 28488 277 28427 306 

investiční 8016 101 5068 52 2578 25 1109 11 1462 16 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

RR Moravskoslezsko vynakládá nejvíce finančních prostředků na osobní výdaje, což 

jsou výdaje na mzdové prostředky včetně odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění 

a zákonné pojištění, následují výdaje na služby a výdaje investiční na pořízení majetku.  

V tabulce 4.2 je uveden přehled výdajů na nákup materiálu a energií (mezi ně patří 

mimo jiné teplo, studená voda, el. energie, PHM, teplá voda), služeb a ostatních nákupů. Tato 

tabulka je členěna rovněž dle jednotlivých let s uvedením částky celkem a v přepočtu 

na 1 zaměstnance (zam.) v tis. Kč. 
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Z přehledu výdajů je patrné, že nejvyšší výdaje byly vynaloženy na služby, kde většinu 

tvoří výdaje na nájemné úřadu, pořádání konferencí a seminářů, dále výdaje na konzultační  

a poradenské služby, školení a semináře a nemalou měrou jsou to i výdaje na inzerce, servis 

zařízení, služby BOZP, revize, certifikáty, tlumočení, technickou servisní a systémovou 

podporu, grafické práce, reklamu, propagační předměty, atd. 

 

Tab. 4.2 Přehled výdajů na pořízení materiálů a služeb v období 2008 – 2012 v tis. Kč 

 

Typ 
výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

materiál 3088 39 2800 29 2538 25 2408 23 2161 23 

energie 855 11 1705 17 1564 15 1413 14 1192 13 

služby 16245 206 20881 213 18577 180 19837 193 20496 220 

ostatní 
nákupy 

3473 44 4069 42 3221 31 4830 47 4578 49 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování.  

 

Výdaje na pořízení majetku jsou rozepsány v tabulce 4.3 dle členění na nehmotný 

majetek (výdaje na programové vybavení) a na hmotný majetek (stroje, přístroje, zařízení, 

dále dopravní prostředky, výpočetní techniku a technické zhodnocení budovy). Výdaje 

v tabulce jsou rovněž členěny dle jednotlivých let s uvedením částky celkem a v přepočtu  

na 1 zaměstnance (zam.) v tis. Kč. 

Z přehledu pořízení majetku lze vidět, že žádné výdaje nebyly vynaloženy na pořízení 

dopravních prostředků, a to z důvodu, že RR Moravskoslezsko má vozidla pořízena formou 

operativního leasingu, vyjma služebního vozidla s řidičem určeného pro ředitele úřadu. 

Největší položku pořízení majetku tvoří výdaje na pořízení výpočetní techniky. Tyto výdaje 

byly nejvyšší v roce 2008, kdy probíhalo prvotní vybavení úřadu výpočetní technikou, 

následně v roce 2010, kdy proběhlo zhodnocení servrovny. Druhou nejvyšší položkou výdajů 

byly výdaje na nehmotný majetek, pod kterým je zahrnuto programové vybavení, které  

je rovněž vyšší v roce 2008 a 2009, v ostatních letech výdaje klesají. 
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Tab. 4.3 Přehled výdajů na pořízení majetkového vybavení v období 2008 – 2012 v tis. Kč 

 
Typ výdaje 

 
2008 

 

2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

nehmotný 
majetek 

2356 30 2456 25 0 0 127 1 331 4 

stroje, 

zařízení 
1075 14 721 7 0 0 0 0 0 0 

dopravní 
prostředky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

výpočetní 

technika 
4287 54 1840 19 2578 25 768 7 1131 12 

budovy 298 4 51 1 0 0 214 2 0 0 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

4.5.2 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem v Olomouci, vznikla 

jako právnická osoba dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném 

znění, k 1. červenci 2006 jako řídící orgán Regionálního operačního programu pro region 

soudržnosti Střední Morava pro období 2007 – 2013, vymezený územím Olomouckého  

a Zlínského kraje28. Z důvodu spolupráce těchto dvou krajů, jsou vytvořena dvě územní 

pracoviště, a to v Olomouci, kde se nachází sídlo Úřadu RR Střední Morava a ve Zlíně, kde se 

nachází územní pracoviště. RR Střední Morava rovněž nevlastní žádné budovy ani pozemky. 

V níže uvedeném obrázku 4.4 jsou uvedeny počty zaměstnanců RR Střední Morava 

v období 2008 – 2012.  

 

                                                 
28

 http://www.rr-strednimorava.cz/rr. 
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Obr. 4.1 Přehled počtu zaměstnanců v období 2008 – 2012  

Zdroj : závěrečné účty 2008 – 2012, vlastní zpracování. 

 

V následující tabulce 4.4 je uveden přehled výdajů na provoz úřadu za období  

2008 – 2012, a to v částce celkem za rok a přepočtem na 1 zaměstnance (zam) v tis. Kč. 

 

Tab. 4.4 Přehled výdajů na činnost úřadu v období 2008 – 2012 v tis. Kč 

Typ 
výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

osobní 27034 510 31616 536 34838 581 34568 629 37470 669 

věcné 16020 302 19666 333 15520 259 16331 297 15819 283 

investiční 6968 131 1295 22 485 8 1000 18 1210 22 

Zdroj: závěrečné zprávy jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Z údajů v  tabulce lze vidět, že stejně jako RR Moravskoslezsko, vynakládá RR Střední 

Morava nejvíce prostředků na osobní výdaje, dále na výdaje věcné (služby) a na investice 

(pořízení majetku). 

V tabulce 4.5 je uveden přehled výdajů na nákup materiálu, energií, služeb  

a ostatních služeb. Tabulka je členěna rovněž dle jednotlivých let s uvedením částky celkem  

a v přepočtu na 1 zaměstnance (zam.) v tis. Kč. 
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Tab. č. 4.5 Přehled výdajů na pořízení materiálů a služeb v období 2008 – 2012 v tis. Kč 

 
Typ 

výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

materiál 1681 39 2857 48 1560 26 1972 36 1499 27 

energie 449 11 570 10 651 11 681 12 728 13 

služby 13113 281 14872 252 11533 192 11813 215 12569 224 

ostatní 
nákupy 

777 26 1367 23 1776 33 1865 34 1023 18 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Z údajů této tabulky lze zjistit, že největší výdaje RR Střední Morava vynakládá  

na služby (mezi ně patří služby pošt, telekomunikační a radiokomunikační služby, nájemné, 

konzultační a poradenské služby, školení a vzdělávání, zpracovaní dat atd.), dále jsou to 

výdaje na ostatní nákupy, kam se řadí výdaje na opravy a udržování, cestovné, pohoštění, 

ostatní drobné nákupy. 

Výdaje na pořízení majetku jsou rozepsány v tabulce 4.6 dle členění na nehmotný 

majetek (výdaje na programové vybavení) a na hmotný majetek (stroje, přístroje, zařízení, 

dále dopravní prostředky, výpočetní techniku a technické zhodnocení budovy). 

 

Tab. č. 4.6 Přehled výdajů na pořízení majetkového vybavení v období 2008 – 2012 v tis. Kč  

 

Typ výdaje  
2008 2009 2010 2011 2012 

celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. celkem zam. 

nehmotný 
majetek 

5965 113 254 4 196 3 202 4 0 0 

stroje, 
zařízení 

205 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

dopravní 

prostředky 
567 11 0 0 0 0 0 0 1210 22 

výpočetní 
technika 

231 4 1041 18 289 5 798 15 0 0 

budovy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 
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Z přehledu pořízení majetku je vidět, že žádné výdaje nebyly ve sledovaném období 

vynaloženy na technické zhodnocení budov, protože RR SM sídlí v pronajatých prostorech. 

Největší položkou pořízení majetku jsou výdaje na nehmotný majetek (programové 

vybavení), které byly nejvyšší v roce 2008. Druhou nejvyšší položkou jsou výdaje na 

výpočetní techniku a dále výdaje na dopravní prostředky, které má RR Střední Morava oproti 

RR Moravskoslezsko pořízeny jako majetek. 

 

4.6 Komparace výdajů RR Moravskoslezsko a RR Střední Morava 

 

Komparace výdajů byla provedena porovnáním výdajů osobních, věcných  

a investičních, tj. výdajů na energie, služby, nákup materiálu, dále výdajů na programové 

vybavení, stroje, zařízení, dopravní prostředky, výpočetní techniku a na technické zhodnocení 

budov. Komparace je provedena za období  2008 – 2012, a to porovnáním způsobilých výdajů 

dvou regionálních rad, a to RR Moravskoslezsko (MS) a RR Střední Morava (SM) na 

zabezpečení činnosti úřadu po stránce materiálního zabezpečení.  

V tabulce 4.7 je uveden stav nehmotného a hmotného majetku  

za výše uvedené regionální rady vždy k 31. 12. za období 2008 – 2012 v přepočtu  

na 1 zaměstnance v tis. Kč. V souladu s reformou účetnictví veřejnosprávních celků jsou  

ve stavu majetku již zohledněny odpisy majetku, které byly tvořeny poprvé k 31. 12.2011. 

 

Tab. 4.7 Komparace stavu majetku k 31. 12. v období 2008 – 2012 v přepočtu  

                   na 1 zaměstnance v tis. Kč 

Typ 

výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

MS SM MS SM MS SM MS SM MS SM 

nehmotný 132 128 132 114 125 118 85 72 84 55 

hmotný 167 116 167 122 178 122 102 49 112 42 

Zdroj: rozvahy a závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

 Například v roce 2012 RR Moravskoslezsko činí nehmotný majetek na 1 zaměstnance 

84 tis. Kč, tj. 152,73 % stavu majetku RR Střední Morava, a hmotný majetek činí 112 tis. Kč 

na 1 zaměstnance, tj. 266,67 % stavu majetku RR Střední Morava. 
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V obr. 4.2 jsou více patrné rozdíly mezi oběma RR, je viditelné, že RR 

Moravskosleszko má ve všech sledovaných letech srovnávaného období vyšší stavy jak 

nehmotného tak i hmotného majetku.  

 

 

Obr. 4.2 Komparace stavu majetku k 31. 12. v období 2008 – 2012 v přepočtu na 

                 1 zaměstnance v tis. Kč 

Zdroj: rozvahy a závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Porovnání celkových výdajů, a to osobních, věcných a investičních za období 2008 – 

2012 v tis. Kč v přepočtu na jednoho zaměstnance za RR Moravskoslezsko (MS) a RR 

Střední Morava (SM) je provedeno v tabulce 4.8. 

 

Tab. 4.8 Komparace výdajů na činnost úřadů v období 2008 – 2012 v přepočtu na  

                 1 zaměstnance v tis. Kč 

Typ 
výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

MS SM MS SM MS SM MS SM MS SM 

osobní 480 510 472 536 580 581 591 629 653 669 

věcné 300 302 301 333 251 259 277 297 306 283 

investiční 101 131 52 22 25 8 11 18 16 22 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 
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Například v roce 2012 RR Moravskoslezsko činily osobní výdaje na 1 zaměstnance 653 

tis. Kč, tj. 97,68 % osobních výdajů RR Střední Morava, věcné výdaje činily 306 tis. Kč,  

tj. 108,13 % věcných výdajů RR Střední Morava a investiční výdaje činily 16 tis. Kč  

na 1 zaměstnance, tj. 72,73 % investičních výdajů RR Střední Morava. 

 

 

Obr. č. 4.3 Komparace výdajů na činnost úřadů v období 2008 – 2012 v přepočtu na  

                     1 zaměstnance v tis. Kč 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Z uvedeného obrázku je zřejmý největší rozdíl v osobních výdajích, které jsou v RR 

Moravskoslezsko v celém srovnávaném období nižší oproti RR Střední Morava. 

 

V tabulce 4.9 je provedena komparace výdajů v přepočtu na 1 zaměstnance úřadu v tis. 

Kč na materiál, energie, služby a ostatní nákupy. Například v roce 2012 RR Moravskoslezsko 

měla nejvyšší výdaje na služby, a to na 1 zaměstnance 220 tis. Kč, tj. 98,21 % výdajů RR 

Střední Morava, nejnižší výdaje RR Moravskoslezsko měla na energii, a to na 1 zaměstnance 

13 tis. Kč, tj. 100,00 % výdajů RR Střední Morava. 
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Tab. 4.9 Komparace výdajů na pořízení materiálů a služeb v období 2008 – 2012   v přepočtu  

na 1 zaměstnance v tis. Kč 

Typ 

výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

MS SM MS SM MS SM MS SM MS SM 

materiál 39 39 29 48 25 26 23 39 23 27 

energie 11 11 17 10 15 11 14 13 13 13 

služby 206 281 213 252 180 192 193 215 220 224 

ostatní 
nákupy 

44 26 42 23 31 33 47 34 49 18 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování.  

 

Z následujícího obrázku 4.4 je patrné, že obě RR mají nejvyšší výdaje na služby,  

RR Moravskoslezsko má za sledované období výdaje na služby nižší než RR Střední Morava. 
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Obr. 4.4 Komparace výdajů na pořízení materiálů a služeb v období 2008 – 2012 v přepočtu 

na 1 zaměstnance v tis. Kč 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Výdaje na materiál má RR Moravskoslezsko také nižší, výdaje za energie jsou vcelku 

vyrovnané, ale ostatní nákupy, mezi které patří také cestovní náhrady a splátky operativního 
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leasingu na firemní vozidla RR Moravskoslezsko jsou vyšší než výdaje na ostatní nákupy RR 

Střední Morava.   

Výdaje na pořízení majetku jsou uvedeny v  tabulce 4.10 dle členění na nehmotný 

majetek (výdaje na programové vybavení) a hmotný majetek (stroje, přístroje, zařízení, dále 

dopravní prostředky, výpočetní techniku a technické zhodnocení budov) rovněž v přepočtu  

na 1 zaměstnance v tis. Kč. 

 

Tab. 4.10  Komparace výdajů na pořízení majetku v období 2008 – 2012 v přepočtu na   

1 zaměstnance v tis. Kč 

Typ 

výdaje 

2008 2009 2010 2011 2012 

MS SM MS SM MS SM MS SM MS SM 

nehmotný 
majetek 

30 113 25 4 0 3 1 4 4 0 

stroje, 
zařízení 

14 4 7 0 0 0 0 0 0 0 

dopravní 

prostředky 
0 11 0 0 0 0 0 0 0 22 

výpočetní 
technika 

54 4 19 18 25 5 7 15 12 0 

budovy 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší výdaje na pořízení majetku měly obě RR v roce 2008, kdy došlo k prvotnímu 

vybavení organizací při zahájení jejich činností. Postupně docházelo ke snižování výdajů, 

během ostatních let se pouze nahrazoval opotřebovaný majetek novým. V roce 2012  

RR Moravskoslezsko měla nejvyšší výdaje na výpočetní techniku, a to na 1 zaměstnance  

12 tis. Kč, tj. 100,00 % výdajů RR Střední Morava, nulové výdaje byly na pořízení strojů, 

zařízení, budovy a dopravních prostředků, zde naopak RR Střední Morava měla výdaje  

na pořízení dopravních prostředků.  

 

 Z následujícího obr. 4.5 jsou patrné výrazné rozdíly v jednotlivých letech 

sledovaného období ve výdajích na pořízení majetku. 
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Obr. 4.5 Komparace výdajů na pořízení majetku v období 2008 – 2012 v přepočtu  

na 1 zaměstnance v tis. Kč. 

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých let, vlastní zpracování. 

  

4.6.1 Shrnutí, doporučení a návrhy 

 

Na základě provedené analýzy RR Moravskoslezsko a RR Střední Morava a jejich 

vzájemné komparace za období 2008 – 2012 v přepočtu na jednoho zaměstnance je nutno 

konstatovat, že výdaje v obou RR se liší, ale zjištěné rozdíly nejsou tak velké, jak bylo 

původně předpokládáno. Výrazný je pouze rozdíl v celkovém počtu zaměstnanců mezi oběma 

regionálními radami, kdy je za sledované období nárůst v počtu zaměstnanců u RR 

Moravskoslezsko téměř o 100 % vyšší oproti RR Střední Morava, RR Moravskoslezsko 

vykazuje v průměru za sledované období 95 zaměstnanců, RR Střední Morava pouze 57 

zaměstnanců.  

V osobních výdajích má RR Moravskoslezsko oproti RR Střední Morava ve všech 

srovnávaných letech nižší výdaje na 1 zaměstnance. Největší rozdíl je vykazován v roce 2009, 

kdy RR Moravskoslezsko dosahuje 88,06 % osobních výdajů RR Střední Morava.  

V oblasti věcných výdajů (výdaje na energie, PHM, služby telekomunikační, nájem 

atd.) má RR Moravskoslezsko vyjma roku 2012 po celé sledované období výdaje nižší. Při 

podrobnějším srovnání lze konstatovat, že výdaje na materiál a energie jsou vcelku 
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vyrovnané, největší rozdíl je patrný u služeb, což může být zapříčiněno tím, že RR Střední 

Morava má méně zaměstnanců a mnoho služeb je zajišťováno externími subjekty. Naproti 

tomu má RR Moravskoslezsko vyšší ostatní výdaje, kde jsou zohledněny výdaje na splátky 

operativního leasingu vozidel. V porovnání výdajů na pořízení majetku má  

RR Moravskoslezsko v průměru za sledované období výdaje na nehmotný majetek, což  

je programové vybavení, ve výši 48,39 % výdajů RR Střední Morava a nulové výdaje  

na pořízení dopravních prostředků, naopak vykazuje vyšší výdaje na výpočetní techniku, a to 

o 278,57 % výdajů RR Střední Morava.  

V celkovém porovnání výdajů na materiálně technické zabezpečení obou úřadů lze 

konstatovat, že v přepočtu na jednoho zaměstnance za sledované období 2008 – 2012 

dosahují osobní výdaje RR Moravskoslezsko v průměru 94,90 % výdajů RR Střední Morava, 

věcné v průměru 97,35 % výdajů RR Střední Morava a investiční v průměru 101,99 % výdajů 

RR Střední Morava.  

Z uvedené analýzy a komparace tak vyplývá, že oba úřady hospodaří s finančními 

prostředky na chod úřadu téměř shodně, odchylky nejsou až tak razantní. 

Nevýhodou obou úřadů je, že nevlastní žádnou budovu, tudíž jsou nuceny si budovy pro 

výkon své činnosti pronajímat, což představuje vynaložení vyšších výdajů.  

RR Moravskoslezsko se navíc za sledované období dvakrát stěhovala, takže i náklady  

na stěhování zbytečně zatížily rozpočet úřadu. Pozitivní je, že nyní se úřad nachází v budově, 

která je v majetku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterému tudíž hradí i nájemné. 

Prostředky z nájmu tak zůstávají jako součást veřejných financí Krajského úřadu.  

Do budoucna by mohl úřad RR Moravskoslezsko zvážit, zda by nebylo efektivnější vozidla 

pro potřeby úřadu nakupovat a zařadit je do majetku, než pořizovat vozidla formou 

operativního leasingu, který je nesporně dražší.  
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5 ZÁVĚR 

 

Tématem bakalářské práce bylo materiálně technické zabezpečení organizace ve veřejné 

správě, a to konkrétně Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem 

v Ostravě.  

Cílem práce bylo zhodnocení stavu materiálně technického zabezpečení úřadu  

a navržení případných opatření na efektivnější vynakládání prostředků na MTZ. 

V kapitole druhé je popsána velmi stručně historie vstupu České republiky do Evropské 

unie, která probíhala na základě přístupových jednání od roku 1998 a byla ukončena vstupem 

naší republiky do EU dne 1. května 2004. Je zde popsána i stručná historie vzniku regionální 

politiky EU v členění na 5 období a na 1 připravované období. K dosažení cílů regionální 

politiky EU slouží jako klíčový finanční nástroj strukturální fondy, kterými jsou financovány 

víceleté programy, kterými jsou podporovány regiony ve všech členských státech, které 

nedosahují 75 % průměru úrovně HDP EU na osobu, regiony se sociálními problémy 

a poškozeným životním prostředím (patří sem i Česká republika). Dále je v druhé kapitole 

popsán vznik Regionálních operačních programů v České republice a jejich stručná historie, 

vznik jednotlivých Řídících orgánů, regionální rad. Stručně je zde popsáno i fungování 

materiálně technického zabezpečení v organizaci veřejné správy. 

V kapitole třetí je popsána Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

v Ostravě, její založení, strategie, cíle, vize, organizační struktura a hospodaření. Se vznikem 

organizace souvisí i nárůst počtu zaměstnanců, který byl nejvyšší v letech 2010 a 2011, nyní 

s blížícím se závěrem programového období postupně klesá. Na tento vývoj následně 

navazuje i vývoj prostředků vynakládaných na vzdělávání zaměstnanců, které byly nejvyšší 

v roce 2009, a dále vývoj příspěvků zaměstnavatele ze sociálního fondu, který je jedním  

ze stabilizačních nástrojů určených pro spokojenost zaměstnanců. 

Ve čtvrté kapitole je popsáno materiálně technické zabezpečení v praxi Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Je zde provedena analýza materiálně technického 

zabezpečení a komparace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava. První 

oblast je zaměřena na analýzu výdajů jednotlivých regionálních rad, a to výdajů jako celku 
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(výdajů osobních, věcných a investičních), poté analýza výdajů věcných (služby, energie, 

nájem, atd.) a investičních (nákup hmotného a nehmotného majetku). Komparace byla 

provedena srovnáním výdajů dle jednotlivých analýz. Lze konstatovat, že RR 

Moravskoslezsko má nižší výdaje osobní i věcné, a naopak vyšší výdaje investiční než RR 

Střední Morava. Přesto není vykazovaný rozdíl až tak velký a hospodaření obou organizací je 

téměř shodné. Podrobnější analýzou a komparací výdajů věcných bylo zjištěno, že RR 

Moravskoslezsko má nižší výdaje na materiál a služby, a vyšší na energie a ostatní nákupy. 

V podrobnějším srovnání investičních výdajů bylo zjištěno, že největší rozdíly jsou v nákupu 

výpočetní techniky, strojů a zařízení, dále v pořízení dopravních prostředků, kdy RR 

Moravskoslezsko má všechna referentská vozidla pořízena formou operativního leasingu  

a RR Střední Morava formou nákupu do majetku. Proto v budoucím programovém období 

(2014 – 2020) by organizace, které budou mít na starosti přerozdělování prostředků z EU, 

měly zvážit pořízení vozidel nákupem, než formou operativního leasingu. Rovněž bylo 

zjištěno, že nevýhodou obou srovnávaných organizací je, že nevlastní žádné budovy ani 

pozemky, tudíž jsou prostředky vynakládané na pronájmy budov velkou finanční zátěží pro 

rozpočty těchto organizací. 

 Budoucnost úřadů je však nejistá, protože úřady regionálních rad v podobě, jak jsou 

známy dnes, již nebudou existovat. Je to obrovská škoda, neboť z  pohledu 

národohospodářského jsou tyto instituce vybaveny kvalitními lidskými zdroji, které mají 

obrovské zkušenosti s přípravou, implementací, průběhem i kontrolou čerpání evropských 

dotací. Jsou plně vybaveny i po stránce materiálně technického zabezpečení, navíc existují 

přímo v regionech, což je rovněž nespornou výhodou. Jejich budoucnost však ukáže až čas, 

neboť v současné době probíhá formování kohezní politiky nového programového období 

2014 – 2020. Pokud bude činnost těchto úřadů centralizována, stálo by za zvážení materiálně 

technické zabezpečení provádět centrálně a distribuovat na jednotlivá územní pracoviště, čímž 

by jistě došlo k další úspoře vynaložených finančních prostředků 

Přesto, že úřady regionálních rad zaniknou, lze doufat, že obrovský potenciál těchto 

úřadů nezanikne a že budou využity i do budoucna jako strategický partner pro plánování 

efektivních investic a rozvoj regionů. 
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na 1 zaměstnance v tis. Kč 
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Příloha č. 1 Přehled Cílů v letech 1989 – 1999 

 

Cíl 1 – podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. V jeho rámci byla 

podpora zaměřena na regiony, jež odpovídají úrovni NUTS II evropských územních 

statistických jednotek. Obdržely ji takové regiony, jejichž HDP v přepočtu na obyvatele, 

(měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za poslední tři roky dostupných 

k 26. březnu 1999), byl nižší než 75 % průměru Evropských společenství jako celku. 

Cíl 2 – přeměna regionů nebo jejich částí, které jsou vážně ohroženy hospodářským úpadkem. 

Šlo o regiony, které čelily (a dosud většinou čelí) značným strukturálním problémům. Patří 

sem oblasti, které procházejí dramatickými změnami v sektorech průmyslu a ve službách, 

upadající venkovské oblasti, některé zaostalé městské oblasti a postižené oblasti závislé  

na rybolovu. 

Cíl 3 – boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých lidí a osob 

vyřazených z trhu práce do pracovního procesu (klíčový úkol tzv. evropské sociální politiky  

a tzv. evropské politiky zaměstnanosti). 

Cíl 4 – podpora adaptace pracovníků na hospodářské změny a na změny ve výrobě (opět 

se jednalo o rozhodující úkoly evropské sociální politiky a evropské politiky zaměstnanosti). 

Cíl 5 – podpora rozvoje venkovských regionů: 

a) urychlením strukturálních změn prováděných v zemědělském sektoru v rámci 

reformy společné zemědělské politiky a podporou modernizace a restrukturalizace 

rybolovu, 

b) umožněním rozvoje a strukturálních změn venkovských regionů. 

Cíl 6 – rozvoj a strukturální změny regionů s velmi nízkým zalidněním (cíl byl schválen 

v první řadě v souvislosti se vstupem Švédska a Finska do Evropských společenství  

a do Evropské unie na podporu oblasti podél polárního kruhu). 

 

 

 

 

 

Zdroj: LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, o.p.s., 2007. 70 s. ISBN 978-80-86754-74-1 
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Příloha č. 2 Přehled Iniciativ v letech 1989 – 1999 

 

INTERREG poskytovala podporu některým příhraničním oblastem ve Společenství, 

LEADER         podporovala rozvoj venkova, 

REGIS pomáhala při prohlubování integrace vzdálených regionů 

do Společenství, 

PECHAR pomáhala oblastem, které jsou postižené v důsledku uzavírání uhelných 

pánví, 

KONVER pomáhala oblastem vážně postižených útlumem zbrojního průmyslu, 

RESIDER poskytovala pomoc oblastem postiženým uzavíráním podniků 

v ocelářském průmyslu 

RETEX podporovala diverzifikaci ekonomických aktivit v oblastech výrazně 

závislých na textilním průmyslu, 

URBAN poskytovala pomoc při řešení vážných sociálně-ekonomických 

problémů v městských oblastech, 

SME pomáhala malým a středním podnikům při jejich přizpůsobování 

se jednotnému evropskému trhu a soutěži na mezinárodních trzích, 

EMPLOYMENT podporovala dosažení zásady rovnosti příležitostí a napomáhala  

při integraci těch, kteří stojí na okraji trhu práce, 

ADAPT pomáhala při vytváření nových pracovních míst v oblastech zasažených 

průmyslovými a technologickými změnami a při profesním vzdělávání 

pracovníků, 

PESCA podporovala oblasti, v nichž značná část obyvatelstva nachází obživu 

v rybolovu, 

PEACE podporovala ekonomická a sociální opatření na podporu máírového 

procesu a usmíření v Severním Irsku a pohraničních oblastech Irské 

republiky. 

 

 

 

Zdroj: LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, o.p.s., 2007. 70 s. ISBN 978-80-86754-74-1. 
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Příloha č. 3 Organizační schéma Úřadu regionální rady Moravskoslezsko 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní, vlastní zpracování.  
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