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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je vyuţití strukturální pomoci Evropské unie (EU) na příkladu 

vybraného projektu v programovacím období 2007-2013. Moţnost vyuţívání finančních 

prostředků v rámci dotací z evropských fondů je velmi zajímavé téma, kterému je v posledních 

letech věnována značná pozornost. V souvislosti s velikostí a rozšiřováním Evropské unie 

dochází ke vzniku značných rozdílů mezi jednotlivými členskými státy i jejich regiony, a to jak 

v oblasti ekonomické, tak sociální, s nimiţ souvisí oblast dosahované a vykazované ţivotní 

úrovně. Pro účely sniţování disparit v těchto oblastech existují v rámci regionální politiky EU 

strukturální fondy, prostřednictvím kterých je moţno spolufinancovat projekty přispívající ke 

zlepšení situace v dané oblasti. 

Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl mimo jiné značný potenciál pro 

čerpání strukturální pomoci českými subjekty. Pomoc je poskytována v rámci nepřeberné řady 

oblastí, počínaje u podnikatelského sektoru, přes zdravotnictví a školství, aţ po kulturu nebo 

třeba neziskovou činnost. Faktem je, ţe cesta k získání finančních prostředků z evropských 

fondů je velmi sloţitá a vyţaduje proto velkou koncentraci a odborné znalosti nezbytné pro 

přípravu projektových ţádostí, které jsou časově i administrativně velmi náročné. Navíc jsou 

s dotačními projekty spojené také velmi přísné podmínky pro získání a čerpání finančních 

prostředků a vysoce důkladný průběţný systém monitorování, jehoţ cílem je zajistit, aby byly 

prostředky vynaloţené z evropských fondů vyuţívány co nejefektivněji a nejúčelněji na to, na 

co byly určeny. I toto je pravděpodobně jeden z důvodů, proč některé subjekty váhají 

s podáním ţádosti. Přesto ale v současnosti stále více a více ţadatelů této moţnosti ucházet se o 

finanční prostředky vyuţívá v rámci předkládání projektových návrhů a v případě úspěšné 

realizace projektu se pak stávají příkladem pro vznik dalších zdařilých projektových nápadů.  

Cílem bakalářské práce je prostřednictvím dostupných informací charakterizovat 

metodiky a postupy vyuţívané pro přípravu a realizaci dotačních projektů spolufinancovaných 

ze strukturálních fondů Evropské unie a následně popsat aplikaci těchto teoretických postupů 

v praxi na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko. Práce se tedy zaměřuje na popis jednotlivých kroků a 

náleţitostí souvisejících s tvorbou a realizací projektů, a to jak v teoretické, tak praktické 

rovině. 
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Bakalářská práce je rozčleněna do tří tematických kapitol, které doplňuje úvod a závěr. 

První kapitola je zaměřena na vymezení teoretických východisek regionální politiky EU, coţ 

v sobě zahrnuje popis samotného vzniku a vývoje regionální politiky, popsány jsou také cíle a 

principy, na kterých je regionální politika zaloţena a samozřejmě nástroje, pomocí kterých je 

naplňována. Dále se kapitola věnuje metodikám projektového řízení, které jsou vyuţívány při 

přípravě projektů před jejich samotnou realizací. Důleţité je určení správného typu projektu a 

následný výběr metodických nástrojů pro jeho přípravu. Ve druhé kapitole se práce orientuje na 

charakteristiku Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, v rámci kterého jsou 

vytyčeny strategické oblasti a cíle programu, popsány prioritní osy a oblasti podpory a 

pozornost je věnována také implementačnímu zajištění operačního programu. Popsána je také 

současná situace regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, s ohledem na obyvatelstvo, 

ekonomickou situaci v regionu a stav ţivotního prostředí. Třetí kapitola je věnována 

úspěšnému vyuţití strukturální pomoci na příkladu konkrétního projektu s názvem „Digitální 

škola – ICT všem“. Kapitola se zaměřuje na popis výzvy č. 2.1 – 08, v rámci které byla 

předloţena ţádost o dotaci a dále je charakterizován samotný projekt Digitální škola, jeho cíle, 

popis, personální zajištění, jakoţ i časový harmonogram a rozpočet projektu spolu s popisem 

výstupů projektu.  

Metodika, která byla vyuţita při zpracování bakalářské práce, je zaloţena na deskripci a 

analýze dostupných informací a jejich následném vyuţití pro účely stanovení a naplnění cíle 

bakalářské práce. V práci je taktéţ vyuţito metody dedukce, jeţ se zakládá na osvojených, 

ověřených a platných informacích a znalostech, které jsou aplikovány na problematiku této 

práce. Bakalářská práce vychází z dostatečného mnoţství kvalitních zdrojů, odborné literatury 

a interních materiálů. 
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2. Teoretická východiska regionální politiky Evropské unie a 

metodiky tvorby projektů  

Regionální politika patří mezi relativně mladé aktivity Evropské unie, ovšem její význam 

se v poslední době neustále zvyšuje a ve vztahu k ostatním politikám Unie získává stále 

privilegovanější postavení. Regionální politika Evropské unie je označována jako specifický 

fenomén, který nemá jinde ve světě obdoby.  

2.1 Východiska regionální politiky Evropské unie 

Regionální politika se řadí mezi nejvýznamnější aktivity Evropské unie. Patří mezi tzv. 

komunitární neboli koordinované politiky. Pro tento druh politiky je charakteristické, ţe její 

těţiště spočívá v členských státech, zatímco orgány Evropské unie dohlíţejí na její harmonizaci 

a koordinaci. Hlavním posláním této politiky je sniţovat meziregionální disparity, a to 

především v oblasti ekonomické a ţivotní úrovně.  

2.1.1 Vznik, vývoj a poslání regionální politiky Evropské unie 

Podnětů pro založení regionální politiky v rámci Evropské unie (European Union, EU) 

bylo hned několik. Převáţně se jednalo o ekonomické, sociální, politické a později i 

ekologické důvody. Hlavním cílem bylo zvýšit ekonomickou a sociální soudržnost, což má 

za následek snížení rozdílů v rozvoji mezi jednotlivými regiony. Nejzaostalejší regiony se 

nachází právě v nejméně vyspělých státech EU, jeţ z důvodu své slabší ekonomické situace 

mají nejmenší prostor jim reálně napomoci. Zvláště ekonomické motivy pro vznik regionální 

politiky byly podstatné, jelikoţ regionální disparity mají značný vliv na výkonnost ekonomiky, 

naopak sbliţování úrovní jednotlivých oblastí vede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a 

zlepšení perspektiv dalšího vývoje.  

Z dlouhodobého hlediska je také důleţitá veřejná podpora firem, které umisťují svou 

výrobu do určitých oblastí, čímţ obvykle posílí ekonomickou aktivitu. To vede ke sníţení 

nezaměstnanosti a také ke sníţení sociálních výdajů. Dalším důvodem je také nezbytnost 

sbliţování ekonomik členských států, coţ je nutné pro fungování měnové unie. Mezi politické 

motivy se pak uvádí snaha vlád o udrţení soudrţnosti země zvláště tehdy, kdy sílí tendence 

vyspělejších regionů na odtrţení (Marek, Kantor, 2009). 
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Etapy vývoje regionální politiky 

Vznik a vývoj regionální politiky je moţné rozdělit do několika etap. Následující tabulka 

č. 2.1 poskytuje přehled jednotlivých období a jejich stručnou charakteristiku. 

Tabulka č. 2. 1: Vývojové etapy regionální politiky 

Období Regionální politika 

1951 - 1974 
Vznik a počátky RP, Římská smlouva, Generální 

ředitelství pro regionální politiku 

1975 - 1986 
Evropský fond pro regionální rozvoj, první 

reforma, Shromáţdění evropských regionů 

1987 - 1993 
Jednotný evropský akt, strukturální fondy, 

principy RP, Výbor regionů 

1994 - 2006 
Agenda 2000, nové cíle RP, nástroje předvstupní 

pomoci, největší rozšíření 

2007 – 2013 
Nové cíle RP, Lisabonská smlouva, hospodářská 

krize 

2014 - 2020 
Nové cíle RP, zjednodušení a zefektivnění RP a 

vyuţívání finančních nástrojů 
Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR, 2009; vlastní zpracování, 2013 

Období 1951 - 1974 

V počátcích evropské integrace nebyla věnována velká pozornost problematice 

rozdílností v regionálním rozsahu. Regionální politika má původ v Římské smlouvě z roku 

1957, kterou bylo zaloţeno Evropské hospodářské společenství (European Economic 

Community, EEC - EHS). Toto nově vzniklé Společenství se orientovalo především na 

vytvoření celní unie jakoţto základu pro vybudování jednotného vnitřního trhu, dále na 

institucionální výstavbu, poloţení základů společných politik (zemědělská, dopravní, obchodní) 

apod. Zvláštní důraz byl kladen na sociální politiku, ovšem Společenství zpočátku 

přenechávalo kompetence v oblasti regionální politiky národním vládám členských zemí, které 

nijak výrazně nejevily zájem o koordinaci svých aktivit v této oblasti (Boháčková, Hrabánková, 

2009). 

V roce 1961 proběhla první konference Evropské komise (European Commission, EC – 

EK) v Bruselu, která byla zaměřena na regionální politiku a v roce 1965 následně Komise 

představila Radě ministrů (Council of Ministers)
1
 první zprávu pojednávající o regionální 

politice
2
. Následně bylo v roce 1968 vytvořeno Generální ředitelství pro regionální politiku 

                                                 
1
 Rada Evropské unie (Council of the European Union) neboli Rada ministrů. 

2
 První zpráva Evropské komise o regionální politice v Evropském společenství (First Communication of the 

European Commission on Regional Policy in the European Community). 
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(Directorate-Genereal for Regional Policy, DG REGIO), jeţ představovalo a dodnes 

představuje hlavní koordinační orgán regionální politiky
3
. 

Zájem o regionální politiku se výrazně zvýšil v souvislosti s rozšířením Evropských 

společenství (European Communities, EC – ES) v roce 1973 o Velkou Británii, Irsko a Dánsko. 

O prosazení regionální politiky se nejvíce zaslouţila právě Velká Británie, pro niţ jsou typické 

regionální nerovnosti, a která jakoţto čistý plátce do unijního rozpočtu měla zájem 

kompenzovat si ztráty vzniklé v důsledku příjmů a výdajů souvisejících se společnou 

zemědělskou politikou. V roce 1972 byl tedy Evropským parlamentem (European Parliament, 

EP) jednoznačně přijat návrh Komise na vytvoření regionální politiky a o rok později byla 

vypracována Thomsonova zpráva, která posílila nutnost tohoto nástroje. 

Období 1975 – 1987 

Po sloţitých vyjednáváních formálně vzniká v březnu roku 1975 Evropský fond pro 

regionální rozvoj (European Regional Development Fund, ERDF) a stává se základním 

nástrojem sniţování nerovnoměrného vývoje mezi jednotlivými regiony. Na období let 1975 aţ 

1978 bylo vyčleněno 1,3 miliardy ECU (Evropská měnová jednotka - European Currency Unit, 

ECU). ERDF vţdy financoval 50 % nákladů na projekt, zbylé výdaje hradily domácí 

prostředky. 

Tlak na posílení regionální politiky se zvýšil, kdyţ v roce 1981 přistoupilo Řecko a 

v roce 1986 Španělsko a Portugalsko, jelikoţ se jednalo o země velmi závislé na zemědělství a 

co se ekonomické stránky týče, jejich situace byla o poznání horší
4
 neţ u ostatních členských 

států Společenství.  

ERDF byl velmi kritizován jako příliš malý, rozptýlený a členské státy ne vţdy 

dodrţovaly jeho principy. Proto došlo v roce 1979 k první reformě regionální politiky, nijak 

významné změny se ovšem neodehrály, a to ani v roce 1984, kdy proběhla další reforma. 

V roce 1985 pak bylo zaloţeno Shromáţdění evropských regionů (Assembly of European 

Regions, AER), sloţené ze zástupců jednotlivých regionů. 

 

                                                 
3
 Od 1. října roku 2012 má Generální ředitelství pro regionální politiku nový název a to Generální ředitelství pro 

regionální a městskou politiku (Directorate-General for Regional and Urban Policy, DG REGIO).  
4
 Tyto jiţní státy se v letech 1974-1975 zbavily autoritativních reţimů. Potýkaly se s niţší ekonomickou 

vyspělostí, nízkou mírou zaměstnanosti, podprůměrnou mírou přerozdělování prostředků, s niţšími výdaji na 

sociální systémy, negativními trendy v oblasti stárnutí populace a také s niţší daňovou kvótou. Podprůměrné byly i 

ukazatele v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a problém představovala také nízká konkurenceschopnost 

v mezinárodním prostředí. 
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Období 1988 – 1993 

Rok 1987 se stal přelomovým, díky zásadní reformě regionální politiky v podobě 

Jednotného evropského aktu (Single European Act, SEA - JEA). Kromě zavedení jednotného 

vnitřního trhu stanovil JEA jakoţto cíl Společenství i vytvoření politiky směřující k 

„posilování ekonomické a sociální soudržnosti s cílem snížit rozdíly v hospodářské 

vyspělosti různých regionů a zaostalost méně favorizovaných regionů, včetně 

venkovských oblastí“. Jednalo se o velký pokrok, protoţe bylo stanoveno, ţe sniţování rozdílů 

se má uskutečnit pomocí tří strukturálních fondů
5
. 

Reforma vstoupila v platnost 1. ledna 1989 a stanovila čtyři základní principy realizace 

regionální politiky – princip koncentrace, programování, partnerství a adicionality. Regionální 

politika pak byla integrována spolu s částí sociální a zemědělské politiky do tzv. strukturální 

politiky. Ta poté zahrnovala tři fondy – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) a podpůrnou část Evropského 

zemědělského podpůrného a garančního fondu (European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund, EAGGF). 

Dalším významným mezníkem byla Smlouva o Evropské unii (Treaty on European 

Union, TEU - SEU), neboli Maastrichtská smlouva (Treaty of Maastricht), podepsaná 

v Maastrichtu v únoru 1992, s platností od 1. listopadu 1993. Na podnět Shromáţdění 

evropských regionů byl Maastrichtskou smlouvou zaloţen Výbor regionů (Committee of the 

Regions, COR). Jednalo se o poradní orgán, který hájí zájmy místních a regionálních 

samospráv v rámci EU.  

Na nátlak Španělska došlo na základě Maastrichtské smlouvy také k zaloţení Kohezního 

fondu neboli Fondu soudrţnosti (Cohesion Fund, CF - FS). Neřadil se a dodnes stále nepatří 

mezi strukturální fondy, byl to nástroj určený na pomoc slabším zemím při plnění 

maastrichtských kritérií. Jednalo se pouze o ty státy, jejich HDP nepřesáhlo 90 % průměru EU, 

tedy Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko. V roce 1993 byl taktéţ vytvořen Finanční nástroj 

pro řízení rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG), jeţ se stal v pořadí 

čtvrtým strukturálním fondem. 

 

 

                                                 
5
 Mezi tyto tři fondy se řadil Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a podpůrná sekce 

Evropského zemědělského podpůrného a garančního fondu. 
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Období 1994 - 2006 

V tomto období se regionální, resp. strukturální politika neustále potýkala se spoustou 

problémů. Z toho důvodu byla provedena další zásadní reforma pro období let 2000–2006. 

Bylo nezbytně nutné vyhovět poţadavkům stávajících členských států EU a zároveň 

přizpůsobit regionální politiku dalšímu rozšiřování tak, aby se její účinnost pokud moţno 

nesníţila. 

V roce 1997 potvrdila Amsterodamská smlouva (Treaty of Amsterdam) zásadní význam 

regionální politiky a na madridském zasedání Evropské rady byla Evropská komise vyzvána 

k vypracování materiálu, který se bude zabývat východním rozšířením Unie. Vznikl dokument 

Agenda 2000, v němţ byly obsaţeny základní směry budoucího vývoje EU. Výsledkem 

reformy bylo zjednodušení celého procesu, větší koncentrace a efektivita finančních prostředků 

a byly nově stanoveny 3 cíle: 

 Cíl 1 – Podpora rozvoje ekonomicky zaostávajících regionů, které jsou určeny 

HDP/obyvatele niţším neţ 75 % průměrného HDP EU. 

 Cíl 2 – Pomoc regionům procházejícím ekonomickou a sociální restrukturalizací. 

 Cíl 3 – Pomoc členským státům v rozvoji lidských zdrojů a při řešení problému 

nezaměstnanosti. 

Na zasedání Evropské rady v Berlíně byly vytvořeny nové finanční nástroje pro pomoc 

kandidátským zemím. Jednalo se o fondy ISPA (Nástroj předvstupních strukturálních politik - 

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA) a SAPARD (Speciální předvstupní 

program pro zemědělství a rozvoj venkova - Special Accesion Programme for Agriculture and 

Rural Development, SAPARD), z nichţ byly financovány zejména projekty související 

s ţivotním prostředím, dopravními sítěmi a zemědělstvím. Tyto dva nástroje představovaly 

doplnění k programu PHARE (Pomoc pro ekonomickou restrukturalizaci Polska a Maďarska - 

Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies, PHARE), který vznikl 

původně pouze pro Polsko a Maďarsko jiţ v roce 1989 (Marek, Kantor, 2009). 

 V roce 2004 se také uskutečnilo doposud největší rozšíření v historii Evropské unie. 

Přistoupilo 10 nových států, a to Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 
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Období 2007 – 2013  

Pro programovací období 2007-2013 byly stanoveny nové cíle v rámci regionální 

politiky. Jedná se o tři cíle, a to Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Oproti předchozímu období došlo také 

k reformě v oblasti finančních nástrojů. Z původních čtyř strukturálních fondů se zachovaly 

pouze dva (ERDF a ESF) a třetím fondem vyuţívaným pro financování regionální politiky je 

Fond soudrţnosti. 

Na začátku tohoto období došlo k rozšíření Unie o dva nové členské státy, a to Bulharsko 

a Rumunsko, které přistoupily k 1. 1. 2007. První polovina roku 2007 byla obdobím 

německého předsednictví. V této době započaly politické aktivity na reformu struktury a 

způsobu fungování Unie. Z důvodu postupného rozšiřování dosáhl počet členských států čísla 

27.  Bylo tedy nezbytné upravit fungování institucí a pravidel, kterými je v Unii řízen proces 

rozhodování.  

K prvnímu reformnímu pokusu došlo v souvislosti se sepsáním Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu (Treaty establishing a Constitution for Europe). Cílem této smlouvy bylo nahradit 

stávající smlouvy Unie jedinou Evropskou ústavou. Ústava byla podepsána 29. října roku 2004 

v Římě, ovšem v několika členských státech neprošla ratifikačním procesem. 

Po tomto neúspěchu se v červenci roku 2007 konala mezivládní konference v Lisabonu, 

na níţ započala nová jednání o vytvoření reformní smlouvy. Dne 13. prosince 2007 pak 27 hlav 

států a předsedů vlád podepsalo v Lisabonu novou reformní smlouvu, která byla dle místa 

podpisu nazvána Lisabonská smlouva (Treaty of Lisbon). Tato smlouva doplňuje a mění dvě 

zakládající smlouvy EU, a to Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o zaloţení Evropského 

společenství (Treaty establishing the European Community) – tato smlouva je zároveň 

přejmenovaná na Smlouvu o fungování Evropské unie (Treaty on the Functioning of the 

European Union). Smlouva vstupuje v platnost dne 1. prosince 2009, poté co prošla ratifikací 

ve všech členských státech. 

V roce 2008 dolehla na světové hospodářství velká finanční krize, jejíţ počátky najdeme 

ve Spojených státech, kde se objevily problémy s hypotečními úvěry. Krize se dostala i do 

Evropy a problémy se dotkly také několika evropských bank. Krize zároveň vyústila v uţší 

hospodářskou spolupráci mezi členskými státy Unie (Lacina, Ostříţek, 2011).  
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Období 2014 – 2020  

Na příští programovací období 2014-2020 si Komise klade za cíl podporu a větší vyuţití 

finančních nástrojů. Bylo proto vydáno několik návrhů týkajících se vyšší flexibility pro 

členské státy a regiony EU, součinnosti finančních nástrojů a ostatních forem podpory 

(granty), vytvoření stabilního provádějícího rámce zaloţeného na zřetelných a podrobně 

popsaných pravidlech a vycházejícího z předchozích zkušeností a v neposlední řadě také 

zajištění kompatibility s finančními nástroji. S novým obdobím jsou také vytyčené nové cíle 

regionální politiky. Z původních tří cílů jsou vytvořeny cíle dva - Investice pro růst a 

zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.   

Oproti období 2007-2013 nejsou pravidla pro finanční nástroje v novém období 2014-

2020 přímo předepsaná, co se týče konečných příjemců, podporovaných oblastí a typů projektů 

a činností. Členské státy a řídící orgány budou mít moţnost využívat finanční nástroje pro 

všechny tematické cíle, které spadají do operačních programů a také všechny fondy, 

v případě, ţe je to účinné a účelné. 

Nový rámec také zahrnuje pravidla umoţňující účinnější kombinování finančních 

nástrojů s dalšími formami podpory (především granty). Finanční nástroje představují 

speciální kategorii výdajů. Úspěšnost jejich návrhu a provedení závisí na správném určení 

potřeb trhu. Z toho důvodu bylo přijato nové opatření, dle kterého je potřeba finanční nástroje 

navrhovat na základě vyhodnocení ex ante. Teprve následným vyhodnocením je moţné určit 

mezery na trhu nebo neoptimální investice, případnou spoluúčast soukromého sektoru a 

výslednou přidanou hodnotu daného finančního nástroje. Navíc lze zabránit překrývání a 

nekonzistencím mezi finančními nástroji, které vyuţívají různé subjekty na různých úrovních. 

Mezi jednotlivými členskými státy a regiony EU se vyskytují výrazné odlišnosti 

v oblastech týkajících se vyuţívání finančních nástrojů. Z toho důvodu představila Komise 

návrh různých moţností pro vyuţívání nástrojů, z nichţ si mohou členské státy vybrat 

nejvhodnější řešení. Podporu v rámci regionální politiky mohou nově získat prostřednictvím: 

 finančních nástrojů zavedených na úrovni EU,  

 finančních nástrojů zavedených na vnitrostátní/regionální úrovni, 

a) jiţ existující nebo nově vytvořené nástroje, 

b) standardizované nástroje, 

 finančních nástrojů, které jsou tvořeny výlučně půjčkami a zárukami. 
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Návrh Komise s sebou přináší větší flexibilitu pro členské státy i řídící orgány. Ty si 

mohou vybrat, zda budou investice poskytovány prostřednictvím grantů či finančních nástrojů. 

Z rozpočtové perspektivy lze dosáhnout strategických úrovní investic potřebných k plnění 

strategie Evropa 2020
6
 (Europe 2020 Strategy) prostřednictvím posílení finančních nástrojů 

pomoci členským státům a regionům (Evropská komise, 2011). 

2.1.2 Cíle, principy a nástroje regionální politiky EU 

V době vzniku regionální politiky ještě nebyly její součástí vytyčené cíle pro celé 

Společenství. Kaţdý členský stát si řešil regionální problémy na svém území dle vlastního 

uváţení, moţností a prostředků. Postupem času se objevily snahy ze strany Společenství o 

koordinaci doposud diferencovaných národních cílů.  

Cíle regionální politiky EU 

Pro období let 2007 – 2013 byly stanoveny tři cíle regionální politiky. Při jejich stanovení 

reagovaly instituce EU na strategii, jeţ byla přijata na zasedání Evropské rady v Lisabonu ve 

dnech 23. a 24 března roku 2000
7
 a v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001

8
. Na těchto 

zasedáních byla uznána Lisabonská strategie (Lisbon Strategy) jakoţto hlavní nástroj pro růst a 

zaměstnanost. Instituce EU také reagovaly na ekonomickou a sociální situaci, která se změnila 

v souvislosti s rozšířením EU v roce 2004 o deset nových členských států
9
 (Boháčková, 

Hrabánková, 2009).  

Konvergence  

Tento cíl podporuje faktory vedoucí ke sbliţování nejméně rozvinutých členských států a 

regionů, coţ dle Smlouvy o zaloţení Evropského společenství (Treaty establishing the European 

Community) představuje nejvyšší prioritu politiky soudrţnosti. Smlouva o zaloţení ES vyzývá 

ke „sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na sníţení zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí“ (článek 158).  

                                                 
6
 Strategie Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímţ cílem je dosáhnout nového růstu, vytvoření inteligentní a 

udrţitelné ekonomiky podporující sociální začleňování. V rámci strategie bylo stanoveno pět ambiciózních cílů 

týkajících se zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky. Cíle by 

měly být naplněny do roku 2020. Všechny členské státy si v kaţdé z pěti oblastí stanovily své vlastní cíle.  
7
 Na tomto zasedání byl stanoven cíl učinit do roku 2010 Evropskou unii nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě. 
8
 Zde byla odsouhlasena strategie Unie v oblasti udrţitelného rozvoje, jenţ má zajistit současně hospodářský růst, 

sociální začlenění a ochranu ţivotního prostředí. 
9
 Nově přistoupivší členské státy k 1. 5. 2004 – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko. Zatím poslední rozšíření se uskutečnilo k 1. 1. 2007, kdy se členy EU staly 

Bulharsko a Rumunsko. Od 1. 7. 2013 bude novým členem EU Chorvatsko. 
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Opatření se týkají oblastí hmotného lidského kapitálu, inovací, znalostní společnosti, 

schopnosti přizpůsobovat se změnám, ochrany ţivotního prostředí a výkonnosti správy. 

Způsobilé regiony: 

 Financování ze strukturálních fondů - Tento cíl se týká regionů úrovně NUTS
10

 II 

(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, NUTS) s HDP na obyvatele 

niţším neţ 75% průměru Společenství. Komisí bylo navrţeno, aby dočasná podpora 

v rámci tohoto cíle platila pro regiony splňující kritéria vypočtená pro Unii na úrovni 

EU 15
11

, ale nikoli EU 27. Pro tyto regiony byl zaveden přechodný reţim, v rámci 

něhoţ se financování postupně sniţuje, tzv. „phasing-out" neboli „postupné 

vyřazování“.  

 Financování z fondu soudrţnosti - Fond soudrţnosti se vztahuje na členské státy 

s HND niţším neţ 90% průměru Unie, za předpokladu splnění podmínek ekonomické 

konvergence a vyvarování se nadměrným schodkům veřejných financí. Regiony, které 

překročí hranici 90% HND ze statistických důvodů (důsledek rozšíření Unie o chudší 

regiony) mají nárok na zvláštní přechodné financování. 

 Financování ze zvláštních prostředků ERDF – Tento bod se týká nejvzdálenějších 

regionů
12

, přičemţ cílem je usnadnit jejich začlenění do vnitřního trhu a zohlednit 

jejich zvláštní omezení
13

 (Europa, 2013). 

Prostředky dostupné v rámci cíle Konvergence představují 81,54 % z celkového objemu, 

které plynou z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 

fondu a Fondu soudrţnosti (Novák, 2012). 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Tento cíl má za úkol posilovat konkurenceschopnost regionů, jakoţ i zaměstnanost v 

regionech pomocí rozvojových programů na urychlení hospodářských změn za pomoci inovací, 

podpory znalostní společnosti, dostupnosti, přizpůsobivosti a rozvoje trhů práce, i zajišťování 

ochrany ţivotního prostředí atd. Podporován je vznik většího počtu kvalitnějších pracovních 

míst prostřednictvím přizpůsobování pracovní síly a investic do lidských zdrojů.  

                                                 
10

 Klasifikace územních statistických jednotek v EU: NUTS 0 – území; NUTS I – stát; NUTS II – oblast; NUTS 

III – kraj; NUTS IV (neboli LAU I) – okresy; NUTS V (neboli LAU II) – obce. 
11

 V důsledku přijetí nových členských států se sníţila hodnota průměrného HDP/ob. v EU a tyto země jiţ 

nesplňují kritérium pod 75% HDP/ob. v rámci EU 27 – tzv. statistický dopad rozšíření. Jedná se o regiony, kde se 

objektivní okolnosti nezměnily, přestoţe jejich HDP/ob. bude v rozšířené Unii relativně vyšší. 
12

 Tzv. ultraperiferní regiony – patří zde Azory, Francouzské zámořské oblasti, Kanárské ostrovy a Madeira. 
13

 Kompenzace vyšších nákladů způsobených především odlehlostí těchto regionů. 
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V rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost navrhla Komise dvojí 

přístup, a to: 

1) Prostřednictvím regionálních programů financovaných z ERDF napomáhat regionům a 

jejich orgánům předvídat a podporovat hospodářské změny v průmyslových, 

městských a venkovských oblastech posilováním jejich konkurenceschopnosti a 

atraktivity, přičemţ jsou zohledněny stávající hospodářské, sociální a územní rozdíly. 

2) Pomocí programů financovaných z ESF pomáhat občanům předvídat hospodářské 

změny a přizpůsobit se jim v souladu s politickými prioritami Evropské strategie 

zaměstnanosti (European Employment Strategy) podporou politik, které se zaměřují na 

plnou zaměstnanost, kvalitu a produktivitu práce a na sociální začlenění. 

Způsobilé regiony: 

 Prostředky z tohoto cíle mohou čerpat regiony, které v programovacím období 2000–

2006 spadaly pod cíl 1, ale v současnosti jiţ nenaplňují kritéria cíle Konvergence a 

z toho důvodu čerpají přechodnou podporu pro regiony NUTS II. 

 Dále mohou prostředky čerpat ostatní regiony Unie, na něţ se nevztahuje cíl 

Konvergence (Europa, 2013). 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je naplňován z prostředků 

Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj a připadá na něj 15,95 

% celkového objemu prostředků (Novák, 2012). 

Evropská územní spolupráce 

Tento cíl navazuje na dřívější iniciativu INTERREG a jedná se o podporu přeshraniční 

spolupráce na lokálních a regionálních projektech, nadnárodní spolupráce, jeţ posiluje 

integrovaný územní rozvoj, meziregionální spolupráce a výměnu zkušeností.  

Cíl má za úkol podporu orgánů v sousedních státech, popřípadě regionech, v rámci 

prosazování společných řešení v oblastech rozvoje měst, venkova a pobřeţních oblastí, rozvoje 

hospodářských vztahů a budování sítí malých a středních podniků. Podpora je zaměřena na 

informační společnost, výzkum a vývoj, ţivotní prostředí, předcházení rizikům a jednotné 

hospodaření s vodními zdroji. 

V příhraničních oblastech ţije 181,7 milionů obyvatel, coţ představuje asi 37,5 % 

celkové populace EU. Všechny regiony a občané EU spadají do jedné ze stávajících třinácti 

oblastí nadnárodní spolupráce. 
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Způsobilé regiony: 

 Oprávnění k čerpání prostředků v rámci tohoto cíle mají regiony úrovně NUTS II 

leţící podél vnitřních hranic a některé regiony podél vnějších hranic. 

 Patří zde také regiony situované podél námořních hranic, jeţ jsou od sebe vzdáleny 

maximálně 150 kilometrů (Europa, 2013). 

Opatření jsou financovaná z ERDF a dělí se podle cílů na přeshraniční spolupráci a 

mezinárodní spolupráci. Prostředky vyčleněné na tento cíl představují 2,52 % celkového 

objemu prostředků. 

V následující tabulce č. 2.2 jsou přehledně zobrazeny jednotlivé cíle a nástroje, jeţ jsou 

vyuţívány při financování těchto tří cílů. 

Tabulka č. 2. 2: Cíle pro období 2007-2013 a nástroje jejich financování 

Cíle pro období 2007-2013 Fondy pro období 2007-2013 

Konvergence 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

Evropský sociální fond 

 

Fond soudrţnosti 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

Evropský sociální fond 

Evropská územní spolupráce Evropský fond pro regionální rozvoj 

Zdroj: EUROSKOP, 2012; vlastní zpracování, 2013 

Programovací období 2014-2020 

V programovacím období 2014-2020 dojde ke sníţení počtu cílů oproti období 2007-

2013 ze současných tří cílů (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

Evropská územní spolupráce) na cíle dva. Jedná se o cíle Investice pro růst a zaměstnanost a 

Evropská územní spolupráce.   

V rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost budou prostředky rozděleny mezi tři 

kategorie regionů – méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony. 

Financování bude uskutečňováno prostřednictvím dvou strukturálních fondů (ERDF, ESF) a 

Fondu soudrţnosti. Všechny tři nástroje jsou tedy zachovány v nezměněné podobě, jako pro 

období 2007-2013.  



18 

 

Druhým cílem je Evropská územní soudrţnost. Přestoţe tento cíl představuje v rámci 

regionální politiky opravdu nepatrnou část (v období 2007-2013 pouhých 2,5 %), má pro 

Evropskou unii natolik velký význam, ţe pro nové programové období 2014-2020 je 

navrhováno jeho zachování a dokonce i navýšení finančních prostředků na 3,48 % (cca 11,7 

miliard EUR). Stejně jako v současnosti, i v následujícím období bude tento cíl financován 

prostředky z ERDF (Evropská komise, 2011). 

Principy regionální politiky EU 

Regionální politika je zaloţena na několika základních principech, které se odráţí 

v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. V programovacím období 

2007-2013 je moţné principy rozdělit na čtyři hlavní a tři doplňkové principy. 

Hlavní principy: 

1) Programování  

Strukturální fondy jsou alokovány na základě několikaletých, multi-sektorálních plánů 

regionálního rozvoje. Účelem tohoto principu je zajistit co nejkomplexnější řešení regionálních 

problémů a nepřidělovat prostředky bezkoncepčně na jednotlivé dílčí projekty. Výsledkem by 

měl tedy být ucelený a integrovaný program, který je realizován v dlouhodobějším horizontu. 

2) Koncentrace  

Tento princip usiluje o cílení výdajů ze strukturálních fondů do oblastí, v nichţ se 

vyskytují největší strukturální problémy. Oblasti jsou vybrány na základě prioritních cílů, které 

nadefinovaly členské státy spolu s Evropskou komisí. 

3) Partnerství 

Princip partnerství se domáhá aktivní účasti a participace Evropské komise a 

odpovídajících regionálních a místních orgánů, jako i kompetentních nevládních aktérů na 

všech stupních administrace strukturálních fondů, včetně plánování, implementace, řízení, 

monitorování a hodnocení. 

4) Adicionalita 

Princip adicionality neboli doplňkovosti se zakládá na tom, ţe prostředky poskytnuté ze 

zdrojů Unie mají pouze doplňovat výdaje ze strany příjemců pomoci. To znamená, ţe unijní 

zdroje by neměly nahrazovat národní zdroje, ale být pouze jejich dodatkem. Je tedy nezbytné, 

aby členské státy a jejich orgány byly finančně zapojeny do daných operací. Tímto chce EU 

dosáhnout vyšší efektivnosti a odpovědnosti při poskytování pomoci.  
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Doplňkové principy: 

1) Monitorování a vyhodnocování 

Důleţitost principu monitorování a vyhodnocování se neustále zvyšuje. Podstatou tohoto 

principu je snaha o co nejvyšší efektivitu při vynakládání finančních prostředků. Tato efektivita 

je průběţně sledována a hodnocena, a to třemi moţnými způsoby: 

 ex ante – předběţné hodnocení, 

 interim – střednědobé hodnocení, 

 ex post – následné hodnocení. 

2) Solidarita 

Princip solidarity vychází ze základních principů celého integračního procesu. Jedná se o 

to, ţe ekonomicky méně vyspělé státy jsou podporovány ze společného rozpočtu Unie. 

Vyspělejší státy tedy přispívají ke zlepšení ekonomického rozvoje a posílení ţivotní úrovně ve 

státech méně vyspělých. 

3) Subsidiarita 

Dle tohoto principu je plnění jednotlivých cílů prováděno na co nejniţší úrovni 

rozhodování, v případě, ţe je moţné toto plnění na dané úrovni uspokojivě zajistit. To 

znamená, ţe v oblastech, které nespadají do výlučné pravomoci EU, vyvíjí v souladu se 

zásadou subsidiarity Unie činnost pouze v těch případech a do té míry, pokud vytyčených cílů 

nelze z důvodu jejich rozsahu nebo účinků uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států a 

tudíţ jich můţe být lépe dosaţeno na úrovni EU. 

Nástroje regionální politiky EU 

Politika hospodářské a sociální soudrţnosti všeobecně je uskutečňována prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

Strukturální fondy (Structural Funds, SF) jsou fondy vyhrazené pro chudší nebo jinak 

znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové 

oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako jsou ostrovy, hornaté 

oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). V současné době existují dva strukturální 

fondy – ERDF a ESF. 

 

 

 



20 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Cílem tohoto fondu je posilovat hospodářskou a sociální soudrţnost v rámci Evropské 

unie tím, ţe budou vyrovnávány rozdíly mezi regiony. Z prostředků ERDF jsou financovány 

podpory zahrnující všechny 3 cíle regionální politiky v těchto oblastech: 

 investice do podniků se záměrem vytvořit udrţitelná pracovní místa, 

 podpora infrastruktury (výzkum a inovace, telekomunikace, ţivotní prostředí, 

energetika a doprava), 

 finanční nástroje určené na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst 

a regionů, 

 zajištění technické pomoci. 

Evropský sociální fond (ESF) 

Cílem ESF je zvýšit zaměstnanost a rozšířit rámec pracovních příleţitostí v Evropské 

unii. Fond poskytuje prostředky na neinvestiční projekty v rámci cílů Konvergence 

a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a to v následujících oblastech: 

 přizpůsobení pracovníků a podniků - systémy celoţivotního vzdělávání, navrhování a 

šíření inovačních forem organizace práce, 

 zpřístupnění práce pro uchazeče o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, ţeny a 

migrující pracovníky, 

 sociální začlenění znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci na trhu práce, 

 rozvoj lidského kapitálu pomocí reforem vzdělávacích systémů a vytváření sítí 

vzdělávacích institucí. 

Fond soudržnosti (FS)  

Tento fond vznikl v roce 1994 a na rozdíl od strukturálních fondů je určený na podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. Kritériem potřebným k čerpání z FS je případ, kdy 

hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhne 90% průměru Unie. Podobně jako u 

ERDF jsou z něj spolufinancovány investiční projekty, ovšem jen takové se zaměřením na 

ochranu ţivotního prostředí a dopravní nebo energetickou infrastrukturu ve větším rozsahu 

(dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, říční, námořní a 

letecké dopravy).  

Finanční pomoc z Fondu soudrţnosti je moţné pozastavit rozhodnutím Rady, které je 

přijato kvalifikovanou většinou, v případě, ţe daný stát vykazuje nadměrný schodek veřejných 
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financí, a tehdy, pokud tuto situaci nenapraví nebo se kroky podniknuté k nápravě jeví jako 

nedostatečné (Novák, 2012). 

2.1.3 Financování regionální politiky EU 

Ve finanční perspektivě na období 2007-2013 bylo vyčleněno 35,7 % finančních 

prostředků z evropského rozpočtu na politiku soudrţnosti. Evropská rada přijala dne 6. října 

2006  Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost (Community Strategic Guidelines 

on Cohesion, CSGC), které představují základ nové politiky a určují zásady a priority na 

období 2007-2013. 

S posledním rozšířením v roce 2007, kdy přistoupilo Rumunsko a Bulharsko, se 

v Evropské unii prohloubily ekonomické a sociální nerovnosti, například nejbohatší region 

Inner London má 290 % HDP na obyvatele, naproti tomu nejchudší region Nord Est 

v Rumunsku pouze 23 % průměru EU.  

V období 2007-2013 se proto politika soudrţnosti snaţí soustředit více zdrojů na 

nejchudší členské státy a regiony, priority se ale týkají i podpory růstu, zaměstnanosti a 

inovací. Podle tematických oblastí bude nejvíce prostředků směřovat do dopravy, lidských 

zdrojů, udrţitelného rozvoje, vědy a výzkumu, inovací a informační společnosti (Novák, 2012).  

Pro období 2007–2013 má regionální politika vytyčeny tři cíle, k jejichţ dosaţení má v 

evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněno 308,041 mld. €
14

, coţ představuje 

přibliţně 8 686,8 mld. Kč (Strukturální fondy, 2007).  

Následující tabulka č. 2.3 zobrazuje rozdělení těchto prostředků z fondů EU mezi 

jednotlivé cíle politiky Hospodářské a sociální soudrţnosti pro období 2007–2013 a to jak pro 

27 států Evropské Unie celkem, tak vyčleněné prostředky pro Českou republiku. Z tabulky 

vyplývá, ţe nejvyšší podíl zabírá cíl Konvergence, a to jak pro EU 27, tak pro Českou 

republiku samostatně. Podstatně niţší podíl prostředků je vynakládán na cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Při bliţším pohledu zjistíme, ţe v rámci EU 27 je rozdíl 

o něco vyšší neţ pro cíl Evropská územní spolupráce, avšak v ČR se vynakládané prostředky 

na oba tyto cíle poměrně shodují. 

                                                 
14

 V cenách roku 2007. 



22 

 

 

 

Tabulka č. 2. 3: Rozdělení prostředků z fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
251,16 mld. € 

(cca 7 082,80 mld. Kč) 
81,54 % 

25,89 mld. € 

(cca 730,00 mld. Kč) 
96,98 % 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

49,13 mld. € 

(cca 1 385,40 mld. Kč) 
15,95 % 

415,99 mil. € 

(cca 11,73 mld. Kč) 
1,56 % 

Evropská územní 

spolupráce 

7,75 mld. € 

(cca 218,55 mld. Kč) 
2,52 % 

389,05 mil. € 

(cca 10,97 mld. Kč) 
1,46 % 

Celkem 
308,04 mld. € 

(cca 8 686,80 mld. Kč) 
100,00 % 

26,69 mld. € 

(cca 752,70 mld. Kč) 
100,00 % 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY, 2007; vlastní zpracování, 2013 

2.2 Metodické zázemí projektového řízení 

Ještě před tím, neţ jsou projekty realizovány, se odehrává celá řada nezbytně nutných 

procesů, které budou v následujících odstavcích vysvětleny. Projektové řízení představuje 

souhrn plánování a příprav na realizaci projektů. Zahrnuje v sobě celou řadu metod, včetně 

určení typu projektu, výběru nástrojů a zpracování jednotlivých analýz potřebných 

k ohodnocení úspěšnosti a proveditelnosti projektu.  

Vytyčení realistických očekávání je stěţejním úkolem projektového řízení. Nedosaţitelná 

očekávání bývají nejčastější příčinou selhání projektu. Cílem projektového řízení je zajistit, aby 

v plánované době a s předpokládanými náklady došlo k dosaţení vytyčených cílů a k úspěšné 

realizaci projektu.  

2.2.1 Typologie projektů 

Všeobecně rozeznáváme dva hlavní typy projektů, a to projekty tvrdé, neboli investiční a 

měkké, neboli neinvestiční. Dalším typem mohou být některé projekty obsahující aktivity jak 

investiční, tak i neinvestiční – tzv. projekty smíšené. Klíčovým rozlišovacím znakem pro tyto 

projekty jsou typy výdajů. Mezi další znaky patří například také zaměření projektu, cílová 

skupina, výstupy projektu apod. (Fardová, 2007). 
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a) Investiční (tvrdé) projekty 

Investiční projekty představují projekty zaměřené na pořizování dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku. Týkají se tedy především nákupu pozemků a jejich zhodnocení, 

nákupu, výstavby nebo rekonstrukce nemovitostí, budování infrastruktury, nákupu nových 

strojů nebo technologií, pořízení patentů, softwaru a dalších. 

Investiční projekty jsou v rámci strukturálních fondů spolufinancovány zejména 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mezi dotační tituly zaměřující se na investiční 

projekty se řadí například Regionální operační programy (ROP), Operační program Podnikání a 

inovace (OPPI), Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK), Operační program 

Ţivotní prostředí (OPŢP), Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVI), Operační 

program Doprava (OPD), Integrovaný operační program (IOP) a Operační program Technická 

pomoc (OPTP). 

b) Neinvestiční (měkké) projekty 

Neinvestiční projekty pak definujeme jako projekty, jejichţ rozpočet je sloţen především 

z osobních nákladů, nákladů na cestovné, výdajů na nákup sluţeb, reţijních nákladů, nákladů 

na nákup zařízení a vybavení do výše maximálně 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u 

nehmotného majetku, apod. Tyto projekty se týkají „investic“ do lidských zdrojů, zejména 

investic na podporu vzdělávání (celoţivotní vzdělávaní, rekvalifikace, specifické formy 

vzdělávání), zaměstnanosti, sociální integrace, rovných příleţitostí atd. 

Tento typ projektů je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, především v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a Operačního programu Praha Adaptabilita 

(OPPA). 

Členění projektů dle složitosti 

Projekty je moţné kategorizovat také podle jejich sloţitosti a na ní závisející době trvání, 

a to na projekty: 

a) Komplexní – jedná se o projekty unikátní, dlouhodobé, s vysoce rozvinutou 

organizační strukturou, často jsou tvořeny z více subprojektů, velmi vysoké jsou 

náklady a zdroje projektu, jako i nároky na řízení, projekt je tvořen z mnoha činností. 

b) Speciální – tyto projekty se řadí spíše ke střednědobým, mohou být subprojektem 

komplexního projektu, jsou tvořeny niţším rozsahem činností a zdroje i náklady 

projektu jsou přiměřené. 
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c) Jednoduché – představují malé projekty krátkodobého charakteru s jednoduchým 

cílem, nároky na lidské zdroje a rozsah činností nejsou příliš velké, projekt je často 

proveditelný pouze jedním člověkem (Vyskočilová, 2009). 

2.2.2 Metodické nástroje pro přípravu projektů 

Mezi standardní nástroje pro přípravu projektů řadíme SWOT analýzu, brainstorming, 

definici cílů, aktivit a indikátorů projektu, časový plán a analýzu veřejné podpory. Tyto nástroje 

jsou vyuţívány jak u investičních, tak i neinvestičních projektů. 

Speciálně pro přípravu investičních projektů je poté velmi často zapotřebí vypracovat 

studii příleţitosti, studii proveditelnosti, analýzu projektů, které vytvářejí příjmy, analýzu vlivu 

projektu na přírodní prostředí a další. 

V následující tabulce č. 2.4 jsou zobrazeny příklady metodických nástrojů pouţívaných 

pro přípravu jak tvrdých projektů, tak i nástroje, které jsou pouţívány pro tvrdé i měkké 

projekty zároveň.  

Tabulka č. 2. 4: Přehled metodických nástrojů pro tvrdé a měkké projekty 

Tvrdé projekty Tvrdé a měkké projekty 

Studie příleţitosti Brainstorming  

Studie proveditelnosti SWOT analýza 

Analýza nákladů a přínosů Logický rámec 

- Sedm základních vazeb aktivit projektu 

- Rizikový management 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

Studie příležitosti 

Studie příleţitosti je spojená s investičními projekty. Představuje základní přípravnou fázi 

a jedná se o dokument, jeţ definuje co nejvíce investičních příleţitostí, které se v této etapě jeví 

jako potencionálně ekonomicky výnosné. Studie příleţitosti vymezuje reálné moţnosti 

investování ještě před tím, neţ jsou některé z těchto moţností vybrány k podrobnějšímu a tudíţ 

i nákladnějšímu zpracování, například v podobě studie proveditelnosti.  

Výstupem tohoto dokumentu je první vybraný soubor potenciálních investic. Studie 

obsahuje pouze nejzákladnější a nejdůleţitější informace a odhady (Tauer a kol., 2009). 
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Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti, někdy také nazývaná jako technicko-ekonomická studie, je taktéţ 

spjata s investičními projekty a v přípravě projektu stojí na vrcholu jak svou důleţitostí, tak 

detailností. Tato analýza souhrnně a podrobně definuje investiční záměr a stává se podkladem 

pro samotné investiční rozhodnutí. Představuje také základ projektového řízení v investiční a 

provozní fázi. 

Studie proveditelnosti představuje nejvyšší stupeň analýzy investičního záměru. Jde o 

spojení projektu (textové analýzy), analýzy efektivnosti investice, citlivosti investice na změnu 

parametrů, předpověď stability projektu a ţadatele v daném časovém horizontu. Všechny tyto 

procesy a propočty dělají ze studie proveditelnosti jeden z nejnáročnějších dokumentů v oblasti 

ekonomického a organizačního poradenství.  

Předpokladem pro správnou funkčnost této analýzy je reálnost vstupních dat a studie 

proveditelnosti pak sniţuje riziko špatného rozhodnutí. U většiny jednotlivých operačních 

programů, u nichţ je moţné ţádat o spolufinancování ze strukturálních fondů EU, je v Příručce 

pro ţadatele uvedeno, jaká je poţadovaná osnova studie proveditelnosti. 

Studie proveditelnosti je, jak uţ bylo zmíněno, velmi detailní. Její podrobné členění se 

liší dle typu projektu, ovšem základní struktura podle Tauera a kol. (2009) by měla obsahovat 

tyto body: 

1) titulní stranu, 

2) obsah, 

3) úvodní informace, 

4) stručné vyhodnocení projektu, 

5) stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 

6) analýzy trhu, odhad poptávky, marketingovou strategii a marketingový mix, 

7) management projektu a řízení lidských zdrojů, 

8) technické a technologické řešení projektu, 

9) dopad projektu na ţivotní prostředí, 

10) zajištění dlouhodobého majetku, 

11) řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek), 

12) finanční plán a analýza projektu, 

13) hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu, 

14) řízení rizik, 
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15) harmonogram projektu, 

16) podrobné závěrečné hodnocení projektu. 

Analýza nákladů a přínosů  

Specifický nástroj finanční analýzy tvoří analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit 

Analysis, CBA). Zvláštní charakteristikou je, ţe tato analýza zahrnuje nejen náklady a přímé 

výnosy plynoucí příjemci dotace z projektu, ale zároveň obsahuje i finanční zhodnocení pro 

další subjekty (uţitky a náklady pro stát, obec apod.). Takové souvislosti označujeme jako 

obecně nebo veřejně prospěšné projekty. 

CBA řeší dvě základní otázky, a to: 

a) jaký je přínos projektu a pro koho, 

b) co projekt komu bere. 

V rámci CBA se pracuje s několika základními pojmy, jako jsou například: 

 costs = náklady; představují negativní dopady na subjekt, záporné efekty plynoucí 

z investice, 

 benefits = přínosy; představují pozitivní dopady na subjekt, kladné efekty plynoucí 

z investice, 

 beneficient – subjekty, na něţ mají vliv kladné i záporné efekty plynoucí z investice, 

 cash flow – hotovostní tok v podobě příjmů nebo výdajů, 

 net cash flow – značí rozdíl mezi příjmy a výdaji, 

 kriteriální ukazatele – mají funkci kritéria, které značí, jestli projekt je či není 

smysluplný. 

Stejně jako u studie proveditelnosti, má i analýza nákladů určité logické členění. Dle 

Tauera a kol. (2009) je jednou ze základních struktur CBA toto rozvrţení: 

1) podstata projektu, 

2) struktura beneficientů, 

3) rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, 

4) „ocenitelné“ Costs&Benefits v rámci všech fází projektu, 

5) doplňkové „neocenitelné“ Costs&Benefits, 

6) převedení „ocenitelných“ Costs&Benefits na hotovostní toky, 

7) diskontní sazba, 

8) kriteriální ukazatele, 

9) citlivostní analýza, 
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10) posouzení projektu a závěrečné rozhodnutí. 

Brainstorming 

Brainstorming, neboli volně přeloţeno „myšlenková smršť“, představuje vysoce efektivní 

metodu týmového řešení problému. Je zaměřená na generování mnoţství nápadů na určené 

téma a k jejímu uplatnění se sestaví řešitelský tým, sloţený ze zhruba 4 - 12 řešitelů. Čím více 

je tým pestřejší, tím větší je naděje na úspěšnost brainstormingového sezení. Tým vede 

moderátor a jeho asistent, který zastává úlohu zapisovatele všech nápadů. 

Na začátku sezení je nejdříve přesně a jasně definovaná otázka a cíl, k němuţ je třeba se 

dopracovat. Jednotliví účastníci pak produkují co největší počet moţných řešení, jeţ se ihned 

zapisují. V rámci tohoto sezení je zakázáno být pasivní a jakkoliv kritizovat navrţené nápady. 

Efektivita této metody spočívá v tom, ţe jednotlivé nápady se stávají podnětem pro ty 

další, vše tedy funguje na asociacích a cílem je získat co nejvíce nápadů, které budou posléze 

vyhodnoceny, nejčastěji na základě porovnání jejich kladů a záporů (Vaněčková, 2008). 

SWOT analýza 

SWOT analýza (SWOT Analysis) je nástroj představující komplexní metodu 

kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek daného tématu, problému, projektu 

nebo řešení na úrovni celostátní, regionální, podnikové apod., a to ve vztahu k současnému, 

respektive budoucímu stavu. Jedná se tedy o efektivní způsob nalezení základních projektových 

záměrů. SWOT analýza všeobecně bývá nedílnou součástí všech důleţitých strategických 

dokumentů a to především z toho důvodu, ţe v sobě zahrnuje postupy technik strategické 

analýzy. 

Tato metoda umoţňuje přehledným způsobem nastínit silné a slabé stránky analyzované 

oblasti. Poté je schopna v logické návaznosti určit příleţitosti dalšího rozvoje a naopak i 

zobrazit potencionální hrozby, které se mohou objevit v případě, ţe příleţitosti nebudou 

vyuţity. Díky logickému uspořádání dat je poté umoţněno efektivně identifikovat projekty, jeţ 

by měly být realizovány, aby došlo k posílení silných stránek a vyuţití příleţitostí.  

Po následné identifikaci projektových potřeb pomocí SWOT analýzy je účelné vyuţít 

metodu logického rámce, princip partnerství a následně studie proveditelnosti. 

Základem této metody je určení a ohodnocení jednotlivých faktorů, jeţ jsou definovány 

čtyřmi proměnnými, které jsou názorně zobrazeny v tabulce č. 2.5, a to silné a slabé stránky, 
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jakoţto faktory vnitřní a příležitosti a hrozby, jakoţto vnější faktory, jejichţ původcem je 

vnější prostředí.  

Tabulka č. 2. 5: Obecná struktura SWOT analýzy 

 
Pozitiva Negativa 

In
te

rn
í S 

Strenghts 

(Silné stránky) 

W 

Weaknesses 

(Slabé stránky) 

E
x
te

rn
í 

O 

Opportunities 

(Příležitosti) 

T 

Threaths 

(Hrozby) 

Zdroj: FRANĚK, Petr, 2012; vlastní zpracování, 2013 

Silné a slabé stránky je moţno ovlivnit, ovšem příleţitosti a hrozby je moţno kontrolovat 

jen velmi obtíţně, potaţmo vůbec. Cílem efektivní strategie je vyuţití daných příleţitostí spolu 

s maximalizací silných stránek a zároveň minimalizace dopadů hrozeb za pomoci odhalení 

slabých stránek. 

Logický rámec 

Podstatou metody matice logického rámce je strom cílů, který nám za pomoci ostatních 

nástrojů vyuţitých v logickém rámci umoţní předběţné rozvedení základního projektového 

nápadu. Nedílnou součástí logického rámce je definice cílů, aktivit a výstupů projektů – 

PROČ?, CO?, JAK? (Tauer a kol., 2009). 

Logický rámec by měl být sestaven hned na začátku celého plánovacího procesu, to 

znamená před samotným vypracováním ţádosti o dotaci. Toto platí především pro neinvestiční 

projekty, kde je oproti investičním kladen větší důraz na věcně logické a chronologické 

uspořádání aktivit a činností projektu. 

Nutné je nalézt odpovědi na tři hlavní otázky: 

1) PROČ? – Definice cílů  

 Definuje širší cíl na úrovni programu, na jehoţ naplnění jednotlivý projekt nestačí, ale 

pouze přispívá k jeho naplnění. 

 Definuje konkrétní cíl, kterého má projekt dosáhnout. 

2) CO? – Definice výstupů 

 Definuje výstupy, které byly v rámci projektu nebo jeho jednotlivých částí skutečně 

zrealizovány. 
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3) JAK? – Definice klíčových aktivit 

 Definuje aktivity, kterými bude jednotlivých výstupů dosaţeno. 

 Definuje zdroje dostupné pro realizaci činností a vytvoření výstupů projektu (ESFČR, 

2011). 

Základní obecná struktura metody matice logického rámce je zobrazena v příloze č. 1. 

Sedm základních vazeb aktivity projektů 

Metodika sedmi základních vazeb představuje obecné prvky kaţdého projektu, mezi 

nimiţ je nutné zohlednit veškeré vzájemné vazby. Vztahy mezi těmito aktivitami se 

v jednotlivých projektech liší, důleţité je respektovat charakter daného projektu, ať uţ v oblasti 

měkkých či tvrdých projektů. 

 S aktivitou projektů souvisí těchto sedm základních vazeb: 

 cíle, 

 výstupy, 

 vstupy, 

 rozpočet, 

 lidské zdroje, 

 vybavení, 

 administrace. 

Velmi důleţité je u kaţdé projektové aktivity zváţit její vazby na vstupy projektu. Tyto 

vstupy jsou představovány především financemi, ale i dalšími faktory, které ovlivňují logiku 

projektu. Podrobným popisem je moţné do jisté míry ovlivnit úspěšnost projektové ţádosti 

v procesu hodnocení. 

„Při přípravě projektů do operačních programů financovaných z EU mějme na paměti, ţe 

musíme vţdy prokázat soulad s cíli programu, ze kterého chceme získat pomoc (dotaci) a 

současně prokázat provázanost deklarovaného účelu projektu s jeho jednotlivými aktivitami 

(Tauer a kol., 2009, str. 44).“ 

Rizikový management 

Rizika jsou přímo spojena s realizací projektu a představují také jednu z kapitol 

samostatné projektové ţádosti. Z toho důvodu je nezbytně nutné popsat rizika projektu, 

analyzovat je a také připojit konkrétní moţná řešení pro jejich odstranění. Poté uţ záleţí pouze 

na rozhodnutí investora, zda bude povaţovat míru rizika za únosnou či nikoliv.  
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Analýza rizik spojených s projektem nám poskytuje velmi důleţité informace. Je 

zapotřebí si uvědomit, ţe pouze finanční hledisko je nedostačující, proto by měla být v analýze 

zahrnuta i hlediska ostatní. Je logické, ţe projekt slibující vysoký výnos bude prakticky 

k ničemu v případě, ţe jej nebude moţno z důvodu příliš vysokých rizik dokončit. 

2.2.3 Projektový cyklus a realizace projektů 

Projektový cyklus označuje celý proces od promyšlení projektového záměru, přes 

nalezení vhodného zdroje financování a předloţení ţádosti k posouzení, aţ po uskutečnění a 

vyhodnocení projektu. Zjednodušeně lze tedy říci, ţe projektový cyklus představuje zrození a 

ţivot projektu. 

Rozklad projektu na základní fáze 

Ze strukturálních fondů EU je moţné za určitých podmínek získat prostředky jak na 

přípravu, tak na realizaci projektu. Následné provozní náklady ale nemusí být hrazeny vůbec, 

určitou podporu lze očekávat pouze ve výjimečných případech, jako je podnikání ţen, 

podnikání v sociálních oblastech apod. Z toho důvodu je nezbytná i detailní analýza finančních 

toků a zabezpečení finančních zdrojů ve všech fázích projektu.  

Projekt lze rozdělit do 4 základních fází: 

 přípravná fáze – zahrnuje období, kdy je projekt připravován, zpracovávání studií, 

projektových dokumentací a dobu, kdy je projekt hodnocen a rozhoduje se o jeho 

podpoření či zamítnutí, 

 realizační fáze – začíná zpravidla podpisem smlouvy nebo potvrzením o přijetí projektu 

a jedná se o období financování aktivit projektu z fondů EU (např. zahájení vývoje, nábor 

pracovníků, zahájení stavby, nákup pozemků, technologie), 

 provozní fáze – začíná po ukončení financování ze strukturálních fondů, období se 

nazývá udrţitelností projektu – u investičních projektů jde o zahájení provozu, u 

neinvestičních se pak jedná o pokračování aktivit projektu pod finanční a organizační 

záštitou příjemce, 

 poprovozní fáze – nebo také likvidace investice, představuje období začínající 

ukončením provozu investičního projektu, ve kterém však můţe předchozí fáze ještě 

ovlivňovat příjmy a výdaje investora, můţe dojít např. k ohroţení ţivotního prostředí, 

proto je důleţité věnovat této fázi pozornost (Tauer a kol., 2009). 
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Fáze projektového cyklu 

Jednotlivé konkrétní projekty jsou uskutečňovány v širším rozsahu, který je tvořen 

projektovým cyklem. Projektový cyklus tedy představuje metodu plánování a následného 

uskutečnění projektu, a to od schválení strategie aţ ke konkrétnímu plánu, jeho realizaci a 

vyhodnocení.  

Projektový cyklus je moţné rozdělit do 6 fází: 

1) programování – spočívá v analýze dané situace na národní, regionální či sektorové 

úrovni a následné určení strategie pro společnou akci EU a členského státu, 

2) identifikace – v této fázi jsou stanoveny základy projektového záměru, jeţ jsou dále 

rozpracovávány, součástí by mělo být i ověření zájmu ze strany potencionálních 

uţivatelů projektu, 

3) formulace – týká se volby vhodných variant a jejich zformulování do konkrétního 

projektového záměru, který je zhodnocen na základě jeho proveditelnosti a 

udrţitelnosti, 

4) financování – jedná se o fázi posouzení projektového záměru subjektem k tomu 

určeným (poskytovatelem dotace), na základě posouzení pak dojde k rozhodnutí o 

přidělení finančních zdrojů na realizaci projektu, 

5) implementace – následuje samotná realizace projektu, spolupráce projektového týmu 

s dalšími zapojenými subjekty, partnery, dodavateli, cílovými skupinami a 

poskytovatelem dotace, zároveň se zhotovují průběţné zprávy o realizaci projektu, 

v nich se porovnává stanovený plán s průběţnými dosaţenými výsledky, 

6) vyhodnocení – poskytovatel dotace hodnotí splnění cílů, výstupů projektu a celkové 

úspěšnosti, poznatky získané v rámci realizace jednoho projektu pak mohou poslouţit 

při realizaci dalších projektů. 

Projektový cyklus a jeho jednotlivé fáze jsou graficky znázorněny v následujícím obrázku 

č. 2.1. 
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Obrázek č. 2. 1: Fáze projektového cyklu 

 
Zdroj: VBC CZECH, 2013; vlastní zpracování, 2013 

Náplň a průběh jednotlivých fází projektového cyklu se u konkrétních projektů liší. Je 

ovšem moţné definovat tři obecně platné základní principy: 

 určení zásadních rozhodnutí a zodpovědnost za ně, 

 postupnost a kontinuita všech fází projektového cyklu, 

 zohlednění informací a poznatků z projektů jiţ realizovaných (Fardová, 2007). 

Rozčlenění projektu do jednotlivých fází umoţňuje také přehodnotit zadání, zdroje nebo 

harmonogram projektu po vyhodnocení výsledků dané fáze. Přechod z jedné fáze projektu do 

druhé pak představuje jakýsi průchod „bránou“, jeţ se otevře poté, co dojde k vyhodnocení fáze 

předchozí a k rozhodnutí o pokračování. Tento princip se řadí k základním vyuţívaným 

praktikám (Korecký, Trkovský, 2011).  
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3. Charakteristika Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko a situační analýza regionu 

V rámci vytyčených cílů regionální politiky EU pro období 2007-2013 je v České 

republice vyuţíváno celkem 26 operačních programů.  

Pod cíl Konvergence spadají v ČR všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hlavního 

města Prahy. Tento cíl je realizován prostřednictvím osmi tematických operačních 

programů (TOP) a sedmi regionálních operačních programů (ROP). Souhrn všech 

operačních programů spadajících pod cíl Konvergence je zobrazen v následující tabulce č. 3.1. 

Tabulka č. 3. 1: Přehled operačních programů pro cíl Konvergence 

Regionální operační programy Tematické operační programy 

ROP NUTS II Jihovýchod OP Doprava 

ROP NUTS II Jihozápad OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

ROP NUTS II Moravskoslezsko OP Podnikání a inovace 

ROP NUTS II Severovýchod OP Technická pomoc 

ROP NUTS II Severozápad OP Výzkum a vývoj pro inovace 

ROP NUTS II Střední Čechy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ROP NUTS II Střední Morava OP Ţivotní prostředí 

- Integrovaný operační program 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY, 2007; vlastní zpracování, 2013 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zahrnuje regiony, jejichţ 

podpora nespadá do cíle Konvergence. V ČR zde patří Hlavní město Praha se dvěma 

operačními programy, a to OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 

Posláním cíle Evropská územní spolupráce je podpora přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce mezi regiony. V ČR bylo v rámci tohoto cíle vytvořeno devět 

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, OP Nadnárodní spolupráce a dva Síťové operační programy – ESPON 2013 a 

INTERACT II (Strukturální fondy, 2007). 
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3.1 Specifikace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko představuje program vymezený 

pro region soudrţnosti Moravskoslezsko, který je zcela totoţný s územím, na němţ se nachází 

Moravskoslezský kraj. Posláním ROP NUTS II Moravskoslezsko je napomáhat ke zlepšování 

podmínek ţivota ve městech a venkovských oblastech regionu, ke zlepšení dopravní 

dostupnosti a větší propojenosti regionu, dále se orientuje na projekty rozvíjející infrastrukturu 

i sluţby cestovního ruchu v regionu a také na pomoc podnikatelům v rámci jejich činnosti. 

ROP Moravskoslezsko byl schválen dne 3. 12. 2007 Evropskou komisí, je financován 

pomocí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho řídícím orgánem je 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko (RR). 

3.1.1 Strategické oblasti a cíle Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Region soudrţnosti Moravskoslezsko představuje oblast se značně rozvojovým 

potenciálem, ovšem potýká se také s mnoha závaţnými problémy, jeţ jsou důsledkem 

minulého rozvoje, orientovaného na těţký průmysl. V rámci restrukturalizace je nutné zabývat 

se řešením velkého mnoţství náročných úkolů. Strategické zaměření těchto úkolů definuje 

globální cíl ROP regionu soudrţnosti Moravskoslezsko. Globální cíl podporuje dosaţení 

vytyčených záměrů regionu a navazuje na globální a strategické cíle a priority Národního 

rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce pro období 2007-2013. 

Dle Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko představuje globální cíl ROP 

Moravskoslezsko „Urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším 

vyuţitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude dosaţeno zejména zvyšováním kvality ţivota 

obyvatel a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i 

volný čas, zejména modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem dalších atributů 

spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu bude posilována 

vytvářením příhodných podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského 

kraje.“ 
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Specifické cíle ROP Moravskoslezsko 

Globální cíl je naplňován prostřednictvím pěti specifických cílů, které odráţí věcnou 

náplň prioritních os ROP MSK. Jedná se o těchto pět cílů: 

 zkvalitnění dopravní infrastruktury, krizového řízení a zlepšení dopravní 

dostupnosti v regionu s ohledem na ţivotní prostředí, 

 zvýšení prosperity ekonomiky a kvality ţivota v regionu, sníţení míry 

nezaměstnanosti v regionu, 

 zkvalitnění městských prostředí i jejich občanské infrastruktury, 

 podpora komplexního rozvoje venkova při zachování základních funkcí 

venkovského prostoru v regionu, 

 vytvoření institucionálních, administrativních a technických podmínek pro 

realizaci ROP MSK. 

Strategie regionu Moravskoslezsko 

Pro vypracování strategie regionu jsou vyuţívány dostupné krajské strategické 

dokumenty. Výchozí je programový dokument Cesta vpřed
15

, který představuje základní 

dlouhodobou strategickou vizi kraje. Tato vize je pak specifikována Programem rozvoje 

Moravskoslezského kraje
16

 pro období let 2006-2008. 

Strategie regionu vychází z obou výše zmíněných dokumentů kraje, dále ze sociálně-

ekonomické analýzy kraje
17

, s ní spojené SWOT analýzy a také z regionálních sektorových 

strategických dokumentů. Strategie samotná pak zahrnuje několik strategických oblastí, které 

budou dále blíţe popsány a jsou zobrazeny v následující tabulce č. 3.2 spolu s moţnostmi jejich 

financování prostřednictvím operačních programů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Programový dokument stanovuje v rámci střednědobého horizontu do roku 2015 vizi, ţe se Moravskoslezský 

kraj stane atraktivním místem pro ţivot, práci i volný čas, bude ţivým, soběstačným a ctiţádostivým krajem 

s dynamickou ekonomikou, zdravým ţivotním stylem a svébytnou kulturou. Dokument schválila dne 7. května 

2005 Rada Moravskoslezského kraje. 
16

 Tento program definuje 5 prioritních rozvojových oblastí, mezi něţ patří: konkurenceschopné podnikání, 

úspěšní lidé, dynamická společnost, efektivní infrastruktura a vzkvétající území. Program schválilo dne 4. května 

2006 zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. 
17

 Tato analýza zahrnuje popis současné situace v kraji a také hlavních problému, s nimiţ se kraj potýká. 
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Tabulka č. 3. 2: Přehled strategických oblastí ROP MSK a možnosti jejich financování 

Strategické oblasti ROP Moravskoslezsko Možnost financování prostřednictvím OP 

Ekonomika OPPI, OPLZZ, OPVK, OPVaVI 

Lidské zdroje a vzdělání OPVK, OPVaVI, OPZZ, OPPI, ROP 

Zdravotnictví a sociální péče OPLZZ, IOP, ROP,  

Doprava OPD, ROP 

Technická infrastruktura OPŢP, OPPI 

Cestovní ruch ROP, IOP 

Životní prostředí OPŢP, OPPI 

Rozvoj měst a venkova ROP, IOP 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2007;  

vlastní zpracování, 2013 

Ekonomika 

Od roku 2000 je ekonomický růst regionu podporován úspěšnou privatizací velkých 

průmyslových podniků, jakoţ i příchodem nových investorů po vstupu ČR do Evropské unie. 

Podstatné je vytvářet vhodné prostředí pro příchod nových investorů a také vytvářet 

podmínky pro vznik a rozvoj malého a středního podnikání. 

Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko v rámci ČR není zcela uspokojivá. 

Z toho důvodu je důleţité růst konkurenceschopnosti ekonomiky podporovat. Přechod od 

průmyslové výroby ke znalostní ekonomice je v rámci regionu přirozeným jevem. Smyslem 

budoucích aktivit je významně podpořit produkci firem vyuţívajících hi-technologií, inovační 

procesy a také vyuţití výzkumu a vývoje jakoţto důleţitého zdroje inovací. Zásadní je zřízení 

regionálního inovačního systému, který musí být schopen převádět potřeby firem na vývojovou 

základnu v regionu a poţadavky veřejné správy do firemních inovačních procesů.  

Podstatná je také finanční rovina, vyvstává nutnost zřídit revolvingový finanční fond 

slouţící k financování produktů, které na trhu chybí
18

. Dalším důleţitým bodem je přilákat 

mimoregionální (i zahraniční) subjekty, které by zakládaly firmy v regionu, coţ ovšem souvisí 

s atraktivitou regionu, s  nabídkou příleţitostí pro realizaci výzkumně vývojových aktivit. 

V neposlední řadě je nezbytné posilovat růst a zvyšovat kvalitu podnikatelského prostředí.  

 

                                                 
18

 Např. pre-seed capital, seed capital – jedná se o prvotní investice do samotné myšlenky, předpokladů projektu. 

Takovýto kapitál je velmi těţko dostupný, investoři se obstarávají hůře neţ u projektů uţ běţících a fungujících. 
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Lidské zdroje a vzdělávání 

V rámci vzdělávání je podstatné zajistit odpovídající materiální a technické zázemí. 

Nástrojem, který povede ke kvalitativní změně ve výuce a v přístupu ke studentům je 

především školská reforma, jeţ zavádí do vzdělávací soustavy rámcové a školní vzdělávací 

programy. 

V rámci ČR je Moravskoslezský kraj oblastí s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 

Tento problém souvisí s restrukturalizací průmyslu a je zapotřebí zavést řadu opatření v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti. Důleţitým faktorem je schopnost posilovat adaptabilitu 

pracovních sil, překonat problém s nedostatečnou motivací lidí získávat nové vědomosti a 

dovednosti. Stěţejní je existence nástrojů, které napomáhají v získání budoucího zaměstnání. 

Jedná se zejména o vytvoření vhodných vzdělávacích programů, a to jak ve firmách, tak ve 

školách či rekvalifikačních kurzech. 

Významným opatřením je také snaha o navýšení počtu absolventů technických oborů, 

mladých výzkumných a vývojových pracovníků. Těchto cílů lze dosáhnout především 

prostřednictvím výstavby nových univerzitních kapacit, vytvořením finančního rámce na 

podporu mladých výzkumných pracovníků a také snaha přilákat renomované vědecké kapacity 

do regionu. 

Zdravotnictví a sociální péče 

V oblasti zdravotnictví je kladen důraz na zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity 

poskytované zdravotní péče. Strategie je zaměřena na zlepšení vybavenosti zdravotnických 

zařízení kvalitní technikou, vyuţívání informačních technologií a na podporu špičkových 

lékařských pracovišť.  

Strategie v sociální oblasti je zaměřena na rozvoj sociálních sluţeb tak, aby byla posílena 

sociální soudrţnost regionu. Velkým problémem, a to nejen v Moravskoslezském kraji, je 

stárnutí populace. Je proto zapotřebí reagovat na předpokládaný vývoj v této oblasti, ale 

zároveň se zaměřit na rozvoj terénních sluţeb a podporovat integraci znevýhodněných 

sociálních skupin. Další oblastí, kterou je potřeba se zabývat, jsou etnické menšiny. 

V Moravskoslezském kraji se jedná především o romskou menšinu, u níţ je znatelně horší 

sociální situace způsobená především odlišným způsobem ţivota v oddělených lokalitách 

s velmi nízkým standardem bydlení, nízkou úrovní vzdělanosti, vysokou mírou 

nezaměstnanosti, zvýšeným výskytem kriminality a podobně. 
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Doprava 

Strategie v oblasti dopravy je zaměřena na modernizaci a výstavbu dopravní 

infrastruktury a to v rámci napojení regionu jak s vnitrozemím, tak i se zahraničím. Mezi hlavní 

úkoly se řadí dokončení výstavby dálnice D7 a také rekonstrukce ţelezničních tratí, jako i 

silničních regionálních komunikací s nedostatečným technickým stavem. Dalším významným 

úkolem je podpora rozvoje jak osobní, tak i nákladní dopravy na mezinárodním letišti Leoše 

Janáčka v Ostravě. Letiště představuje významnou bránu do regionu, z toho důvodu je cílem 

rozvoj podnikatelských aktivit v okolí letiště. 

Technická infrastruktura 

Mezi hlavní cíle této strategie patří vyuţití potenciálu energetických úspor ve výrobních, 

distribučních a spotřebitelských systémech, vyšší orientace na výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů, vyšší efektivita v rozvodech pitné vody a také zvýšení přenosových kapacit 

distribučních sítí. Cílů je dosahováno například sníţením podílu fosilních paliv a zvýšením 

efektivnosti výroby u energetických zdrojů nebo také sniţováním energetické náročnosti 

průmyslové výroby.  

Cestovní ruch 

Cestovní ruch je důleţitým faktorem pro kaţdý stát, region i město. V rámci strategie 

regionu Moravskoslezsko je v této oblasti stěţejní podpora šesti základních skupin, a to:  

1) poznávání (kultura, zvyky a tradice, folklor, průmyslové dědictví apod.), 

2) lázně a wellness, 

3) sport a aktivní dovolená, 

4) zábava, 

5) venkovská, agro a ekoagro turistika, 

6) profesní turismus. 

Klíčové cílové skupiny představují rodiny s dětmi, senioři, mládeţ a školní skupiny, 

firemní klienti, aktivní i rekreační sportovci a také všichni zájemci o zábavu. Z pohledu 

jednotlivých států jsou cílovými skupinami především tuzemští turisté, dále sousední státy, 

členské státy Unie a také turisté z Ruska či Ukrajiny. 

Životní prostředí 

V oblasti ţivotního prostředí je všeobecně známo, ţe region Moravskoslezsko patří mezi 

nejvíce zatíţené oblasti ČR, především co se znečištění ovzduší týká. Hlavním cílem intervencí 
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zaměřených na ochranu ovzduší v regionu je proto sníţení produkce emisí, s čímţ souvisí 

také sniţování objemu spalování fosilních paliv. 

Sniţování negativních dopadů dopravy je uskutečňováno pomocí opatření zaměřených na 

zlepšení kvality regionální a místní silniční sítě, ale také prostřednictvím větší podpory 

ţelezniční dopravy, integrace osobní dopravy a výstavby logistických terminálů, které umoţní 

převedení nákladní dopravy na ekologičtější ţelezniční dopravu. V neposlední řadě je také 

podporováno vyuţívání alternativních zdrojů energie (v případě domácností). 

Rozvoj měst a venkova 

V rámci této oblasti je sledováno naplňování tří strategických cílů, a to: 

1) regenerace prostředí ve městech (historická centra, sídliště, deprivované části měst), 

2) zlepšení podmínek ţivota obyvatel měst, 

3) komplexní řešení dopravy ve městech. 

Mezi významné činnosti patří například rozšiřování kulturních zařízení, volnočasových 

aktivit, rozvoj sluţeb spjatých s měnící se demografickou strukturou regionu, ale také aktivity 

zaměřené na zlepšení situace v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst (např. 

zvýšení bezpečnosti). Opomíjena nesmí být ani modernizace dopravní infrastruktury, se 

zaměřením na zkvalitnění sluţeb městské hromadné dopravy, a také údrţba kulturní krajiny. 

Neméně důleţitá je podpora podnikání ve venkovských oblastech a zvýšení atraktivity venkova 

(Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, 2007). 

3.1.2 Prioritní osy a oblasti podpory Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko 

Pro období 2007-2013 je pro ROP MSK vyčleněno celkem 716,09 mil. EUR
19

, coţ 

představuje přibliţně 2,68 % veškerých prostředků z  fondů EU přidělených České 

republice. Financování ROP MSK je také navýšeno z českých veřejných zdrojů, které 

představují částku ve výši 126,37 mil. EUR. Jednotlivé regiony soudrţnosti si stanovují své 

vlastní strategie a prioritní osy, jeţ jsou dále konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory 

(popřípadě i podoblastí podpory). Ty pak specifikují, k jakému účelu mohou být vyuţity 

přidělené prostředky z evropských fondů. Kaţdá prioritní osa je naplňována 

prostřednictvím oblastí podpory. Výčet prioritních os a oblastí podpory ROP 

Moravskoslezsko je zobrazen v příloze č. 2. 

                                                 
19

 V cenách roku 2007. 
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ROP Moravskoslezsko obsahuje pět prioritních os, jejichţ přehled je zobrazen 

v následující tabulce č. 3.3. 

Tabulka č. 3. 3: Prioritní osy ROP MSK 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy 

Prioritní osa 1 
Regionální infrastruktura a 

dostupnost 

Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu 

Prioritní osa 3 Rozvoj měst 

Prioritní osa 4 Rozvoj venkova 

Prioritní osa 5 Technická pomoc 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2007;  

vlastní zpracování, 2013 

Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 

Na financování prioritní osy 1 byl z fondů EU vyčleněn největší objem prostředků, a to 

celkem 289,3 mil. EUR, coţ představuje 40,4 % zdrojů ROP MSK. 

Cílem této osy je zkvalitnění dopravní infrastruktury, infrastruktury krizového řízení a 

zlepšení dopravní obsluţnosti v regionu s ohledem na ţivotní prostředí. 

Prioritní osa 1 se dále člení na 4 oblasti podpory, a to: 

 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 

 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, 

 1.3 Rozvoj dopravní obsluţnosti, 

 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému. 

Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu 

Druhý největší objem prostředků z fondů EU byl určen na financování prioritní osy 2. 

Jedná se o 182,2 mil. EUR, coţ představuje 25,45 % všech prostředků ROP MSK. 

Cílem druhé prioritní osy je zvýšení prosperity ekonomiky a kvality ţivota v regionu a 

sníţení míry nezaměstnanosti v regionu. 

Prioritní osa 2 obsahuje čtyři oblasti podpory, a to: 

 2.1 Infrastruktura veřejných sluţeb, 

 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, 

 2.3 Podpora vyuţívání brownfields, 
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 2.4 Marketing regionu. 

Prioritní osa 3 - Rozvoj měst 

Financování prioritní osy 3 probíhalo pomocí 170,1 mil. EUR přidělených z fondů EU, 

coţ představuje 23,75 % z ROP MSK. 

Cílem třetí prioritní osy je všestranné zkvalitnění městských prostředí i jejich občanské 

infrastruktury a to v souladu s potřebami jejich udrţitelného rozvoje. 

Prioritní osa 3 má dvě oblasti podpory, a to: 

 3.1 Rozvojové póly regionu, 

 3.2 Subregionální centra. 

Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova 

Na financování prioritní osy 4 bylo z fondů EU vyčleněno celkem 50,1 mil. EUR, tj. 7 % 

všech prostředků ROP MSK. 

Cílem čtvrté prioritní osy je podpora komplexního rozvoje venkova při zachování 

základních funkcí venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i 

investory. 

Prioritní osa 4 má pouze jednu oblast podpory, a to: 

 4.1 Rozvoj venkova. 

Prioritní osa 5 - Technická pomoc 

Nejmenší podíl vynaloţených prostředků připadá na financování prioritní osy 5, kdy bylo 

vynaloţeno 24,3 mil. EUR, coţ je 3,4 % podíl z ROP MSK. 

Cílem páté prioritní osy je vytvoření institucionálních, administrativních a technických 

podmínek pro realizaci ROP MSK a navýšení absorpční kapacity regionu. 

Prioritní osa 5 se skládá ze dvou oblastí podpory, a to: 

 5.1 Implementace operačního programu, 

 5.2 Podpora absorpční kapacity. 
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3.1.3 Implementační zajištění realizace Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko 

Hlavními aktéry implementačních procesů ROP Moravskoslezsko je následujících šest 

subjektů: 

Řídící orgán ROP MSK 

Řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko. Regionální rada je zodpovědná za správu finančních prostředků z evropských 

strukturálních fondů i z českých veřejných zdrojů. Jejím úkolem je směřovat tyto zdroje 

prostřednictvím dotací na rozvojové investiční projekty k jednotlivým příjemcům takovým 

způsobem, aby z nich měl co největší prospěch jak region, tak jeho obyvatelé. RR odpovídá 

také za zavedení a udrţování řídícího a kontrolního systému a to v souladu s poţadavky 

Komise, souvisejících předpisů ES a národní legislativy. Dle zákona jsou definovány orgány 

RR, mezi které patří výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a úřad Regionální rady.  

 Výbor Regionální rady – skládá se z 15 členů volených z členů zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje. Výbor jedná a rozhoduje o aktivitách spojených 

s řízením a realizací ROP MSK. Schvaluje organizační strukturu, počet 

zaměstnanců i rozpočet Regionální rady, dále schvaluje výběr projektů, výroční a 

závěrečné zprávy apod. 

 Předseda Regionální rady – představuje statutární orgán RR, zastupuje ji 

navenek a ze své činnosti je odpovědný Výboru. Mezi jeho činnosti se řadí 

svolávání a řízení zasedání Výboru. V případě nepřítomnosti je zastoupen 

místopředsedou RR. V listopadu roku 2012 byl Výborem na post předsedy RR 

zvolen hejtman Moravskoslezského kraje. 

 Úřad Regionální rady – představuje výkonný orgán RR. Zajišťuje veškeré 

aktivity spojené s funkcí řídícího orgánu ROP MSK (s výjimkou záleţitostí 

spadajících do kompetencí Výboru). V čele Úřadu stojí ředitel, který je podřízen 

předsedovi RR. Mezi jeho kompetence patří jmenování a odvolávání Výboru na 

návrh předsedy, vůči zaměstnancům RR vystupuje jako statutární orgán 

zaměstnavatele, je nadřízeným všech zaměstnanců RR a dohlíţí na jejich činnost 

(Dobrá rada, 2007). 

Podrobné organizační schéma Úřadu Regionální rady je zobrazeno v příloze č. 3. 
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Finanční útvar 

Finanční útvar úřadu RR představuje orgán plnící platební funkci. Obstarává zpracování 

souhrnných ţádostí o provedení platby a následně zajišťuje provádění plateb z rozpočtu RR na 

účet příjemce pomoci s odpovídajícím podílem národních prostředků a prostředků z rozpočtu 

EU. Mimo jiné provádí také kontrolu čerpání zdrojů. 

Platební a certifikační orgán 

Funkci platebního a certifikačního orgánu zastává Ministerstvo financí ČR (MF), 

konkrétně odbor Národní fond. Jedná se o ústřední orgán státní správy, který je zodpovědný za 

celkovou správu finančních prostředků poskytnutých České republice z unijního rozpočtu.  

Auditní orgán 

Tento orgán je rovněţ zastupován Ministerstvem financí, konkrétně odborem Centrální 

harmonizační jednotky pro finanční kontrolu. Jedná se o orgán nezávislý na Řídícím orgánu, 

Platebním a certifikačním orgánu a zprostředkujících subjektech. Úkolem auditního orgánu je 

zabezpečovat uskutečňování auditů za účelem ověření, zda řídící a kontrolní systém funguje 

účinně. Účinný a fungující systém kontroly je významný s ohledem na vytvoření takových 

podmínek a bariér, které zabrání vzniku nedostatků, respektive v případě jejich vzniku umoţní 

co nejrychlejší nápravu. 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor je zřízen členským státem po dohodě s řídícím orgánem operačního 

programu. Má na starosti zajištění kvality provádění operačního programu. Mezi jeho činnosti 

patří schvalování kritérií pro výběr projektů, hodnocení pokroku v rámci dosahování cílů 

programu i prioritních os a také návrhy změn vedoucích k účinnějšímu dosaţení cílu nebo 

změn vedoucích ke zlepšení řízení programu. 

Národní orgán pro koordinaci 

Tento orgán spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), mezi jeho kompetence se 

řadí koordinace a metodická podpora v rámci implementačních procesů operačních programů, 

které jsou financovány prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti (Regionální 

rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, 2007). 
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3.2 Situační analýza regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 

Jak uţ bylo řečeno dříve, region soudrţnosti NUTS II Moravskoslezsko představuje 

oblast územně totoţnou s Moravskoslezským krajem. Zároveň se také jedná o statistickou 

jednotku NUTS III. Přehled o regionech soudrţnosti a krajích na území České republiky lze 

vidět v příloze č. 4. 

Region se nachází na pomezí severní Moravy a Slezska a jedná se o nejvýchodněji 

poloţený kraj České republiky. Metropolí kraje je Statutární město Ostrava. 

Z nadregionálního pohledu se kraj nachází téměř ve středu evropského prostoru, na hranici tří 

států, coţ je velmi výhodná pozice. Na severu a východě území hraničí s polskými 

vojvodstvími (Slezským a Opolským) a na jihovýchodě hraničí s Ţilinským krajem na 

Slovensku. Z vnitrostátního pohledu sousedí Moravskoslezský kraj s krajem Olomouckým a na 

jihu také s krajem Zlínským.  

3.2.1 Všeobecná charakteristika regionu 

Oblast Moravskoslezského kraje byla osídlována jiţ od 12. století, kdy docházelo 

k obydlování oblastí leţících v niţších polohách, podél řek a v blízkosti důleţitých cest. 

Osidlování zahájili Přemyslovci na Opavsku, zbylé oblasti byly obydleny německými 

osadníky. V tomto období začaly také vznikat stráţní hrady a zárodky měst. V 16. a 17. století 

docházelo k osidlování horských oblastí Valašskými pastýřskými kmeny. Od 17. století se 

utvářely dnešní podoby měst a v okrajových oblastech pak na přelomu 18. a 19. století 

probíhala industrializace. Významným milníkem určujícím orientaci regionu, byla především 

druhá polovina 18. století, kdy započala těţba uhlí v Landeku v Petřkovicích. 

Historický vývoj také významně přispěl ke kulturnímu dědictví regionu. Mezi jedny 

z nejstarších pamětihodností patří zejména hrady nebo zříceniny hradů Hukvaldy, Starý Jičín, 

Sovinec, Slezkoostravský hrad. Specifickou kulturu vytvořila také Valašská kolonizace, 

především v oblasti Beskyd. Taktéţ období industrializace zanechalo řadu technických 

památek, které jsou zajímavým lákadlem pro turisty. 

Moravskoslezský kraj vznikl spolu s ostatními 13 kraji České republiky dne 1. ledna 

2001. Rozkládá se na území o rozloze 5 427 km
2
, coţ představuje necelých 7 % z celkové 

rozlohy ČR a řadí tak Moravskoslezský kraj na 6. místo v rámci ČR. Kraj se skládá z 6 

okresů – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město, které jsou 
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zobrazeny na obrázku č. 3.1 – a dělí se na 22 obcí s rozšířenou působností.  Celkem se v kraji 

nachází 300 obcí, z toho 5 statutárních měst
20

, 35 měst a 3 městyse
21

.  

Obrázek č. 3. 1: Okresy Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SERVIS, 2012  

Vzhledem k příhraničnímu charakteru má kraj velký potenciál v rámci efektivní 

spolupráce ve výrobní sféře, rozvoji infrastruktury, v kulturně-vzdělávacích aktivitách a 

činnostech zaměřených na ochranu ţivotního prostředí a především v oblasti turistického ruchu. 

V souvislosti s těmito moţnostmi se na území Moravskoslezska nacházejí také 4 euroregiony 

– Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko. 

Moravskoslezský kraj je zajisté velmi zajímavou oblastí pro milovníky přírody a sportu. 

Území regionu je lemováno četnými pohořími na západě, východě a z části na jihu a pyšní se 

velmi vyhledávanými a navštěvovanými oblastmi jak pro zimní sporty, tak pro pěší turistiku 

v jarních a letních měsících. Nejvyšší horou regionu je Praděd, leţící v Hrubých Jesenících. 

Dalším známým pohořím jsou Moravskoslezské Beskydy, s nejvyšším bodem Lysou horou. 

Kromě pohoří se na území regionu nachází také níţiny, jimiţ protékají nejvýznamnější řeky 

Odra, Opava, Ostravice, Olše a další.  

V oblasti kultury je kraj bohatý na velké mnoţství muzeí, mezi nejvýznamnější patří 

například Slezské zemské muzeum v Opavě, které je nejstarším muzeem v České republice. 

Dále kraj disponuje mnoha divadly, galeriemi, také velkým mnoţstvím turistických atrakcí, 

                                                 
20

 Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava. 
21

 Jedná se o obce větší neţ ves, ale menší neţ město. V Moravskoslezském kraji se jedná o Suchdol nad Odrou, 

Spálov a Litultovice. 
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mezi něţ lze zařadit například Areál Miniuni – svět miniatur v Ostrava, Dinopark u Karviné, 

Výstaviště Černá louka v Ostravě a mnoho dalších. Region je také znám svými významnými 

kulturními akcemi, mezi ty nejznámější zajisté patří Dny NATO v Ostravě, hudební festival 

Colours of Ostrava, stejně jako Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy a Janáčkův 

Máj, jeden z nejstarších kulturních festivalů v ČR Bezručova Opava, nelze opomenout ani 

Kravařský odpust, coţ je největší pouť na Moravě a pro milovníky sportu je kaţdoroční 

atletický mítink Zlatá tretra nepostradatelnou událostí (Moravskoslezský kraj, 2010). 

3.2.2 Demografie 

Co se týče počtu obyvatel, Moravskoslezský kraj představoval v minulých letech 

nejlidnatější kraj České republiky. Ovšem v posledních letech dochází k úbytku populace
22

. 

Vývoj počtu obyvatel v kraji je znázorněn v grafu č. 3.1. Aktuálně, k 31. 12. 2012, má 

Moravskoslezský kraj 1 226 602 obyvatel, coţ jej řadí na 3. místo v rámci ČR, za Hlavní 

město Prahu a Středočeský kraj. Největší město Ostrava má zároveň nejvíce obyvatel. Dalšími 

významnými sídelními městy jsou Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. Naopak nejméně 

obyvatel má město Bruntál. 

Graf č. 3. 1: Vývoj počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech 2000-2012 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 

 

 

                                                 
22

 Na úbytku populace má vliv především sniţující se porodnost, ale také migrační vlivy. 
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V rámci Moravskoslezského kraje ţije většina obyvatel (cca 60 %) ve městech 

s populací nad 20 tis. obyvatel, coţ je v rámci ČR výjimečný jev. V následujícím grafu č. 3.2 

je názorně zobrazeno osídlení obcí dle počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, ţe se na území 

Moravskoslezského kraje nachází celkem pouze 300 obcí, vyznačuje se kraj také velmi 

vysokou hustotou zalidnění, která dosahuje hodnoty 227 obyvatel/km
2
. V porovnání 

s průměrem za Českou republiku, který odpovídá hodnotě 133 obyvatel/km
2
 je významný 

rozdíl velmi patrný. 

Graf č. 3. 2: Podíl obyvatelstva v obcích MSK v procentech za rok 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 

 

Nejen v rámci regionu, ale v rámci celé České republiky, jakoţ i ostatních států, dochází 

v posledních letech ke stárnutí populace, které je způsobeno jednak nízkou porodností a jednak 

větším počtem občanů v důchodovém věku. Následující tabulka č. 3.4 zobrazuje vývoj 

průměrného věku u muţů, ţen a celkem v Moravskoslezském kraji od roku 2002 do roku 2012. 

Pro srovnání s hodnotami za Českou republiku průměrný věk  k 31. 12. 2012 představuje 39,8 

let u muţů, 42,7 let u ţen a 41,3 let celkem. V tabulce můţeme vidět, ţe od roku 2002 postupně 

dochází ke zvyšování průměrného věku, a to jak u muţů, tak i u ţen a tudíţ i v celkovém 

průměru pro všechny obyvatele. Ve srovnání s průměrem za Českou republiku pak lze říci, ţe 

hodnoty jsou téměř totoţné. V příloze č. 5 je zobrazena také věková struktura 

Moravskoslezského kraje za období od roku 2002 do roku 2011, ze které je patrné, ţe dochází 

ke sniţování podílu sloţky obyvatelstva ve věku od 0-14 let a zvyšuje se podíl obyvatel ve 

věku 65+. Zároveň klesá skupina obyvatelstva v produktivním věku. 

2%

24%

14%60%

Podíl obyvatelstva v obcích kraje

Obce do 499 obyv.

Obce s 500 - 4 999 obyv.

Obce s 5 000 - 19 999 obyv.

Obce nad 20 000 obyv.
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Tabulka č. 3. 4: Průměrný věk obyvatel Moravskoslezského kraje v letech 2002-2012 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrný 

věk mužů 
36,9 37,2 37,5 37,8 38,1 38,3 38,6 38,8 39,0 39,3 39,6 

Průměrný 

věk žen 
40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,4 41,7 41,9 42,2 42,5 42,7 

Průměrný 

věk celkem 
38,5 38,8 39,1 39,4 39,7 39,9 40,2 40,4 40,6 40,9 41,2 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 

Moravskoslezský kraj je značně multietnickým krajem, přičemţ nejvýznamnější etnickou 

skupinu představují Romové. V rámci České republiky ţije v Moravskoslezském kraji nejvíce 

Romů, zhruba 25-30 % všech příslušníků romské etnické skupiny ţijících v České republice. 

Problém ovšem nastává v souvislosti s určením přesného počtu příslušníků této etnické 

skupiny, jelikoţ mnoho Romů nemá potřebu deklarovat svou příslušnost při sčítání lidu i 

přesto, ţe udrţují romskou kulturu, tradice i jazyk. V rámci posledního sčítání lidů, domů a 

bytů v roce 2011 se v rámci Moravskoslezského kraje přihlásilo k romské národnosti pouze   

0,2 % obyvatel (Moravskoslezský kraj, 2011). V oblasti národnostních menšin patří 

v Moravskoslezském kraji mezi nejvýznamnější menšiny slovenská a polská.  

3.2.3 Ekonomicko-sociální prostředí 

Uţ od 19. století se kraj řadil mezi nejvýznamnější průmyslové regiony ve střední 

Evropě. Avšak zaměření hospodářské činnosti dnes přináší velké problémy spojené 

s restrukturalizací regionu, které jsou samozřejmě spojené s výskytem sociálních problémů 

týkajících se především rostoucí nezaměstnanosti. Nezaměstnanost se prudce zvyšovala 

v letech 1997-2000 a nadále rostla aţ do roku 2003. V následujícím grafu č. 3.3 lze vidět, ţe 

v roce 2003 dosahovala míra registrované nezaměstnanosti téměř 17 %. Od roku 2004 sice 

nezaměstnanost začala klesat, ovšem počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech 

práce v Moravskoslezském kraji představoval ke konci roku 2005 téměř čtvrtinu všech 

nezaměstnaných v ČR. Nezaměstnanost dále klesala aţ do roku 2008, kdy byla hodnota uţ 

příznivější, ovšem dopady krize se nevyhnuly ani Moravskoslezskému regionu a v roce 2009 

došlo opět k nárůstu. V posledních letech je situace nestabilní. Dle ČSÚ nejnovější data k 31. 3. 

2013 představují registrovanou míru nezaměstnanosti ve výši 10,01 %. Významný problém 

v regionu představuje dlouhodobá nezaměstnanost, více neţ polovina uchazečů je 

nezaměstnaná rok a více, přičemţ tento podíl neustále roste. Nejvyšší nezaměstnanost je 

dlouhodobě na Karvinsku a Bruntálsku. 
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Graf č. 3. 3: Míra registrované nezaměstnanosti v MSK v letech 2002-2012 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013  

 

Nezbytná restrukturalizace z převaţujících oborů těţkého průmyslu na efektivnější 

činnosti s vyšší přidanou hodnotou s sebou přináší několik problémů. Mezi ně patří například 

nedostatek finančních zdrojů a podpory pro sluţby rozvíjející inovační aktivity a přenos nových 

pokrokových technologií. Je nezbytné podporovat nově vznikající firmy prostřednictvím sluţeb 

podnikatelských inkubátorů a technologických parků, s ohledem na fakt, ţe potenciál 

technických škol a pracovníků technických oborů řadí region mezi nejlepší v ČR.  

Z hlediska hospodářství je Moravskoslezský kraj významným regionem ČR. 

V následující tabulce č. 3.5 je znázorněn vývoj HDP na obyvatele v korunách i procentech 

v rozmezí let 2003-2011. Jiţ od roku 2000 docházelo k růstu ekonomiky regionu, coţ se 

projevilo nárůstem HDP, přičemţ se kraj vyznačuje vysokou dynamikou růstu. Významný je 

také podíl krajského HDP na celkové výši HDP České republiky, v průměru se kraj podílí 

zhruba 10 %, oproti roku 2009 nastalo v dalších letech ke zvýšení, za kterým stojí především 

růst odvětví výroby motorových vozidel a také růst HDP v odvětví výroby základních kovů, 

hutního zpracování kovů a slévárenství. Ve vztahu k průměru ČR dosahuje Moravskoslezský 

kraj nižší ekonomické výkonnosti, neţ je tomu u České republiky. Průměrná hodnota HDP na 

obyvatele je v ČR ovšem výrazně ovlivněna Hlavním městem Prahou, která dosahuje hodnot 

přes 210 % HDP/ob. 
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Tabulka č. 3. 5: Vývoj HDP/obyvatele MSK a podíl na HDP ČR v letech 2003-2011 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP na 

obyvatele v Kč 
195 867 222 042 237 244 270 360 286 580 297 926 281 634 304 384 318 155 

HDP na 

obyvatele v % 
77,5 81,5 84,7 83,4 83,8 84,2 82,2 84,3 86,9 

Podíl na HDP 

ČR v % 
9,6 10,0 10,0 10,5 10,1 10,1 9,7 10,0 10,2 

Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 

3.2.4 Přírodní prostředí 

V oblasti přírodního prostředí dochází jiţ od počátku 90. let v Moravskoslezském kraji k 

podstatnému zlepšení stavu, a to především díky poklesu průmyslové výroby, vyuţívání 

šetrnějších technologií a značným investicím v oblasti ekologických opatření. Bez ohledu na 

tuto skutečnost však patří území regionu stále mezi nejzatíženější oblasti v České republice. 

V minulosti došlo ke znečištění všech sloţek ţivotního prostředí, ovšem nejzávaţnějším 

problémem je převládající znečišťování ovzduší. Mezi další vysoce závaţné problémy patří 

kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a 

znečištění povrchových vod a ovzduší. Nejzávaţnější dopady jsou koncentrovány ve střední a 

severovýchodní části regionu
23

. 

V následujícím grafu č. 3.4 je zobrazen vývoj v oblasti výskytu měrných emisí hlavních 

znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji v letech 2000-2010.  

Graf č. 3. 4: Výskyt měrných emisí hlavních znečišťujících látek v letech 2000-2010 

 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 
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V souvislosti s odpady produkuje region nejvíce odpadu na obyvatele v porovnání 

s ostatními regiony ČR, stejné prvenství zaujímá také v produkci nebezpečných odpadů. 

Struktura produkce průmyslových odpadů odpovídá průmyslové výrobě regionu, kde převládá 

výroba ţeleza a oceli, elektrické a tepelné energie. 

Statistiky ČSÚ o vyuţití půdy v kraji pro rok 2011 ukazují, ţe z celkové rozlohy 

Moravskoslezského kraje (542 705 ha) zabírá zemědělská půda 274 957 ha, coţ je více než 

polovina území kraje. Lesní pozemky pak představují plochu o rozloze 193 522 ha. 

Vysoké hodnoty znečištění ţivotního prostředí v určitých oblastech regionu zároveň 

kontrastují s přírodním charakterem jiných oblastí Moravskoslezského kraje, které se řadí mezi 

skvosty České republiky. Jedná se o místa s významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, 

které patří mezi chráněné krajinné oblasti (CHKO). Na území Moravskoslezského kraje se 

nachází 3 CHKO a to Beskydy, Jeseníky a Poodří. Tyto tři oblasti zabírají téměř pětinu 

rozlohy kraje. Kromě CHKO se na území kraje nachází také vymezené lokality evropské sítě 

chráněných území soustavy Natura 2000. Ty představují tzv. ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality, jejichţ účelem je ochrana biodiverzity neboli druhové rozmanitosti 

(Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, 2007).  

I přes dlouhodobé vnímání regionu jakoţto „ocelového srdce republiky“ lze v současné 

době Moravskoslezský kraj chápat jako důleţité centrum rozvoje podnikání, kultury a tradice, 

společenského ţivota i univerzitního vzdělávání. Nadále pokračují snahy o zlepšení ţivotního 

prostředí v regionu, dochází ke zkvalitnění dopravních sítí, existují velké příleţitosti pro rozvoj 

podnikání a uplatnění investic prostřednictvím různorodých projektů. Důleţitým faktorem je 

také atraktivita regionu, která zvyšuje návštěvnost kraje. Díky velkému mnoţství úspěšných a 

uznávaných aktivit zavítá do regionu stále více a více turistů, jakoţ i investorů.  
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4. Realizace a využití strukturální pomoci Evropské unie na 

příkladu projektu „Digitální škola – ICT všem“ 

Ekonomické a obchodní školství v Opavě má své počátky uţ v roce 1851, kdy byla 

zaloţena Německá gremiální obchodní škola. Jako samostatná instituce fungovala dlouhých 43 

let, poté byla několikrát přejmenována, došlo ke změně vyučovacího jazyka z němčiny na 

češtinu a do rozvoje školy zasáhla také okupace. V průběhu svého fungování prošla škola 

mnoha změnami, v 80. a 90. letech bylo provedeno několik stavebních úprav, díky nimţ 

vznikla přístavba školy s novými učebnami, tělocvična, fitcentrum nebo také asfaltové hřiště na 

školním dvoře. Navíc došlo v 80. letech k zavedení studijního oboru pro zrakově postiţenou 

mládeţ. Mezi významné investiční akce se řadí zřízení bezbariérového přístupu do budovy, 

včetně šikmé schodišťové plošiny a také postupná modernizace technického vybavení školy.   

Do konce roku 2011 nesla škola název Obchodní akademie, Opava, příspěvková 

organizace (OA Opava). Ovšem od 1. ledna roku 2012 dochází v důsledku sloučení se Střední 

školou poštovních a logistických sluţeb, Opava, příspěvková organizace ke změně názvu a 

současný název školy zní Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, 

příspěvková organizace. 

Škola je zapojena do celé řady projektů a získala granty v rámci různých programů.  Mezi 

nejvýznamnější projekty spolufinancované strukturálními fondy EU se řadí projekt 

„Digitální škola – ICT všem“
24

, na který posléze navázal projekt Ekonom
25

. Dalšími 

významnými aktivitami školy jsou například projekt Inkubátor Junior
26

, projekt Postilión
27

 

nebo také projekt UNIV 2 KRAJE
28

. Mimo jiné škola také spolupracuje s mnoha zahraničními 

školami obdobného zaměření, například ve Francii, Dánsku, Rakousku či Lucembursku, a 

neustále rozvíjí mezinárodní kontakty.  

                                                 
24

 Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, ICT) 
25

 Projekt pod záštitou OPVK, určený na vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti nových forem 

výuky ekonomických odborných předmětů. Cílem seminářů je náhled do problematiky projektového vyučování a 

moţností práce s interaktivní tabulí. 
26

 Projekt spadající do OPVK, jehoţ cílem je zvyšování kvality ve vzdělávání a motivace ţáků středních škol 

Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. 
27

 Projekt v rámci OPVK, cílem je zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na 

konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. 
28

 Taktéţ v rámci OPVK, projekt zaměřený na proměnu středních škol v centra celoţivotního vzdělávání. 
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4.1 Výzva č. 2.1 - 08 pro předkládání projektů ze strukturálních fondů 

Ţádost o dotaci na projekt Digitální škola byla podána v rámci Výzvy č. 2.1 – 08. 

Prostřednictvím Výzvy č. 2.1 – 08 byly v souladu s Regionálním operačním programem 

regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 2007-2013 předkládány ţádosti o dotaci spadající do 

prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 – Infrastruktura 

veřejných služeb a dílčí oblasti podpory 2.1.1 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 

Výzva je zaměřena na modernizaci výuky. 

Globálním cílem prioritní osy je zvýšení prosperity ekonomiky a kvality ţivota 

v regionu a sníţení míry nezaměstnanosti. Globální cíl oblasti podpory klade důraz na zvýšení 

kvality ţivota v regionu pomocí budování, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných 

sluţeb. 

Specifickým cílem prioritní osy a zároveň globálním cílem dílčí oblasti podpory je 

zlepšit materiální vybavení škol a školských zařízení, navýšit počet absolventů škol, podpořit 

celoţivotní vzdělávání a vytvořit kvalitní nabídku pracovníků jak v tradičních, tak i v nových 

prioritních oborech. 

4.1.1 Podporované aktivity 

V rámci vyhlašované oblasti podpory byly podpořeny investiční projekty v oblasti 

základního, středního, vyššího odborného školství, včetně jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky, základních uměleckých škol a školských zařízení. Podpora se vztahuje na 

projekty orientované především na následující účely: 

 modernizace vybavení škol odpovídající současnému vývoji a moderním 

výukovým metodám pro teoretickou i praktickou výuku takovým způsobem, aby 

odpovídalo poţadované úrovni technického vývoje nebo poţadavkům 

zaměstnavatelů na trhu práce, 

 modernizace vybavení školských zařízení, 

 rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavba nových objektů v rozsahu 

nezbytném pro modernizaci výuky
29

, 

 podpora komunitní role škol, 

 podpora aktivního vyuţívání volného času dětí a mládeţe při školách a školských 

zařízení, 

                                                 
29

 Podporována není rekonstrukce objektů, které nesouvisejí s modernizací výuky. 
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 zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních, 

středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních s moţností vyuţití 

v rámci celoţivotního vzdělávání. 

Podpora je poskytnuta školám a školským zařízením ve správě obcí, kraje i neziskových 

organizací či občanských iniciativ, které napomáhají k řešení specifických místních a 

regionálních problémů v oblasti vzdělávání a aktivního vyuţívání volného času. 

Projekt Digitální škola spadá do poslední oblasti podpory, účelem projektu je tedy 

zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na OA Opava. 

4.1.2 Oprávněný žadatel 

V rámci dané výzvy byla podpora poskytována projektům, které jsou předloţeny těmito 

příjemci: 

 Moravskoslezský kraj a organizace krajem zřízené a zaloţené, 

 obce s počtem obyvatel nad 50 000 a organizace těmito obcemi zřízené, 

 organizace zřízené státem, 

 nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel nad 

50 000, 

 obchodní společnosti, realizující projekt v obci s počtem obyvatel nad 50 000. 

Obchodní akademie Opava, jakoţto organizace zřízená Moravskoslezským krajem, 

představuje první typ ţadatele. 

4.1.3 Finanční alokace, místo realizace a doba trvání projektu  

Celková finanční alokace vymezená v rámci výzvy č. 2.1 – 08 představuje částku 

100 000 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů
30

 projektu byla stanovena na 

1 500 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace není stanovena. Z rozpočtu Regionální rady 

je moţno čerpat dotaci v maximální výši dosahující 92,5 % celkových způsobilých výdajů. 

Projekty uskutečněné v rámci této výzvy bylo moţné realizovat v rámci Regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko. Fyzickou realizaci projektu bylo nutné zahájit do 6 měsíců ode 

dne podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem pomoci a řídícím orgánem, všechny 

projekty musely být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2011. 

 

                                                 
30

 Jedná se o celkové způsobilé výdaje po odečtení realizačních příjmů. 
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Termíny výzvy 

Výzva č. 2.1 – 08 byla vyhlášena dne 7. 9. 2009. V tento den také započala lhůta pro 

příjem projektů s moţností okamţité kontroly formálních náleţitostí za přítomnosti ţadatele, 

trvající aţ do 20. 10. 2009. Přijímání projektů bylo ukončeno dne 22. 10. 2009 ve 12 hodin. 

Všechny ţádosti, které byly doručeny po této stanovené lhůtě, byly automaticky vyřazeny. 

Předkládání ţádostí probíhalo osobně v místě sídla Úřadu regionální rady na odboru 

Implementace programu v Ostravě. Výsledky výběrového řízení byly oznámeny v březnu roku 

2010. 

4.1.4 Kritéria pro poskytnutí pomoci 

Předloţené projekty jsou jednotlivě hodnoceny a na základě nejlepších dosaţených 

výsledků dochází k výběru projektů, kterým bude poskytnuta dotace. Celkový počet vybraných 

projektů přitom závisí na celkové výši finanční alokace pro danou výzvu.  

Hodnocení probíhá na základě 4 oblastí kritérií, a to: 

 splnění formálních náleţitostí, 

 splnění kritérií přijatelnosti, 

 hodnotící kritéria, 

 specifická kritéria. 

V příloze č. 6 jsou zobrazeny formální náleţitosti a kritéria přijatelnosti projektové 

ţádosti. Bodová hodnotící kritéria jsou stanovena zvlášť pro výběr projektů s celkovou alokací 

do 10 000 000 Kč a pro projekty nad 10 000 000 Kč. Pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání nejsou stanovena ţádná specifická kritéria.  

Náležitosti žádosti o dotaci 

Aby mohla být ţádost o poskytnutí dotace úspěšně přijata, musí být především 

kompletní. Taková ţádost musí obsahovat tištěnou verzi elektronické žádosti BENEFIT7, 

povinné přílohy (případně také přílohy nepovinné) a elektronickou verzi studie 

proveditelnosti i s přílohami, podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele, posouzení 

příjmů projektu (výpočet max. výše dotace u projektů vytvářejících příjmy) a stavební 

rozpočet. Přehled povinných příloh pro dílčí oblast podpory 2.1.1 a výčet povinných příloh 

předloţených v rámci podané projektové ţádosti Digitální škola – ICT všem jsou zobrazeny 

v příloze č. 7. 
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4.2 Čerpání strukturální pomoci na základě projektu „Digitální škola – 

ICT všem“ 

Jak uţ bylo řečeno, projekt s názvem Digitální škola – ICT všem je reálný projekt, který 

byl realizován v rámci ROP Moravskoslezsko jako jeden z mnoha projektů uskutečněných na 

Obchodní akademii v Opavě. Škola jiţ předtím vystupovala jako partner v mnoha 

mezinárodních projektech
31

, podílela se na realizaci projektů financovaných Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) a také vyuţila nástroje předvstupní pomoci PHARE 

v rámci projektů KRAJ a KRAJ 2. Mimo jiné se OA Opava pokoušela o získání dotace ze 

strukturálních fondů s podobným zaměřením jako je projekt Digitální škola uţ dříve, tento 

pokus byl ale bohuţel neúspěšný. Naopak po úspěchu projektu Digitální škola navázala OA 

Opava na vyuţívání strukturální pomoci i v dalších projektech. 

Hlavním cílem projektu Digitální škola je podpora nových forem zavádění ICT, 

multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na OA Opava. Díky vybavení ICT a 

multimediální technikou budou vytvořeny podmínky pro aplikaci moderních výukových metod 

v hodinách, výuka se stane interaktivnější a z pohledu studenta i učitele atraktivnější. 

Mezi dílčí cíle projektu patří: 

 vybudování odborné učebny laboratoře informačních technologií, 

 zkvalitnění a rozšíření ICT a multimediálního vybavení pro výuku odborných 

předmětů, 

 vytvoření speciálních notebookových učeben, 

 zatraktivnění výuky pro studenty i učitele prostřednictvím nových moderních 

metod ve výuce, 

 zvýšení názornosti ve vzdělávání, 

 pomocí speciálního vybavení vyuţívat rozvíjející se e-learingový portál moodle, 

 podpora komunitní role škol a rovných příleţitostí
32

. 

Předmětem projektu je zkvalitnit infrastrukturu pro vzdělávání a podpořit nové formy 

zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na OA Opava. Pomocí 

vybavení ICT a multimediální technikou budou vytvořeny podmínky pro aplikaci moderních 

                                                 
31

 Například program Comenius nebo program Leonardo da Vinci. 
32

 Nová laboratoř informačních technologií slouţící také k aktivnímu vyuţívání ţáky speciální ZŠ Slezského 

odboje a členy Společnosti pro lidi s mentálním postiţením (v rámci mimoškolních aktivit a celoţivotního 

vzdělávání je ţákům a dospělým s určitým stupněm zdravotního postiţení umoţněno zapojit se do výuky práce 

s počítačem, začlenit se do kolektivu jiných lidí a cítit se tak společensky potřebnými). 
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výukových metod v hodinách, výuka bude interaktivnější a atraktivnější. Absolventi OA Opava 

v 95 % případů pokračují ve studiu na vysokých školách, efektivnější výukové metody a 

technologicky pokrok v oblasti ICT je proto stěţejním faktorem pro budoucí úspěch studentů. 

Škola před realizací projektu disponuje nedostatečným PC vybavením, které nevyhovuje 

soudobým moderním a efektivním metodám výuky.  

Vazba projektu na programové dokumenty 

Projekt spadá pod Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, který 

vychází z cílů Strategických obecných zásad Společenství a je součástí jak Národního 

rozvojového plánu, tak i Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013.  

Dále projekt navazuje na tyto programové dokumenty: 

a) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, konkrétně oblasti: 

 Strategický směr C - Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních 

technologií; 

 Opatření C.2.1 - Zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele, a to 

i mimo vyučování, podporovat vyuţívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a 

odborných předmětech, 

 Opatření C.2.2 - Podpora připojení škol do sítě a účelné vyuţití ICT ve 

vyučování. 

b) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského 

kraje 2008, konkrétně oblasti: 

 Cíl 3 - Podpora vyuţívání ICT a zlepšování komunikace v cizích jazycích, 

 Opatření 3.1 - Zajištění přístupu k ICT a podpora inovativních metod ve výuce s 

vyuţitím ICT, 

 Podopatření 3.1.3 - Podpora vybavení škol a školských zařízení infrastrukturou, 

podpora zajištění připojení k internetu, přístupu k informačním zdrojům. 

c) Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opava pro 

období 2007–2020, konkrétně oblasti: 

 Prioritní oblast – Lidé, 

 Priorita L.1 - Vzdělávání a zaměstnanost, 

 Opatření L.1.3 - Rozvoj vzdělávací infrastruktury. 
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4.2.1 Popis projektu 

OA Opava se v rámci své činnosti specializuje na výuku oborů vyuţívajících ve větší 

míře informační technologie, které poté studenti uplatňují v praxi v rámci širokého spektra 

zaměstnání. V současnosti klade konkurenční prostředí na trhu práce větší důraz na nepřetrţitý 

rozvoj informační, ale také počítačové gramotnosti, a to nejen studentů ale i pedagogů. V 

dnešním konkurenčním prostředí se absolventi středních škol ekonomického zaměření 

neobejdou bez dobrých ekonomických a počítačových znalostí.  

Myšlenka projektového záměru vznikla na základě potřebné rekonstrukce prostor školní 

jídelny, čímţ došlo k uvolnění prostor pro vybudování odborné učebny. Významným podnětem 

pro vytvoření nových počítačových učeben byla také návštěva partnerských škol v Rakousku, 

ve kterých se moderně vybavené notebookové učebny úspěšně vyuţívají uţ delší dobu. 

V roce 2008 došlo k samotné rekonstrukci prostorů školní jídelny a prostor pro 

vybudování nové odborné učebny byl k dispozici. Vybudování učebny představovalo nezbytný 

krok pro existenci nově vznikajícího oboru IT – informatika. Vysoce inovativní projekt se 

týká modernizace 13 učeben, včetně vytvoření 4 notebookových učeben z původních 

kmenových tříd, a také vybudování 1 učebny laboratoře informačních technologií. Původní 

učebny jsou před realizací vybaveny zastaralým PC vybavením a klasickým nábytkem, 

nefunguje zde vybavená jazyková učebna ani specializované učebny pro výuku nových 

předmětů.  

Realizace projektu přispěje k maximálnímu vyuţívání speciálně upravených 

notebookových učeben a k dalším moţnostem vyuţívání ostatních učeben, včetně moţnosti 

výuky nových předmětů.  

Odůvodnění potřebnosti projektu 

Střední školy v Moravskoslezském kraji jsou z hlediska vybavenosti ICT a 

multimediální technikou pod průměrem ČR. Potřebnost projektu vyplývá z provedeného 

primárního marketingového průzkumu, který byl proveden v rámci studie proveditelnosti 

projektu mezi studenty a pedagogy OA Opava, jichţ se projekt bezprostředně týká. Dále byl 

průzkum proveden také mezi pedagogy speciální ZŠ Slezského odboje 5, Opava, příspěvková 

organizace. Prostřednictvím průzkumu bylo zjištěno, ţe velká většina oslovených není 

spokojena se současným stavem vybavení učeben a klasickou formou výuky na OA Opava. 

Respondenti by velmi přivítali zavedení ICT a multimediální techniky do výuky. Realizace 

projektu bude přínosná pro vytipované cílové skupiny a také podporuje rovné příleţitosti. 
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Dopady a místa realizace 

Pro popis dopadů a místa realizace projektů se vyuţívá klasifikace NUTS. V následující 

tabulce č. 4.1 jsou přehledně zobrazeny místa realizace projektu Digitální škola. 

Tabulka č. 4.1: Lokalizace projektu Digitální škola 

Lokalizace projektu 

NUTS I Česká republika 

NUTS II Moravskoslezsko 

NUTS III Moravskoslezský kraj 

LAU I Opava 

LAU II Opava 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

Analýza cílových skupin 

Projekt má tři hlavní cílové skupiny, kterými jsou: 

 studenti a pedagogové Obchodní akademie Opava, příspěvková organizace, 

 ţáci a pedagogové speciální ZŠ Slezského odboje 5, Opava, příspěvková 

organizace, 

 členové Společnosti pro podporu lidí s mentálním postiţením v Opavě. 

Ve školním roce 2009/2010 studovalo na OA Opava 566 studentů a působilo 51 

pedagogů. V tomtéţ školním roce navštěvovalo speciální ZŠ v Opavě 144 ţáků a působilo 31 

pedagogů. Z uvedených 114 ţáků bylo 8 ţáků tělesně postiţených na vozíčku a 6 ţáků romské 

národnosti. Organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením sdruţovala v roce 

2009 celkem 59 členů, z toho 36 rodičů a odborné veřejnosti a 23 osob s mentální retardací.  

4.2.2 Žadatel projektu 

Nositelem a předkladatelem projektu je Obchodní akademie, Opava, příspěvková 

organizace. Jedná se o organizaci zřízenou Moravskoslezským krajem. OA Opava je zároveň 

vlastníkem výstupů projektu po dobu jeho udrţitelnosti a bude zajišťovat údrţbu 

prostřednictvím svých finančních zdrojů. Kontaktní osobou je Ing. Petr Kyjovský, ředitel OA 

Opava, který na svém postu působí jiţ od roku 2002. 

Projektový tým 

Plánované aktivity v rámci stanoveného harmonogramu jsou realizovány zkušeným 

projektovým týmem, který byl sestaven jiţ na počátku. Tým se skládá ze 4 členů, přičemţ 
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manaţer projektu je vzájemně zastupitelný s koordinátorem projektu a finanční manaţer je 

vzájemné zastupitelný s administrátorem projektu. Vzájemná zastupitelnost jednotlivých členů 

projektového týmu byla pečlivě zváţena. Funkci projektového manažera zastával Ing. Petr 

Kyjovský, jehoţ úkolem bylo manaţerské a administrativní zajištění a řízení projektu a 

koordinace projektu. Projektový manaţer má jiţ předchozí zkušenosti s přípravou a realizací 

mnoha projektů, včetně několika mezinárodních. Za zmínku stojí například projekt Ekonomie a 

informační technologie nebo projekt KRAJ. Koordinátorem projektu se stala Ing. Kateřina 

Kasparová, jejímţ úkolem bylo organizační zajištění realizace projektu, administrativní řízení a 

zajištění projektu. Funkci finančního manažera vykonávala Ing. Ellen Švábová, zajišťující 

finanční řízení projektu. Hlavní účetní organizace byla Zdeňka Jelínková, která měla na 

starosti administrativní záleţitosti projektu. Při zpracování projektové ţádosti a ostatní 

projektové dokumentace vyuţila OA Opava sluţeb společnosti HRAT, s.r.o., jejíţ odborný 

personál má zkušenosti s přípravou malých i velkých projektů, jak investičních, tak 

neinvestičních. 

Výběrová řízení 

V rámci projektu bylo vypsáno několik výběrových řízení. Prvním z nich bylo Výběrové 

řízení na externího zpracovatele Ţádosti o dotaci. Vybrána byla společnost HRAT, s.r.o., se 

sídlem v Třinci, která poskytla poradenské a konzultační sluţby související s přípravou a 

organizací projektové ţádosti a výběrových řízení. Výběrové řízení na dodavatele stavebního 

dozoru získal pan Ing. Jiří Císař, Inţenýrská činnost ve stavebnictví. Dále bylo vypsáno 

Výběrové řízení na publicitu, v rámci kterého byl vybrán pan Václav Pastucha, Reklama a 

marketing. 

Poslední dvě významná výběrová řízení se orientovala na nalezení vhodného dodavatele 

stavebních prací a dodavatele vybavení. Ve Výběrovém řízení na dodavatele ICT a 

multimediální techniky, nábytku do učeben byla vybrána společnost Vítkovice ITS a.s. se 

sídlem v Ostravě – Vítkovicích. Ve Výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací pak byla 

vybrána společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem v Ostravě. 

4.2.3 Časová realizace projektu 

Projekt Digitální škola byl zahájen k 1. 10. 2007. a ukončen byl 30. 09. 2010. Celková 

doba trvání projektu byla 36 měsíců. 

V říjnu 2007 byla započata přípravná fáze, která zahrnovala vznik projektového záměru. 

V prosinci roku 2008 došlo ke schválení Strategického plánu ekonomického a územního 
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rozvoje Statutárního města Opava pro období 2007 aţ 2020, v němţ byla definována potřeba 

rozvoje vzdělávací infrastruktury. Posléze byla zpracována projektová dokumentace, vydáno 

stavební povolení, vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce a došlo k podepsání smlouvy 

s vybraným dodavatelem. Projektový tým byl sestaven v době od července do října roku 2009. 

Byl taktéţ naplánován konkrétní rozsah projektu, vybrán zpracovatel Ţádosti o dotaci, 

proveden marketingový průzkum, byly zajištěny finanční zdroje
33

 a všechny potřebné přílohy 

zřizovatele školy. Fáze pokračovala vyhlášením výběrových řízení – na dodavatele, stavební 

dozor, publicitu, dodavatele vybavení ICT, multimediální techniky a nábytku do učeben.  

Realizační fáze probíhala od března roku 2010, kdy došlo k podepsání smlouvy 

s dodavatelem na vybavení ICT, multimediální techniky a nábytku do učeben. V květnu 2010 

pak byla zahájena fyzická realizace projektu a to podepsáním smlouvy s dodavatelem 

stavebních prací, v červnu stejného roku byly zahájeny stavební práce. Během výstavby 

probíhaly kontrolní dny na stavbě a v červenci proběhla kolaudace a předání stavby 

investorovi, coţ představuje ukončení fyzické realizace projektu. Dále byly v této fázi 

splněny podmínky publicity. V září 2010 proběhlo závěrečné vyúčtování projektu se ţádostí o 

platbu. 

Provozní fáze započala v září 2010. V této době probíhalo projektové řízení, které 

zahrnovalo naplňování cílů a účelu projektu, zajištění vlastního provozu objektu a administrace 

projektu, předkládání zpráv řídícímu orgánu. Časový harmonogram projektu se všemi jeho 

aktivitami je zobrazen v příloze č. 8. 

4.2.4 Financování projektu 

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 5 036 669,42 Kč, z toho způsobilé výdaje 

představují 4 998 589 Kč. Na tyto způsobilé výdaje byla poţadována 92,5 % dotace dle 

podmínek výzvy č. 2.1 – 08. Spolufinancování projektu bylo zajištěno z vlastních zdrojů OA 

Opava a z prostředků Moravskoslezského kraje. Profinancování projektu bylo zajištěno 

z vlastních zdrojů OA Opava, prostředků Moravskoslezského kraje a čerpáním bankovního 

překlenovacího úvěru, který byl jednorázově splacen po získání dotace ROP.  

Průběţné čerpání dotace nebylo bráno v úvahu vzhledem k délce projektu a podmínkám 

dotačního programu. V provozní fázi tak nebyl projekt samofinancovatelný. Středoškolské 

vzdělání představuje veřejnou sluţbu, jeţ je poskytována cílovým skupinám bezplatně. Deficity 

provozu tak budou pokryty zdroji ze státního rozpočtu, prostřednictvím provozních dotací 

                                                 
33

 Závazný slib banky. 
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hrazených zřizovatelem organizace. Ze studie proveditelnosti vyplynulo, ţe pro veškeré 

výdaje spojené s realizací a provozem projektu jsou zajištěny finanční zdroje v dostatečné výši 

a načasování. Z toho důvodu byl projekt z pohledu finančního zajištění zhodnocen jakožto 

realizovatelný a finančně udržitelný ve všech fázích.  

V následující tabulce č. 4.2 je zobrazen stručný rozpočet projektu. Podrobná verze 

rozpočtu je v příloze č. 9. Nejvyšší výdaje byly spojeny s pořízením dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Z celkové částky 5 036 669,42 Kč byly způsobilé výdaje ve výši 

4 998 589,42 Kč. Způsobilé výdaje neboli uznatelné náklady představují výdaje, které mohou 

být financovány ze strukturálních fondů EU, tyto výdaje musí být přiměřené, identifikovatelné 

a prokazatelné. Naopak nezpůsobilé výdaje nemohou být spolufinancovány prostředky 

z evropských fondů, pokud existují, musí být vţdy uhrazeny z vlastních prostředků ţadatele. 

V rámci projektu Digitální škola činily nezpůsobilé výdaje 38 080 Kč.  

Tabulka č. 4. 2: Stručný rozpočet projektu Digitální škola 

Název výdaje Výdaj celkem Z toho neinvestiční výdaje 

Řízení projektu 38 400,00 38 400,00 

Nákup sluţeb 45 000,00 45 000,00 

Publicita projektu 14 600,00 6 600,00 

Stavební část a nákup 

technologií 
460 011,40 0,00 

DHNM 3 648 615,00 2 809 570,00 

Jiné výdaje 791 963,02 543 622,30 

Způsobilé výdaje celkem 4 998 589,42 3 443 192,30 

Nezpůsobilé výdaje celkem 38 080,00 0,00 

Celkové výdaje projektu 5 036 669,42 3 443 192,30 

Zdroj: OA OPAVA - Finální verze ţádosti, 2009; vlastní zpracování, 2013 

Na celkových výdajích projektu se ţadatel podílel 7,5 % z veřejných zdrojů, soukromé 

zdroje projektu byly nulové. Celková výše dotace dosáhla 92,5 % podílu. Ze strukturálních 

fondů EU je moţné čerpat maximálně 85 % celkové částky, tudíţ z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj bylo projektu přiděleno 4 248 801 Kč. Zbývajícími 7,5 % se na financování 

podílel rozpočet Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko.  
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Struktura financování projektu: 

a) Dotace projektu: 

 Dotace z rozpočtu RR  4 623 695,21 (92,5 %) 

 - z toho EU (ERDF)  4 248 801,00 (85 %) 

b) Vlastní podíl žadatele: 

 Veřejné prostředky  374 894,21 (7,5 %) 

 Soukromé prostředky  0,00 (0,0 %) 

4.2.5 Hlavní ukazatele a výstupy projektu 

V rámci realizace projektu jsou naplněny dva hlavní monitorovací ukazatele ROP, 

prostřednictvím kterých je moţno ověřit si výsledky realizace projektu, zobrazené v následující 

tabulce č. 4.2. 

Jedná se o ukazatele počet vzdělávacích zařízení vybavených novým či 

modernizovaným vybavením sloužící k výuce, jehoţ plánovaná hodnota byla 13 kusů, neboli 

13 učeben, ve kterých je umístěno nové vybavení a zařízení pro výuku, a shodovala se s 

výslednou hodnotou. Druhým ukazatelem je plocha regenerovaných a revitalizovaných 

objektů určených pro rozvoj vzdělávání, který podle plánu dosáhl hodnoty 68,59 m
2
 a jedná 

se o nově vzniklou učebnu informačních technologií a kabinet. U obou ukazatelů bylo 

předpokládané datum plnění 31. 8. 2010 a časový plán byl také řádně dodrţen. 

Tabulka č. 4. 3: Monitorovací ukazatele projektu 

Kód Název indikátoru Hodnota Měrná jednotka 

00.18 

Počet vzdělávacích zařízení (učeben) 

vybavených novým či 

modernizovaným vybavením 

slouţícím k výuce 

13 počet 

65.11.01 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů určených 

pro rozvoj vzdělávání 
68,59  m

2 

Zdroj: OA OPAVA - Finální verze ţádosti, 2009; vlastní zpracování, 2013 

Výstupy projektu 

V rámci projektu bylo zrekonstruováno a nově vybaveno celkem 19 učeben. Nevyuţité 

prostory bývalých skladů byly přeměněny na novou moderní učebnu informačních 

technologií se zaměřením na grafické předměty. 
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V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení: 

 48 PC sestav,  

 37 výškově nastavitelných monitorů,  

 17 dataprojektorů,  

 17 audio přehrávačů,  

 4 interaktivní tabule,  

 8 notebooků,  

 CISCO Academy,  

 4 klimatizační jednotky, 

 odborný software. 

V příloze č. 10 lze vidět proměnu učeben v době jejich rekonstrukce a posléze v době 

ukončení projektu. 

4.2.6 Horizontální témata 

Projekt má neutrální dopad na udržitelný rozvoj, jeho realizací nedojde k negativnímu 

vlivu na zdraví a ţivotní prostředí. Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. Naopak 

projekt ve 3 oblastech přispívá k rozvoji rovných příleţitostí. Jedná se o tyto rovné příleţitosti: 

1) Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na 

trhu práce – nově vytvořenou učebnu informačních technologií v prostorách OA 

Opava mohou vyuţívat členové Společnosti pro podporu lidí s mentálním postiţením 

v rámci celoţivotního vzdělávání v počtu 20 lidí na 2 hodiny týdně. Jedná se o 

znevýhodněné skupiny na trhu práce, jelikoţ jde o zdravotně postiţené osoby 

s různým stupněm mentálního či tělesného postiţení, které mají problém získat 

uplatnění ve většině zaměstnání. Docházením do výuky základních znalostí obsluhy 

práce na PC včetně pouţívání internetu lze dopomoci k získání základních dovedností 

a znalostí. Tím se zvýší moţnost uplatnění těchto osob na trhu práce. Realizace 

projektu umoţňuje začlenění dané znevýhodněné skupiny osob do kaţdodenního 

ţivota. 

2) Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím – 

nově vytvořená učebna informačních technologií je k dispozici také ţákům speciální 

ZŠ Slezského odboje v Opavě s různým stupněm mentálního a fyzického postiţení. 

Tito ţáci mohou vyuţívat učebnu v rámci mimoškolních aktivit a to v počtu 15 osob 

na 2 hodiny týdně. Zároveň pro členy Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
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postiţením existuje moţnost výuky práce s programy, které zahrnují i současné běţně 

pouţívané komunikační nástroje, jako je například e-mail, Facebook nebo ICQ. 

Tímto jim bude umoţněn přístup k získávání informací. 

3) Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání – 

jedná se o kombinaci předchozích dvou oblastí, realizace projektu umoţňuje cílové 

skupině pod odborným dohledem a vedením vyuţívat učebnu. Moderní technika 

podpoří vzdělávání těchto osob.  

4.2.7 Zajištění publicity projektu 

Propagace projektu byla zajištěna vystavením pamětní desky, která obsahuje vysvětlující 

a popisné tabulky. V rámci projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele publicity. 

Pamětní deska je umístěna v objektu školy OA Opava a má za úkol informovat o 

spolufinancování projektu v ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. 

Informace o spolufinancování projektu z ROP NUTS II Moravskoslezsko lze nalézt také 

na specifických internetových stánkách, především na webových stránkách školy OA Opava. 

Další formu publicity představují zvláštní tiskové a mediální zprávy. O projektu také 

informovala zveřejněná tisková zpráva v místním zpravodaji Hláska. Tento zpravodaj 

statutárního města Opavy je pravidelně distribuován do všech domácností ve městě, vychází 

11x ročně v počtu 25 000 výtisků. 

Poslední formou zajištění publicity jsou speciální štítky. V rámci projektu bylo opět 

vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Tyto štítky jsou nalepeny na kaţdý kus vybavení, 

které bylo nově pořízeno v rámci projektu. Jejich úkolem je informovat o spolufinancování 

projektu. 

Projekt Digitální škola byl projektem úspěšným, výrazně přispěl ke zkvalitnění výuky na 

škole, která nyní odpovídá moderním výukovým metodám a trendům. Projekt zvýšil 

spokojenost studentů i pedagogů školy, výrazně se zpestřila výuka. Škola pomocí projektu 

zvýšila svou atraktivitu pro budoucí studenty, potaţmo i pedagogy. Projekt taktéţ podporuje 

rovné příleţitosti a umoţňuje zapojit se do vzdělávání také tělesně postiţeným občanům, čímţ 

výrazně přispívá k jejich sociálnímu začleňování, jakoţ i zvyšování jejich sebevědomí. Škola 

dále pokračuje v projektových aktivitách a mimo jiné se v této oblasti stala jakýmsi vzorem 

inspirace pro ostatní školy v Opavě, potaţmo celém kraji, které s podáním ţádosti o dotaci ještě 

váhají. 
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5. Závěr 

V důsledku rozšiřování Evropské unie dochází ke vzniku disparit v ekonomické a 

sociální úrovni mezi jednotlivými státy a jejich regiony. Regionální politika se tak řadí mezi 

nejvýznamnější aktivity Unie. Důleţitost regionální politiky spočívá ve snaze přispívat ke 

sniţování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů Unie a pomoci jejich 

harmonickému rozvoji.  

Získat finanční prostředky ze strukturálních fondů na realizaci jednotlivých projektů není 

snadnou záleţitostí. Naopak se jedná o sloţitý proces, při němţ se ţadatel musí potýkat 

s mnoha překáţkami a setká se s četnými problémy. Důleţité je v rámci projektového řízení 

správně zvolit typ projektu a s pomocí vhodných nástrojů a metod provést důkladnou analýzu 

projektového záměru a zhodnotit tak proveditelnost a úspěšnost projektu. Velmi důleţitým 

krokem je také správný výběr operačního programu, prioritní oblasti a oblastí podpory, jelikoţ 

ţádost o dotaci podaná v rámci chybné oblasti je automaticky vyřazena. Dalším problémem 

jsou často vysoké nároky na vypracování projektových ţádostí a celé projektové dokumentace, 

díky čemuţ dojde mnohdy k selhání na straně potenciálního ţadatele a uskutečnění projektu je 

zmařeno. Důleţitým faktorem jsou také finanční prostředky, jelikoţ účelem dotace z prostředků 

strukturálních fondů je pouze doplnit vlastní prostředky ţadatele, z čehoţ vyplývá, ţe ţadatel o 

dotaci musí počítat také s vynaloţením vlastních zdrojů. 

Cílem bakalářské práce byl popis metodických způsobů tvorby projektů, jejichţ 

prostřednictvím dochází k čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie, a posléze 

přiblíţení procesu fungování projektového řízení v praxi na příkladu reálného projektu 

s názvem „Digitální škola – ICT všem“. Projekt byl realizován v rámci ROP Moravskoslezsko 

v programovém období 2007-2013 a v bakalářské práci byly popsány postupy i jednotlivé 

projektové fáze, kterými musela Obchodní Akademie (OA) Opava projít, aby mohl být projekt 

v roce 2010 úspěšně ukončen. Prostřednictvím popisu všech aktivit a náleţitostí plněných 

projektem Digitální škola je moţné se přesvědčit o náročnosti celého projektového řízení, a to 

jak s ohledem na čas, zdroje, administrativní nároky nebo také potřebu odborných zkušeností 

s projektovým řízením. Stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. 

Projekt Digitální škola byl zcela jistě úspěšným projektem realizovaným na OA Opava. 

Ţadatel měl jiţ předchozí zkušenosti v oblasti projektového řízení, škola vystupovala jako 

partner v mnoha mezinárodních projektech, projektech v rámci celoţivotního vzdělávání, dále 

se škola podílela na realizaci projektů financovaných MŠMT a také vyuţila nástroje 
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předvstupní pomoci PHARE v rámci projektů KRAJ a KRAJ 2. I přes tyto zkušenosti se 

ţadatel ve většině případů podílel na projektech jakoţto partner a proto s vědomím, jak velmi 

náročné je vypracování kvalitní projektové dokumentace, která má významný vliv na úspěšný 

přechod od statutu ţadatele do pozice příjemce dotace, byla najata společnost HRAT, s.r.o., 

která pomáhala OA Opava s projektovou ţádostí i příslušnými přílohami. Samozřejmostí bylo 

také sestavení kvalitního projektového týmu s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. 

Společnost HRAT, s.r.o. rovněţ vypracovala studii proveditelnosti pro projekt Digitální škola, 

ve které zhodnotila finanční udrţitelnost projektu a následně projekt k realizaci doporučila. 

Projekt byl financován jak prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak vlastními 

zdroji ţadatele a prostředky Moravskoslezského kraje. Plnění projektových plánů, včetně plánu 

finančního, bylo přísně kontrolováno. Finanční zdraví ţadatele bylo doloţeno 

Moravskoslezským krajem a je součástí povinných příloh projektu. Veškerá projektová 

dokumentace je školou archivována a výstupy projektu je moţno ověřit z několika zdrojů, 

mimo jiné samozřejmě přímo na místě. Úspěch projektu „Digitální škola“ navíc inicioval vznik 

dalších projektů financovaných evropskými strukturálními fondy, které v současnosti úspěšně 

běţí.  

Evropská unie bude podporovat realizaci projektů i v následujícím programovém období 

2014-2020. Z toho vyplývá, ţe pro projekty spadající do prioritních oblastí regionální politiky 

Evropské unie bude i nadále existovat moţnost vyuţít strukturální fondy ke spolufinancování 

vytyčených záměrů. Úspěšné čerpání evropských dotací a pozitivní dopady realizovaných 

projektů přináší prospěch nejen samotným ţadatelům, ale směřuje také ke zlepšení situace 

v regionech soudrţnosti, coţ přispívá k naplňování vytyčených cílů Evropské unie. 
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Příloha č. 1  

Tabulka č. 1: Obecná struktura metody matice logického rámce 

Logický rámec pro projekt: Název projektu Název dotačního titulu: Operační program 

 Celkový rozpočet (náklady) projektu: 

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření  

Důvod realizace projektu. Specifické 

cíle dané priority v programovém 

dokumentu. 

 

Měřitelné ukazatele na úrovni hlavních 

cílů (počet, délka, obsah...). 

Způsoby, kterými lze měřit splnění cíle. 

Kde se dají získat informace o 

objektivně ověřitelných ukazatelích 

(krajské statistiky, monitorovací 

zprávy, statistiky ÚP). 

Účel/Cíl projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady a rizika 

Změna, kterou, chceme projektem 

dosáhnout. Jaké jsou operační cíle 

opatření, kterých bude projektem 

dosaţeno. 

Měřitelné ukazatele na úrovni výsledků 

– konkrétní hodnoty jednotlivých cílů 

projektu (počet, délka, obsah…). 

Způsoby, kterými lze měřit splnění 

účelu. 

Kde se dají získat informace o 

objektivně ověřitelných ukazatelích 

(monitorovací zprávy, statistiky 

obce, vlastní projekt). 

Nezbytné vnější podmínky pro 

dosaţení hlavního cíle mimo naši 

odpovědnost (zájem o danou 

aktivitu, volné pracovní síly). 

Výsledky projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

Nezbytné k naplnění účelu projektu. 

Co bude konkrétním výstupem 

projektu (co se vytvoří, zdokonalí, 

inovuje. Co bude/bylo vytvořeno). 

Měřitelné ukazatele na úrovni výstupů 

nezbytné pro zabezpečení účelu (počet, 

délka, obsah...). Způsoby, kterými lze 

měřit dosaţení výstupů. 

Kde se dají získat informace o 

objektivně ověřitelných ukazatelích 

(monitorovací zprávy, statistiky 

obce, vlastní projekt). 

Předpoklady a rizika na úrovni 

výstupů podmiňující dosaţení účelu 

(průběh realizace, finanční zdroje, 

dodavatel). 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy  Předpoklady/rizika 

Aktivity ke kaţdému výstupu. 

Jednotlivé činnosti, které jsou 

předmětem předkládaného projektu 

(logická a časová posloupnost). Jak 

bude projekt realizován. 

Výčet měřitelných vstupů nezbytných 

pro zabezpečení aktivit projektu 

(finanční zdroje, dokumentace, 

povolení, materiál, energie). Jaký typ 

zdrojů projekt vyţaduje. 

Předpoklady a rizika na úrovni 

vstupů (zajištění finančních zdrojů, 

vybrání kvalitního dodavatele, 

zajištění účastníků z cílové skupiny). 

 Předběžné podmínky 

Vnější i vnitřní předběţné podmínky 

(přijetí navrhovaných změn 

představenstvem společnosti, 

schválení zastupitelstvem, akreditace 

vzdělávacího programu). 

Přílohy 

Zdroj: EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, 2011; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 2  

Obrázek č. 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory ROP MSK 

 

 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2008; vlastní zpracování, 2013
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Příloha č. 3  

Obrázek č. 1: Organizační struktura Úřadu Regionální rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DOBRÁ RADA, 2007; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 4  

Obrázek č. 1: Poloha Moravskoslezského kraje v rámci České republiky 

 

Zdroj: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, 2010 

 

Obrázek č. 2: Přehled regionů soudrţnosti NUTS II v ČR 

 

Zdroj: EUROSKOP, 2005 
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Příloha č. 5 

Graf č. 1: Věková struktura obyvatel Moravskoslezského kraje v letech 2002-2011 

 

  Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 6 

Tabulka č. 1: Přehled formálních náleţitostí a kritérií přijatelnosti projektové ţádosti 

 Formální náležitosti Obecná kritéria přijatelnosti 

1. Doloţení tištěné verze elektronické ţádosti. 
Ţadatel je oprávněným příjemcem pro danou 

oblast podpory. 

2. Tištěná verze je shodná s elektronickou ţádostí. Projekt se vztahuje pouze na 1 oblast podpory. 

3. 
Tištěná ţádost je podepsána statutárním 

orgánem ţadatele. 

Projekt je v souladu s příslušnou oblastí podpory 

a výzvou. 

4. 
Doloţení poţadovaného počtu pare ţádosti a 

příloh. 

Projekt prokazatelně nemá vliv na horizontální 

téma. 

5. 

Doloţení všech povinných příloh dle přílohy č. 

1 Příručky pro ţadatele pro danou oblast 

podpory. 

Projekt musí být realizován na území NUTS II 

Moravskoslezsko a musí mít prokazatelně úplný 

či převaţující vliv na region. 

6. 

Povinné přílohy obsahují náleţitosti dle přílohy 

č. 1 Příručky pro ţadatele pro danou oblast 

podpory. 

Projekt respektuje min./max. hranici celkových 

způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě pro 

danou oblast podpory. 

7. 
Doloţení všech nepovinných příloh uvedených 

v seznamu příloh tištěné ţádosti. 

Projekt splnil podmínky způsobilosti reţimu 

regionální investiční podpory, v případě, ţe do 

něj spadá, dle příslušného Nařízení Komise. 

8. - 
Finanční zdraví ţadatele splňuje stanovené 

podmínky přijatelnosti. 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2007; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 7 

Tabulka č. 1: Povinné přílohy projektové ţádosti pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání 

Povinné přílohy pro dílčí oblast podpory 2.1.1 

1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu (studie proveditelnosti) 

2. Doklady o právní subjektivitě ţadatele 

3. Podklady pro posouzení finančního zdraví ţadatele 

4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 

5. Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení 

6. Poloţkový stavební rozpočet 

7. Doklad o partnerství 

8. Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 

9. Čestné prohlášení ţadatele o většinových výdajích projektu 

10. 
Prohlášení o schválení projektu v Operačním programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 
Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2007; vlastní zpracování, 2013 

Tabulka č. 2: Doloţené povinné přílohy projektové ţádosti Digitální škola – ICT všem 

Povinné přílohy Doloženo 

1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu  Ano 

2. Doklady o právní subjektivitě ţadatele Ano 

3. Podklady pro posouzení finančního zdraví ţadatele Ano 

4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci Ano 

5. Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení Ano 

6. Poloţkový stavební rozpočet Ano 

7. Doklad o partnerství Ne 

8. Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy Ne 

9. Čestné prohlášení ţadatele o většinových výdajích projektu Ano 

10. Prohlášení o schválení projektu v OPVK v programovém období 2007-2013 Ne 

Zdroj: OA OPAVA - Finální verze ţádosti, 2009; vlastní zpracování, 2013 

Pozn.:  7. Projekt nemá partnera.  

 8. Projekt nevytváří příjmy.  

 10. Ţadatel nemá schválen projekt v OPVK v programovém období 2007-2013. 
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Příloha č. 8 

Tabulka č. 1: Časový harmonogram projektu Digitální škola – ICT všem 

Rok 
2007 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu:                   X X X 

Návrh projektového záměru                   X X   

Schválení projektového záměru  

(schválení Strategického plánu 

ekonomického  

a územního rozvoje Statutárního 

města Opavy pro období 2007 aţ 

2020)                       

X 

 
Rok 

2008 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu: X X X X X X X X X X X X 

Vypracování projektové 

dokumentace  

ke stavebnímu povolení         

X X 

            

Zajištění vydávání stavebního  

povolení          
X X X 

          

             
Rok 

2009 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu: X X X X X X X X X X X X 

Výběrové řízení na dodavatele 

 stavebních prací 
X X X X X X X           

Sestavení projektového týmu             X X X       

Naplánování rozsahu projektu  

(činnosti, harmonogram, atd.) 
              X X X     

Zajištění zpracování Ţádosti o 

dotaci, její kompletace a předání 

na ÚRR  

              X X X 

  

  

Zajištění zpracování povinných 

příloh ţádosti - studie 

proveditelnosti, technická 

dokumentace, stavební poloţkový 

rozpočet 

              X X X 

  

  

Provedení primárního 

marketingového  

průzkumu 

                X X 
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Zajištění finančních zdrojů a 

příslušných dokladů od 

zřizovatele školy - 

Moravskoslezského kraje 

                  X     

Zajištění povinných příloh 

 do podpisu smlouvy o přidělení 

dotace z ROP, 2.1.1 Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání 

                  X X X 

             
Rok 

2010 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zahájení a ukončení projektu: X X X X X X X X X       

Fyzické zahájení a ukončení  

projektu 
          x x X         

Datum ţádosti o platbu                 X       

Zajištění povinných příloh 

 do podpisu smlouvy o přidělení 

dotace z ROP, 2.1.1 Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání 

X X X                   

Výběr externího dodavatele  

výběrových řízení 
    X                   

Vedení projektového týmu       X X X X X X       

Výběrové řízení na dodavatele  

vybavení ICT a multimediální 

techniky a nábytku do učeben 

      X X               

Zajištění přípravy a schválení  

smlouvy o poskytnutí dotace, 

řešení změn smlouvy 

      X X               

Projektové řízení a administrace       X X X X X X       

Výběr dodavatele technického  

stavebního dozoru 
      X                 

Publicita projektu a průběţná 

propagace, zhotovení pamětní 

desky 

      X X X X X X       

Zdroj: OA OPAVA - Finální verze ţádosti, 2007; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 9 

Tabulka č. 1: Podrobný rozpočet projektu Digitální škola – ICT všem 

Kód Název výdaje 
Počet 

kusů 

Cena 

kusu 

Výdaj 

celkem 

Z toho 

neinvestiční 
Jednotka % 

01 
Doplňkové výdaje – 

řízení projektu 
  38 400 38 400  0,77 

01.01 
Mzdy členů 

projektového týmu 
  38 400 38 400 Os./hod. 0,77 

01.01.01 Manaţer projektu 60 200,00 12 000 12 000 Os./hod. 0,24 

01.01.02 Koordinátor projektu 80 180,00 14 400 14 400 Os./hod. 0,29 

01.01.03 
Finanční manaţer 

projektu 
40 150,00 6 000 6 000 Os./hod. 0,12 

01.01.04 Administrátor projektu 40 150,00 6 000 6 000 Os./hod. 0,12 

02 
Doplňkové výdaje  

- nákup služeb 
  45 000 45 000  0,9 

02.01 Výběrová řízení 1 45 000 45 000 45 000 soubor 0,9 

03 Doplňkové výdaje jiné   8 550 8 550  0,17 

03.01 
DPH, bez nároku na 

odpočet na vstupu 
45 000 0,19 8 550 8 550 sazba 0,17 

04 
Hlavní výdaje  

- publicita projektu 
  14 600 6 600  0,29 

04.01 Publicita 1 14 600 14 600 6 600 soubor 0,29 

05 

Hlavní výdaje 

(stavební část a nákup 

technologií) 

  460 011,40 0,00  9,2 

05.01 Zabezpečení výstavby 20 294,12 5 882,40 0,00 hod. 0,12 

05.02 
Dokumentace k 

projektu 
1 150 000 150 000 0,00 ks 3 

05.03 Stavební části stavby 1 304 129 304 129 0,00 soubor 6,08 

06 
Hlavní výdaje  

DHNM 
  3 648 615 2 809 570  72,99 

06.01 
Nákup (technické 

zhodnocení) DHM 
1 779 045 779 045 0,00 soubor 15,59 

06.02 Nákup DHM 1 60 000 60 000 0,00 soubor 1,2 

06.03 Nákup dr. DHNM   2 809 570 2 809 570  56,21 

06.03.01 Nákup DNM software 1 26 500 26 500 26 500 soubor 0,53 

06.03.02 
Nákup dr. DHM 

IT vybavení 
1 1 844 370 1 844 370 1 844 370 soubor 36,9 
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06.03.03 
Nákup dr. DHM 

nábytek a ostatní 
1 938 700 938 700 938 700 soubor 18,78 

07 Hlavní výdaje   783 413,02 535 072,30  15,67 

07.01 
DPH, bez nároku na 

odpočet na vstupu 
4123226,4 0,19 783 413,02 535 072,30 sazba 15,67 

08 
Doplňkové výdaje 

celkem 
  91 950,00 91 950,00  1,84 

09 Hlavní výdaje celkem   4 906 639,42 3 351 242,30  98,16 

10 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

CELKEM 
  4 998 589,42 3 443 192,30  100 

11 
NEZPŮSOBILÉ 

VÝDAJE CELKEM 
  38 080 0,00  0,76 

11.01 Jiné   38 080 0,00  0,76 

11.01.01 
Jiné - Dokumentace 

projektu - technická 
1 32 000 32 000 0,00 ks 0,64 

11.01.02 
Jiné – DPH bez nároku na 

odpočet na vstupu 
32 000 0,19 6 989,00 0,00 sazba 0,12 

12 
CELKOVÉ VÝDAJE 

PROJEKTU 
  5 036 669,42 3 443 192,30  100,76 

Zdroj: OA OPAVA - Finální verze ţádosti, 2007; vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 10 

Obrázek č. 1: Rekonstrukce notebookové učebny 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 

 

Obrázek č. 2: Notebooková učebna po rekonstrukci 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 
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Obrázek č. 3: Rekonstrukce odborné učebny 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 

 

Obrázek č. 4: Odborná učebna po rekonstrukci 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 
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Obrázek č. 5: Učebna grafických předmětů 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 

 

Obrázek č. 6: Učebna fiktivních firem 

 
Zdroj: OA OPAVA, 2010 


