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1. Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem zvolil „Financování projektu přeshraniční spolupráce 

v Českém Těšíně“. Jeden z důvodů, proč zrovna toto téma, byl můj zájem o tuto problematiku 

a snaha zjistit podmínky a způsoby čerpání prostředků z EU a vytváření úspěšných projektů. 

Pro tuto práci jsem zvolil styl stromu. Vydal jsem se od místa nejširšího kmene až na 

ten poslední lístek na konci větvičky. Na této cestě živin a vody vzhůru do koruny stromu 

bylo vidět mnoho různých možností, kterými bylo možné jít. Avšak zde byl cíl jasný. Byl jím 

lístek s názvem „Haló, tady kultura“. Tento lístek bude podroben analýze, stejně jako pupen, 

ze kterého vyrostl. 

Projekt „Haló, tady kultura!“ byl realizován Kulturním a společenským střediskem 

Střelnice Český Těšín (dále též KaSS Střelnice) a Domem Narodowym v Cieszyńu. To je 

důvodem pro bližší zkoumání situace minulé a současné mezi těmito městy a v celé oblasti, 

která se nazývá Těšínské Slezsko. 

Euroregion Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński (dále též ERTS) se rozkládá na území 

dvou států. Jižní části Polské republiky a severovýchodní části České republiky. Zabírá 

celkovou plochu 1400 km2, z toho na českou část připadá 600 km2 a na polskou 800 km2. Žije 

zde celkem 630 000 obyvatel, v české části 360 000 a v polské 270 000 lidí. Na polské straně 

je 14 obcí, kdežto na české je 44. 

Přirozenou hranici tvoří řeka Olše/Olza, a to od Bohumína až po Hrčavu na české 

straně, na polské straně to je od města Jastrzębie Zdrój až po Istebnou. V rámci ČR jsou 

do Euroregionu zahrnuty okresy Karviná a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, na polské 

straně část okresu Slezské vojvodství. 

Český Těšín jako místo analyzování přeshraniční spolupráce pro mě bylo jasnou 

volbou již od začátku. Důvodů bylo hned několik. Nejvýznamnějším byla znalost prostředí, 

protože žiji v blízkém okolí Českého Těšína, a tudíž situace v Českém Těšíně je mi velmi 

známá. Myslím si, že Těšín má velký potenciál růstu a rozvoje. Zajímavý pohled se také 

naskýtá, pokud se podíváme na historický vývoj této oblasti a na vzájemnou česko-polskou 

spolupráci, která trvá již mnoho let a je velmi pestrá. Taktéž čerpání dotací a jiných finančních 

zdrojů z různých míst má svou historii a Český Těšín má i v této oblasti plno zkušeností. 

Území ERTS je velmi významné pro celou oblast z důvodu největšího hraničního 

přechodu Chotěbuz – Cieszyn a další řadou menších přechodů, které jsou hojně využívány 

v každodenním životě.  
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Tato oblast byla po mnoho a mnoho let jedním celkem. Po první světové válce byla 

rozdělena mezi Československo a Polsko a vznikl Český Těšín a polský Cieszyn. V Českém 

Těšíně a přilehlých obcích žije početná menšina občanů polské národnosti. Avšak v polském 

Cieszyně žije jen velmi málo obyvatel české národnosti. Důvodem nejsou horší životní 

podmínky, ale skutečnost, že v minulosti i česká část Těšína spadala pod polský stát, a tudíž 

zde žijí i Poláci, kteří zde žili i předtím.  

Kromě výše uvedeného projektu zde budou zmíněny i další významné projekty pro 

tuto oblast. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky z realizace projektu.  
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2. Vstup ČR do EU 

Již 23. ledna 1996 v Římě předal Václav Klaus jako předseda vlády České republiky 

žádost o vstup do Evropské unie. V červenci 1997 předložila Evropská komise program na 

rozšíření členských zemí nazvaný Agenda 2000 a s ním i posudky na 10 kandidátů ze střední 

a východní Evropy. 

Agenda 2000 v sobě zahrnuje plán přijímání nových členů a zahrnula ČR do skupiny 

pěti zemí, které by ve střednědobém horizontu mohly být schopny splnit všechny podmínky 

členství. 

Posudek komise k žádosti ČR byl celkově pozitivní, přesto poukazoval na řadu 

konkrétních nedostatků, k jejichž odstranění bylo nutné vynaložit velkého úsilí.  

Komise vyjádřila názor, že ČR 

 má stabilní instituci, zaručuje právní stát, lidská práva a ochranu menšin, 

 může být považována za fungující tržní ekonomiku, která je schopná 

vyrovnat se ve střednědobé perspektivě s konkurenčním tlakem a tržními 

silami v rámci unie, 

 měla by být schopná ve střednědobé perspektivě aplikovat acquis.1 

Na doporučení Evropské komise reagovali nejvyšší představitelé členských států 

Evropské Unie na zasedání v Lucemburku prosince 1997. Oficiálně pozvali 11 kandidátských 

států ke vstupu do EU. Za Českou republiku nabídku převzal prezident Václav Havel spolu 

s odstupujícím ministrem zahraničí Jaroslavem Šedivým.2 

Hlavní částí přístupových jednání byl screening, který představoval analytické 

srovnávání legislativy kandidátských zemí s evropským právem. Screening byl zahájen 3. 

dubna 1998. 

Pro potřeby screeningu byl aquis rozdělen do 31 kapitol pro snazší a přesnější jednání. 

Kapitoly se zabývaly různými oblastmi jako třeba volným pohybem zboží, rybolovem, 

zemědělstvím, energetikou nebo také školstvím. Proces přípravy na členství byl dle 

rozhodnutí Evropské rady průběžně monitorován Evropskou komisí, která od roku 1998 

                                                 

1acquiscommunautaire – Evropský právní řád 
3 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2009, s. 165-185. ISBN 978-80-7325-180-2. 
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každoročně vydávala pravidelné zprávy o pokroku České republiky v přípravách na členství 

v EU. V těchto zprávách popisovala vztahy ČR a EU, analyzovala plnění přístupových 

kritérií, sledovala pokrok, kterého země dosáhla od posledního zveřejnění zprávy a celkově 

hodnotila postup ČR směrem ke členství v EU. 

Proces složitých předvstupních vyjednávání byl zakončen na zasedání Evropské rady 

ve dnech 12. – 13. prosince 2002 v Kodani. Všechny vyjednávací kapitoly byly uzavřeny a 

shledány za dostačující pro přijetí. Smlouva o přistoupení byla slavnostně podepsána 

v Aténách 16. dubna 2003.3 

Posledním krokem, který byl nutný pro Českou republiku, aby se stala plnoprávným 

členem Evropské unie, bylo veřejné referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. 

Toto referendum se konalo ve dnech 13. - 14. června 2003. Referenda o vstupu České 

republiky do Evropské unie se zúčastnilo 55,21% občanů. Svými 77,33% hlasy rozhodli o 

vstupu do EU.  

Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie dne 1. května 2004. Tím 

proces obměny právního řádu nekončil, právě naopak ještě se zintenzivnil. V období od roku 

2004 do roku 2011 bylo přijato 4.527 nařízení, 686 směrnic a 6.617 rozhodnutí, které určitým 

způsobem souvisejí s Evropskou unií. Můžeme říct, že toto byl krok vpřed pro Českou 

republiku.4 

3. Programy předvstupní pomoci 

Za dobu své existence vytvořila Evropská unie hned několik programů na pomoc nově 

příchozím státům. Cílem těchto projektů bylo usnadnit přechod na legislativu požadovanou 

EU. Významné byly změny v oblasti průmyslu a životního prostředí. Zástupci těchto 

programů jsou Phare, SAPARD a ISPA. 

3.1. Phare 

3.1.1. Vznik a vývoj programu 

Program Phare byl vytvořen v roce 1989 Radou ministrů Evropských společenství na 

podporu rychlejší reformace politických systémů Maďarska a Polska. Poskytlo jim nevratnou 

hospodářskou pomoc. Phare se zařadil mezi ekonomické nástroje ES zaměřené na podporu 

                                                 

3 Smlouva byla podepsána prezidentem Václavem Havlem a premiérem Vladimírem Špidlou. 
4 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2009, s. 185-205. ISBN 978-80-7325-180-2. 
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reforem v zemích střední a východní Evropy (SVE) a brzy se stal tím nejvýznamnějším 

z pohledu objemu prostředků. Pod nátlakem nově se utvářejících politických a hospodářských 

poměrů a s nimi souvisejících požadavků a potřeb se začala struktura měnit. ES přepracovala 

smluvní vztahy s transformujícími se zeměmi SVE a vytvořila nový systém spolupráce 

v právním rámci tzv. Evropských dohod. Tyto dohody představují základní právní rámec 

vztahů mezi ES a SVE. V začátcích programu Phare bylo prvotním cílem naplnění priorit 

vytýčených v Evropských dohodách a program se tak zaměřil na podporu hospodářské 

transformace a reformace institucí v partnerských zemích. 

Z původních dvou zemí se program postupně rozšiřoval až nakonec v sobě zahrnoval 

13 států. Jsou to Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 

bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, 

Slovensko a Slovinsko.5 

3.1.2 . Phare v České republice 

Phare pro Českou republiku se skládalo z následujících programových celků 

 národní program Phare (National Phare Programme) 

 programy přeshraniční spolupráce (Cross-Border Co-operation, CBC) 

 mnohonárodní programy Phare (do roku 1998 Multi-country Programmes, nyní Multi-

beneficiary Programmes) 

Česká republika uzavřela Evropskou dohodu s ES v roce 1993. 6 

Za účelem dosažení cílů této dohody ČR obdrželo dočasnou finanční pomoc od ES ve 

formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky. 

 Tato finanční pomoc byla kryta jednak opatřeními operace Phare podle nařízení Rady EHS7 a 

dále pak půjčkami od Evropské investiční banky. 

 

                                                 

5Phare. [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-

2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ceske-republice/Predvstupni-nastroje/Phare 
6 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 95-117. ISBN 978-80-7400-111-6. 
7č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v 

rámci Operace Phare na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného 

Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103. 
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Národní program Phare byl zaměřen hlavně na tyto cíle: 

 posilování institucí (institution-bulding); 

 investiční podpora (investment).8 

3.1.2. Phare v Těšínském Slezsku 

Projekty realizované v programu Phare v Těšínském Slezsku v období od 1998-2002 

 INGOREG 2000 - aktivizace agentur příhraničních informací v regionu Těšínského 

Slezska-sběr, zpracování a šíření informací (realizace srpen 1998 až leden 2000, 

rozpočet projektu ve výši 48.000 EUR), 

 REGIOTOUR - cyklistické trasy Euroregionem Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński 

(realizace srpen 1999 až srpen 2000, rozpočet projektu ve výší 385.875 EUR), 

 BESKYDOMAP - turistické mapy česko-polsko-slovenského pohraničí (realizace 

červen 1998 až srpen 2000, rozpočet projektu ve výši 22.985 EUR). 

V období 1993–2002 bylo na program Phare pro Českou republiku alokováno celkem 

736 mil. EUR (přibližně 22,82 mld. CZK). Pro rok 2003 bylo alokováno dalších 103,8 mil. 

EUR (3,22 mld. Kč). Program Phare byl ukončen v roce 2006.9 

 

3.2. ISPA 

Nástroj finanční pomoci ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) byl 

zaměřen na podporu investičních projektů, které přispívaly ke zlepšení infrastruktury 

životního prostředí a dopravních sítí transevropských koridorů (TEN). Kandidátským zemím 

byla poskytnuta investiční pomoc zejména v oblastech znečištění vod, ovzduší a odpadového 

hospodářství. V případě podpory dopravní infrastruktury poskytl ISPA investiční podporu při 

výstavbách, rekonstrukcích a propojení národních dopravních sítí, jejichž kvalita a 

průchodnost je nezbytná pro hospodářský rozvoj zemí a regionů. V letech 2000-2006 bylo pro 

ČR každoročně alokováno 70 mil. EUR.10 

                                                 

8 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony: Úvod do problematiky. VŠE, 2007, s. 46-49. ISBN 987-80-86754-78-9. 
9 Euroregion Těšínské Slezsko. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/turisticke-

ris/beskydy-cz/beskydy-bez-hranic/euroregion-tesinske-slezsko/ 
10 ISPA. In: Ministerstvo Financní ČR [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_ispa.html  
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3.2.1. Přípravná fáze ISPA 

Přípravná fáze ISPA je fáze, ve které se Evropské komisi předkládaly návrhy 

infrastrukturálních projektů k zařazení na spolufinancování z ISPA. Předkládané projekty 

musely splňovat všechny náležitosti, které vyžadoval program. 

3.2.2. Implementační fáze ISPA 

V implementační fázi ISPA musel být projekt na takové úrovni technické a územní 

přípravy, aby v případě schválení řídícím výborem ISPA byl do dvou let kontrahován na 

základě výsledků mezinárodního výběrového řízení. Příprava a předkládání dokumentace ke 

konkrétnímu projektu byla náročnější ve srovnání s ostatními. Pro jednotlivé části programu 

se vytvořily implementační agentury, které zodpovídaly za administrativní, technické a 

finanční řízení projektové části. 

3.2.3. Výše podpory 

Podpora v rámci programu ISPA byla poskytována ve formě  

 nenávratné podpory formou dotace, 

 návratné podpory se zvýhodněnou úrokovou mírou, 

 kombinace návratné a nenávratné podpory, 

 příspěvku na částečnou úhradu úroku z komerčního úvěru. 

Celková výše podpory ze strany ISPA mohla dosáhnout až 75% celkových nákladů na 

realizaci projektu. 
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Tabulka 1  

Projekty financované z programu ISPA v Těšínském Slezsku 

Název projektu 
Termín čerpání 

 

ISPA 

(Kč) 

Spolufinancování 

SR/SFŽP/ 

SFDI11 

(Kč) 

 

město/ 

region/ 

ostatní 

(Kč) 

Rychlostní 

komunikace R 48 

Frýdek-Místek-Dobrá 

31. 12. 2004 20.391.677 13.594.451  0 

Rychlostní 

komunikace R48 

Dobrá-Tošanovice-

Žukov: Etapa 1 

31. 12. 2006 19.797.676 13.198.451  0 

Zdroj: Ministerstvo financí12 

 

3.2.4. ISPA v Těšínském Slezsku 

V Těšínském Slezsku byla z programu ISPA financována větší část silnice R48 v rámci 

několika projektů. Díky silnici R48 je nyní možné se pohodlně dostat z hraničního přechodu 

Chotěbuz do Frýdku-Místku. Po dokončení celé komunikace R48 bude možné se dostat až do 

Bělotína. Tím vznikne spojení s hlavní dálnicí v ČR. 

Programy z ISPA byly převedeny do Fondu soudržnosti od 1. května 2004.13 

 

3.3. Sapard 

Sapard - Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development je 

program zaměřený zejména na rozvoj zemědělství a venkova. Cílem programu je pomoc při 

zavádění jednotlivých aquis a čerpání ze strukturálních fondů EU v rámci společné 

zemědělské politiky. Tento program běžel v letech 2000 - 2004 a byl pod hlavičkou 

Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

                                                 

11 SR – Státní rozpočet SFŽP – Státní fond životního prostředí, SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 
12 ISPA. In: Ministerstvo Financí ČR [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_ispa.html  
13 ISPA. In: Ministerstvo Financí ČR [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_ispa.html  
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Česká republika mohla čerpat až 22 mil. EUR každý rok. Projekty, které zisk vytvářely, 

musely být spolufinancovány žadatelem alespoň ve výši 50%, ČR pokrylo náklady ve výši 

12,5% a z EU mohlo být čerpáno maximálně 37,5%. U projektů, které nevytvářely zisk, 

nebyla podmínka spolufinancování nákladů žadatelem. Projekty byly kryty výhradně 

ze zdrojů ČR ve výši 25% a ze zdrojů EU ve výši 75%. 

Celé dvě třetiny všech projektů byly zaměřeny na zemědělství, zbylá jedna třetina šla na 

rozvoj venkova.14 

 

4. Strukturální politika EU 

Strukturální politika EU se spolu s regionální politikou řadí mezi nejvýznamnější politiky 

Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou tyto politiky souhrnně nazývány 

politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). K této politice se v poslední době stále 

více přidává i územní soudržnost. Pak tyto politiky nazýváme jednotně politika hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti (HSUS). HSUS byla ustanovena v Maastrichtské smlouvě 

(kapitola XII). 

Hlavním úkolem politiky soudržnosti je zajistit, aby se regiony dostaly na jednotnou 

úroveň v celé Evropě a tím se smazaly rozdíly mezi jednotlivými regiony a celými státy. 

Tohoto cíle chce dosáhnout EU pomocí investic do infrastruktury a do řady dalších oblastí. 

 

„Během své poměrně dlouhé existence prodělala strukturální politika mnoho změn, z nichž 

některé byly více, jiné méně významné, nicméně každá z nich znamenala určitý posun 

kupředu. K zásadním změnám došlo zejména v orientaci, kdy od intervencí do ohrožených 

nebo problémových sektorů, jejichž smyslem bylo pomoci ekonomicky tyto sektory stabilizovat 

a eliminovat tak negativní dopady na sektorovou zaměstnanost (sektorová strukturální 

politika), se přešlo na územní úroveň a rámec intervencí tak dostal širší – regionální 

dimenze.“15 

 

Evropská unie se pomocí strukturální politiky snaží pomoci slabším regionům 

v zaostalejších zemích, ale i pomáhat vyspělým zemím v dalším vývoji. Musí zde existovat 

                                                 

14 SEPARD. In: Ministerstvo Financí ČR [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_sapard.html 
15 Boháčková, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. 1.vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. s.8 
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určitá vyváženost, protože tak či tak tato pomoc narušuje klasickou hospodářskou soutěž a 

dává určitý druh výhody těm, co jsou v této pomoci zahrnuti. Avšak možnosti má každý 

stejné, záleží jen na jednotlivých subjektech, zda je využijí či ne. 

Lisabonský projekt doporučuje Evropské komisi měřit a porovnávat výkonnost 

jednotlivých regionů, popřípadě členských zemí v ročním intervalu. Bylo vytvořeno 

14 ukazatelů, prostřednictvím kterých se hodnotí dosažené výsledky. Navržené strukturální 

indikátory mohou relativní výkonnost kvantitativně vyjádřit. Jedná se o tyto ukazatele:  

 HDP na obyvatele, 

 produktivita práce na zaměstnance, 

 míra zaměstnanosti (%), 

 míra zaměstnanosti žen (%), 

 míra zaměstnanosti starších pracovníků (%), 

 dosažené vzdělání (%), 

 výdaje na výzkum a vývoj (% HDP), 

 investice firem (% HDP), 

 komparativní úroveň cen, 

 míru lidí ohrožených chudobou (%), 

 míru dlouhodobé nezaměstnanosti (%), 

 rozptyl měr regionální zaměstnanosti, 

 emise skleníkových plynů, 

 energetická náročnost ekonomiky a objem dopravy. 

 

Monitorování a hodnocení jako jeden z nejvýznamnějších principů práce se strukturálními 

fondy je nutno využít v rámci hodnocení konkurenceschopnosti regionů.16 

S počátkem dalšího programového období 2007-2013 jsou spojeny i nové zásady 

strukturální politiky soudržnosti, a to zejména ve větším propojení jak na ostatní evropské 

politiky a integrované směry, tak na národní politiky. Využívání podpor ze strukturálních 

fondů spojených s politikou soudržnosti bude podřízeno většímu množství kontrol a auditů a 

vystaveno méně zásahům ze strany Evropské komise do procesu jejich realizace. 

Rozhodujícím kritériem úspěšnosti tohoto procesu budou konkrétní přínosy pro členské země 

Evropské unie. 

                                                 

16 Boháčková, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. 1.vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. s. 
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Počet finančních nástrojů (fondů) pro aplikaci cílů politiky soudržnosti byl snížen ze 

šesti na tři. Zůstaly dva strukturální fondy a Fond soudržnosti.17 

4.1. Strukturální fondy a Fond soudržnosti 

Politika HSS je uskutečňována pomocí strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (venkovské 

oblasti, problémové příměstské části, upadající průmyslové oblasti). Peníze ze SF jsou 

čerpány v rámci cyklů, takzvaných programových obdobích. Programové období trvá 7 let 

a jeho začátek a konec je přesně určen.18 

4.1.1. Strukturální fondy 

Strukturální fondy jsou tvořeny dvěma fondy, a to Evropský fond pro regionální 

rozvoj (ERDF) a na Evropský sociální fond (ESF). 

4.1.1.1. Evropský fond pro regionální rozvoj  

Evropský fond pro regionální rozvoj je z pohledu objemu peněz tím největším ze 

strukturálních fondů. Zaměřuje se hlavně na modernizaci a posilování hospodářství. Jelikož 

jsou jeho prostředky určeny na plnění všech tří cílů programového období 2007-2013 (viz. 

body 4.3.1. - 4.3.3.), má široký záběr a zasahuje do mnoha oblastí. Podporovány jsou 

investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. Výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rekonstrukce kulturních 

památek a mnoho dalších.19 

4.1.1.2. Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond podporuje aktivity v oblastech lidského rozvoje a 

zaměstnanosti. Své cíle naplňuje posilováním sociálních programů členských států, 

pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a 

                                                 

17Specifická nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období 2007-2013. Praha: Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, 2009, s. 19-22. 
18 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, s. 15-26. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
19Specifická nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období 2007-2013. Praha: Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, 2009, s. 19-24. 
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dalšími. Tento fond podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako například 

rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, 

mládež, menšiny, rozvoj vzdělávacích programů apod. 

 

4.1.2. Fond soudržnosti (FS) 

Fond soudržnosti nebo také jinými slovy Kohézní fond, je oproti strukturálním fondům 

určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj 

podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu. Nově se zaměřuje i na oblasti energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie. Členský stát má možnost čerpat prostředky z FS jen v případě, 

že nepřekročí 90% průměrného HDP na obyvatele v EU a má sestavený celý program vedoucí 

ke splnění podmínek hospodářského sbližování tzv. konvergenční programy.20 

4.2. Strukturální politika v ČR 

Pro ČR bylo velmi přínosné vytvoření strukturální politiky podporované EU, protože díky 

této politice bylo možno realizovat přeměnu českých regionů a zlepšit konkurenceschopnost v 

rámci celé Evropy. Důležitým předpokladem pro tuto proměnu byla vůle ke zlepšení 

a udržení dosažené vyšší úrovně.  

4.3. Vývoj regionální politiky 

Regionální politika se během své existence měnila a s ní se měnily i priority, na které se 

chtěla zaměřit, a současně se měnily i cíle. V období 1989 až 1995 bylo vytyčeno 6 hlavních 

cílů, které se v dalších letech měnily. Nakonec pro období 2007 až 2013 zůstaly 3 hlavní cíle. 

Těmito cíli byly: 

 Konvergence (viz bod 4.3.1.), 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanosti (viz bod 4.3.2.), 

 Evropská územní spolupráce (viz bod 4.3.3.).21 

                                                 

20 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 98-102. ISBN 978-80-7400-111-6. 
21 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 20-25. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
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4.3.1. Cíl 1. Konvergence 

V rámci cíle nazvaného Konvergence soustředí Evropský fond pro regionální rozvoj 

své prostředky na podporu udržitelného integrovaného regionálního a místního 

hospodářského rozvoje a zaměstnanosti, a to mobilizací a posilováním vnitřních kapacit 

prostřednictvím operačního programu zaměřeného na modernizaci a diverzifikaci 

hospodářských struktur a vytvářením a ochranou udržitelných pracovních míst.  

Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS. V České republice se tento cíl týká všech 

regionů soudržnosti22 s výjimkou regionu Praha. 

4.3.2. Cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanosti 

V rámci cíle s názvem Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost soustředí 

Evropský fond pro regionální rozvoj svou pomoc na vytváření pracovních míst a přilákání 

investorů do problémových oblastí. Kromě podpory zaměstnanosti se tento cíl zaměřuje i na 

životní prostředí, přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského 

zájmu.23 

Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF.  V České republice se tento cíl týká jen regionu 

Praha. 

4.3.3. Cíl 3. Evropská územní spolupráce 

V rámci cíle s názvem Evropská územní spolupráce soustředí Evropský fond pro 

regionální rozvoj svou pomoc na přeshraniční rozvoj hospodářských, sociálních a 

environmentálních činností, navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce včetně dvoustranné 

spolupráce mezi pobřežními regiony. 

  

                                                 

22 Regiony soudržnosti (NUTS 2): Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 

Střední Morava, Moravskoslezsko  
23Specifická nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období 2007-2013. Praha: Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, 2009, s. 17-19. 
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Tabulka 2  

Rozdělení prostředků EU mezi cíle regionální politiky v období 2007-2013 

Cíl Fondy 

Konvergence 283 mil. EUR 81,54% 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 54,96 mil EUR 15,96% 

Evropská územní spolupráce 8,72 mil. EUR 2,5% 

Celkem 347 mil. EUR 100% 

Zdroj: Strukturální fondy24 

4.4. Principy regionální politiky EU 

Regionální a strukturální politika EU ovlivňuje čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů. Obsahuje 10 principů (viz. body 4.4.1. – 4.4.10). 

4.4.1. Partnerství 

V programovém období 2000-2006 tvořilo partnerství a adicionalita jeden princip. 

V následujícím programovém období 2007-2013 byl tento princip rozdělen na dva samostatné 

principy. 

Pod pojmem „partnerství“ je v rámci intervence chápána především úzká spolupráce 

mezi Komisí a každým z členů Společenství EU. Partnerství není však realizované pouze na 

této mezistátní úrovni, ale rovněž i na úrovni vnitrostátní, kdy státním orgánům jsou partnery 

různé regionální, místní popřípadě jiné orgány veřejné moci, veškeré jiné vhodné subjekty 

zastupující občanskou společnost, partneři v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a 

subjekty, které se zabývají prosazováním rovnosti mužů a žen. Pro každou úroveň zvlášť 

vybere členský stát nejreprezentativnější partnery. Partnerství se uplatňuje hlavně ve vztahu 

k operačním programům. Zahrnuje nejen jejich přípravu a provádění, ale je zde obsaženo i 

monitorování a hodnocení.25 

  

                                                 

24
Strukturální fondy [online][cit. 2013-04-02]. Dostupné z http://strukturalni-fondy.cz  

 
25TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 19. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
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4.4.2. Adicionalita 

Adicionalita neboli doplňkovost je jednou z dalších zásad platných pro všechny 

členské země. Ve své podstatě znamená, že podpora poskytovaná Společenstvím EU není 

stoprocentní, ale je to jen částečný příspěvek k národním nebo soukromým zdrojům. Pod 

slovem „částečný příspěvek“ bychom si měli představit sumu velmi významnou pro realizaci 

daného projektu. Nařízení rady ES číslo 1260/1999 je adicionalita zmiňována takto:26 

„Za účelem dosažení skutečného ekonomického účinku nesmějí prostředky z fondů nahrazovat 

veřejné nebo jiné rovnocenné strukturální výdaje členského státu.“27 

4.4.3. Programování 

Programování se ve Společenství EU uplatňuje již dlouhodobě a patří vedle zásady 

adicionality a partnerství k nejstarším zásadám. Programováním se rozumí několikastupňový 

proces organizování, rozhodování a financování uskutečňovaný s cílem provádět akce na 

víceletém základě společnou souhrou mezi Společenstvím EU a členskými státy dohromady 

pro snadnější a efektivnější dosahování cílů. Víceleté programování by mělo být zaměřeno na 

dosažení cílů fondů zajištěním dostupnosti potřebných finančních zdrojů a soudržnosti za 

předpokladu trvání společné činnosti Společenství EU a členských států. Programování a 

řízení strukturálních fondů by mělo dosáhnout větší jednoduchosti s ohledem na jejich 

specifickou povahu vypracování operačních programů, které budou financovány buď 

Evropským fondem pro regionální spolupráci nebo Evropským sociálním fondem. Oba fondy 

budou schopny doplňkovým a omezeným způsobem financovat opatření spadající do 

působnosti druhého fondu. 

Uplatnění zásady programování mělo a má následující východiska: 

 stanovení jasného postupu programování od vytvoření intervence až po konečného 

příjemce finančních prostředků. Tento postup by měl být usnadněn vytvořením 

obecných pokynů, které pramení z evropských institucí, 

                                                 

26 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 20. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
27Článek 11 odstavec 1 [53] 
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 vzájemnou koordinaci Strukturálního fondu, Evropské investiční banky a ostatních 

finančních nástrojů, 

 zjednodušit systém programování stanovením stejné délky programu pro všechny na 7 

let, 

 stanovení odpovědnosti Evropské komise a odpovědnosti členských států.28 

 

4.4.4. Koordinace a soulad cílů 

Tento princip vyjadřuje soulad mezi opatřeními na úrovni Společenství EU a 

vnitrostátními opatřeními z hlediska jejich obsahu. Jde především o nadnárodní princip. Jedná 

se o to, aby opatření neplnilo pouze zájem státu, ve kterém je realizováno, ale aby odpovídalo 

záměrům celého Společenství EU a směřovalo k jednomu z prioritních cílů. Je nutné, aby 

činnosti politiky a priority členských států byly provázané s činnostmi, politikami a prioritami 

Společenství EU. Tyto priority se řídí dle strategie, která je vytvářena pro každé období nová, 

aby byla zachována aktuálnost a co nejlépe řešila problémy současné Evropy. Tyto strategie 

pak slouží jako orientační rámec pro členské státy při přípravě národních referenčních rámců 

a operačních programů. Pro období 2007-2013 byly definovány následující 

strategické zásady: 

 přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující, 

 zlepšení znalostí a inovace pro růst, 

 vytváření více a lepších pracovních míst.29 

 

4.4.5. Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace 

Je nepodmínečně nutné, aby v rámci poskytování intervencí z fondů nebyla 

potlačována rovnost mezi muži a ženy, a aby nedocházelo k diskriminaci na základě rasy, 

pohlaví, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, věku, zdravotního 

postižení nebo sexuální orientace. 

                                                 

28 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 20-22. 

ISBN 978-80-2512649-3. 
29 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 18-20. 

ISBN 978-80-2512649-3. 
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4.4.6. Územní úroveň provádění 

Jedná se o jednu z relevantních charakteristik obsažených v obecných strategických 

zásadách Společenství EU. Odpovědnost za provádění operačních programů nesou jednotlivé 

členské státy. Snahou je zabránit v prohlubování specifických obtíží, které mají městské 

oblasti, venkovské oblasti, přeshraniční a příhraniční regiony, regiony, odlehlostí, hornatostí 

nebo řídkým osídlením. Kromě toho je nutné také řešit demografické a environmentální 

otázky, které jsou tak naléhavé pro některé oblasti.30 

4.4.7. Udržitelný rozvoj 

Cíle fondu jsou sledovány z hlediska udržitelného rozvoje a prosazování cílů 

Společenství EU zlepšovat a chránit životní prostředí. 

4.4.8. Proporcionální intervence 

Finanční a správní zdroje vynaložené při provádění pomoci z fondů musí být úměrné 

celkové výši výdajů přidělených na operační program. 

Proporcionalita je sledována při výběru ukazatelů, hodnocení, systému řízení a 

kontroly a podávání zpráv.31 

4.4.9. Sdílené řízení 

Základní povinnosti v rámci sdíleného řízení připadají Evropské komisi, která 

kontroluje existenci a řádné fungování kontrolních a řídicích systémů členských zemí. 

Stanovuje platební lhůty, pozastavuje platby nebo jejich část v případě selhávání kontrolních a 

řídicích systémů členských zemí. Mimo jiné i kontroluje úhradu předběžných plateb.32 

  

                                                 

30 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 54. ISBN 978-80-7400-111-6. 
31 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 50-55. ISBN 978-80-7400-111-6. 
32 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdalena HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, s. 54-56. ISBN 978-80-7400-111-6. 
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4.4.10. Monitorování a evaluace 

Monitorování je průběžná činnost sledující dodržování předepsaných postupů a 

pravidel. Cílem je zjišťování průběhu realizace projektů nebo programů. Monitorování 

probíhá během celého trvání programu. 

Evaluace představuje hodnotící proces z hlediska efektivity a věcnosti. Na rozdíl od 

monitoringu nejsou evaluace zaměřeny na úroveň jednotlivých projektů, ale na vývoj 

realizace operačního programu. 

U evaluačního procesu v rámci strukturálních fondů rozlišujeme 3 různé fáze: 

 ex-ante – předběžné hodnocení, které probíhá ještě před přijetím programu, zahrnuje 

předběžné hodnocení potenciálu, 

 interim - střednědobé hodnocení, které probíhá v průběhu programovacího období, 

zjišťuje a analyzuje dosavadní průběh naplňování cílů. Vychází zejména 

z monitoringu a zaměřuje se na využití finančních prostředků, 

 ex-post - následné hodnocení, které se provádí po skončení programu. Hodnotí se 

dosažené výsledky, analyzuje využití zdrojů, účinnost a efektivnost intervence a její 

dopad. Výsledky tohoto hodnocení jsou důležité pro čerpání zkušeností, které se dají 

uplatnit v dalších programech. Za tuto evaluaci zodpovídá Evropská Komise, členské 

státy pro ni připravují podklady ze svých programů,33 

5. Operační programy 2007-2013 

V tomto období bylo, popřípadě stále je využíváno 26 operačních programů, zajištují 

splnění tří cílů politiky HSS (viz body 5.1. – 5.3). 

5.1. Cíl konvergence 

Tento cíl je realizován pomocí osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních OP (ROP) pro regiony soudržnosti NUTS II. 

Oblasti s pojmenováním NUTS 0 až NUTS V vznikly pro statistické potřeby 

Eurostatu34. Z důvodu potřeby porovnat a analyzovat ekonomické ukazatele, monitorovat 

přípravu, realizaci a hodnotit regionální politiky členských zemí EU. NUTS byly zavedeny 

                                                 

33 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 18-22. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
34 Statistický úřad Evropské unie 
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v roce 1999. Ve stejnou dobu vznikaly v ČR i vyšší samosprávné územní celky s označením 

kraj.35 

V důsledku toho, že území kraje a území definované pro NUTS II se neshodovaly, 

docházelo k problémům s určením odpovědnosti. 

Tomuto cíli je přiřazeno 25,89 mld. EUR, z toho na ROP NUTS II částka ve výši 

4,66 mld. EUR a na tematické operační programy 21,23 mld. EUR. 

 

Sedm regionálních operačních programů: 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

 

Osm tematických operačních programů: 

 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 pomoc36 

  

                                                 

35 Vymezení územních jednotek NUTS v ČR. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vymezeni_uzemnich_jednotek_nuts_v_cr_pro_potreby 
36 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 21. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 



24 

 

 

5.2. Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

Tento cíl se týká regionů, kterých se netýká cíl Konvergence. V České republice pod něj 

spadá Praha, která má dva operační programy:  

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita37 

 

Na cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je pro ČR vyčleněno 

0,42 mld. EUR. 

5.3. Cíl Evropská územní spolupráce 

Tento cíl usiluje o zlepšení vztahu přeshraniční pomoci a podporu přeshraniční 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. 

V ČR pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat až z 9 operačních 

programů:  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko 

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

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských území část Ukrajiny 

 Síťový operační program espon2013 (všechny členské státy, Norsko, 

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Kandidátské státy EU) 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)38 

 

                                                 

37 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 22. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
38 Programy 2007–2013. [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programy-2007-2013 
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Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v ČR 0,39 mld. EUR. 

Řídícími orgány těchto OP jsou příslušná ministerstva České republiky, která musí ke 

každému bodu vypracovat metodický manuál a definovat přesné podmínky projektových 

žádostí a následného čerpání prostředků.  

V případě přeshraniční spolupráce je nezbytně nutné, aby následné výhody byly pro 

obě strany.39 

 

5.3.1. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

Celému programu předcházelo prohlášení České republiky a Polské republiky o vůli 

spolupracovat společně na projektech, které by přinesly prospěch oběma stranám. Strany se 

zavazují podporovat rozvoj česko-polského pohraničí a posilovat jeho konkurenceschopnost a 

soudržnost a rozvíjet partnerskou spolupráci obyvatel. 

Program byl vytvořen, aby smazával dopady vytvořené hranice a lidé z příhraniční 

oblasti zase spolupracovali na projektech a byl zajištěn rovnoměrný rozvoj a integrace 

evropského území.  

Závazky obou stran jsou obsaženy v Dohodě o implementaci programu (Memorandum 

o porozumění)40 

Program přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem byl schválen Evropskou komisí 

11. Prosince 2007. Na celý program bylo vyčleněno 219,46 mil. EUR z polských zdrojů a 

38,73 mil. EUR z českých zdrojů.41 

5.3.1.1. Územní vymezení 

Přeshraniční spolupráce se týká těchto krajů: Liberecký, Pardubický, 

Královehradecký, Olomoucký a Moravskoslezský z české strany a z polské strany to jsou: 

Opolský a Slaskie a také okresy Pszczynský a Strzelinský. 

Délka státní hranice ČR s PL činí 796 km, což představuje 22,7% celkové délky 

polské hranice a asi 33% celkové délky české hranice. 

 

                                                 

39 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a 

realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, s. 22. 

ISBN 978-80-251-2649-3. 
40 Dohoda o implementaci byla přijata komísí  11. Prosince 2002 
41 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. [online]. s. 4 [cit. 

2013-03-30]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/programovy-dokument.html 
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Obrázek 1 

 Mapa regionů zapojených do přeshraniční spolupráce ČR-PL 

 

 

Zdroj: http://www.cz-pl.eu42 

5.3.1.2. Dřívější programy 

Velmi významnou roli také hrají i dřívější programy, které přinesly kvanta zásadních 

informací a zkušeností, díky nímž bylo možno vytvořit lepší a efektivnější projekty. Mezi 

programy přeshraniční spolupráce uskutečněné na tomto území můžeme zařadit program 

CREDO, Phare CBC, Iniciativa Společenství EU INTERREG IIIA ČR-PL 2004-2006 a fond 

mikroprojektů realizovaných v rámci Phare CBC a INTERREG IIIA. Všechny tyto projekty 

se zasloužily o rozvoj evropské přeshraniční spolupráce.43 

  

                                                 

42Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. [online]. s.7 [cit. 

2013-03-30]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/programovy-dokument.html 
43Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky: růžový obláček a hrana reality. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 31-35. Masarykova univerzita. 

Mezinárodní politologický ústav, sv. č. 35. ISBN 80-210-3751-2. 
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5.3.1.3. Prioritní osy OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL 

Celkem jsou vytvořeny 4 hlavní osy. Tyto osy tvoří páteř celého operačního programu.   

 

Prioritní osa I. 

 Podporovanými oblastmi jsou posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí 

a prevence rizik. 

Specifickými cíli osy jsou zlepšení infrastruktury a dopravní obslužnosti, zlepšení 

stavu a kvality životního prostředí, zlepšení bezpečnosti. Všechny tyto cíle se týkají jen 

oblastí česko-polského příhraničí. 

Na tuto prioritní osu je vyčleněno 32% alokace programu. 

 

Prioritní osa II. 

 Podporovanými oblastmi je rozvoj podnikatelského prostředí, podpora rozvoje 

cestovního ruchu, podpora spolupráce v oblasti vzdělávání. 

Specifickými cíli osy jsou zvyšování konkurenceschopnosti podniků, rozšíření 

nabídky cestovního ruchu, a zvyšování znalosti a dovednosti obyvatel. Všechny tyto cíle se 

týkají jen oblastí česko-polského příhraničí. 

Na tuto prioritní osu je vyčleněno 36% alokace programu. 

 

Prioritní osa III. 

 Podporovanými oblastmi jsou územní spolupráce veřejných institucí, podpora 

společenských, kulturních a volnočasových aktivit a Fond mikroprojektů. 

Specifickými cíli osy jsou posilování přeshraničních vazeb institucí poskytujících veřejné 

služby, posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva a stimulace rozvoje místního 

Společenství EU prostřednictvím podpory aktivit lokálních aktérů – Fond mikroprojektů. 

Všechny tyto cíle se týkají jen oblasti česko-polského příhraničí.44 

 

 

 

                                                 

44 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/cr-polsko/ 
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Fond mikroprojektů 

Fond mikroprojektů je specifický nástrojem pro podporu projektů lokálního významu 

s přeshraničním dopadem. Tento fond má svého předchůdce, kterým je fond malých projektů. 

Tento Fond je dosud úspěšně využíván. 

Fond mikroprojektů představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů 

programu, hlavně na neinvestiční, případně i drobné investiční projekty. Specifický 

mechanizmus realizace Fondu mikroprojektů předpokládá podporu projektů od 2 000 EUR do 

maximálně 30 000 EUR při celkových nákladech projektu do 60 000 EUR. Na tento Fond je 

určeno celkem 20% celkové alokace programu, což činí 43 891 869 EUR z prostředků 

ERDF.45 

 

Prioritní osa IV.  

Podporovanými oblastmi je technická pomoc, která je určena pouze subjektům v rámci 

implementace programu, kteří zprostředkovávají technickou podporu a napomáhají hladkému 

běhu programu. 

Specifickým cílem této osy je zajištění účinného řízení a implementace programu a 

podpora propagačních a informačních aktivit týkajících se programu. 

Celková částka vyčleněná na tuto prioritní osu je 6% alokace programu.46 

 

  

                                                 

45 Fond mikroprojektů - oblast podpory 3.3. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/fond-

mikroprojektu.html 
46 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013. In: [online]. 21.2. 2007 [cit. 2013-04-04]. 

Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
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Obrázek 2  

Schéma prioritních os a provázanosti 

 

Zdroj: http://www.cz-pl.eu/47 

 

 

6. Přeshraniční spolupráce 

Evropa je místem osídleným již mnoho tisíc let. Národy se zde různě přesouvaly, bojovaly 

o území a nakonec i vytvářely hranice pro své státy. Jestli to je správně nebo ne nejde říct, ale 

všichni víme, že bez vzájemné spolupráce ničeho velkého nedosáhneme. Ať se již jedná o 

spolupráci v rámci státu nebo o spolupráci přes hranice různých států. Přeshraniční spoluprace  

zlepšuje jazykové dovednosti, rozšiřuje obzory v oblasti kultury a národních zvyků, dochází 

k navazování nových vztahů. Nové vztahy vznikají jak na úrovni firemní, tak na úrovni 

osobní.  

Umístění hranic je ovlivněno více faktory. Asi tím nejvýznamnějším jsou geografické 

podmínky. Přirozenou hranici tvoří hory, řeky, jezera. 

Příhraniční oblasti jsou často spojeny s nízkým osídlením, které je způsobeno nepříznivými 

přírodními podmínkami a potencionálním nebezpečím hrozícího ze sousedního státu. Tyto 

                                                 

47Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. [online]. s.31 [cit. 

2013-03-30]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/programovy-dokument.html 
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negativní faktory se snaží zmírnit operační programy přeshraniční spolupráce. Programy by 

měly zahrnovat spolupráci na sociální, hospodářské, kulturní a infrastrukturní oblasti.  

 V preambuli Evropské charty hraničních a přeshraničních regionů je hranice popsána 

slovy: 

„Hranice jsou jizvy dějin“ 

 

Evropa má mnoho jizev (hranic), a proto je bezpodmínečně nutné, aby se do liftingu 

vzhledu Evropy pustili všichni společně s vervou a nadšením. 

 

6.1. Typy trvalých struktur pro přeshraniční spolupráci 

6.1.1. Euroregiony 

Euroregiony jsou nejčastěji vyskytované a také pro nás nejtypičtější struktura spolupráce 

mezi dvěma státy. Nemají jednotnou právní formu organizace ani kompetenci, ale spojují je 

následující faktory: 

 stálost, 

 vlastní identita oddělena od členů, 

 vlastní správní, finanční a technické zdroje, 

 vlastní vnitřní rozhodovací pravomoci. 

Orgány Euroregionu vytvářejí prostor pro vzájemnou komunikaci stávajících orgánů 

soukromého i veřejného sektoru. 

Euroregiony sice tvoří základ pro přeshraniční spolupráci, ale řízení samotných projektů 

spolupráce zajišťují samostatné instituce podle konkrétních národních pravidel. 

 

6.1.2. Pracovní společenství 

Jedná se o spolupráci regionálních, místních či jiných orgánů, která je stvrzena 

protokolem o spolupráci nebo nějakou jinou právně nezávaznou dohodou. Většinou se jedná o 

spolupráci regionálních orgánů, která vznikla na struktuře bez vlastní právní subjektivity.  

Příkladem pracovního společenství je  Pyrenées na hranici Španělska a Francie.48 

                                                 

48 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony – Úvod do problematiky. 1.vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

o.p.s. v edici EUPRESS, 2007. 76 s. ISBN 987-80-86754-78-9. s. 9-12 
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6.1.3. Regionální rada 

Je tvořena volenými politiky ze zúčastněných regionálních institucí veřejné správy 

z obou stran hranice. Je to v podstatě předkrok vytvoření euroregionu. 

6.1.4. Další formy trvalých struktur přeshraniční spolupráce 

Existuje velké množství jiných struktur, které se liší označením, rozdíly v institucionální 

formě a zaměření. Jsou jimi různé přeshraniční svazky nebo různá sdružení spadající do 

soukromého či dobrovolnického sektoru. Jako příklad takového sdružení může být 

Cooperation Island, které bylo založeno 1979 a sdružuje významné osobnosti z různých 

oblastí (komerční, profesionální, obchodní a akademické sféry). Maji za sebou dlouhou řadu 

projektů na podporu přeshraničního porozumění, spolupráce v kulturní, hospodářské a 

společenské sféře.49 

6.2. Euroregion 

Cílem Euroregionu je prostřednictvím přeshraniční spolupráce překonávat hranice, tedy 

snížit jejich význam na úroveň správního členění s pozitivně stimulujícím účinkem na 

spolupráci. Tento cíl se zdá snadněji dosažitelný s pomocí mezinárodních institucí. 

Členství v euroregionu je obecně dobrovolné. Existují jak členové řádní, tak i čestní. Členy se 

mohou stát města i obce pokud splňují podmínku, a tou je písemně stvrdit usnesení orgánů 

euroregionu. 

Euroregion má svůj trvalý sekretariát s odborným a správním personálem a disponuje 

vlastními finančními prostředky. V ČR je 13 euroregionů, které zahrnují 40 okresů a svou 

plochou pokrývají více než polovinu rozlohy ČR. 

 

  

                                                 

49 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony – Úvod do problematiky. 1.vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

o.p.s. v edici EUPRESS, 2007. 76 s. ISBN 987-80-86754-78-9. s. 12-14 
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Obrázek 3  

Euroregiony ČR 

 
Zdroj: www.czso.cz50 

 

Oblasti zájmu a cílů se můžou různit euroregion od euroregionu. Obecně se dá říci, že 

euroregiony spolupracují ve všech oblastech života. Práce, volný čas, kultura, bydlení a 

mnoho dalších si zde najde umístění. Realizují dohody, ujednání, smlouvy, které byly 

dohodnuty a schváleny na evropské úrovni a zavádějí je do přeshraniční praxe. Nabízejí různé 

druhy poradenství, informují ohledně podpory, spolupráce, koordinace, možnosti využití 

grantů.  

6.2.1. Euroregion Těšínské Slezsko (Ślask Cieszyński) 

 

Euroregion Těšínské Slezsko –Ślask Cieszyński se rozkládá na území dvou států. Jižní 

části Polské republiky a severovýchodní části České republiky. Zabírá celkovou plochu 1400 

km2, z toho na českou část připadá 600 km2 a na polskou 800 km2. Žije zde celkem 630 000 

obyvatel, v české části 360 000 a v polské 270 000 lidí. Na polské straně je 14 obcí, kdežto na 

české je 44. 

 Přirozenou hranici tvoří řeka Olše/Olza, a to od Bohumína až po Hrčavu na české 

straně, na polské straně to je od města Jastrzębie Zdrój až po Istebnou. V rámci ČR jsou 

                                                 

50 Euroregiony ČR. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/p/13-5120-04 
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do Euroregionu zahrnuty okresy Karviná a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, na polské 

straně okres Slezské vojvodství, ale také jen část. 

Český Těšín jako místo analyzování přeshraniční spolupráce pro mě bylo jasnou 

volbou již od začátku. Důvodů bylo hned několik. Nejvýznamnějším byla znalost prostředí, 

protože žiji v blízkém okolí Českého Těšína, a tudíž situace v Českém Těšíně je mi velmi 

známá. Myslím si, že Těšín má velký potenciál růstu a rozvoje. Zajímavý pohled se také 

naskýtá, pokud se podíváme na historický vývoj této oblasti a na vzájemnou česko-polskou 

spolupráci, která trvá již mnoho let a je velmi pestrá. Taktéž čerpání dotací a jiných finančních 

zdrojů z různých míst má svou historii a Český Těšín má i v této oblasti  plno zkušeností. 

Území ERTS je velmi významné pro celou oblast z důvodu největšího hraničního 

přechodu Chotěbuz – Cieszyn a další řadou menších přechodů, které jsou hojně využívány 

v každodenním životě.  

Tato oblast byla po mnoho a mnoho let jedním celkem. Po první světové válce byla 

rozdělena mezi Československo a Polsko a vznikl Český Těšín a Polský Cieszyn. V Českém 

Těšíně a přilehlých obcích žije početná menšina občanů polské národnosti. Avšak v polském 

Cieszyně žije jen velmi málo obyvatel české národnosti. Důvodem nejsou horší životní 

podmínky, ale skutečnost, že v minulosti i česká část Těšína spadala pod polský stát, a tudíž 

zde žijí i Poláci, kteří zde žili i předtím.  

Hlavním turistickým lákadlem ERTS jsou Moravskoslezské Beskydy a velké množství 

architektonických památek vzniklých v různých obdobích. Můžeme například zmínit malebné 

dřevěné kostelíky. Jako protiklad k historickému a přírodnímu dědictví stojí rozvoj průmyslu 

v této oblasti. Mezi nejvýznamnější průmyslové oblasti patří zejména oblasti Třinecka a 

Karvinska. Těžba uhlí, zpracování železa a další činnosti přinesly do regionu mnoho 

pracovních příležitostí, ale také mění ráz krajiny. 

  

6.2.1.1. Historie 

Nejstarší archeologické nálezy na Těšínsku pocházejí zhruba z doby 10 000 – 8 000 let 

před našim letopočtem. Sice nevypovídají o nijak hustém osídlení, naznačují však, že již 

v této době bylo toto území důležitou komunikační křižovatkou, kterou procházely stezky 

spojující povodí Moravy, Odry, Visly a Váhu.  

Nejdříve ovládali toto území vládci Velkomoravské říše. Okolo roku 991 se stalo 

součásti polského státu. Na přelomu roku 1289 a 1290 získalo statut Těšínského knížectví, 
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které se již v roce 1327 stalo součástí Koruny české. V roce 1653 vymřel rod Piastovců a 

knížectví přešlo do vlastnictví rodu Habsburků. Takto to bylo do roku 1918. Dne 28. července 

1920 byla na konferenci Nejvyšší spojenecké rady ukončena celistvost Těšínského 

knížectví.51 Došlo k jejímu rozdělení na část československou a polskou. A tímto krokem se 

řeka Olše stala přirozenou hranicí mezi oběma státy. 

 

V říjnu 1938 byly obě části opět spojeny. Polská vláda dala Československu 

ultimátum o odstoupení z území Těšínska, Fryštátska a Bohumínska. Záborem tohoto území 

byla česká část Těšínska připojena k Polsku. Nově připojené území bylo nazváno Zaolší. 

Tento stav netrval dlouho, protože do roka přišla německá vojska a celé území dostalo cejch 

s vyobrazenou Německou orlicí. Po válce byl opět nastolen stav z dob před záborem. Řeka 

Olše byla opět hraniční řekou. Tento stav trvá do dnešních dnů. 

Vzájemné vztahy se zčásti obnovily až po pádu totalitních režimů v Polské a České 

republice a nastolení demokratických státních struktur. Komunikace začala u starostů Těšínů. 

Zájem o vzájemnou spolupráci byl tak velký, že se začala zakládat regionální sdružení 

s kompatibilními cíli na obou stranách hranice. Formální spolupráce byla poprvé zakotvena ve 

Smlouvě o regionální spolupráci, kterou dne 24. března 1993 v Českém Těšíně podepsaly 

vzniklé regionální struktury52 

Další posun k větší kooperaci nastal dne 10. ledna 1996 v Kyjově, kdy byla mezi 

stejnými sdruženími podepsána nová dohoda. Tato dohoda již předpokládala vznik formální 

koordinační skupiny. Kooperace zahrnovala více oblastí spolupráce.Velmi se blížila myšlence 

Euroregionu, který byl dalším krokem. Byl definitivně stanoven a institucionalizován 

v polském Cieszyně dne 22. dubna 1998 podpisem smlouvy o regionální spolupráci pod 

názvem Euroregion Těšínské Slezsko –Ślask Cieszyński mezi regionálními sdruženími pro 

česko-polskou spolupráci Slezska a Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza“. 

 

 

 

 

                                                 

51 Československá strana argumentovala tím, že toto území před rozpadem českého státu na počátku 17.století 

patřilo k zemím Koruny české, a proto má na něj Československá republika nezadatelné právo, Polsko 

požadovalo rozdělení Těšínského Slezska podle principu etnického a chtělo tedy k Polsku připojit území 

osídlené obyvatelstvem polského původu. (Kozlová, Makáš, 2005,114) 
52 Regionálními strukturami podepsanými pod smlouvou byly Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem 

v Třinci a svaz obcí regionu Karviná na České straně a Komunální svaz Těšínské země se sídlem v Těšíně na 

straně polské ( Zwiazek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej) 
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6.2.1.2. Vztah Čechů a Poláků 

Na toto téma by bylo možné napsat celou knihu s miliony příklady, ale ne všechny by 

byly tak optimisticky laděné jako popisovaný vznik spolupráce České republiky a Polska. 

Jazyková bariéra je zde velmi nízká, a to díky nářečí nazývané „ponaszimu“, kterým se zde 

mluví. Nářečí je kombinací češtiny, polštiny a slovenštiny, jazyků, které se zde střetávají. 

V Těšínském Slezsku žije mnoho Poláků, jsou zde polské školy, školky a dvojjazyčné 

názvy obcí, úřadů i ulic.53 Zvyky Čechů a Poláků jsou velmi podobné, proto k vzájemné 

nepochopení dochází jen zřídka.  

Kvete zde čilý pohraniční ruch. Češi chodí do Polska na nákupy, pro Poláky je zase 

v České republice hodně lákavého zboží a služeb. Oba národy spolu žijí v přátelské 

atmosféře. Na přítomnost jiného národa ve svém městě si zvykli natolik, že to považují za 

samozřejmost a vůbec se nad tímto faktem nepozastavují. Naopak, vidí v tom příležitost pro 

rozvoj svého podnikání.  

V poslední době, se objevuje stále více akcí, ať již kulturních, sportovních nebo 

jiných, které jsou prezentovány dvojjazyčně. Toto velmi napomáhá integraci a účasti obou 

národností. 

 

Tyto úvahy bych rád uzavřel citací slov z katalogu polské výstavy Czechy. Daleko czy 

blisko? : „… snažme se poznat lépe svého souseda a jeho kulturu. Přistupovat k němu, 

jak doporučil Václav Havel, když přebíral čestný doktorát Varšavské univerzity, ne 

jako hrdý turista, ale s pokorou jako poutník, který má úctu k prostoru, do něhož 

vstupuje.“54  

 

6.2.1.3. Cíle a aktivity 

Jedním z nejcharakterističtějších rysů ERTS je jeho způsob vzniku a následného vývoje, 

který souvisí také s deklarovanými cíli ERTS a jeho aktivitami. Přestože je ERTS založen 

pouze na smlouvě mezi právními subjekty a sám s ní nedisponuje, vyvíjí širokou škálu 

přeshraničních aktivit odpovídajících rozvojovým cílům Euroregionu. Úkoly a cíle, které si 

                                                 

53 Toto vyvolalo velký odpor a vznítilo vlnu nenávisti vůči tomuto. Pro nás Poláci něco takového neudělali. Není 

se ani divit. V polsku žije 832čechů podle posledních součtů. V celém polsku žije tolik Čechů co v jednom městě 

poláků v ČR.  
54 BARON, Roman. Čech v polském zrcadle, Polák v zrcadle českém. [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=095&clanek=050907 



36 

 

pro ETRS stanovilo pro toto období, jsou ambiciózní. Patří mezi ně výměna zkušeností a 

informací při rozvoji regionu, spolupráce při územním plánování, řešení aktuálních problémů 

ekologie a životního prostředí, spolupráce v oblasti hospodářské a obchodní a spolupráci mezi 

školami a mládeži na území celého Euroregionu. 

7. Projekty Českého Těšína 

Pod korunkou Těšínů vznikl pro tuto oblast velmi významný program s názvem „Těš 

se Těšínem“. Tento program vytváří zázemí pro vznik projektů, které mají za cíl větší 

propojenost a provázanost Těšínů. Změnit pohled lidí na tento toto území, které je chápáno 

jako hraniční, okrajové části dvou států na kulturní a společenské centrum česko-polského 

regionu Těšínského Slezska.  

 

„Nevnímat Těšíny jako konce, ale jako začátky.“ 

 

„Zahrada dvou břehů“ je názvem projektu z programu Těš se Těšínem. Konkrétně 

tento projekt má ve svém hledáčku park A. Sikory a tři lávky přes řeku Olši. Tento projekt se 

liší od ostatních svým vznikem. Tvůrci tohoto projektu byli inspirování francouzsko-

německým projektem mezi městy Strasbourg (Francie) a Kehl (Německo). Projekt dopadl 

velmi úspěšně. Projektový tým vytvořený ze zástupců obou Těšínů měl možnost probrat 

s tvůrci francouzsko-německého projektu různá rizika, získali důležité rady a návrhy na řešení 

možných problémů. Až po sesbírání informací se pustili do konečné realizace projektu. 

V rámci tohoto programu vznikly další velmi významné a známé projekty, akce a 

kulturní události. Jako příklad můžeme uvést Filmový festival „Kino na hranici“, divadelní 

festival „Bez hranic“ a další.  

Průkopníkem mezi projekty vzniklými v posledních letech je „11. Filmová přehlídka Kino 

na hranici“. Představil něco, co zatím nikdo jiný na světě ne. 

 

„Díky schválené dotaci z Programu byl festival obohacen o další přeshraniční prvky. 

Hlavním z nich se stala přeshraniční projekce. Dle ujištění organizátorů jde o první 

projekce tohoto druhu na světě, během které sedí mezinárodní publikum na české 

straně řeky a plátno na kterém je promítán film, je umístěno na polské straně. 

Prostředky programu byly také použity na intenzivní propagaci projektu. Festival 

řízený a společně organizovaný česko-polským týmem se stal jednou z nejznámějších 
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přeshraničních kulturních akcí. Je populární i v místech značně vzdálených od hranic 

a díky tomu přitahuje publikum z celé České republiky i Polska.“55 

 

Tento projekt vyhrál 2. místo v soutěži o nejinspirativnější projekt 2012. Což je skvělý 

úspěch z celkového množství 19 projektů. 

Projekt Kino na hranici byl financován z programu Přeshraniční spolupráce.  

 

Dalším významným společným projektem je Jedno město – Jedna kultura. Jedním 

z tvůrců programu byl KaSS Střelnice a druhým Cieszynské kulturní centrum „Dom 

Narodowy". Projekt obsahoval celkem 15 kulturních akcí s bohatým programem vytvořeným 

v kooperaci obou partnerů a probíhal současně jak na české, tak i na polské straně.  Můžeme 

zmínit např. filmové a divadelní festivaly, Svátek tří bratří, Těšínský jazzový festival, cyklus 

předvánočních akcí Vánoční strom. Akce umožnily opětovné setkání občanům z Českého 

Těšína a Cieszyna a utužení jejich přátelství.  

8. Haló, tady kultura! 

Takto zní název projektu, který je realizován kulturním a společenským střediskem 

„Střelnice“56. Tato instituce spolupracuje na mezinárodních projektech a současně podporuje 

aktivity partnerských měst, organizací a spolků. 

 

„K hlavní činnosti KaSS Střelnice patří uspokojování potřeby informací, výchovy, 

vzdělávání a zajištění celkového kulturního rozvoje. Současně udržuje a rozvíjí tradice 

města Český Těšín, které jsou určeny pro širokou veřejnost zahrnující všechny věkové 

kategorie. Při tvorbě kulturních, společenských, výchovných a vzdělávacích programů 

je dbáno na zachování současných tradic a trendů a zároveň je vyvíjena aktivita k 

uspokojení poptávky široké veřejnosti a organizací.“57 

 

Mezi projekty, které v minulosti KaSS Střelnice realizoval, patří „Mezinárodní dekáda 

varhaní, komorní hudby a sborového zpěvu Český Těšín“. Jak již z názvu vyplývá projekt má 

                                                 

55 11. filmová přehlídka kino na hranici. In: [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.cz-pl.eu/11-

filmova-prehlidka-kino-na-hranici.html 
56 1984 – vytvoření Osvětové besedy, na kterou v roce 1996 navázalo KaSS Střelnice a doplnilo o nové aktivity 
57 STŘELNICE, Kulturní a společenské centrum. O nás!. In: [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 

http://www.kassct.cz/cs/o-nas 
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za cíl zprostředkovat posluchačům nevšední zážitek v podání českých, polských a 

slovenských umělců. Tento rok se již bude konat jubilejní 10. ročník této přehlídky. 

Projektem vytvořeným pro ty nejmenší byl „Za strašidly na Piastovskou věž“. Událost 

sbližující české a polské děti. Byl vytvořen kooperací českých a polských organizací 

s hlavním organizátorem KaSS Střelnice. 

„Haló, tady kultura!“ je nejaktuálnějším projektem vytvořeným kulturním a 

společenským střediskem v rámci přeshraniční spolupráce. 

Popis projektu: KaSS Střelnice a Cieszynské kulturní centrum „Dom Narodowy“ 

jsou dlouholetými partnery v přípravách a realizaci mnoha kulturně společenských aktivit na 

obou stranách Těšína. To vytváří velmi plodné zázemí pro vznik dalších nových projektů 

čerpajících prostředky z fondů Evropské unie na přeshraniční spolupráci. Přestože je kulturní 

nabídka pestrá a zajímavá, je účast na kulturních akcích malá. Proto při promýšlení strategie, 

jak zaujmou více lidí, došli zástupci obou kulturních středisek k závěru, že nejlepší bude 

zkusit něco nového. Například jednotnou propagaci, která by mohla oslovit více lidí a nový 

styl propagace, který by upoutal a přivedl návštěvníky na akce. Další výhodou společného 

projektu je výměna zkušeností v oblasti distribuce a propagace. 

Cílem projektu „Haló, tady kultura!“ je zpestřit a zviditelnit propagaci společných 

akcí, zajímavým způsobem upozornit veřejnost na aktuální akce a zároveň zapojit místní 

grafiky z obou stran hranic do propagace kulturního dění v našem městě. Bude tak využit 

prostor a potenciál česko-polské příhraniční oblasti k podpoře socioekonomického a 

kulturního rozvoje. 

Realizace projektu spočívá v zajištění kvalitní propagace čtyř společných kulturních 

akcí na české a polské straně v průběhu roku 2013. Oslovením většího počtu lidí a 

efektivnějším způsobem by se měly akce pořádané těmito institucemi a také celková činnost 

institucí dostat do povědomí většímu počtu lidí než je tomu doposud. 

 Ke každé akci budou CZ-PL tištěné materiály vytvořeny jedním z oslovených grafiků 

a následně zveřejněny na výlepových místech a distribuovány do veřejných institucí na české 

i polské straně Těšína a okolí. Veřejnost bude na kulturní akce lákána bannery a plachtami 

umístěné na frekventovaných místech. Drobné reklamní předměty jako malé kovové 

buttonky, které se dají připnout na batoh nebo bundu, budou sloužit také ke zlepšení 

povědomí o těchto kulturních střediscích. Nové vybavení středisek ve formě informačních 

stojanů a zařízení na výrobu vlastních propagačních materiálů.58 Všechny unikátní tištěné 

                                                 

58 stroj na výrobu malých kovových buttonků/ „placek“ 
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materiály vytvořené a grafiky k jednotlivým akcím budou na závěr projektu vystaveny v 

Dome Narodowym a v KaSS Střelnice, kde proběhne i slavnostní vernisáž. Vytvořeno bude i 

logo projektu spojující všechny výstupy projektu. 

Projekt je realizován jako typ projektu A, tzn. společný projekt s vedoucím partnerem. To 

znamená, že vedoucí partner přebírá plnou zodpovědnost za projekt jako celek.  

9. Projekt 

Příprava projektové dokumentace jako prostředku k získání finančních podpor je 

proces, při němž je potřeba respektovat zejména:  

 nařízení ES, 

 národní rozvojové plány, 

 rámce podpory Společenství EU pro strukturální fondy, 

 hospodářská politika. 

 

Projekt můžeme charakterizovat jako: 

 

„Časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvořit jedinečný produkt či službu.“59 

 

Projekty můžeme dávat do skupin dle různých úhlů pohledů: 

 dle délky realizace na krátkodobé do 1 roku, střednědobé  2–4 roky, 

dlouhodobé nad 4 roky, 

 dle finanční orientace na investiční projekty zaměřené na modernizace 

technologií a staveb, neinvestiční projekty zaměřené na měkké aktivity jako 

rekvalifikace a vzdělávání.,  

 dle výše finanční podpory na malé projekty  0,5–2 mil Kč a na velké projekty 

2-20 mil. Kč. 

Úspěšný projekt musí obsahovat srozumitelně formulovaný cíl. 

Projekt „Halo, tady kultura“ spadá do kategorie malých, neinvestičních a krátkodobých, 

protože jeho celkový rozpočet tvoří necelých 16.000 EUR. Celý projekt má dobu trvání 

13měsíců. Termín zahájení fyzické realizace byl leden 2013 a termín ukončení fyzické 

realizace projektu bude leden 2014. 

                                                 

59 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 121. Finance 

(Grada). ISBN 80-247-0828-0. 
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9.1. Důvod vzniku tohoto projektu 

KaSS Střelnice a Cieszynsky Dom Narodowy jsou dlouholetými partnery v přípravách a 

realizaci mnoha kulturně společenských aktivit na obou stranách Těšína. Přestože je kulturní 

nabídka pestrá a zajímavá, tak obě kulturní centra se v současné době potýkají s malou 

odezvou veřejnosti a snižující se účastí na pořádaných akcích. Po mnoha zkušenostech a 

nepřetržité snaze o poskytování kvalitních služeb došly k myšlence jednotné propagace, která 

lépe osloví veřejnost, osvěží styl vydávaných materiálů a zefektivní hospodaření s finančními 

prostředky. 

9.2. Příprava na sestavování projektu 

Příprava na sestavování projektu v sobě zahrnuje mnoho aktivit jako například vytipování 

cílové skupiny, hledání partnerů, analýza problémů, analýza cílů pomocí metody SMART60, 

výběr strategie, formulování ukazatelů, měření, předpoklady a rizika, rozvrh aktivit. 

Na společných schůzkách projektového týmu bylo rozhodnuto přijmout výzvu a 

vytvořit projekt, který by se shodoval s cíli programu. Díky stejnému zájmu a předmětu 

podnikání se z diskuzí během krátké doby zrodila prvotní verze projektu. Zaměřena na 

propagaci událostí konaných v roce 2013. Diskuze o projektu pokračovaly a projekt nabíral 

jasnější a zřetelnější podoby čím dál tím více. Nakonec byly stanoveny cíle a aktivity 

projektu, rozpočet, ujasněny jednotlivé výstupy projektu a uzavřena dohoda o spolupráci na 

realizaci projektu.  

Oba partneři se průběžně setkávali při přípravě a realizaci společných aktivit a ačkoli 

partneři nemluvili stejnými jazyky, tak komunikace probíhala bez problémů. 

Cílovou skupinou byli občané a návštěvníci české i polské strany města. Cílová skupina 

byla složena z různých věkových, sociálních a profesních skupin. Propagační materiály jsou 

určeny pro širokou veřejnost, osloví ženy, muže, děti, pracující, nezaměstnané, studenty, 

důchodce i handicapované osoby. 

  

                                                 

60 SMART z marketingového pojetí. S – specifický (specific), M – měřitelný (measurable), A – dosažitelný 

(attainable), R- reálný (relevant), T-časově vymezený (timebound)  
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9.3. Vnitřní řízení projektu 

Kvalitní příprava realizačního týmu je základním prvkem každého úspěšně realizovaného 

projektu. Tato fáze by neměla být podceněna a výběr pracovních pozic by měl být dobře 

promyšlen. I přesto, že projekt prochází různými fázemi, role členů týmů, se nemění. 

Důležitým faktorem při vytváření týmu, popřípadě týmů by měl být celkový rozpočet 

projektu. Zejména část rozpočtu připadající na personální náklady. 

 Přípravný tým zpracovává analýzy, studie a připravuje projekt. Rozhoduje o zapojení 

partnerů. 

 Realizační tým zajištuje vlastní realizaci projektu. Každý člen týmu má vazbu na 

konkrétní aktivitu. 

 Provozní tým při realizaci projektu zajištuje jeho udržitelnost a pokračování aktivit 

projektu. Vyhodnocuje indikátory (Monitoring). Je nutno specifikovat náplň práce, 

smlouvy, úvazky i mzdy. 

U analyzovaného projektu je jeden společný projektový tým, ve kterém bude rovnoměrně 

zastoupená česká i polská strana. Projektový tým obsahu množství lidí z různých oblastí pro 

profesionální vytváření projektů po všech stránkách. Komunikačním kanálem jsou pravidelné 

schůzky, elektronická pošta a telefonní hovory, popřípadě vytvoření schůzky pro řešení 

aktuálního problému. Na pravidelných schůzkách projednává tým záležitosti spojené se 

zajištění podkladů propagačních materiálů a realizaci výstupů projektů, popřípadě nově 

vzniklé problémy. Celkově všechny aktivity spojené s projektem. Tyto aktivity se velmi různí 

dle fáze projektu. Jelikož tento projekt je menšího charakteru, tak tým pro jednotlivé fáze se 

víceméně nemění. 

Do realizačního týmu budou začleněni i profesionálové z jiných oblastí pro realizaci 

odborných dílčích úkolů projektu. 

9.4. Dílčí aktivity projektu 

Dílčími aktivitami projektu bylo zejména vytváření propagačních materiálů. Tyto 

materiály vznikaly odděleně jak na české, tak na polské straně pro propagaci svých vlastních 

akcí. 

 Na závěr projektu bude uspořádaná vernisáž, kde budou vystaveny všechny 

propagační materiály, které byly v rámci tohoto projektu vytvořeny. 
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9.5. Rozpočet projektu 

Z pohledu rozpočtu je tento projekt řazen mezi malé. Celkové finanční nároky jsou 

15.897,24 EUR. Tyto finanční prostředku jsou využity jen na propagační materiály a na 

přístroj na výrobu buttonů, který bude po skončení projektu přenechán KaSS Střelnici pro 

následnou propagaci instituce a událostí. Kompletní přehled a procentové zastoupení 

jednotlivých položek najdete v tabulce níže. Tato tabulka byla vytvořena v předprojektové 

fázi. Tyto výdaje budou vznikat až při samotné realizaci projektu. Pokud se v průběhu 

projektu objeví další položky, které nebyly zahrnuty v předběžném rozpočtu a jsou nutné pro 

realizaci projektu nebo položky byly uvedeny v nižší hodnotě, tak jejich proplacení již nelze 

nárokovat z fondu. Tyto výdaje klasifikujeme jako nezpůsobilé výdaje projektu.  

 

Tabulka 3  

Struktura výdajů projektu 

Typ výdaje % 

Personální výdaje 0,36 

Věcné výdaje 18,06 

Finanční výdaje 0,63 

Externí služby 16,89 

Investiční výdaje 0 

Výdaje na publicitu 62,52 

Výdaje na přípravu projektové žádosti 1,55 

Celkové způsobilé výdaje projektu 100 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 0 

Zdroj: Projektová žádost „Haló, tady kultura!“ 
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9.6. Financování 

Z rozpočtu projetu vyplynulo, že na pokrytí celkových nákladu projektu je potřeba 

15.897,24 EUR. V ideálním případě by dostali celou částku od ERDF. Ale jak již bylo 

zmíněno výše, tak peněžní prostředky z ERDF pokryji jen 85% celkových způsobilých 

nákladů, kterým odpovídá částka 13.512,64 EUR. Zbylých 15% bude uhrazeno z národních 

veřejných prostředků. Částka odpovídající 15% je 2.384,6 EUR. 

ERDF neposkytuje finanční prostředky při podepsání smlouvy ani během realizace 

projektu. Většinou záleží na typu a délce trvání projektu. Někdy finanční prostředky poskytne 

ERDF během pár měsíců, jindy to trvá i více let jako například u projektu „Jedno město - 

jedna kultura“, kde doba od ukončení realizace projektu do obdržení peněz na projekt 

přesáhla dva roky. V každém případě je pro výplatu finančních prostředků z fondu nutné 

předložit všechny relevantní podklady a vyúčtování projektu. Vzhledem k tomu, že náklady 

na realizaci projektu je třeba platit průběžně, musí si předkladatel projektu, pokud 

nedisponuje vlastni zdroji, peníze vypůjčit, a tím vznikají další náklady. Tyto náklady na 

úroky z úvěru již nejsou kryty z fondu, jsou hrazeny z rozpočtu organizace. 

9.7. Realizace 

První akce, která bude mít propagaci financovanou z projektu „Haló, tady kultura!“ je 

„Svátek tří bratří“, který je klasickou a každoročně opakující se událostí. Pro tuto propagaci 

budou použity propagačních materiálů ve formě plakátů, letáků a bannerů. V proběhu roku se 

uskuteční další tři akce, které budou podporovány z tohoto projektu. Tyto projekty budou mít 

specifické množství propagačních materiálů vytvořených jen pro tuto akci. Množství a typ 

propagačních materiálů záleží na typu akce, která je propagována, a zejména s tou související 

cílová skupina lidí. Můžou jimi být například mladí lidé, kteří ztratili zájem o kulturu. Jedním 

z důvodů může být špatné a nedostatečné informace, které se k nim dostávají skrz různé 

informační kanály. Tyto kanály nemusí být vždy dobře zacíleny, a proto může docházet 

k vytváření negativního názoru na celý soubor akcí. Toto si klade za cíl Těšínský KaSS 

Střelnice a Cieszynský Dom Narodnowy odstranit posílením propagace a zvýšením 

informovanosti veřejnosti a aktuálním kulturním dění v jejich okolí. Kromě plakátů, letáků, 

bannerů a pozvánek budou vytvořeny i roll-upy pro informování o aktuálním dění. 
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Vlastní indikátory 

Indikátory jsou rozděleny mezi oba partnery tak, aby co nejvíce pomohly zlepšit 

informovanost o jejich činnosti a o akcích, které vytváří pro obyvatele této oblasti. Indikátory 

si volil každý partner sám podle analýzy situace s cílem rozšířit povědomí o své činnosti a 

zvýšit návštěvnost. 

9.8. Přílohy 

Přílohy jsou nedílnou součástí projektové žádosti. Požadované přílohy k projektům 

financovaných z Fondu mikroprojektů jsou uvedeny na webových stránkách mikroprojektů 

ERTS61. Mezi nejdůležitější přílohy patří dohoda o spolupráci v Českém i Polském jazyce. 

eštině i polštině, podrobný rozpočet a čestné prohlášení vedoucího projektu. 

9.9. Posouzení a schválení 

V této fázi je hodnocen projekt řídícím orgánem, který celý projekt včetně všech 

příloh přijímá. Hodnotí a analyzuje ho z hlediska formální a věcné správnosti, finanční, 

technické, ekonomické a sociální stránky. Mimo to je také posuzován úspěch implementace, 

efektivita projektu, přínos k regionálním, národním a evropským prioritám a celková 

proveditelnost. 

 O přijetí či zamítnutí projektu rozhoduje na svém zasedání společný monitorovací 

výbor, před který je projekt předkládán jednotným technickým sekretariátem. Pokud zde 

vyvstávají nějaké dotazy či diskuse, tak má možnost se k tomu vyjádřit zástupce příslušného 

regionu vedoucího partnera projektu popřípadě ostatních partnerů. Projekty jsou 

doporučovány k financování na základě společného souhlasu české a polské delegace. 

Monitorovací výbor může projekt: 

 doporučit – projekt vyhovuje všem zkoumaným kritériím a bude doporučen 

k financování. 

 doporučit s podmínkou – projekt vyhovuje ve většině bodů, ale obsahuje 

menší nedostatky, které musí být doplněny, aby tento projekt mohl být 

schválen a být financován. To nastane v okamžiku podepsání Smlouvy o 

projektu. Vedoucí partner je zodpovědný za odstranění nedostatků. Projekt již 

                                                 

61http://www.euregio-teschinensis.eu/fond-mikroprojektu/archiv-dokumentace/ 

 

http://www.euregio-teschinensis.eu/fond-mikroprojektu/archiv-dokumentace/
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není znovu předkládán a projednáván na monitorovacím výboru, ale jednotným 

technickým sekretariátem. Pokud vedoucí projektu nesouhlasí s úpravou 

podmínek dle monitorovacího výboru, projekt nesplňuje podmínky financování 

a je vyřazen jako nevyhovující. 

 Pozastavit – množství nedostatků je větší než u doporučeného s podmínkou, 

proto projednávání je pozastaveno. Jednotný technický sekretariát oznámí 

nedostatky a vedoucí projektu se postará o jejich napravení, aby mohl být 

projekt znovu předložen před monitorovací výbor. 

 nedoporučit – projekt obsahuje velké nedostatky nebo nesplňuje kritéria, aby 

mohl být doporučen. Projekt může být nedoporučen také kvůli velkému 

množství dalších velmi dobře zpracovaných projektů a omezenému množství 

finančních prostředků k poskytnutí. 

 Doporučit jako náhradní projekt – projekt byl doporučen k financování, 

avšak již nejsou finanční prostředky. Pokud by se uvolnily další finanční 

prostředky, byl by tento projekt první k financování. 

 

Projekt „Haló, tady kultura!“ byl hned doporučen k financování. Nic nebránilo jeho 

realizaci.  

 

9.10. Kontrola 

Kontrola projektu je prováděna průběžně, a to srovnáváním skutečné realizace 

s harmonogramem celého projektu. V tomto harmonogramu jsou uvedené jednotlivé kroky 

projektu s příslušnými termíny realizace. Díky tomuto systému jde lehce a včas zjistit zda 

projekt je realizován dle vytyčeného plánu a dosáhne realizace v termínu či nikoli. 

9.11. Udržitelnost 

Udržitelnost projektu je dána dlouhou historií obou kulturních středisek. Polský Dom 

Narodowy před pár lety oslavil 100 let své existence, a proto nejsou žádné pochybnosti, že by 

v poskytování kulturního vyžití brzy skončil.  

Kulturní a společenské středisko Střelnice je na tom obdobně. I ono má za sebou dlouhou 

řádku let, ve kterých přinášela občanům Těšína kulturní zážitky z blízka i daleka. Není 

pochyb, že i nadále bude její hlavní činnost zaměřena na kulturní akce. 
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Spolu dohromady spolupracují také nemalou řádku let a mají za sebou velmi zajímavé 

projekty jak z řad hudebních tak i společenských.  

Tato dvě společenská centra jsou hlavními nositely kultury v Těšíně, a proto je zřejmé, že 

tento projekt se o udržitelnost bát vůbec nemusí. Ba právě naopak. Díky dobré propagaci by 

se situace měla ještě zlepšit a zájem o kulturu zvětšit, což by přineslo více kulturních zážitků 

pro místní publikum. Hodnoty, které byly vytvořeny v minulosti, jsou pořád udržovány a 

zachovávány hlavně díky událostem, které spojují obě dvě části dohromady. Projekty jako 

„Haló, tady kultura!“ velmi přispívají na udržování těchto hodnot jak v období realizace 

projektu, tak i v letech poté díky aktivům, která se využívají znovu a znovu. I malý a krátký 

projekt může přinést velké a dlouho trvající výsledky.62 

 

 

10. Programové období 2013-2020 

Klíčovým dokumentem pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 je Pátá zpráva EK 

o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (dále též Pátá kohezní zpráva) a zejména její 

Závěry. Pátá kohezní zpráva byla zveřejněna dne 10. listopadu 2010 na základě povinnosti 

EK publikovat zprávu v plném rozsahu pravidelně každé 3 roky. České vyjednávání o výši 

poskytnutých prostředků na kohézní a zemědělské projekty dopadlo velmi úspěšně a 

jednotlivé částky byly zvýšeny. Kohézním projektům byla přislíbená celková částka ve výši 

20 mld. EUR. Do oblasti zemědělství připadne ČR 5,4 mld. EUR na přímé platby a 

1,9 mld. EUR na rozvoj venkova. Pro moravskoslezský kraj je určeno 6 mld. EUR.63 

 

Pátá kohezní zpráva 

Zpráva ukazuje, že kohezní politika EU významně přispěla k růstu, prosperitě 

a vyváženému rozvoji v celé EU. Vzhledem k zásadním hospodářským a sociálním změnám, 

k nimž došlo během posledních let, se ovšem tato politika musí vypořádat s novými 

zásadními výzvami.  

                                                 

62 Zdroje jsem čerpal z projektové žádosti, která mi byla ukázána v KaSS Střelnice. Z této žádosti jsem vytáhl 

pár informací a po svolení od pracovní kulturního střediska publikoval v mé práci. Projektová žádost je 

majetkem kulturního střediska a má právo mi neposkytnout všechny informace.  
63 Česká republika uspěla při vyjednávání rozpočtu EU. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/ceska_republika_uspela_pri_vyjednavani_o.ht

ml 
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V širší souvislosti s revizí rozpočtu EU Pátá kohézní zpráva zdůrazňuje, že budoucí 

investice do koheze musí být těsně spjaty s naplňováním cílů Strategie Evropa 2020. Pátá 

kohézní zpráva také navrhuje zavést mnohem přísnější podmínky (tzv. kondicionalitu) spolu 

s výraznějšími pobídkami tak, aby bylo zajištěno účinné využívání finančních prostředků 

věnovaných na kohezní politiku a dosáhlo se silnějšího zaměření na výsledky. Současně Pátá 

kohézní zpráva přináší rozsáhlé hodnocení situace a trendů, co se týče hospodářství, 

sociálních věcí a životního prostředí v regionech EU, a nabízí množství různých variant pro 

úpravu kohezní politiky pro období po roce 2013.64 

 

 

Evropa 2020 

Evropa 2020 je strategie Evropské Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění. Proklamovaným cílem i podtitulem této strategie je dosažení takového 

hospodářského růstu, jenž bude založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a 

bude podporovat začleňování, a to jak sociální, tak územní. 

 

Hlavní cíle strategie Evropa 2020 jsou následující: 

1. Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i 

prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou 

kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů; 

2. Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé 

investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude 

vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací; 

3. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu 

energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení 

energetické účinnosti o 20 %; 

4. Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní 

docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo 

srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %; 

5. Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou 

snížit počet lidí ohrožených chudobou.  

                                                 

64 Evropa 2020. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm 
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Z evropských cílů se posléze vygenerovaly konkrétní a reálné cíle pro Českou 

republiku s přihlédnutím k situaci a podmínkám.65 

  

                                                 

65 Informační náskok. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.profaktum.cz/produkty/planovaci-

obdobi-eu-2014-2020/ 
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11. Závěr 

Zkoumaní toku peněz až do místa, kde našly svého cílového člověka, bylo zajímavé a 

velmi přínosné pro lepší pochopení chodu celého tohoto procesu. Při seznamování se s 

podmínkami poskytování peněžních prostředků z fondu ERDF jsem zjistil, jak široké využití 

mohou mít tyto prostředky, na jaké různé projekty se dají využít. Díky těmto možnostem a 

úsilí lidí, kteří jednotlivé projekty připravují, dochází k rozvoji oblasti, koření hranic mezi 

národy a zkvalitnění života občanů.  

Ještě bych chtěl zmínit, že celý proces rozvoje euroregionu a snahy o sblížení lidi není 

závislý jen na prostředcích z fondů EU, protože současně vznikají i projekty, které jsou 

financovány z vlastních zdrojů organizací. 

Evropská unie odstartovala velikánský boom s projekty na poli revitalizací, kultury, 

sportu a dalších. To vše, aby pomohla ekonomice, konkurenceschopnosti krajů, ale 

především, aby sblížila lidi z dvou různých států, zase je dala dohromady. Jsou to užitečné 

projekty, které si zaslouží obdiv, ale nemělo by se zapomínat na projekty zaměřené na 

zlepšení životních podmínek. Například podpořit vznik jednotné dopravy po celém 

euroregionu a umožnit tak lidem pohodlnější a snažší dostupnost projektů, které se konají 

v jejich blízkosti. Toto vidím jako jeden z hlavních problémů v této oblasti. Proč se snažíme 

promítat filmy z jednoho břehu řeky na druhý, když nemáme ani jednu autobusovou linku, 

která by vyjela z Českého Těšína a skončila by v Cieszyne? Při hledání spojů mezi těmito 

městy jsem našel nejrychlejší spoj, který to zvládne přibližně za 2 hodiny. Změna právní 

úpravy a vytvoření lepší bilaterální smlouvy by velmi pomohlo této oblasti. Myslím, že toto 

by podnítilo další rozvoj společných projektů Čechů a Poláků, zvýšilo její dostupnost a v 

neposlední řadě přispělo k většímu sblížení obou národů v tomto euroregionu. Bezpochyby by 

to byl náročný krok, ale za to množství výhod, které by to přineslo by to určitě stálo. V roce 

1911 zde fungovala tramvajová doprava, která zajištovala cestu od nádraží v české části do 

historického centra města, které se nacházelo v polské. Byla to nejkratší tramvajová trať 

v Československu. Měřila jen 1800 metrů. Po 10 letech byl provoz na této dráze zastaven 

kvůli vzniklé hranici a velkému ztížení jejího překračování. V dnešní době je situace zase jiná 

a volný pohyb osob by toto dovoloval. Možná, že za pár let bude možno se vozit z Českého 

Těšína do Cieszyna stylovou historickou tramvají, jak to bývalo za dob první republiky. 

Česká a Polská republika spolupracují již mnoho let a je to vidět na kultuře i prostředí, 

které se jim podařilo vytvořit v Těšínském Slezsku. Nové grantové období posune 

přeshraniční spolupráci zase o trochu dál. Díky soustavné podpoře cílových oblastí bude 
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region s největší pravděpodobnosti čekat velmi plodné obdobím 2014 - 2020 plné zajímavých 

a hlavně přínosných projektů. Věřím, že tyto projekty občany zaujmou a přinesou očekávaný 

rozvoj regionu. 
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Seznam zkratek 

CBC Cross-boarder co-operation 

 (Přeshraniční spolupráce) 

CZK Česká koruna 

ČR  Česká republika 

EK Evropská komise 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ERTS  euroregion Těšínské Slezsko 

ES Evropské společenství 

ESF  Evropské strukturální fondy 

EU  Evropská Unie 

FMP  fond malých projektů 

FS  Fond soudržnosti 

HDP  hrubý domácí produkt 

HSS  politika hospodářské a sociální soudržnosti 

HSUS  politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

 (Nástroj předvstupních strukturálních politik) 

NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics 

 (Nomenklatura územních statistických jednotek) 

OP  operační program 

Phare Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy 

 (Pomoc na restrukturalizaci ekonomiky pro Polsko a Maďarsko) 

ROP regionální operační program 

SF  strukturální fondy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SR  státní rozpočet 

SVE  střední a východní Evropa  

TEN transevropské koridory 
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