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Úvod

O území Evropské unie se hovoří jako o Evropě regionů. Mezi těmito regiony však 

stále  přetrvávají  velké  rozdíly.  Snížit  tyto  disparity  a  podpořit  tak regionální  konvergenci 

a zaměstnanost je cílem programů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Tato politika 

je založena na solidaritě členských států,  podporuje dlouhodobé plánování  a rozvoj, klade 

na regiony odpovědnost za výběr a řízení projektů a vytváří účinné partnerství vnitrostátních, 

regionálních a místních orgánů, podniků a nevládních organizací.  Díky těmto jedinečných 

postupům  a  metodě  funguje  evropská  politika  soudržnosti  daleko  lépe  a efektivněji  než 

jakákoliv jiná obdobná politika ve světě.

Do politiky soudržnosti  se nově vedle  hospodářské a sociální  dimenze dostávají  i  územní 

přístupy. Klíčovým faktorem územní soudržnosti i konkurenceschopnosti jsou potom města, 

která  jsou  hybnými  silami  regionálního  rozvoje  a  budou  sehrávat  klíčovou  úlohu 

v ekonomickém rozvoji celé EU.

V současné  době  začínají  své  představy  o  ekonomickém  rozvoji  realizovat  i  větší  města 

z Čech,  Moravy  a  Slezska.  V tomto  ohledu  je  pro  ně  v programovém období  2007-2013 

největší  příležitostí  Integrovaný  plán  rozvoje  města.  Ten  je  základním  programovým 

dokumentem  města  umožňující  rozvoj  v návaznosti  na  využití  podpory  ze  strukturálních 

fondů Evropské unie a napomáhá zejména při realizaci „tvrdých“ investičních projektů.

Města  mohou  v tomto  programovém  období  připravit  dva  integrované  plány:  IPRM 

pro Integrovaný  operační  program,  zaměřený  na  oblast  bydlení,  a  IPRM  pro  Regionální 

operační program, který je pro komplexní rozvoj měst významnější, a proto se na něj v práci 

zaměřím. 

Cílem  této  diplomové  práce je  navrhnout  a  analyzovat  vnější  a  vnitřní  faktory, 

které ovlivňují výslednou kvalitu Integrovaných plánů rozvoje měst.

Mým  sekundárním cílem pak bude zmapovat přípravu Integrovaného plánu rozvoje města 

Havířova pro Regionální operační program, identifikovat silné a slabé stránky tvorby tohoto 

dokumentu a navrhnout jejich řešení v konkrétních podmínkách Statutárního města Havířova. 

Dále  se  pokusím potvrdit  (nebo vyvrátit)  mé  počáteční  hypotézy:  „podmínkou  úspěšného 

IPRM  jsou  ucelené  projekty  vycházející  z rozvojové  strategie“,  „příčinou  neúspěšného 

získávání dotací u obcí je skutečnost, že se spoléhají na vlastní síly“ a „příčinou neúspěšného 

získávání dotací u obcí je silný vliv politiky na řízení projektů“. 
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V práci budu čerpat především z údajů a dokumentů poskytnutých pracovníky  Statutárního 

města Havířova odpovědnými v oblasti IPRM, v menší míře i ze zdrojů dalších statutárních 

měst regionu NUTS II Moravskoslezsko.

První kapitola je zaměřena na možnosti strukturálních fondů Evropské unie pro rozvoj měst. 

To  znamená,  že  popisuje  základní  teoretická  východiska  fungování  Politiky  hospodářské 

a sociální soudržnosti.  Dále  blíže  specifikuje  region  soudržnosti  Moravskoslezsko  a  jeho 

regionální operační program, jenž je v současném období pro rozvoj města Havířova největší 

příležitostí  z pohledu  mimorozpočtového  zisku  financí.  Závěr  této  kapitoly  je  věnován 

základní  charakteristice  Integrovaného  plánu  rozvoje  města,  nového  nástroje  získávání 

prostředků  z EU,  který  je  nezbytnou  podmínkou  pro  úspěšné  čerpání  dotací  a  komplexní 

a dynamický rozvoj Havířova.

Druhá kapitola popisuje přípravu konkrétního Integrovaného plánu rozvoje města Havířova 

včetně východisek pro jeho tvorbu, tzn. SWOT analýzy města a strategických a rozvojových 

dokumentů.  Závěr kapitoly je věnován stručnému srovnání integrovaných plánů všech pěti 

statutárních měst regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Třetí a závěrečná kapitola se zabývá úspěšností Statutárního města Havířova při získávání 

prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2004-2006 a popisuje kroky, které 

město  učinilo  v souvislosti  s přípravou  na  nové  programové  období  a  s  čerpáním daleko 

většího  objemu  finančních  prostředků.  Tato  kapitola  je  dále  věnována  realizační  fázi 

integrovaného  plánu  a  jejím  cílem je  analyzovat  vnější  a  vnitřní  faktory,  které  ovlivňují 

výslednou kvalitu IPRM a potvrdit mé počáteční hypotézy.

1 Možnosti strukturálních fondů EU v rozvoji 
měst

1.1Územní rozvoj

Charakteristickým rysem Evropské unie je významná nerovnováha v úrovni rozvoje 

jak celého území  EU, tak i  v rámci  jednotlivých členských  států.  Tato  nerovnováha mezi 

centrálními regiony, do nichž jsou soustředěny ekonomické aktivity,  a periferiemi, se ještě 
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více prohloubila po rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007. Evropská unie je tak daleko 

méně územně soudržná ve srovnání se Spojenými státy americkými, což jí brání dosáhnout 

svého základního cíle, a to stát se nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Logika věci 

totiž říká, že celkového harmonického rozvoje lze dosáhnout jen snížením rozdílů mezi úrovní 

rozvoje  jednotlivých  regionů.  A  tak  se  problematika  řešení  regionálních  disparit  dostává 

do popředí zájmu evropských politiků.

Regionální  politika  je  v rámci  EU  zahrnována  do  strukturální  politiky1 neboli  politiky 

hospodářské  a  sociální  soudržnosti,  která  je  tzv.  komunitární  (koordinovanou)  politikou. 

Tzn. že  její  realizace  je  ponechána  členským  státům,  zatímco  koordinace  a  harmonizace 

spadá do nadnárodní působnosti, tedy do působnosti orgánů Evropské unie. 

Soudržnost vyjadřuje solidaritu mezi členskými státy a regiony EU. Jejím cílem je vyvážený 

rozvoj regionů, snižování strukturálních disparit a podpora rovných příležitostí v rámci EU. 

Hospodářská a sociální soudržnost je doplňována a posilována třetí dimenzí, kterou je územní 

soudržnost.  Územní soudržnost,  jenž představuje regionální hledisko strukturální  politiky, 

zahrnuje rovný přístup občanů a ekonomických subjektů ke službám obecného ekonomického  

zájmu bez ohledu na území, ke kterému naleží [38]. Jejím cílem je zlepšit územní integraci 

a podpořit  spolupráci  mezi  regiony.  S územní  soudržností  souvisí  i  pojmy územní  rozvoj 

a územní plánování.  Územní rozvoj je  proces,  kterým je  udržována nebo měněna kvalita  

fyzikálních  charakteristik  a  lidských  aktivit  v určitém  území  [38].  Je  ovlivněn  působením 

tržních sil  i  veřejných intervencí.  Územní plánování je potom  souborem akcí k ovlivnění  

územní struktury řízením územního rozvoje a ke koordinaci územních dopadů sektorových  

politik [38]. Územní soudržnost je pak klíčovou dimenzí soudržnosti z hlediska rozvoje měst. 

Její rostoucí význam podtrhuje i přijetí Územní agendy EU.

1.1.1 Územní hledisko rozvoje EU

Základním dokumentem, jenž má vytvořit strategický a akční rámec územního rozvoje 

Evropy  je  Územní  agenda  EU.  Tento  dokument,  s podtitulem pro  konkurenceschopnější 

a udržitelnou  Evropu  rozmanitých  regionů,  byl  sjednán  na  schůzi  ministrů  odpovědných 

za územní a regionální rozvoj ve dnech 24. a 25. května 2007 v Lipsku. Agenda se týká právě 

1 Vznik strukturální politiky je datován k r. 1988, kdy došlo ke spojení regionální politiky s částí sociální a částí 

zemědělské  politiky.  Hlavními  nástroji  regionální  a  strukturální  politiky  jsou  strukturální  fondy  a  fond 

soudržnosti. 
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dimenze  územní  soudržnosti,  která  má  sloužit  k lepšímu  zacílení  intervencí  celé  politiky 

soudržnosti.

Územní  agenda EU vychází  zejména z informací  vzešlých  z projektů  ESPON2 a  Interreg3 

a má vazbu na národní koncepce územního rozvoje, včetně vazeb na lisabonské a göteborské 

cíle.  Zájmy  územní  agendy  potom  doplňuje  Lipská  charta  o  udržitelných  městech, 

která nastoluje politiku integrovaného rozvoje měst v evropském rozměru.

Pro dosažení svých cílů (posílení globální konkurenceschopnosti a udržitelnosti všech regionů 

Evropy) stanovila agenda 6 základních priorit [32]:

1. Posílit polycentrický rozvoj a inovace vytvářením sítí městských regionů a měst.

2. Posílit nové formy spravování území a vytvořit nové formy partnerství mezi městskými 

a venkovskými oblastmi.

3. Podporovat regionální seskupení (klastry) posilující hospodářskou soutěž a inovace.

4. Podporovat rozšíření transevropských dopravních sítí.

5. Podporovat transevropské řízení rizik včetně dopadů klimatických změn.

6. Posílit ekologické struktury a kulturní zdroje jako přidané hodnoty pro rozvoj.

Mezi základní hnací síly regionů, jenž zvyšují regionální konkurenceschopnost a produktivitu, 

pak  můžeme  zařadit  lidský  kapitál  (kvalitu  pracovní  síly),  investice  (vládní  i  soukromé), 

infrastrukturu (dostupnost a propojenost), úroveň a kapacitu správy, klastry, inovace a další.

1.1.2 Politika územního rozvoje v ČR

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží 

pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů, územního rozvoje na celostátní úrovni a jako 

zdroj  argumentů  při  prosazování  zájmů ČR v rámci  územního  rozvoje  EU.  Tato  politika 

vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti a plochy a koridory dopravní 

a technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

2 Výzkumný program ESPON (Monitorovací  síť  pro evropské územní plánování)  se zaměřuje na zkoumání 

územních dopadů sektorových  politik  a  vliv  strukturálních fondů na městské oblasti.  Jeho úkolem je sbírat 

informace o trendech v rozvoji napříč EU, včetně dvou nečlenských zemí, Norska a Švýcarska.

3 Iniciativa Interreg  má zajistit, aby se státní hranice nestaly překážkou pro integraci evropského území. Má tři 

základní  sekce:  přeshraniční  spolupráce  (A),  nadnárodní  spolupráce  (B)  a  meziregionální  spolupráce  (C). 

V programovém období 2007-2013 se tato iniciativa stává samostatných  cílem strukturální  politiky,  jedná se 

o Cíl 3 Evropská územní spolupráce.
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Nedílnou  součástí  politiky  je  i  vymezení  republikových  priorit  územního  plánování 

pro zajištění udržitelného rozvoje území, mezi něž patří [9]:

 Zlepšit  integraci  ČR  do  středoevropského  prostoru,  vytvářet  v území  podmínky 

pro zkvalitnění veřejné správy,

 podporovat polycentrický rozvoj, zvýšit konkurenceschopnost urbánních a venkovských 

oblastí v rámci EU,

 chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,

 zlepšit dostupnost území a zkvalitnit dopravní a technickou infrastrukturu,

 vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před riziky a přírodními katastrofami.

Obrázek 1: Aplikace principů územního plánování v ČR

Zdroj: [38]

Výstupem územního plánování jsou územní plány a územně plánovací dokumentace, které se 

týkají  hlavně  infrastruktury.  Výstupem  regionálního  plánování  jsou  potom  strategie 

a programy,  jenž  se  zaměřují  na  sociálně  ekonomický  rozvoj.  Za  územní  i  regionální 

plánování nese v ČR odpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Jestliže  je  územní  plánování  spíše  celostátním  nástrojem,  pak  regionální  plánování 

zabezpečuje  provázanost  národní  regionální  politiky  s regionální  politikou  EU  a  také 

s ostatními  odvětvovými  politikami  ovlivňujícími  rozvoj  území. Základní  dokument 

regionálního plánování „Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007-2013“ vychází 

ze „Strategie  udržitelného rozvoje ČR“, v ekonomické oblasti  ze „Strategie  hospodářského 

růstu“  a  v oblasti  politiky  soudržnosti  navazuje  na  základní  programové  dokumenty 

na národní úrovni „Národní rozvojový plán“ a „Národní strategický referenční rámec“. 
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Pro zajištění komplementarity národní regionální politiky s politikou EU, dále pro statistické 

účely EU a hlavně pro zařazení regionů různé úrovně pod jednotlivé cíle strukturální politiky 

při poskytování pomoci ze strukturálních fondů byla v ČR podle principů Eurostatu stanovena 

klasifikace NUTS (nomenklatura územních statistických jednotek). 

Tabulka 1: Členění území České republiky

Úroveň Název Počet jednotek
Doporučený 
min. počet 
obyvatel

Doporučený 
max. počet 
obyvatel

NUTS I Stát 1 3 miliony 7 milionů
NUTS II Regiony soudržnosti 8 800 000 3 miliony
NUTS III Kraje 14 150 000 800 000
LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů

LAU II
Obce 6 249

Zdroj: [17]

Na základě NUTS jsou definovány podle počtu obyvatel tři hlavní regionální úrovně. Kromě 

tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně (lokální), ty však nejsou určující pro rozdělení 

prostředků z fondů EU. Jde o tzv. místní administrativní jednotky (LAU).

Obrázek 2: NUTS III a NUTS II region v ČR

Zdroj: [17]

1.1.3 Možnosti rozvoje měst v ČR

Výše příjmů, kterými města a obce disponují a mohou jimi přispívat k dalšímu rozvoji, 

závisí v ČR na počtu obyvatel obce (čím více má město obyvatel, tím větší obnos dostane 

ze státního  rozpočtu),  úspěchu podnikatelů  (obci  zůstává  30  % výnosu z daně  samostatně 

výdělečných osob4), koeficientu daně z nemovitosti (obec jej může zvýšit nebo snížit obecně 
4 V případě právnických osob záleží na sídle firmy, nikoliv na místě podnikání.
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závaznou vyhláškou), rozloze (čím větší rozloha, tím větší příjem) a na počtu zaměstnanců 

(i lidé s místem výkonu práce v dané obci přinášejí obci, byť jen malé, částky peněz)[15].

Kromě výše příjmů však existují i jiné faktory, které ovlivňují úspěšný rozvoj měst:

1. Kvalita veřejné správy

V oblasti veřejné správy je důležité,  aby město mělo kvalitně zpracovaný Strategický plán 

rozvoje města či obce a mělo jasno o svých prioritách. V tomto případě se finance nacházejí 

lépe  než  u  opačného  postupu,  kdy města  volí  cíle  podle  dotací,  často  potom neúspěšně. 

Důležitá  je i  motivace  zaměstnanců samosprávy,  a to nejen finanční  (závislá  na výsledku 

práce),  ale i možnost dalšího vzdělávání,  dobrý kolektiv,  apod. Významná je i  spolupráce 

města se soukromníky (město může využít  i soukromý kapitál  např. na renovaci prostředí, 

obec  bude  vypadat  lépe  a  soukromý vlastník  vylepší  svůj  majetek)  a  obyvateli  (zapojení 

veřejnosti do tvorby strategických dokumentů).

2. Úvěr

Ke zvýšení prostředků mohou města využít i komerčních a dodavatelských úvěrů. V oblasti 

komerčních  úvěrů  má  samospráva  možnost  vyjednat  si  nejlepší  podmínky,  protože  má 

garantované příjmy a je tedy pro banku nejlepší klient. Dodavatelský úvěr pak může město 

využít,  pokud  má  dotaci  dostat  až  po  ukončení  projektu.  V tomto  případě  může  projekt 

financovat dodavatel, jenž platbu obdrží po té, co město následně získá dotaci.

3. Dotace

Největší  příležitost  pro  rozvoj  však  pro  města  představují  dotace,  a  to  jak  národní, 

tak zejména  možnost  využití  prostředků  ze  zdrojů  EU.  V této  oblasti  hrají  klíčovou  roli 

schopnosti  a  zkušenosti  zpracovatelů  žádostí  o  dotace  (vhodná  je  i  realizace  některých 

projektů  u  externího  dodavatele)  a  zacílení  dotace,  jejíž  žádost  musí  být  samozřejmě 

podepřena ve strategickém plánu rozvoje města  (zacílení  je vhodné do oblastí  hnacích sil 

regionální konkurenceschopnosti, viz kap. 1.1.1). Na možnosti využití zdrojů EU pro zajištění 

rozvoje měst je zaměřena následující podkapitola.

1.2Strukturální fondy EU v ČR v období 2007-2013

V souvislosti  s rozšířením  Evropské  unie  v letech  2004  a  2007  o  země,  jejichž 

HDP/obyv.  zdaleka  nedosahuje  průměru  EU,  byla  v oblasti  politiky  soudržnosti  navržena 

pro nové programové období 2007-2013 řada změn. Oproti období 2000-2006 se zde nově 

můžeme setkat  s již  zmíněným pojmem územní  soudržnosti,  která  doplňuje  hospodářskou 

a sociální soudržnost. Podstatou reformy je pak učinit strukturální akce více decentralizované 
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a realizované  efektivněji,  založené  na větší  subsidiaritě,  programování  i  větší  koncentraci. 

Tím  dochází  k širšímu  delegování  pravomocí  na  členské  státy  a  regiony  a  ke  zvýšení 

pozornosti městským oblastem. V praxi to znamená např. snížení počtu finančních nástrojů 

politiky  soudržnosti,  změnu  cílů  politiky  nebo  financování  operačních  programů  jediným 

fondem5.  Proto se  v následujícím textu  zaměřím na současné programové období,  ale  pro 

úplnost a možnost srovnání se zmíním i o předcházejícím programovém období 2000-2006.

1.2.1 Cíle politiky soudržnosti

V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, jenž se mají  více soustředit 

na závazky z Lisabonu a nejméně rozvinuté regiony.

Cíl  Konvergence je  definován jako podpora  hospodářského a  sociálního  rozvoje regionů 

NUTS II s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru unie [17]. Z tohoto cíle mohou čerpat 

státy, jejichž HND na obyvatele je menší než 90 % průměru EU. V České republice se týká 

všech regionů soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy a je na něj vyčleněno 96,98 % 

prostředků fondů EU.

Cíl  Regionální  konkurenceschopnost  a  zaměstnanost podporuje  regiony  NUTS  II 

nebo NUTS I, které nesplňují podmínky pro zařazení do cíle Konvergence.  V ČR pod něj 

spadá pouze Praha,  která v rámci  tohoto cíle může využít  1,56 % z celkových prostředků 

strukturální politiky EU určených pro Českou republiku na celé programové období.

Cíl  Evropská  územní  spolupráce se  orientuje  na  podporu  meziregionální  a  nadnárodní 

spolupráce regionů a dále na podporu přeshraniční spolupráce regionů NUTS III, které leží 

podél  všech  vnitřních  a  některých  vnějších  pozemních  hranic  a  všech  NUTS  III  podél 

námořních  hranic.  Tento cíl  vychází  z iniciativy Interreg.  Spadají  do něj  všechny regiony 

České republiky a je na něj vyčleněno 1, 46 % prostředků.

Tabulka 2: Podpora z fondů EU podle cílů

Cíle Finanční nástroje
Konvergence ERDF, ESF, FS
Regionální konkurenceschopnost ERDF, ESF
Evropská územní spolupráce ERDF
Celková alokace 26,69 mld. eur
3 cíle 3 nástroje
Zdroj: [17]

5 U programů „infrastruktur“ zasahují ERDF a Fond soudržnosti současně.
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Jestliže v současné  době  směřují  3  nástroje  na  financování  tří  cílů  politiky  soudržnosti, 

v minulém  období  to  bylo  6  nástrojů  směřujících  k financování  tří  cílů  politiky  HSS,  4 

iniciativ Společenství6 (v případě ČR pouze dvou iniciativ), inovačních opatření a opatření 

technické pomoci7, podpory sektoru rybolovu v oblastech mimo Cíl 1, a zvlášť k financování 

velkých projektů v dopravě a životním prostředí8.  První dva cíle (Cíl  1 - podpora rozvoje 

a strukturálních změn zaostávajících regionů; Cíl 2 - podpora hospodářské a sociální konverze 

oblastí, které se potýkají se strukturálními problémy) byly cíle regionální, vztahovaly se tedy 

k regionům NUTS II (Cíl 1 všechny regiony NUTS II s výjimkou Prahy; Cíl 2 některé části 

Prahy). Třetí cíl (Cíl 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, 

školení a zaměstnanosti) byl plošný a vztahoval se na celé území Prahy.

1.2.2 Fondy EU

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Strukturální fondy představují finanční nástroje, které poskytují finanční podporu v podobě 

grantů (nevratných dotací). Financují víceleté rozvojové programy, které se následně realizují 

prostřednictvím konkrétních projektů. 

Hlavní  změnou  nového  programovacího  období  je  snížení  počtu  finančních  nástrojů 

strukturální politiky z šesti (FS, ERDF, ESF, FIFG9 a EAGGF – orientační a záruční sekce10) 

na tři (FS, ERDF a ESF), a to díky tomu, že problematika rozvoje venkova a rybolovu již není 

6 Iniciativy Společenství byly čtyři (Interreg III,  URBAN II,  EQUAL, Leader +). Řešily problémy týkající se 

většiny členských států a regionů a doplňovaly jiné programy. V ČR byly pouze iniciativy Interreg a EQUAL 

(iniciativa financovaná z ESF, jejímž smyslem bylo odstranit nerovné podmínky a diskriminaci na trhu práce).

Pro období 2007-2013 vznikly tři nové iniciativy JASPERS, JEREMIE a JESSICA (Společná evropská podpora 

udržitelných  investic  do městských  oblastí).  JASPERS (Společná  pomoc při  podpoře  projektů v evropských 

regionech) má pomáhat s přípravou velkých projektů v rámci FS a ERDF. Cílem JEREMIE (Společné evropské 

zdroje pro mikropodniky a střední podniky) je zlepšit přístup k financování rozvoje podnikání.

7 Inovační akce sloužily ke zlepšení kvality regionálních strategií. Měly formu studií, výměny zkušeností.

8 Projekty byly  financovány z Fondu soudržnosti,  jejich  financování  bylo  odděleno  od  projektů  spadajících 

pod jednotlivé cíle (pro země s HNP/obyvatele menším než 90 % průměru EU).
9 FIFG (Finanční nástroj pro podporu rybolovu) nahradil Evropský fond pro rybolov (EFF), který již ale nespadá 

do strukturálních fondů.

10 EAGGF (Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond) byl v minulém období rozdělen na dvě části. Část 

záruční tvořila cca 95 % všech výdajů a v naprosté většině šla na financování SZP. Pouze podpůrná část (5 % 

fondu) patřila do strukturálních fondů. EAGGF byl pro období 2007-2013 nahrazen Evropským zemědělským 

fondem pro rozvoj venkova (EAFRD), který se stal jediným nástrojem Programu rozvoje venkova 2007-2013.
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součástí politiky HSS, ale je zařazena pod Společnou zemědělskou politiku. Další změna se 

týká  Fondu  soudržnosti,  který  již  neposkytuje  podporu  na  individuální  projekty,  ale  je 

začleněn do systému programování strukturálních operací, takže podobně jako SF podporuje 

programové dokumenty vypracované na národní úrovni. 

V současné  době  tedy  existují  dva strukturální  fondy,  ty  jsou  určeny pro méně  rozvinuté 

a znevýhodněné regiony [17]:

1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional Development Fund) 

podporuje investiční (infrastrukturní) projekty.

2. Evropský  sociální  fond (ESF  –  European  Social  Fund)  podporuje  neinvestiční 

(neinfrastrukturní) projekty.

Fond soudržnosti  (FS) je na rozdíl od SF určen na rozvoj chudších států, nikoli regionů. 

Podobně  jako  ERDF  podporuje  investiční  projekty,  avšak  jen  ty,  které  jsou  zaměřené 

na dopravní infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí [17].

1.2.3 Programové dokumenty politiky soudržnosti

V období  2007-2013 může  Česká republika  čerpat  z fondů EU až  26,69  mld.  eur. 

Na základě principu spolufinancování musí stát navíc přidat zhruba 132,83 mld. Kč (15 %). 

Pro  úspěšné  čerpání  prostředků  je  nutné  mít  vytvořenu  strukturu  orgánů  zodpovědných 

za čerpání  pomoci,  tzv.  institucionální  zabezpečení.  V ČR  je  centrálním  koordinátorem 

pro využívání  fondů  EU Ministerstvo  pro  místní  rozvoj,  které  zodpovídá  za  tvorbu  NRP 

a NSRR.  Přípravu  dokumentů  na  národní  úrovni  zajišťuje  Řídící  a  koordinační  výbor. 

K vyváženému  působení  nástrojů  HSS  přispívá  i  naplňování  tzv.  horizontálních  priorit11. 

V období  2007-2013  musí  všechny  programy  a  projekty  respektovat  dvě  priority:  rovné 

příležitosti  a  udržitelný  rozvoj.  V souladu  s principem programování12 musí  potom Česká 

republika  mít  připravenu  soustavu  programových  dokumentů,  které  jsou  nezbytnou 

podmínkou pro čerpání prostředků z evropských zdrojů.

Obrázek 3: Srovnání základních programových dokumentů ČR

11 Horizontální priority 2000-2006: 2 současné +  informační společnost a vyvážený rozvoj regionů.
12 Politika  HSS musí  vycházet  z operačních  principů.  Ty se rozdělují  na  základní  (koncentrace,  partnerství, 

programování a adicionality) a doplňkové (monitorování a vyhodnocování, subsidiarita a solidarita).

12

2007-2013

Národní rozvojový plán

Národní strategický 
referenční rámec

operační programy

2000-2006

Národní rozvojový 
plán

Rámec podpory 
Společenství

operační programy

Jednotný 
programový 
dokument
Pro Prahu

Pro Cíl 2
Pro Cíl 3

Strategie 
Fondu 

soudržnosti
Životní 

prostředí
Dopravní 

infrastruktura

Programy 
iniciativy 

Společenství 
Interreg III

Programy 
iniciativy 

Společenství 
EQUALprogramové dodatky



Zdroj: [37]

V programovém  období  2000-2006  existoval  v ČR  třífázový  plánovací  postup:  Národní 

rozvojový plán → Rámec podpory Společenství → operační programy. Tento vícestupňový 

systém se uplatňoval v zemích, které celé nebo velkou částí svého území spadaly do Cíle 1. 

V rámci Cílů 2 a 3 měla ČR připraveny dva Jednotné programové dokumenty pro Prahu, které 

v sobě  obsahovaly  všechny  tři  výše  uvedené  fáze.  K operačním  programům  byly  navíc 

schvalovány programové  dodatky,  tj.  dokument,  jenž  obsahuje  podrobné prvky programu 

na úrovni  opatření  a zahrnuje  popis konkrétních cílů  opatření,  ukazatele,  pomocí  nichž se 

hodnotí úspěšnost projektů a kritéria jejich výběru. 

Pro  období  2007-2013  došlo  ke  zjednodušení  systému a  mezi  základní  programové 

dokumenty politiky soudržnosti patří na úrovni EU Strategické obecné zásady Společenství13 

a na úrovni ČR Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec a OP.

Strategické  obecné  zásady  Společenství  (SOZS) jsou  rámcovým  programovým 

dokumentem politiky soudržnosti,  definují obecné zásady pro období 2007-2013 a členské 

státy a regiony je mohou využít při vypracování vnitrostátních a regionálních programů.

Národní  rozvojový  plán  (NRP) definuje  hlavní  rozvojové  problémy  země,  které  musí 

odpovídat prioritám politiky HSS. Vedle SOZP se opírá i  o domácí  Strategii  udržitelného 

rozvoje, Strategii hospodářského růstu a Strategii regionálního rozvoje pro léta 2007-2013. 

V souladu  se  SOZS  definoval  NRP  svůj  základní  cíl  jako  přeměnu  socioekonomického 

prostředí  ČR  v souladu  s principy  udržitelného  rozvoje  tak,  aby  byla  přitažlivým  místem 

pro realizaci investic, práci a život obyvatel [17].

13 Priority SOZS pro období 2007-2013: zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst, zlepšení znalostí 

a inovace pro růst, vytváření více a lepších pracovních míst.
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Národní strategický referenční rámec (NSRR) je rozvojová strategie  ČR pro využívání 

fondů EU, která představuje soulad mezi NRP a SOZS. NSRR popisuje strategické cíle a je 

základem pro operační programy.

Obrázek 4: Strategické cíle NSRR ČR 2007-2013

Zdroj: [9]

Východiskem pro zpracování NSRR byl Národní rozvojový plán, kdy NSRR vychází z cíle 

NRP a udává systém operačních programů politiky HSS 2007-2013, jejichž prostřednictvím 

budou jednotlivé prioritní osy realizovány.

1.2.3.1 Operační programy

ČR  má  pro  programové  období  2007-2013  připraveno  8  sektorových  OP  (SOP), 

7 regionálních  OP  (ROP),  7  operačních  programů  Evropské  územní  spolupráce  a  2  OP 

pro Prahu.

Tabulka 3: Zaměření operačních programů a jejich finanční alokace (mil. eur)

Cíl Konvergence (ČR mimo hl. město Prahu)
OP Doprava MD 5 759,1

Infrastruktura
OP Životní prostředí MŽP 4 917,9
OP Podnikání a inovace MPO 3 041,3

Podnikání
OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT 2 070,7
OP Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV 1 837,4

Lidské zdroje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT 1 828,7
7 x regionální OP RR 4 659,0 Regionální 

intervenceIntegrovaný OP MMR 1 553,0
OP Technická pomoc MMR    263,0
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. město Praha)
OP Praha Konkurenceschopnost Hl. m. Praha    264,0
OP Praha Adaptabilita Hl. m. Praha    108,3
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Cíl Evropská územní spolupráce (všechny regiony ČR)
5  x  OP  Přeshraniční  spolupráce  +  OP  Meziregionální 
spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce

MMR     389,0

Zdroj: [17]

Celkem tedy existuje 24 operačních programů14 rozdělených mezi 3 cíle politiky HSS.

Tematické (sektorové) operační programy (TOP) se mohou realizovat ve všech regionech 

ČR  (NUTS  II)  s výjimkou  hlavního  města  Prahy.  ČR  má  připraveno  8  TOP  s celkovou 

alokací  21,23 mld.  eur,  jejichž  řídícím orgánem je  vždy příslušný ministerský resort:  OP 

Doprava,  OP ŽP, OP Podnikání  a inovace,  OP Výzkum a vývoj  pro inovace,  OP Lidské 

zdroje  a  zaměstnanost,  OP  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost,  Integrovaný  OP  a  OP 

Technická pomoc. 

Integrovaný  operační  program (IOP)  podporuje  v oblasti  bydlení  (5.2  Zlepšení  prostředí 

v problémových sídlištích) projekty zahrnuté do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). 

IOP je zaměřen na řešení společných regionálních problémů a jeho cílem je posílení veřejné 

správy ke zvýšení kvality života obyvatel a atraktivity ČR pro investory.

Regionální  operační  programy (ROP) navazují  na  systém sektorových  programů  a  své 

podpory směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region. Jejich řídícím orgánem je 

Regionální rada příslušného regionu soudržnosti.

Prostřednictvím těchto 8 TOP a 7 ROP je naplňován Cíl Konvergence.

V programovém období se iniciativa Interreg stává samostatným cílem strukturální politiky, 

jedná  se  o  Cíl  Evropská  územní  spolupráce.  V rámci  něj  je  realizováno  9  operačních 

programů:  OP  Meziregionální  spolupráce  (všechny  státy  EU,  Norsko,  Švýcarsko),  OP 

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

Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny), pět OP Přeshraniční spolupráce 

(ČR – Bavorsko, ČR – Polsko, ČR – Rakousko, ČR – Sasko, ČR – Slovensko) a dva síťové 

operační programy (ESPON 201315, INTERACT II16). 

14 V programovém  období  2004-2006  měla  ČR  připraveno  pět  operačních  programů,  čtyři  sektorové  (OP 

Průmysl  a  podnikání,  OP  Rozvoj  lidských  zdrojů,  OP  Infrastruktura,  OP  Rozvoj  venkova  a  multifunkční 

zemědělství) a jeden regionální – Společný regionální operační program (SROP  byl komplementární s ostatními 

OP a s Fondem soudržnosti, rozšiřoval jejich dopad na místní úroveň a jeho řídícím orgánem bylo MMR).
15 ESPON 2013 zahrnuje všechny čl. státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island a kandidátské státy EU.

16 INTERACT II  je pokračování  programu INTERACT (byl  součástí  iniciativy Interreg III,  jeho cílem bylo 

zvýšit dopad iniciativy Interreg na HSS jak v rámci EU, tak se sousedícími zeměmi) v programovém období 

2007-2013. INTERACT II zahrnuje všechny členské státy a je zaměřen na přeshraniční spolupráci, na kterou je 

určeno 77 % prostředků Cíle 3. Jeho cílem je především zlepšit efektivnost a kvalitu územní spolupráce.
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Hlavní město Praha má jako jediný region soudržnosti ČR nárok realizovat programy pomoci 

v rámci  Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a to prostřednictvím dvou 

operačních  programů:  OP  Praha  –  Konkurenceschopnost  a  OP  Praha  –  Adaptabilita 

a zaměstnanost. Jejich řídícím orgánem je hl. město Praha.

Hlavními dotačními tituly, které bude Statutární město Havířov17 využívat ke svému rozvoji 

v letech 2007-2013, budou Integrovaný operační program, Fond Životního prostředí České 

republiky18,  financovaný  rovněž  z valné  části  z prostředků  EU a  zejména  pak  Regionální 

operační program, resp. ROP NUTS II Moravskoslezsko.

1.3Programové období 2007-2013 v regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko

Mezi  programy  politiky  HSS realizované  na  území  regionu  soudržnosti  NUTS  II 

Moravskoslezsko  v programovém  období  2007-2013  patří  vedle  ROP  NUTS  II 

Moravskoslezsko  (2004-2006:  SROP)  i  OP  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  (2004-

2006: OP Rozvoj lidských zdrojů) a Cíl Evropská územní spolupráce, resp. OP Přeshraniční 

spolupráce ČR – Polsko a ČR – Slovensko (2004-2006: Interreg IIIA). 

U OP VK je Moravskoslezský kraj (Oddělení řízení grantových schémat Odboru regionálního 

rozvoje,  cestovního ruchu a kultury)  zprostředkujícím subjektem, který v rámci  globálních 

grantů19 podporuje  Prioritní  osu  1  („Počáteční  vzdělávání)  a  část  Prioritní  osy  3  („Další 

vzdělávání“), resp. oblast podpory 3.2 („Podpora nabídky dalšího vzdělávání). Osy 2 a 4 jsou 

potom realizovány v individuálních projektech MŠMT. U operačních programů Přeshraniční 

spolupráce, Moravskoslezský kraj, jako regionální subjekt spadající do podporovaného území, 

doplňuje  implementační  strukturu,  tj.  konzultuje  projektové  žádosti  s žadateli,  účastní  se 

hodnocení projektů a spolupracuje s ŘO, kraji a partnery na polské a slovenské straně.

Mezi další  operační programy relevantní  pro NUTS II Moravskoslezsko patří  Integrovaný 

OP, OP Doprava, OP ŽP, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP 

Lidské zdroje a  zaměstnanost,  OP Meziregionální  spolupráce,  OP Nadnárodní  spolupráce, 

INTERACT II a ESPON 2013.

17 Hlavním dotačním titulem města Havířova v období 2004-2006 byl Společný regionální operační program.

18 Státní  fond životního prostředí  ČR je  instituce zaměřená  na ochranu  a zlepšování stavu ŽP v souladu se 

závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv o ochraně ŽP, se závazky vyplývajícími z členství v EU a se 

Státní politikou životního prostředí. Je také zprostředkujícím orgánem pro OP Životní prostředí.
19 Členský stát nebo řídící orgán může řízením části OP pověřit jeden nebo více zprostředkujících subjektů.
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Subjekty v Moravskoslezském kraji mohou své projekty podpořit  jak národními dotacemi, 

tak i dotacemi kraje, které každoročně vyhlašují orgány kraje ve formě dotačních programů20. 

O poskytnutí dotace na projekt potom rozhoduje zastupitelstvo kraje. K zahraniční finanční 

podpoře  pro  subjekty  z Moravskoslezského  kraje  patří  vedle  stěžejních  fondů  EU  také 

Finanční mechanismus EHP a Norska21 a Finanční pomoc Švýcarska22.

1.3.1 NUTS II Moravskoslezsko

Statistická oblast Eurostatu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko je území 

tvořeno Moravskoslezským krajem (NUTS III).  Ten zaujímá rozlohu 5 427 km2 a na jeho 

území žije 1 249 522 obyvatel (k 30. 6. 2007), hustota zalidnění představuje 230 obyvatel/km2 

(hustota  je  skoro  dvojnásobná  oproti  hustotě  osídlení  ČR  –  130  obyvatel/km2). 

Moravskoslezský  kraj  sousedí  na  severu  a  východě  s  Polskem  (Slezským  a  Opolským 

vojvodstvím), na jihovýchodě se Slovenskou republikou (Žilinským krajem) a v rámci krajů 

ČR se Zlínským a Olomouckým krajem, které dohromady tvoří statistickou oblast NUTS II 

Střední Morava. Krajským městem je Statutární město Ostrava.

Tabulka 4: Členění oblasti Moravskoslezsko

NUTS II NUTS III NUTS IV
Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Okres Bruntál

Okres Frýdek - Místek
Okres Karviná
Okres Nový Jičín

20 Dotační programy Moravskoslezského kraje pro rok 2009 jsou: Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích,  Podpora  obnovy a  rozvoje venkova Moravskoslezského kraje,  Program na  podporu  projektů 

ve zdravotnictví, Program na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů 

u dětí a mládeže, Program podpory aktivit v oblasti kultury,  Dotační program na podporu aktivit v oblastech 

sportu, využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji a úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji.

21 Finanční mechanismus EHP byl založen roku 2004 třemi státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské 

knížectví  a  Norské  království).  Norské  království  založilo  i  vlastní  Norský  finanční  mechanismus. 

Prostřednictvím  nich  poskytují  tyto  země  v letech  2004-2009  pomoc  novým  členským  zemím,  Španělsku, 

Portugalsku a Řecku s cílem snížit sociální a ekonomické nerovnosti. Částka určená pro ČR je 110,91 mil. eur.

22 Jde o poskytování finanční pomoci novým členským státům za účelem snížení ekonomických a sociálních 

rozdílů v EU s alokací 1 mld. CHF pro pětileté období do r. 2011, z toho rozpočet pro ČR je 109,780 mil. CHF. 

Předkládané  projekty  musí  být  v souladu  s národní/regionální  strategií,  jejich  předmětem  musí  být  činnost 

prováděná ve veřejném zájmu na území ČR a zaměřená podle prioritních oblastí programu (Bezpečnost, stabilita 

a podpora reforem; ŽP a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; RLZ a sociální rozvoj; Speciální alokace).
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Okres Opava
Okres Ostrava - město

Zdroj: [29]

Moravskoslezsko je nejlidnatějším krajem ČR. Kraj zahrnuje 299 obcí včetně 38 měst, z toho 

pěti  statutárních  (Ostrava,  Havířov,  Karviná,  Frýdek -  Místek,  Opava).  Podíl  městského 

obyvatelstva je zde, ve srovnání s ostatními regiony ČR, nadprůměrný. Přesto zde můžeme 

rozlišit  dva  různé  typy  osídlení:  velké  průmyslové  aglomerace  s vysokou  hustotou 

obyvatelstva (okresy Ostrava – město,  Karviná) a zemědělské,  horské a podhorské oblasti 

s nízkou  hustotou  osídlení  (okresy  Bruntál,  F-M,  Nový  Jičín,  Opava).  Kromě  tohoto 

administrativního  členění  se  v kraji  nachází  také  4  euroregiony:  Beskydy,  Silesia,  Praděd 

a Těšínské Slezsko.

Ekonomika kraje je tradičně založena na oborech hornictví, hutnictví a těžkého strojírenství. 

Moravskoslezsko se tak významně podílí na průmyslové produkci ČR. V posledních letech 

pak  z hlediska  tržeb  i  počtu  zaměstnanců  zde  nejvíce  rostl  obor  výroby  dopravních 

prostředků. Od 90. let navíc Moravskoslezský kraj podporuje přípravu  průmyslových zón 

a hledá pro ně příhodné investory.  Proto se zde nachází  dostatečné množství  těchto ploch 

s průměrnou obsazeností 74 %. Mezi nejzdařilejší zóny s největším počtem investorů patří 

průmyslová  zóny  Karviná  –  Nové  Pole  a  Kopřivnice,  největší  a  nejnovější  zónou  je 

průmyslová zóna Nošovice pro zahraničního výrobce automobilů – firmu Hyundai. 

Největší  průmyslová  odvětví  jsou  potom  v Moravskoslezském  kraji  organizována 

v klastrech,  v tomto  směru  je  kraj  na prvním místě  mezi  kraji  ČR. V současné době zde 

působí  devět  klastrů:  Moravskoslezský  dřevařský  klastr,  Národní  strojírenský  klastr,  IT 

Cluster,  Moravskoslezský  automobilový  klastr,  Klastr  HYDROGEN  (zaměřen  na  vývoj 

v oblasti  vodíkových  technologií),  Klastr  ENVICRACK  (zaměřen  na  vědecko-výzkumné 

aktivity  v oblasti  obnovitelných  a  druhotných  zdrojů  energie),  Stavební  klastr, 

Moravskoslezský energetický klastr a Klastr cestovního ruchu (KLACR). Dohromady tvoří 

základ  pro  růst  regionální  konkurenceschopnosti.  Jejich  rozvoj  může  být  podpořen  z OP 

Podnikání  a  inovace,  významně  na  ně  finančně  přispívá  také  Moravskoslezský  kraj 

a Agentura pro regionální rozvoj pak rozvíjí iniciativu ClusterNet, která hledá společná řešení 

rozvoje klastrů a řídí spolupráci všech osob, které se v nich angažují [6].

Přestože  je  Moravskoslezsko  stále  ekonomicky  významným  regionem,  restrukturalizace 

původních oborů těžkého průmyslu sebou přinesla i řadu problémů. Vedle značného poklesu 

zaměstnanosti v průmyslu na konci 90. let vyvstal i problém lokalit typu  brownfields. Tato 

území, která v sobě mají značný rozvojový potenciál, jsou dnes spíše zátěží. Příprava těchto 

18



ploch pro investory je technicky i finančně náročná, a proto narůstá počet nevyužitých ploch 

a naopak roste výstavba na zelené louce. Nepřipravenost ploch a do r. 2005 i špatná dopravní 

dostupnost  ztěžovaly  snahu  přilákat  do  regionu  potenciální  investory.  Podíl  zahraničních 

investic  byl  vzhledem k záměru  snížení  nezaměstnanosti  nedostatečný.  Tuto  situaci  měla 

ovlivnit výstavba automobilky Hyundai, která začala v polovině roku 2007, v souvislosti se 

světovou finanční a hospodářskou krizí je její pozitivní dopad na kraj spíše otázkou, a tak se 

region stále snaží o efektivní marketingovou propagaci investičních příležitostí.  Nejvíce se 

mu daří při udělování investičních podpor pro technologická centra a centra služeb [6].

Dalším problémem je nedostatečná podpora rozvoje inovačních aktivit a pomalé prosazování 

spolupráce pracovišť VaV se soukromým sektorem, a to i přesto, že má kraj největší potenciál 

technických škol v ČR. Rovněž již v roce 2003 připravená (a dnes neaktuální)  Regionální 

inovační  strategie  nebyla  v kraji  z důvodu  nedostatku  prostředků  realizována.  VaV  vedle 

univerzit a veřejných výzkumných institucí podporuje i několik privátních subjektů: Visteon-

Autopal,  s.r.o.,  Teva  Pharmaceuticals  ČR,  s.r.o.,  Třinecké  železárny,  a.s.,  TATRA,  a.s. 

a Vítkovice Holding Group, vzhledem k potřebám regionu je však tato podpora nedostatečná. 

K pozitivním krokům k rozvoji inovačního podnikání v regionu pak lze zařadit Podnikatelský 

inkubátor  při  VŠB-TUO,  Vědecko-technologický  park  Ostrava,  inovační  centra 

nebo Podnikatelský inkubátor STEEL IT [6].

Základní  strategickou  vizi  regionu určuje  programový  dokument  „Cesta  vpřed“,  který 

do roku 2015 stanovuje vizi:  „Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci 

i volný  čas,  živý,  soběstačný  a  ctižádostivý,  s dynamickou  ekonomikou,  zdravým životním 

prostředím  a  svébytnou  kulturou  [29].“ Tato  vize  je  konkretizována  v Programu  rozvoje 

Moravskoslezského kraje 2006-2008 (nové vedení kraje však již připravuje novou Strategii 

rozvoje  Moravskoslezského  kraje  2009-2016),  který  definuje  5  prioritních  oblastí  [29]: 

konkurenceschopné podnikání (podpora podnikání, investic, včetně investic do VaV), úspěšní 

lidé  (posilování  lidského  potenciálu),  dynamická  společnost  (zlepšení  sociálních 

a zdravotních  služeb,  rozvoj  kultury),  efektivní  infrastruktura  (hlavně  v oblasti  dopravy 

s ohledem na ŽP) a vzkvétající území (podpora brownfields, cestovního ruchu).

1.3.2 ROP Moravskoslezsko

Prostřednictvím Regionálního  operačního  programu  NUTS II  Moravskoslezsko lze 

čerpat prostředky z fondů EU (resp. z ERDF) určené v letech 2007-2013 výhradně pro region 

soudržnosti  Moravskoslezsko.  Program  vychází  z dokumentu  Strategické  obecné  zásady 
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Společenství, z Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce 

pro období 2007-2013 a z obou strategických dokumentů kraje – Cesty vpřed a Programu 

rozvoje kraje. Dále má návaznost na Lisabonskou strategii, Strategii udržitelného rozvoje ČR, 

Strategii hospodářského růstu, Politiku územního rozvoje a Strategii regionálního rozvoje ČR.

Globálním cílem programu je „urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost  

efektivnějším využíváním jeho potenciálu.  Tohoto cíle  bude dosaženo zejména zvyšováním 

kvality  života  obyvatel  a  atraktivity  regionu  pro  investory  a  návštěvníky,  zlepšováním 

podmínek pro práci i  volný čas, zejména modernizací dopravní infrastruktury a rozvojem 

dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Konkurenceschopnost regionu 

Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných podmínek pro podnikání a aktivním 

marketingem Moravskoslezského kraje [29].“

Tabulka 5: Schéma ROP Moravskoslezsko [29]

Prioritní 
osy

1 Regionální infrastruktura a 
dostupnost

2 Podpora prosperity 
regionu

3 Rozvoj měst 4 Rozvoj 
venkova

Oblasti 
podpor
y

1.1 Rozvoj regionální a silniční 
dopravní infrastruktury

2.1 Infrastruktura veřejných 
služeb

3.1 Rozvojové 
póly regionu

4.1 Rozvoj 
venkova

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště 
Ostrava

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 3.2 Subregionální 
centra

1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3 Podpora brownfields
1.4 Infrastruktura integrovaného 
záchranného systému a 
krizového řízení

2.4 Marketing regionu

Specifické cíle programu představují cíle pěti prioritních os, prostřednictvím kterých bude 

naplňována  strategie  rozvoje  regionu.  Cílem  prioritní  osy  1  –  Regionální  infrastruktura 

a dostupnost „je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní  

obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí [29]“. Cílem 

osy  2  –  Podpora  prosperity  v regionu  „je  zvýšit  prosperitu  ekonomiky  a  kvalitu  života  

v regionu,  snížit  míru  nezaměstnanosti  [29]“.  Cílem  prioritní  osy  3  –  Rozvoj  měst  „je  

všestranně zkvalitnit  prostředí měst,  jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami 

jejich udržitelného rozvoje [29]“. V případě Rozvoje venkova je snahou „podpořit komplexní  

rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko 

pro obyvatele, návštěvníky a investory [29]“. Cílem osy 5 - Technická pomoc „je vytvořit  

institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci tohoto programu [29]“.

Tabulka 6: Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Moravskoslezsko 2007-2013

Číslo prioritní 
osy

Název prioritní osy Příspěvek Společenství (€) %

1
Regionální infrastruktura a 
dostupnost

289 301 660 40,40
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2 Podpora prosperity regionu 182 245 724 25,45
3 Rozvoj měst 170 072 139 23,75
4 Rozvoj venkova   50 126 525   7,00
5 Technická pomoc   24 347 169   3,40

716 093 217    100
Zdroj: [29]

Na ROP Moravskoslezsko je celkem pro období 2007-2013 z evropských zdrojů alokováno 

716, 09 mil. eur, což představuje přibližně 2,68 % všech prostředků vyčleněných z fondů EU 

pro ČR. Tato částka má být navíc na základě principu subsidiarity doplněna o dalších 126,37 

mil. eur z národních veřejných zdrojů.

Pro  potřeby  města  Havířova  bude  nejdůležitější  Prioritní  osa  3  Rozvoj  měst, 

jejímž příjemcem  mohou  být  obce,  Moravskoslezský  kraj  a  organizace  jím  zřizované 

a založené,  nebo  nestátní  neziskové  organizace.  Tato  osa  je  orientována  především 

na vyvážený rozvoj měst a regionu, má podporovat dvě základní aktivity:  Přitažlivá města 

a Sociální integrace a je rozdělena do 2 oblastí podpory:

3.1 Rozvojové póly regionu (zaměřené na města s více než 50 000 obyvateli)

3.2 Subregionální centra (zaměřena na města s 5 000 – 50 000 obyvateli)

Havířov jako město, jenž spolu s dalšími čtyřmi městy (Ostrava, Karviná, F-M, Opava) tvoří 

regionální póly rozvoje, spadá do oblasti podpory 3.1, ve které je podpora poskytována pouze 

prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM).

1.4 Integrovaný plán rozvoje města

Integrované  plány rozvoje  měst  jsou  novinkou regionální  politiky  ČR pro  čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. Dalo by se 

říci,  že  k zavedení  tohoto  nového  nástroje,  určeného  k zajištění  koordinace  odvětvových 

a územních politik ve městech, vedly zejména dva motivy.

Prvním  důvodem  byla  snaha  o  odstranění  nedostatků  zjištěných  z předcházejícího 

programového období 2004-2006, kdy častou příčinou neúspěchu projektů,  předkládaných 

městy,  byla  jejich  nedostatečná  podpora ve strategickém plánu.  Města  často chtěla  získat 

prostředky za každou cenu, a už jim bylo více či méně jedno, k jakému záměru. Poskytnuté 

finanční  prostředky však  mají  pro  celkový rozvoj  města  pozitivní  efekt  jen tehdy,  pokud 

vycházejí ze skutečných potřeb města. Tyto potřeby, včetně navrhovaných opatření, mají být 

podrobně  zpracovány  ve  strategickém  plánu,  ze  kterého  by  pak  měly  vycházet  všechny 
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projekty. Uvědomění si důležitosti strategického plánování chápu jako jednu z příčin zavedení 

nástroje IPRM, který má mimo jiné koordinovat celkovou vizi a strategii rozvoje města.

Další důvod pro zavedení IPRM je pak velmi úzce spjat s prvním a souvisí s dokumentem 

pod názvem Lipská charta. Lipská charta o udržitelných evropských městech byla dohodnuta 

u příležitosti  neformální  schůze  ministrů  na  téma  městský  rozvoj  a  územní  soudržnost 

v Lipsku  ve  dnech  24.  a  25.  května  2007,  tedy  v době  německého  předsednictví.  To 

vypracovalo zprávu „Integrovaný městský rozvoj jako základní požadavek úspěšné městské 

udržitelnosti“  a  řadu  studií,  které  by  pomohly  městům všech  velikostí  k provádění  zásad 

Lipské charty,  jejímž cílem je vést k udržitelnému rozvoji měst ve všech jeho aspektech – 

ekonomických,  sociálních  a  ekologických23.  K dosažení  tohoto  cíle  je  nutný  integrovaný 

a celostní  přístup  k rozvoji  měst.  Česká  republika  se  zavázala  k plnění  Lipské  charty 

a nástrojem její implementace se stal právě Integrovaný plán rozvoje města.

„Integrovaným  plánem  rozvoje  města  se  rozumí  soubor  vzájemně  obsahově  a  časově  

provázaných  akcí,  které  jsou  realizovány  ve  vymezeném území  nebo  v rámci  tematického 

přístupu ve  městech  a směřují  k dosažení  společného cíle  či  cílů  města,  obce  či  lokality.  

Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů [26].“

Jak už bylo zmíněno, „integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem  

navazujícím  na celkovou  vizi  a  strategii  města  za  účelem identifikace  a  řešení  problémů 

rozvojových  oblastí  města  v návaznosti  na  využití  podpory  ze  strukturálních  fondů 

v programovacím období 2007-2013 [26].“

Cílem  IPRM je  koordinace  činností  a  koncentrace  zdrojů  na  řešení  nejpodstatnějších 

problémů a využití potenciálu měst. Integrovaný přístup má být díky synergii jednotlivých 

aktivit a opatření vysoce účinný a má přinést multiplikační efekt.

Projekty  obsažené  v IPRM  budou  podpořeny  hlavně  z ROP,  v oblasti  bydlení z IOP 

a doplňkově i z TOP. Při jeho tvorbě musí být kladen důraz na to, aby jednotlivé projekty 

byly realizovány na základě principu partnerství soukromé a veřejné sféry, přičemž by zde 

měly být zastoupeny jak investiční (tvrdé), tak i neinvestiční (měkké) projekty.

1.4.1 Cílová skupina měst

23 Na potenciál měst upozornila i revidovaná Lisabonská strategie – koncentrace všech aktivit ve městech z nich 

dělá póly rozvoje regionů a motory hospodářského růstu, inovací a kvalitních pracovních míst.
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V IPRM se rozlišují tři základní skupiny měst [26]:

1) Města  nad  50 000  obyvatel  a  Mladá  Boleslav jsou  nositeli  IPRM  v rámci  ROP 

a bez předložení IPRM by nemohla čerpat prostředky z příslušných regionálních OP.

Do této  skupiny celkem spadá 22 měst  ČR. Jedná se o  města  Plzeň a České Budějovice 

(v rámci  NUTS  II  Jihozápad),  Ústí  nad  Labem,  Most,  Děčín,  Teplice,  Karlovy  Vary 

a Chomutov  (NUTS  II  Severozápad),  Hradec  Králové,  Liberec  a  Pardubice  (NUTS  II 

Severovýchod), Kladno a Mladou Boleslav (NUTS II Střední Čechy), Brno a Jihlavu (NUTS 

II Jihovýchod), a Olomouc a Zlín (v rámci NUTS II Střední Morava).

Tabulka 7: Seznam nositelů IPRM v rámci ROP Moravskoslezsko

NUTS II Město Počet obyvatel (k 1.1.2007) Pořadí v ČR

Moravskoslezsko

Ostrava 309 098 3
Havířov 84 219 11
Karviná 63 045 15
Frýdek – Místek 59 416 16
Opava 59 156 17

Zdroj: [16]

Města  Ostrava,  Havířov  a  Karviná,  která  tvoří  centrum  regionu,  jsou  postižena  hlavně 

restrukturalizací  a  útlumem  hornictví,  což  sebou  nese  vyšší  nezaměstnanost,  jejímž 

průvodním jevem může být zvýšená kriminalita a vznik čtvrtí s koncentrací sociálně slabých 

obyvatel.  Města Frýdek  –  Místek  a  Opava  se  vyznačují  vlastní  průmyslovou  základnou 

a nezaměstnanost je zde zpravidla nižší než v centru regionu.

2) Města  nad  20 000  obyvatel  musí  předložit  IPRM  pokud  chtějí  čerpat  prostředky 

z oblasti intervence 5.2 IOP (pro bydlení).

3) Města do 50 000 obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud 

jim to pravidla těchto OP umožňují.

1.4.2 Základní podmínky pro IPRM

Zpracovatelem IPMR je město, které zodpovídá za jeho realizaci, přičemž IPRM musí 

mít návaznost na jeho strategické a rozvojové dokumenty, musí dodržovat princip partnerství 

a zapojení veřejnosti a být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty. Jeho obsah 

a struktura stejně jako i vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického 

pokynu. V případě IPRM předkládaného v rámci ROP činí minimální podíl prostředků ROP 

na  celkovém finančním objemu IPRM 10 mil.  eur.  Tato  hranice  neplatí  v případě  IPRM 

směřovaných do oblasti podpory 5.2 IOP [26].
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Obsah a struktura IPMR [26]:

1) Prezentace  souladu  s nadřazenými  strategickými  dokumenty  města  včetně  územního 

plánu;

2) SWOT analýza města;

3) zdůvodnění výběru zóny/tématu na základě strategie rozvoje a SWOT analýzy města;

4) popis zóny/tématu, SWOT analýza zóny (tématu) – analýza území;

5) popis problémů, které je nutno řešit, stanovení cíle a strategie s ohledem na priority OP;

6) popis  opatření  a  aktivit,  které  vedou k dosažení  cílů  IPRM v jednotlivých  prioritních 

oblastech  –  indikativní  seznam  projektových  záměrů,  včetně  návrhů  identifikace 

příslušných OP, prioritních os a opatření;

7) popis očekávaných výsledků a výstupů včetně relevantních indikátorů;

8) časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit;

9) finanční plán včetně popisu způsobu financování (intervence ze SF i ostatní zdroje);

10) popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM (včetně organizačního schématu);

11) popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM;

12) popis transparentního způsobu výběru projektových záměrů (aktivit) do IPRM;

13) doložení schopnosti města realizovat IPRM – závazek kofinancování;

14) vliv IPRM na horizontální témata;

15) analýzy rizik;

16) mapa území celého města s jasným vyznačením zóny.

Typy IPMR:

Na základě socioekonomické analýzy vymezí město zónu/téma. Z tohoto pohledu existují dva 

typy IPRM [26]:

1) IPRM pro řešení problémů zóny charakterizované jako:

a) Deprimované území (v rámci ROP)

Deprimované území vykazuje ve vztahu k průměrným hodnotám města nebo regionu 

nepříznivé hodnoty alespoň ve 2 z těchto ukazatelů:  chudoba a vyloučení,  zvýšená 

nezaměstnanost, demografické ukazatele (např. úbytek obyvatelstva), environmentální 

ukazatele (např. zvýšená zátěž na ŽP), nízká vybavenost veřejnými službami, výskyt 

zanedbávaných a nevyužívaných areálů, nízká úroveň ekonomické aktivity, významné 

ekonomické  a  sociální  potíže,  významný  počet  přistěhovalců,  etnických  skupin, 
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menšin  nebo  uprchlíků,  nízká  úroveň  vzdělání,  vysoká  kriminalita  a  delikvence, 

zvláště zanedbané prostředí a nízká úroveň obslužných a administrativních funkcí.

b) Území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti podpory 5.2 IOP

Pokud  IPRM  zahrnuje  prevence  pro  zlepšení  kvality  bydlení,  používají  se  stejná 

kritéria jako v případě deprimovaného území, avšak zóna musí naplňovat alespoň tři 

z kritérií uvedených v nařízení Komise č. 1828/2006, článku 47, z nichž dvě musí být 

kritéria uvedená pod písmeny a) až h)24. 

c) Území s vysokým potenciálem růstu (v rámci ROP)

Toto území musí splňovat minimálně 2 z následujících ukazatelů: vysoká koncentrace 

ekonomických  aktivit,  vysoký  potenciál  pro  podnikání,  vysoká  koncentrace 

vzdělávacích  aktivit,  vysoký  význam  v systému  dopravní  obslužnosti,  vysoký 

inovační potenciál, vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních a kulturních 

potřeb a vysoký význam pro udržitelné nakládání s energiemi a přírodními zdroji.

2) IPRM pro řešení tematického problému

Geograficky vymezená zóna je souvislá plocha na území města. U  zónového přístupu se 

IPRM musí zabývat přínosem v rámci alespoň 3 ze 6 prioritních oblastí (ekonomický rozvoj, 

sociální  integrace,  ŽP,  přitažlivá  města,  dostupnost  a  mobilita,  správa  věcí  veřejných). 

V případě  zónového  přístupu  v rámci  oblasti  podpory  5.2  v IOP  se  může  zabývat  pouze 

některou z prioritních oblastí. U tématického přístupu se pak IPRM musí orientovat pouze 

na jednu prioritní oblast a doplňkově se může zabývat druhou.

Město  provádí  výběr  projektových  záměrů  transparentním  způsobem  při  respektování 

pravidel  národního  a  komunitárního  práva.  Vybrané  projektové  záměry  jsou  městem 

nebo jinými příjemci (partnery města) dopracovány do dílčích projektů. IPRM schvaluje řídící 

orgán  příslušného  ROP  (Výbor  regionální  rady).  Po  schválení  IPRM,  ŘO  pravidelně 

vyhlašuje  výzvu  k předkládání  dílčích  projektů,  popřípadě  vyhlásí  permanentní  výzvu. 

Na základě  této  výzvy  předkládají  města  řídícímu  orgánu  dílčí  projekty  naplňující  IPRM 

a realizují je v souladu s harmonogramem stanoveným v IPRM.

Do politiky soudržnosti  se nově vedle  hospodářské a sociální  dimenze dostávají  i  územní 

přístupy. Klíčovým faktorem územní soudržnosti i konkurenceschopnosti jsou potom města 

24 a)  vysoká  míra  chudoby  a  vyloučení,  b)  vysoká  míra  dlouhodobé  nezaměstnanosti,  c)  neuspokojivý 

demografický  vývoj,  d)  nízká  úroveň  vzdělání,  e)  vysoká  úroveň  kriminality  a  delikvence,  f)  obzvláště 

znečištěné  ŽP,  g)  nízká  míra  hospodářské  aktivity,  h)  velký počet  přistěhovalců,  etnických  skupin,  menšin 

nebo uprchlíků.
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a jejich vazby na okolí. Právě na rozvoj měst, zejména na jejich možnost čerpání prostředků 

z evropských fondů, je zaměřena tato kapitola, která dále blíže specifikuje region soudržnosti 

Moravskoslezsko a jeho Regionální operační program, jenž je v současném období pro rozvoj 

města Havířova největší příležitostí  z pohledu mimorozpočtového zisku financí. Závěr této 

kapitoly  je  věnován  základní  charakteristice  Integrovaného  plánu  rozvoje  města,  nového 

nástroje získávání prostředků z EU, který je nezbytnou podmínkou pro úspěšné čerpání dotací 

a komplexní a dynamický rozvoj Havířova. Konkrétním Integrovaným plánem rozvoje města 

Havířova se zabývá následující kapitola.

2 Příprava  Integrovaného  plánu  rozvoje  města 
Havířova

2.1Statutární město Havířov

Havířov se nachází v severní  části  Západních  Karpat  v tak zvané Ostravské pánvi, 

poblíž hranic se Slovenskou a Polskou republikou. Administrativně se Havířov stal městem 

roku 1955, kdy hlavním motivem jeho vzniku bylo zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí 

na Ostravsku. V roce 1990 se stal Havířov statutárním městem, rozděleným na 8 městských 

částí: Havířov, Životice, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Dolní 

Datyně. 

Město se díky své poloze potýká se společnými, již výše uvedenými problémy celé ostravsko-

karvinské průmyslové oblasti, tedy útlumem hornictví a restrukturalizací průmyslu a s nimi 

spojenými průvodními jevy, jako jsou vysoká nezaměstnanost, kriminalita a větší koncentrace 

sociálně  slabých  obyvatel.  Kromě  těchto  společných  charakteristik  má  Havířov  i  vlastní 

specifické problémy (ale i výhody), plynoucí z jeho jedinečného postavení v rámci celé ČR.
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Jedinečnost města spočívá ve faktu,  že již od samého začátku bylo účelně budováno jako 

typické sídlištní a satelitní město. Nepříznivým dědictvím této jedinečné pozice je vnímání 

města  pouze  jako  jakéhosi  panelového  sídliště,  které  je  jen  spíše  částí  Ostravy, 

než plnohodnotným  městem.  Toto  výjimečné  postavení  Havířova  má  však  i  své  výhody. 

Město  bylo  postaveno  plánovitě  jako  sídlištní  tak,  že  bylo  minimalizováno  znečištění 

od velkých zdrojů smogu a popílku a zachováno vysoké procento zeleně. Dalšími klady jsou 

dobrá  infrastruktura,  blízkost  dvou  přehrad,  pohoří  Beskyd  a  hranic  Polské  a  Slovenské 

republiky, což umožňuje i rozvoj příhraniční spolupráce.

Havířov si kromě své jedinečnosti z hlediska způsobu výstavby města připisuje i dvě „nej“ 

v rámci  všech měst  České republiky.  Jeho plošná rozloha je 3 207 ha,  což je velmi málo 

ve srovnání  s  počtem obyvatel  (k 31.  12.  2007 82 768).  Z toho vyplývá  extrémně vysoká 

hustota obyvatel, která je s cca 2 750 obyvateli/km2 největší v ČR25. V návaznosti na vysokou 

koncentraci  obyvatel  na  malém  území  čelí  Havířov  problému  malého  průmyslového 

potenciálu  a nedostatku prostoru pro jeho rozvoj26.  Ze čtyř  základních  funkcí  města,  tedy 

bydlení,  výroby,  služeb  a  je  spojující  dopravy,  má  Havířov  potlačenou  výrobní  funkci. 

Na druhou  stranu  však  počet  obyvatel  pomáhá  k rozvoji  města  prostřednictvím  relativně 

vysokých příjmů do městského rozpočtu.

Tabulka 8: Rozpočty v letech 2004-2010 (v tis. Kč)27

2004
skutečnost

2005
skutečnost

2006
skutečnost

2007
očekávaná 
skutečnost

2008
návrh

2009
predikce

2010
predikce

Příjmy celkem 1 485 625 1 263 582 1 352 405 1 353 062 1 071 856 1 117 791 1 165 942

Výdaje celkem 1 434 554 1 185 582 1 263 292 1 555 285 1 247 719 1 108 201 1 123 222

Saldo +   51 071 +   77 610 +   89 113   -202 223   -175 863 +     9 590 +   42 720

Zdroj: [4]

25 Počtem obyvatel se Havířov staví do skupiny krajských měst, této velikosti města však vůbec neodpovídá jeho 

administrativní význam a vybavenost službami státu (zdravotnictví, pošty, apod.) na úrovni odpovídající počtu 

obyvatel. V této oblasti je Havířov stále vázán na okresní město Karviná, kde zůstaly okresní pobočky státních 

úřadů a institucí, ačkoliv přetrvává orientace města hlavně na Ostravu.

26 Rozloha  rozvojového území v Havířově  je  74 ha.  Největší  souvislá  část  měří  9,44 ha  (průmyslová  zóna 

v nezastavěném prostoru musí mít minimálně 10 ha, v zastavěném 5 ha - splňuje 6 částí, tzn. možnost výstavby 

maximálně středního podniku).

27 Saldo ukazuje celkové hospodaření města, které je s výjimkou roku 2007 a 2008 vždy kladné. Záporné saldo 

v roce  2007  je  hrazeno  úvěrem,  který  umožnil  navýšení  kapitálových  výdajů  (pro  pořizování  hmotného 

a nehmotného majetku města) na investiční akce v letech 2007-2009. V současné době má město 3 úvěry (sanace 

panelových domů: 180 mil. Kč, kanalizační sběrač: 68 mil. Kč, investiční akce: 180 mil. Kč), jejichž celkový 

závazek k 31. 12. 2007 činí 319 mil. Kč, protože první dva úvěry jsou již částečně splaceny.
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Havířov  je  i  nejmladším  městem  České  republiky.  Z toho  vyplývá  absence  jakéhokoliv 

historického centra a tedy i nepřitažlivost města pro turisty. Výhodou pak je velmi dobrý stav 

domovního  fondu  (přes  jisté  problémy zejména  s panelovými  domy)  a  minimální  výdaje 

spojené s údržbou města.

Havířov je částí  jádra ostravské aglomerace,  kde Ostrava představuje regionální metropoli 

Moravskoslezského kraje. Jedná se o v ČR neobvyklý, tzv. polycentrický model regionálního 

uspořádání,  jehož  specifikem  je  dělba  práce  mezi  městy  při  plnění  funkcí  metropole. 

Při plnění těchto funkcí by se Havířov mohl stát např. významným centrem metropole hlavně 

v terciární sféře (vzdělání, výzkum, kultura).

2.1.1 Strategie rozvoje města Havířova

Výše zmíněné základní charakteristiky Havířova (převažující panelová výstavba, malý 

průmyslový potenciál  a nedostatek prostoru pro jeho rozvoj, malý administrativní význam 

neodpovídající  počtu  obyvatel,  vysoká  hustota  obyvatel,  součást  ostravské  aglomerace), 

vyplývající z jeho historie i umístění, jsou výchozí základnou pro strategii rozvoje obce.

Základní  funkcí  Havířova  byla  funkce  sídlištní  a  ta  přetrvává  v celém horizontu  strategie 

a musí  zůstat  základním strategickým východiskem.  Další  rozvojovou možností  je  využití 

blízkosti hranic s Polskou a Slovenskou republikou, jelikož spolupráce v oblasti zahraničního 

obchodu  může  pozitivně  ovlivnit  ekonomiku  města.  Zajímavou  rozvojovou  příležitostí  je 

i využití  prostor  zrušeného dolu  Dukla  (není  ve vlastnictví  města,  ale  nachází  se  na jeho 

území), na jehož úpravu a revitalizaci je možno získat dotace k vytvoření zóny, umožňující 

obsazení podniky. Ze všech možností se v návaznosti na charakter města jako nejlepší jeví 

možnost  první,  tedy  orientovat  se  na  vytvoření  příznivých  podmínek  pro  bydlení. 

Dlouhodobým  cílem  je  tedy  vytvořit  z Havířova  město,  které  bude  uznáváno  jako 

plnohodnotné a moderní.  Tento cíl  strategie  nazývá jako  humanizaci  města,  které  má být 

dosaženo  zejména  rozvojem  všech  druhů  služeb,  zlepšením  vzhledu  města  a  životních 

podmínek obyvatel a spoluprací s okolními městy a obcemi.

Pro tvorbu strategie města byla klíčová SWOT analýza města [30]:

 Silné stránky (dobré  prostředí  pro  bydlení,  mnoho  zeleně,  dobrý  stav  technické 

infrastruktury,  rozvinutá  dopravní  infrastruktura,  rozvinutá  MHD,  dobré  napojení 

na Ostravu a  Karvinou,  blízkost  Polska  a  Slovenska,  vliv  města  na bytovou  politiku, 

protože je 3. největším vlastníkem bytů, rozmanitost sportovních odvětví, …),
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 Slabé stránky (nízký počet výrobních podniků, absence velkých prosperujících podniků28, 

vysoká nezaměstnanost, přetížení dopravní infrastruktury ve špičkách, malé zastoupení 

výzkumných  a  vývojových  pracovišť  a  vysokého  školství,  zastaralá  nerekonstruovaná 

zástavba,  vysoká  kriminalita  a  drogová  závislost  mládeže,  chybí  multifunkční  hala, 

nedostatečná kapacita sociálních zařízení, vysoká bariérovost, …),

 Příležitosti  (koordinace rozvoje Havířova s rozvojem ostravské aglomerace a s okolními 

obcemi, možnost využití areálu Dukla, využívání fondů a dotací EU , …),

 Hrozby  (změna  politiky  rozdělování  daní,  která  sníží  daňové  příjmy  Havířova, 

pokračování vysoké míry nezaměstnanosti, zvyšování podílu seniorů, emigrace mladých 

obyvatel, vznik sociálně problémových oblastí, hlavně na Šumbarku, chátrání bytového 

fondu, nevyužití možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, …).

2.1.1.1 Strategický plán rozvoje města

Strategii  města,  která  se  opírá  mimo  jiné  o  výše  uvedenou  SWOT  analýzu, 

rozpracovává  Strategický plán rozvoje města  Havířova (SPRM II),  schválený na zasedání 

zastupitelstva města dne 23. 6. 2008.

Strategický plán rozvoje města stanovuje za  globální cíl rozvoje obce  vytvořit  z Havířova 

město zajišťující všem generacím občanů kvalitní životní podmínky a zároveň město přitažlivé  

pro mladé kvalifikované lidi. Současně též město úspěšně spolupracující s ostatními sídlišti  

ostravské aglomerace a přinášející svůj podíl na zajištění funkcí tohoto souměstí [30].

Pro zajištění hlavních strategických záměrů bylo stanoveno 5 problémových oblastí [30]:

 Město (okruh město se týká všech handicapů vzniklých historickým vývojem města, dále 

řeší  otázku vnějších  vztahů Havířova s obcemi  a  městy  ostravské  aglomerace  s cílem 

dosáhnout synergického efektu);

 Ekonomika (okruh  zahrnuje  hlavně  rozvoj  podnikání  ve  městě,  rozvoj  zaměstnanosti 

a cestovního ruchu, součástí bude i zajištění vyváženého financování městských aktivit, 

zejména v náročném prostředí dotací);

 Infrastruktura (okruh se týká technické i  dopravní infrastruktury,  mimo infrastruktury 

sociální,  kulturní  a  sportovní,  největším problémem této oblasti  je  přetížená  dopravní 

tepna v centru města, jenž má být řešena výstavbou moderních parkovišť a ekologizací 

hromadné dopravy);

28 Největšími zaměstnavateli  jsou ČSAD a havířovská nemocnice, ty mohou jen těžko ovlivnit rozvoj města.
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 Sociální  prostředí  a  lidské  zdroje (okruh  se  zabývá  sociální  soudržností,  bydlením, 

volnočasovými  aktivitami  –  kultura,  sport;  hlavním  problémem  je  stárnutí  obyvatel, 

migrace mladých obyvatel za prací; příležitostí v tomto směru je využití dotací EU); 

 Životní  prostředí (do okruhu jsou zařazeny cíle  v oblasti  životního prostředí  – hlavně 

omezení emisí vznikajících při dopravě a topení a cíle vodního hospodářství; oblast řeší 

i revitalizaci bývalého dolu Dukla a ochranu příměstských lesů a přírodních lokalit).

Pro realizaci Strategického plánu Havířova vznikla již v roce 2007 Komise pro strategický 

rozvoj města,  zaměřená na tvorbu a postupně na řízení implementace strategického plánu. 

Komise  zasedá  pravidelně  2x  ročně  a  skládá  se  ze  zástupců  města,  ale  i  zástupců 

podnikatelské sféry, sportovních, kulturních a vzdělávacích institucí působících ve městě.

Vedle SPRM II existují ve městě i další strategické dokumenty, ze kterých celková strategie 

vychází a navazuje na ně.

2.1.1.2 Strategické a rozvojové dokumenty

Z hlediska prosazování principů udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti, získávání 

dotačních  titulů  a  tvorby  IPRM  je  tedy  nejvýznamnějším  dokumentem  Strategický  plán 

rozvoje  města.  Pro  rozvoj  města  z územního  hlediska  (z  hlediska  výstavby)  je  potom 

nejdůležitějším dokumentem Územní plán města. Dalším základním dokumentem, který řeší 

obecně rozvoj města je Programové prohlášení Rady města Havířova na léta 2007-2010.

Ve městě dále vznikly a vznikají strategické a koncepční dokumenty, které rozvíjí jednotlivé 

rozvojové oblasti a za něž nesou odpovědnost příslušné odbory Magistrátu města Havířova. 

Jedná se zejména o Komunitní  plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově do roku 

2015,  Koncepci  bydlení,  Koncepci  kultury  města  Havířova  do  roku  2010,  Koncepci 

tělovýchovy  a  sportu,  Strategický  plán  rozvoje  cyklistické  dopravy,  Koncepci  MŠ  a  ZŠ 

v působnosti města Havířova, Územní energetickou koncepci, Koncepci prevence kriminality 

a Plán odpadového hospodářství města Havířova na období 2006-2010.

Novým  základním  programovým  dokumentem  města,  který  umožňuje  jeho  rozvoj 

prostřednictvím využití podpory ze strukturálních fondů v programovém období 2007-2013, 

je  Integrovaný plán  rozvoje  města.  Město  Havířov  má  stejně  jako  další  4  města  regionu 

připraveny dva integrované plány, a to Integrovaný plán pro Integrovaný operační program 

a Integrovaný plán pro Regionální operační program.
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2.1.2 Integrovaný plán rozvoje města pro IOP

Oblast  bydlení  je  v ČR  charakteristická  vysokou  zanedbaností  bytového  fondu. 

Problém panelových sídlišť se týká celé  ČR a v Havířově, jako panelovém městě, je tento 

problém  zvlášť  koncentrovaný.  Stát  se  tedy  rozhodl  tuto  problematiku  plošně  řešit 

prostřednictvím dvou národních programů, a to programem MMR „Regenerace panelových 

sídlišť“29 a  programem Státního fondu rozvoje bydlení  (SFRB) „PANEL“30.   Na tyto  dva 

národní programy navazují v programovém období 2007-2013 podpory v oblasti intervence 

5.2 „Zlepšení  prostředí  v problémových  sídlištích“ Integrovaného  operačního  programu, 

což nově  umožňuje  čerpat  na  opravu panelových  domů peníze  z EU.  Na tuto  oblast  byla 

vyčleněna  částka  z ERDF  v celkové  výši  192  mil.  eur,  které  mohou  získat  města  s více 

než 20 000 obyvateli (viz. kapitola 1.4.2) prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města 

pro Integrovaný  operační  program.  Pro  žadatele,  kteří  nenaplní  podmínky  pro  udělení 

prostředků z IOP, však budou i nadále oba národní programy pokračovat.

V rámci  Integrovaného  operačního  programu  oblasti  intervence  5.2 Zlepšení  prostředí  

v problémových sídlištích je v Havířově možné finančně podporovat dva druhy aktivit [20]:

a) Revitalizace veřejných prostranství

V rámci  této  aktivity  bude  podpora  udělována  jen  na  volnočasová  zařízení  sloužící 

veřejnosti a nacházející se ve vybrané zóně v rámci IPRM. Tyto projekty potom mohou 

zahrnovat  hlavně  úpravy sídlištního  prostoru,  parkové  úpravy,  výstavbu,  rekonstrukci 

a sanaci dopravní a technické infrastruktury, budování nebo modernizaci nekomerčních 

volně  přístupných  rekreačních  ploch  (dětská  hřiště,  vodní  plochy,  plochy pro veřejné 

rekreační a sportovní vyžití) a další zlepšení veřejné infrastruktury v sídlištích.

b) Regenerace bytových domů

V rámci  této  aktivity  budou  spolufinancovány  opravy,  rekonstrukce  a  modernizace 

bytových domů. Tyto projekty mohou být podpořeny i v případě, že jsou součástí IPRM 

v rámci ROP.

Dne 25. 11. 2008 se konalo jednání Řídícího výboru pro zpracování IPRM Havířova pro IOP, 

kde ŘV schválil rozšíření opatření IPRM IOP o třetí opatření řešící romskou problematiku31 – 

Sociální integrace v zóně, a která naplňuje cíl IPRM IOP – Začlenění obyvatel ohrožených 

sociálním vyloučením a zajištění sociálních služeb pro tyto skupiny obyvatel. 
29 V rámci programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ získalo město prostředky na projekty Šumbark II 

Akátová (dotace 5 mil. Kč, 2005) a Šumbark II Jedlová (dotace 4 mil. Kč, 2006).

30 Dotační titul ze SFRB získalo město v r. 2006 na projekt Sanace domu na ul. 17. listopadu (2,816 mil. Kč).
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Statut  Řídícího výboru IPRM IOP byl schválen dne 2. 6. 2008 a do funkce jeho předsedy 

byl ustanoven náměstek pro hospodářský rozvoj.

Pro  zpracování  Integrovaného  plánu  rozvoje  města  pro  čerpání  dotací  z IOP  schválilo 

Zastupitelstvo  města  Havířova  dne  23.  6.  2008 zónu  Šumbark II Za Teslou,  která  byla 

navržena Řídícím výborem. Tato zóna plně odpovídá pojmu problémové sídliště. Jedná se 

o nejstarší  panelovou  zástavbu  ve  městě,  kde  dochází  k  větší  koncentraci  sociálně 

nepřizpůsobivých obyvatel.

Zóna Šumbark II Za Teslou byla vybrána i z důvodu, že odbor územního rozvoje již v roce 

2003  pořídil  projekt  „Regenerace  panelového  sídliště  Havířov  -  Šumbark,  lokalita  

Za Teslou“, díky možnosti získat dotace z prostředků státního rozpočtu. Zastupitelstvo města 

dále vzalo na vědomí „Seznam pro město potřebných investičních akcí Odboru Investiční 

výstavby  a  Odboru  Školství  a  kultury  v letech  2009  až  2013“,  do  něhož  byly  zahrnuty 

i projekty  revitalizace  veřejného prostranství  v lokalitě  Šumbark  II  Za  Teslou.  Výběr  této 

zóny tedy umožňuje  dokončení  a  zkvalitnění  již  započatých  akcí,  které  mohou  být  takto 

financovány z prostředků EU.

Město se do přípravy IPRM snažilo zapojit veřejnost32 prostřednictvím internetových stránek 

a Radničních listů, kde informovalo o Integrovaném plánu rozvoje města a zároveň vyzvalo 

občany k zasílání projektových námětů. Poté byli občané pozváni k veřejnému projednávání 

IPRM pro  IOP,  které  se  konalo  dne  25.  11.  2008.  Na  toto  projednávání  se  vedle  členů 

Řídícího  výboru  a  zaměstnanců  oddělení  vnějších  vztahů a  strategického  rozvoje  dostavil 

pouze jeden zástupce veřejnosti.  Z tohoto jednání nevzešly žádné připomínky,  a tak zůstal 

zachován  seznam  projektů  pro  zpracování  IPRM  IOP  schválený  Řídícím  výborem  dne 

13. 11. 2008 (v termínu podle předloženého návrhu). Plán zahrnuje 21 projektů, zaměřených 

hlavně na regeneraci obytných domů, s celkovými náklady 680 750 000 Kč (z toho dotace 

432 278 000 Kč), které mají být realizovány v letech 2009-2013.

Hlavním problémem při přípravě IPRM pro IOP byla nejasná a pozdě zveřejněná metodika, 

která byla změněna ještě dva týdny před odevzdáním plánu k posouzení na MMR. Pro město 

31 Třetí  podporovanou aktivitou oblasti  intervence  5.2 jsou  Pilotní  projekty zaměřené  na  řešení  romských 

komunit  ohrožených  sociální  exkluzí.  Tyto  projekty  (7-10)  propojí  aktivity  regenerace  domů  a  sociálního 

začleňování, a budou realizovány v lokalitách vybraných MPSV a Radou vlády pro záležitosti romské komunity.
32 V roce 2005 byl v souvislosti s přípravou Koncepce bydlení proveden ve městě průzkum týkající se názoru 

občanů  v oblasti  bydlení.  S bydlením  v Havířově  bylo  spokojeno  80  % respondentů,  kteří  kladně  hodnotili 

hlavně zeleň a dobré sousedské vztahy.
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bylo  rovněž  komplikované  zapojit  do  přípravy veřejnost  z důvodu  jejího  nezájmu  a  tedy 

i nedostatku návrhů projektů ze strany občanů.

Integrované plány rozvoje měst  pro IOP schválilo  MMR koncem března 2009.  Výběrová 

komise  rozhodla  o  rozdělení  částky  192 573 322  eur mezi  41  měst,  a  to  na  základě 

dosaženého bodového hodnocení. V rámci těchto měst se Havířov ve výši přiznané dotace 

umístil na 4. místě a obdrží 6,84 mil. eur (při současném kurzu cca 186 mil. Kč).

Vzhledem  k tomu,  že  IPRM  pro  Regionální  operační  program  je  daleko  významnější 

z hlediska komplexního rozvoje města, se dále v práci zaměřím hlavně na Integrovaný plán 

rozvoje města Havířova pro ROP (dále už jen IPRM).

2.2Strategie Integrovaného plánu rozvoje města pro 
ROP

Integrovaný  plán  rozvoje  města  je  strategickým  dokumentem,  jehož  zpracování  je 

podmínkou  čerpání  finančních  prostředků  ze  strukturálních  fondů  EU  na  projekty, 

které směřují  ke strategickému globálnímu cíli  rozvoje města  Havířova.  Zpracování  IPRM 

tedy významně přispívá k posílení finančních a rozvojových možností města.

Pro úspěšné získání těchto prostředků však musí města zharmonizovat své vlastní rozvojové 

priority  s prioritami  vyšších  celků. Při  tvorbě  strategie  IPRM  tedy  Havířov  vycházel  jak 

z analýzy  ekonomické  a  sociální  situace,  SWOT  analýzy  a  strategických  a  koncepčních 

dokumentů na úrovni města, tak i z programových a rozvojových dokumentů kraje (hlavně 

z Programu rozvoje Moravskoslezského kraje a Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko),  na  národní  úrovni  z Národního  rozvojového  plánu  a  Národního 

strategického  referenčního  rámce  a  na  úrovni  EU  ze  Strategických  obecných  zásad 

Společenství.  Nedílnou  součástí  strategie  IPRM  je  potom  respektování  horizontálních 

principů (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj) a principu partnerství.

2.2.1 Výběr tématu IPRM

Projekty zařazené do zónového IPRM se musí zabývat alespoň 3 ze 6 níže uvedených 

cílů, a v případě tématického přístupu se pak IPRM musí orientovat hlavně na jeden cíl [26]:

1. Ekonomický rozvoj,

2. Sociální integrace,

3. Životní prostředí,
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4. Přitažlivá města,

5. Dostupnost a mobilita,

6. Správa věcí veřejných – „Smart governance“.

Pro  harmonický  udržitelný  rozvoj  města  se  Havířov  rozhodl  pro  tematický  přístup  a  je 

připraven realizovat hlavně aktivity pro snížení handicapů vzniklých historickým vývojem. 

Jedná  se  především  o  nedostatečnou  údržbu  infrastruktury  a  nedostačující  infrastrukturu 

pro volnočasové aktivity,  které vznikly v důsledku výstavby města velmi rychlým tempem. 

Z tohoto důvodu však Havířov může nalézt slabé stránky ve všech 6 tematických oblastech. 

Výběr  tématu  byl  proto  směřován  do  oblastí,  které  by město  muselo  z jiných  finančních 

zdrojů  řešit  jen  komplikovaně.  A  tak  byly  pro  IPRM  vytipovány  2  priority  vhodné 

pro poskytnutí podpory.

Tabulka 9: Rozdělení oblastí vhodných pro poskytnutí podpory do tematických oblastí

Tematická oblast Oblasti vhodné pro poskytnutí podpory

Cestovní ruch
Infrastruktura 
a služby cestovního 
ruchu

Infrastruktura cestovního ruchu

Služby v oblasti cestovního ruchu

Městské prostředí, 
občanská vybavenost 
a veřejné služby

Městské prostředí 
a veřejná prostranství

Městské prostředí a veřejná prostranství

Občanská vybavenost 
a veřejné služby

Občanská vybavenost v oblastech 
kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, 
volného času a neformálních aktivit
Infrastruktura veřejných služeb v oblasti 
sociální péče a sociální integrace
Veřejná infrastruktura ve školství 
a vzdělávání

Zdroj: [21]

Tematická  oblast  Cestovní  ruch  odpovídá  prioritní  ose  ROP  2  –  Rozvoj  udržitelného 

cestovního ruchu, konkrétně oblastem podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

a 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, a zároveň odpovídá naplňování  tématu „Přitažlivá 

města“. Tato oblast však v rámci IPRM nebude řešena z důvodu velkého množství projektů 

a jejich finanční náročnosti přesahující finanční rámec IPRM. Cestovní ruch by proto měl být 

podpořen  spoluprací  s podnikatelskými  subjekty  a  dalšími  partnery  formou individuálních 

projektů.

Z hlediska zaměření, obsahu a finanční alokace však podmínky pro vytvoření samostatného 

IPRM  splňuje  tematická  oblast  Regenerace  a  všestranný  rozvoj  města  a  občanské 

vybavenosti. Tato oblast navazuje na Program rozvoje Moravskoslezského kraje, SPRM II 

a v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko spadá do oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních 
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center.  IPRM  bude  tedy  prostřednictvím  priority  Regenerace  a  všestranný  rozvoj  města 

naplňovat prioritní oblast Přitažlivá města. Tato oblast by však měla i synergicky podporovat 

cestovní  ruch  prostřednictvím  vybudování  infrastruktury  pro  sport  a  další  volnočasové 

aktivity a regenerace veřejných prostranství a budov.

Vzhledem  ke  zvolenému  tématu  byl  na  základě  SWOT  analýzy  a  odpovídajících 

strategických  dokumentů  zformulován  globální  cíl  IPRM „Přitažlivé  město  Havířov“ 

na období 2007-2013: „Zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný  

rozvoj městského prostředí při  současném využití  kulturního,  historického, hospodářského,  

sociálního  a  lidského  potenciálu  Statutárního  města  Havířova  jako  přirozeného  pólu 

a akcelerátoru regionálního růstu [21].“

 

2.2.2 Priority, opatření a aktivity IPRM

Globální cíl bude naplňován prostřednictvím priority Regenerace a všestranný rozvoj 

města  a občanské vybavenosti,  která bude stejně jako všechny aktivity města  financována 

z ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Tabulka 10: Priority, opatření a aktivity IPRM

Priorita Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti
Opatření 1.1 Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných prostranství

Aktivit

a 

1.1.1 Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby

Aktivit

a

1.1.2 Revitalizace ostatních veřejných prostranství

Opatření 1.2  Všestranný  rozvoj  občanské  vybavenosti  a  infrastruktury  v oblasti 

kultury, sportu a volnočasových aktivit
Aktivit

a

1.2.1 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport

Aktivit

a

1.2.2  Výstavba  a  technické  zhodnocení  infrastruktury  pro  práci  s dětmi 

a mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity
Zdroj: [21]

Cílem  opatření  1.1  je  především  zvýšení  kvality  života  obyvatel  a  městského  prostředí. 

Aktivita  1.1.1  je  zaměřena  na  regeneraci  těch  objektů ve městě,  které  zůstaly v důsledku 

průmyslu  nebo  jiných  aktivit  nevyužity  a  je  žádoucí  jejich  obnovení  pro  veřejné  služby. 

Prostřednictvím aktivity 1.1.2, která  je zaměřena na území mimo centrum Havířova,  chce 

město zvýšit atraktivitu těchto okrajových částí pro bydlení a zabránit tak možnému poklesu 
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obyvatel  v těchto  oblastech. Realizace  tohoto  opatření  je  naplánována  na  roky 2009-2013 

s celkovým objemem finančních prostředků 155 000 000 Kč.

Cílem opatření 1.2 je vedle zvýšení kvality života obyvatel i dlouhodobě udržitelný rozvoj 

města.  Aktivity  tohoto  opatření  budou  směřovat  na  výstavbu  nových  zařízení  a  areálů 

pro sport  a  volnočasové  aktivity,  a  zároveň na  obnovu stávajících  kulturních,  sportovních 

a dalších objektů, které se v současnosti nachází v nevyhovujícím stavu. Časový plán počítá 

s realizací tohoto opatření v letech 2009-2010 s celkovými náklady 233 236 000 Kč.

Realizace  těchto  opatření  sebou  může  přinést  i  záporné  efekty.  Především  hrozí  zvýšení 

finančních prostředků na provoz a údržbu nových a rozšířených stávajících objektů. Zejména 

budování  nových  zařízení  veřejné  infrastruktury  pak  může  vést  k poklesu  veřejné  zeleně. 

Dalším negativním dopadem bude dočasné omezení přístupu do rekonstruovaných objektů. 

Tyto náklady jsou však zanedbatelné vzhledem k přínosům realizace aktivit.

2.2.3 Finanční a časový harmonogram IPRM

Výzva  pro  oblast  podpory  3.1  Rozvojové  póly  regionu  ROP  NUTS  II 

Moravskoslezsko stanovila finanční alokaci z ROP pro všech pět statutárních měst ve výši 

116 599 458 eur,  z toho  vyplývá,  že  na  jedno  město  průměrně  připadá  cca  500  mil.  Kč. 

Dohromady však požadavky všech pěti IPRM dvojnásobně překročily rozpočet, a tak musely 

být rovnoměrně sníženy. V říjnu 2008 schválila Regionální rada Moravskoslezsko prostředky 

z ROP ve výši 107 394 458 eur pro čtyři statutární města (s výjimkou F-M). Dotace Frýdku- 

Místku  ve  výši  dalších  9 250 000  eur  byla  schválena  v prosinci  2008.  Města  mohou 

se schválenými  částkami  počítat  až  do  31.  12.  2015,  přičemž  dotace  může  pokrývat 

maximálně 92,5 % způsobilých nákladů33.

Protože byl IPRM zpracováván až v roce 2008, časový harmonogram počítá s jeho realizací 

v letech  2009-2013.  Finanční  harmonogram  byl  vytvořen  s ohledem  na  předpokládané 

náklady  jednotlivých  projektových  záměrů,  které  byly  stanoveny  buď  již  na  základě 

zpracovaných projektových dokumentací nebo odhadem OIV. 

Tabulka 11: Rozpočet IPRM po létech (v eurech) 34

Operační program ROP TOP

33 Dotace  ve  výši  92,5  % z  celkových  způsobilých  nákladů  je  přípustná  v případě  projektů  nezakládajících 

veřejnou podporu. V případě projektů zakládajících veřejnou podporu nesmí dotace překročit 40 % v případě 

velkých podniků, 50 % v případě středních a 60 % z celkových způsobilých nákladů u malých podniků.

34 Neuvádím rozpočty jednotlivých aktivit, neboť ty jsou považovány za indikativní, tedy nezávazné.
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Rok ROP
Z toho dotace z ERDF 

(72,71%)
TOP35

2009 3 732 809 2 918 664

2010 6 413 988 3 812 943 667 976

2011 2 357 563 2 012 181 1 296 660

2012 1 375 246 1 173 772

2013 1 375 246 1 173 772

Celkem 15 254 853 11 091 332 1 964 636

Zdroj: [21]

Havířov pak ve finále požadoval dotaci ve výši 19 120 112 eur (92,5 %), přislíbeno mu však 

bylo jen 11 091 394 eur (cca 300 mil. Kč). Města ale budou uzavírat smlouvy v eurech a tak 

na sebe  brát  riziko  kurzových  výkyvů.  Dalším  rizikem  je  nevyčerpání  částky  z ROP 

plánované na jednotlivé roky do konce následujícího roku, v tomto případě může ŘO ROP 

tuto alokaci městu odebrat.

2.3Přípravná fáze IPRM pro ROP

Integrované plány rozvoje měst jsou připravovány a realizovány po vzoru Evropské 

unie, takže klíčovými pojmy implementace IPRM jsou programování a  řízení projektového 

cyklu.  Tzn.,  že  důraz je kladen na integrovaný přístup k řízení  kompletního  projektového 

cyklu,  jenž  zahrnuje  jak  identifikaci  hlavních  problémů,  tak  i  zpracování  projektového 

záměru,  přípravu,  plánování  a  vlastní  realizaci  projektu,  ale  také  průběžné  sledování 

a hodnocení výsledků projektu. Zásadními pojmy tohoto přístupu jsou plánování, které má 

vést k co nejefektivnější realizaci všech fází a implementaci projektu, dále je to partnerství, 

jenž má za úkol do projektu zahrnout veškeré zúčastněné a dotčené (veřejnost, podnikatelské 

subjekty,…) a udržitelnost, a to jak z hlediska přínosů projektu, tak i z pohledu udržitelného 

rozvoje.

V rámci  přípravné  fáze  IPRM  byl  pro  bezproblémovou  realizaci  sestaven  časový  plán 

jednotlivých kroků (milníků), které se v této fázi nepřekrývají a byly prováděny jednorázově.

Tabulka 12: Časový plán přípravy IPRM

Kroky Termíny
Tvorba IPRM – příprava obsahu, struktury a zaměření leden – duben 2008
Veřejná výzva k předkládání projektových záměrů do IPRM květen 2008
Výběr projektů květen 2008
Dopracování konceptu IPRM červen 2008
Schválení IPRM orgány města červen 2008
Zapracování připomínek ŘO ROP a orgánů města červen – červenec 2008
Předložení IPRM ŘO ROP červenec 2008

35 Havířov bude realizovat i projekty z jiných OP (TOP - nejsou operativní součástí IPRM).
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Schválení IPRM ze strany ŘO ROP říjen – listopad 2008
Zdroj: [21]

Městu se veškeré kroky podařilo realizovat v naplánovaných termínech. V první fázi, v lednu 

2008,  se  konala  porada  vedení  města,  kdy byli  Zastupitelstvo  i  Rada  města  informováni 

o přípravě  Integrovaného  plánu.  ZMH  (schází  se  co  3  měsíce)  potom  z důvodu  větší 

transparentnosti  pověřilo schválením složení Řídícího výboru IPRM Radu města Havířova 

(schází se co 3 týdny). 

Návrh Integrovaného plánu rozvoje města byl na základě strategické vize Havířova zpracován 

Oddělením  vnějších  vztahů  a  strategického  rozvoje  SMH  a  externí  poradenskou  firmou 

EUNICE CONSULTING a.s.  (na rozdíl  od SPRM, který město  připravovalo  svépomocí). 

Při tvorbě  IPRM město  vycházelo  především  z  Metodického  pokynu  MMR  a  z Instrukcí 

pro přípravu  IPRM  pro  ROP  NUTS  II  Moravskoslezsko,  tzv.  Vademecum,  který  vydala 

Regionální rada Moravskoslezsko 27. 3. 2008.

Návrh  IPRM  byl  potom  podle  plánu  projednán  a  schválen  Radou  města  Havířova  dne 

11. 6. 2008 a Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 6. 2008.

V přípravné  fázi  město  nemělo  problém  s výběrem  tématu  a  aktivit,  protože  již  mělo 

připraveny projekty, vycházející ze strategických dokumentů, které by realizovalo bez ohledu 

na existenci IPRM. Problém však nastal s výběrem projektů vhodných pro zařazení do IPRM, 

tak aby nedošlo k překročení jeho finančního rámce. Na základě připomínek ŘO ROP musely 

být z IPRM dále vyřazeny projekty, u kterých hrozilo, že se na ně vztahuje veřejná podpora 

podnikání36 (dále jen veřejná podpora). Tím došlo k určitému zpoždění. Jisté zpoždění mohla 

zapříčinit i podmínka schválení IPRM zastupitelstvem, která s ohledem na to, že se ZM schází 

36 Jedná se o obecný zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, pokud by tím došlo k ovlivnění obchodu 

mezi členskými státy. Resp. o veřejnou podporu se jedná, pokud má činnost ekonomický charakter a zasahuje 

do činnosti ostatních soutěžitelů na trhu.

V případě ROP však může být z veřejné podpory uplatněna tzv. bloková výjimka, která se vztahuje na všechna 

opatření  kromě  oblasti  podpory  1.3.2  Nákup  dopravních  prostředků  veřejné  dopravy  včetně  specifického 

vozového  parku  a  služby  obecného  hospodářského  zájmu.   V případě  blokové  výjimky musí  být  projekt 

realizován  v Moravskoslezském kraji,  s min.  vlastními  zdroji  25 % celkových  způsobilých  nákladů  a  práce 

na něm nesmí být  zahájeny před sdělením ŘO ROP MS. Takový projekt  nesmí spadat  do odvětví rybolovu 

a akvakultury,  stavby lodí, uhelného a ocelářského průmyslu,  odvětví syntetických vláken a primární výroby 

zemědělských produktů. Projekt nesmí být zaměřen ani na vývoz do členských i nečlenských států a na podporu 

domácího zboží  v neprospěch zboží  dováženého.  Služby obecného hospodářského zájmu (závazek veřejné 

služby) jsou za splnění řady podmínek přípustné tehdy, pokud trh není schopen zajistit tyto služby pro všechny 

občany kvalitně a za přiměřenou cenu. V tomto případě je musí spolufinancovat veřejné rozpočty [28].
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pouze  4x  ročně,  činí  celý  proces  nepružným.  Přesto  však  Havířov  předložil  svůj  IPRM 

k hodnocení na ÚRR včas, a to dne 31. 7. 2008.

2.3.1 Řídící struktura IPRM

Aby  byla  zajištěna  efektivní  implementace  IPRM,  musela  být  definována  řídící 

struktura (management), která jasně vymezuje odpovědnost jednotlivých subjektů v průběhu 

celého  projektového  cyklu,  aby  zaručila  udržitelnost  projektu  ve  fázi  přípravy a zejména 

realizace.  V případě IPRM lze řídící  strukturu rozdělit  na úroveň vnitřní  (na straně města) 

a vnější (na straně poskytovatele, tj. Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko). 

Vnitřní management může zahrnovat  pracovní skupiny, které město může a nemusí zřídit. 

Ty by měly plnit akční roli hlavně ve fázi přípravy a zpracování konkrétních oblastí IPRM 

a vytváření  podkladů  pro  rozhodování  na  vyšších  úrovních.  Povinně  pak  musí  město 

pro implementaci  IPRM  ustavit  na  základě  principu  partnerství  Řídící  výbor,  což  je 

nejdůležitější řídící složka na úrovni města. Jednání ŘV, jehož se mohou účastnit i zástupci 

ÚRR, se řídí svým Statusem. ŘV má tedy jasně dané kompetence a je odpovědný další vnitřní 

řídící složce, orgánům města, tzn. radě a především zastupitelstvu města.

Vnější management reprezentuje řídící orgán ROP – Úřad Regionální rady, což je výkonný 

orgán  Regionální  rady.  Jednotlivé  IPRM  potom  schvaluje  Výbor  Regionální  rady, 

který představuje rozhodovací složku RR a mj. rozhoduje i o využití přidělených finančních 

prostředků.

Rada města Havířova schválila následující složení Řídícího výboru IPRM [21]:

1. Náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku,

2. Zástupce z Komise pro strategický rozvoj,

3. Zástupce za Církevní středisko sv. Jana Boska,

4. Zástupce za Hnutí pro Havířov,

5. Vedoucí odboru investiční výstavby,

6. Vedoucí odboru územního rozvoje,

7. Vedoucí ekonomického odboru,

8. Vedoucí oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje,

9. Manažer IPRM (zaměstnanec oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje),

10. Zástupce z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko,

11. Zástupce zpracovatele IPRM, EUNICE CONSULTING a. s.
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Členy ŘV IPRM jsou tedy vedoucí všech hlavních odborů MMH, zástupci všech politických 

stran, resp. vedení města  a princip partnerství  je naplněn zástupcem za nestátní  neziskové 

organizace  (Církevní  středisko  volného  času  sv.  Jana  Boska).  Podmínku  (dle  Instrukcí), 

že město  musí  zajistit  účast  na  jednání  ŘV  zástupci  ÚRR,  Havířov  splnil  pozváním 

Ing. Macháčové za člena ŘV bez hlasovacího práva. Dalším členem bez hlasu je zástupce 

zpracovatele IPRM.

Dle instrukcí pro přípravu IPRM má ŘV následující kompetence [34]:

- Projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení,

- projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM,

- navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení ZM (v případě otevřené výzvy),

- projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města,

- posuzuje  a  schvaluje  návrhy  na  změny  IPRM,  podstatné  změny  předkládá 

zastupitelstvu/radě města před jejich předložením příslušnému ŘO.

Manažer IPRM  byl  jmenován  na  návrh  Řídícího  výboru  Radou  města.  Je  odpovědný 

jak Radě, tak i ŘV, nese zodpovědnost za administraci přípravy, zpracování a realizaci IPRM 

a je kontaktní osobou pro komunikaci s ÚRR.

Metodický pokyn velmi vhodně určuje městům povinnost vytvořit pro implementaci IPRM 

Řídící výbor, čímž podporuje zásady týmové práce a zvyšuje jeho kvalitu. Havířovu se potom 

úspěšně  podařilo  sestavit  takový  projektový  tým  (Řídící  výbor),  jenž  se  skládá  z lidí 

se vzájemně  se  doplňujícími  dovednostmi.  Na  druhou  stranu  však  mohlo  být  zapojení 

partnerů  do  přípravy  IPRM  větší  a  město  vzhledem  ke  své  velikosti  (z  hlediska  počtu 

obyvatel) mohlo zároveň i vytvořit pracovní skupiny. Kladně však hodnotím, že se Havířov 

nesnažil spoléhat na vlastní síly,  a využil  služeb externí poradenské společnosti,  se kterou 

pravidelně konzultoval, a tak se pravděpodobně vyhnul případným zbytečným chybám.

2.3.2 Partnerství v IPRM

Princip  partnerství  znamená  zapojit  do  přípravy,  ale  i  realizace  IPRM  partnerské 

subjekty (organizace  a instituce  působící  na území  města)  a  širokou veřejnost.  Zapojení 

partnerů  může  probíhat  formou  jejich  účasti  v řídících  strukturách,  formou  veřejných 

projednávání,  individuálních konzultací  a jejich informováním např.  prostřednictvím www 

stránek. Zapojení partnerských subjektů je více méně popsáno v předcházející kapitole. Vedle 

nestátní  neziskové  organizace  sv.  Jana  Boska,  kontaktovalo  oddělení  VVSR  i  zástupce 

podniku Semag, s.r.o. 
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Město  oslovilo  partnery  prostřednictvím  internetových  stránek,  veřejné  výzvy  a  veřejnost 

o přípravě a účelu IPRM informovalo i prostřednictvím únorových Radničních listů. 

Tabulka 13: Výsledek ankety veřejnosti o námět pro SPRM Havířov [18]

Partneři byli dále v květnu 2008 vyzváni k předkládání návrhů projektů pro IPRM a současně 

pozváni na veřejné projednávání. Projekty subjektů (mimo projekty SMH) byly projednány 

20. 5. 2008 na jednání ŘV. Většina z nich ale neodpovídala tématu IPRM nebo převyšovala 

jeho finanční alokaci. Řídící výbor tedy schválil priority, opatření a návrhy projektů podaných 

městem.  Ke  změně  nedošlo  ani  po  veřejném  projednávání  dne  29.  5.  2008,  kdy zřejmě 

i z důvodu malé účasti veřejnosti nevzešly žádné připomínky.

Zapojit veřejnost do přípravy Integrovaného plánu se městu příliš nepodařilo. Důvodem však 

nebyl  nedostatek  snahy  a  podniknutých  kroků  ze  strany  města,  jako  spíše  nezájem 

a lhostejnost ze strany občanů. 

2.4 IPRM  ve  statutárních  městech  regionu  soudržnosti 
Moravskoslezsko

Vedle Havířova jsou dalšími zpracovateli IPRM financovaných prostřednictvím ROP 

již zmíněná 4 statutární  města,  která samozřejmě jsou i  nositeli  IPRM pro IOP („Frýdek-

Místek – sídliště  Slezská“,  „Zóna Karviná – Nové Město“,  „Opava – sídliště  Kateřinky“, 

„Ostrava  –  Budoucnost  Vítkovic“),  jenž  jsou  ve  všech  pěti  statutárních  městech  zónově 

zaměřeny.  Ostrava  navíc  jako  jediné  město  v kraji  připravuje  ještě  třetí  IPRM  s názvem 

„Ostrava – Pól rozvoje“. Tento Integrovaný plán, který SMO připravuje svépomocí, by měl 

podporovat vědu a výzkum a obory s vysokou přidanou hodnotou. Jeho cílem je zejména 

diverzifikovat  výrobu  v tradičně  průmyslovém regionu a  snížit  tak  negativní  jevy útlumu 
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V anketě měli  občané možnost  navrhnout  témata IPRM a členy 

Řídícího výboru. Ve výsledku však přišlo jen 6 odpovědí. Co se 

týká počtu zaslaných námětů, tak úspěšná byla anketa o náměty 

pro Strategický plán rozvoje města (ne všechny z nich však měly 

dlouhodobý, strategický charakter). Město z nich pak zpracovalo 

seznam  skupin,  sdružujících  náměty  s podobným  zaměřením, 

které jsou znázorněny v tabulce.  SMH tedy vybralo  téma IPRM 

samo,  ale  zato  na  základě  SWOT  analýzy  a  strategických 

dokumentů, ve kterých přání veřejnosti zohlednilo.



hornictví  a  restrukturalizace  průmyslu.  Na  tento  IPRM  nebudou  vyčleněny  zvláštní 

prostředky, ale částka určená pro ostravský IPRM ROP (cca 63,5 mil.  eur) bude rozdělena 

mezi původní (IPRM pro ROP) a nový Integrovaný plán („Pól rozvoje“).

Všechny  IPRM  pro  ROP  kromě  Ostravy  jsou  zaměřeny  tematicky  na  oblast  „Přitažlivé 

město“. Ostravský IPRM „Ostrava – magnet regionu“ je orientován zónově na území centra 

města a jeho blízkého okolí a zahrnuje 3 městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská 

Ostrava  a  Vítkovice.  Základními  oblastmi  tohoto  plánu  jsou životní  prostředí,  dostupnost 

a mobilita, kulturní a společenské vyžití, infrastruktura a vzdělanost a klíčovým tématem je 

cestovní ruch.

Všechna města  pro  zpracování  svých  integrovaných  plánů  využila  služeb  externích 

dodavatelů.  Města  pro  přípravu  a  realizaci  ustanovila  Řídící  výbory,  do  nichž  ve  větší 

či menší míře zapojila i partnerské subjekty (např. F-M: 11, Ostrava: 7, Opava: 5, Havířov: 1). 

Města Opava a Ostrava navíc zřídily i pracovní skupiny. Všech 5 měst se pokusilo zapojit 

do přípravy IPRM veřejnost.  Mezi nejčastější způsoby patřily veřejné výzvy k předkládání 

projektových  námětů  (na  www  stránkách  nebo  v  místním  tisku)  a  veřejná  projednávání, 

která se  však  konala  s nevelkou  účastí  obyvatel.  Statutární  město  Opava  navíc  zapojilo 

veřejnost  (díky  několika  zástupcům)  do  činnosti  Pracovní  skupiny  a  SMO  oslovilo 

své obyvatele  prostřednictvím  dotazníkového  šetření,  ve  kterém  zjišťovalo  jejich  názory 

na možný budoucí rozvoj města.

Tabulka 14: Úspěšnost IPRM pro ROP statutárních měst NUTS II Moravskoslezsko

Město Požadovaná výše 
dotace (v %)

Navrhovaná výše 
dotace (v eurech)

Body

Ostrava 84,71 % 63 490 374 80,98
Opava 92,50 % 16 131 045 74,96
Karviná 87,84 % 16 636 645 71,95
Havířov 92,50 % 11 091 394 63,62
Frýdek-Místek 92,50 %   9 250 000 55,84
Zdroj: [16]

Všech pět statutárních měst předložilo své IPRM k hodnocení na ÚRR včas do 31. 7. 2008. 

Z hlediska  financí  i  dosažených  bodů  byl  nejúspěšnější  IPRM  Ostravy.  Naopak  nejhůře 

dopadlo město Frýdek-Místek37, které jako jediné nesplnilo minimální 60 - ti bodovou hranici. 

37 Frýdek-Místek  obvinil  vedení  Moravskoslezského  kraje,  že  ho  poškodilo  při  projednávání  IPRM 

a záměrně upravilo  některá  hodnocení  tak,  aby  městu  nemohly  být  přiděleny  finanční  prostředky. 

RR Moravskoslezsko považovala toto tvrzení za lživé a žalovatelné a reagovala tím, že RR Moravskoslezsko 

není zřizovaná krajem, projekty schvaluje na základě přesně daných kritérií a navíc mohla nekvalitní frýdecko-

místecký plán jako nedostatečně připravený zcela zamítnout.
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Jelikož se jednalo převážně o chyby technického charakteru, byl IPRM vrácen k přepracování 

do  potřebné  kvality.  Po  odstranění  nedostatků  byl  plán  se  zpožděním  dne  3. 12. 2008 

Regionální Radou schválen a v hodnocení získal 82,4 bodů.

Tato kapitola popisuje základní východiska pro tvorbu Integrovaného plánu rozvoje města 

Havířova pro Regionální operační program, což jsou zejména SWOT analýza města a jeho 

strategické  dokumenty.  Dále  se  zabývá  konkrétním  zaměřením  IPRM  v Havířově  a  jeho 

přípravou.  Závěr  kapitoly  je  věnován stručnému srovnání  integrovaných  plánů všech  pěti 

statutárních  měst  regionu  soudržnosti  Moravskoslezsko.  Cílem  následující  kapitoly  bude 

navrhnout  a  analyzovat  vnější  a  vnitřní  faktory,  které  ovlivňují  výslednou  kvalitu  IPRM 

a potvrdit (nebo vyvrátit) počáteční hypotézy.

3 Implementace  projektů  Integrovaného  plánu 
rozvoje města Havířova

3.1Projekty ze strukturálních fondů 2004-2006

V programovém  období  2004-2006  spadala  problematika  tvorby  projektů  (žádostí) 

na jednotlivé dotační tituly pod činnost odboru územního rozvoje, který měl tři zaměstnance, 

z toho  přímo  dotacemi  se  zabývali  2  pracovníci.  V minulém  období  tedy  neexistovalo 

samostatné  oddělení  nebo  dokonce  samostatný  odbor  zabývající  se  primárně  získáváním 

dotací.  Drtivá  většina  přidělených  dotací  byla  vytvořena  svépomocí.  Od  roku  2004  byly 

spoluprací s externím dodavatelem zpracovány pouze dvě žádosti o dotace, přičemž ani jedna 

nebyla úspěšná.

Město Havířov podalo první žádosti o prostředky z EU teprve v r. 2006. Žádosti se týkaly 2 

projektů: Služby sociální asistence pro rodiny s dětmi a Jednotný systém propagace. 

Projekt  „Služby  sociální  asistence  pro  rodiny  s dětmi  v Havířově“  vycházel  z priorit 

grantového schématu  3.2 SROP (priorita:  3 Rozvoj  lidských zdrojů v regionech;  opatření: 

3.2 Podpora sociální integrace v regionech), reagoval na koncepci státní politiky pro oblast 

dětí a mládeže do r. 2007 a navazoval na akční plán podpory rodin s dětmi pro roky 2006-

2009.  Z hlediska  vazby  na  strategické  dokumenty  města  projekt  vycházel  z Komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově. Jeho zpracovatelem i realizátorem bylo 

Statutární město Havířov.
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Projekt  byl  zaměřen  zejména  na  části  města  vybavené  hustou  sídlištní  zástavbou.  Jeho 

primárním cílem bylo  pomoci  disfunkčním rodinám,  které  jsou charakteristické  sociálním 

vyloučením, nárůstem kriminality dětí a mládeže a zanedbáváním dětí. Za tímto účelem byly 

použity speciální metody sociální péče/sociální asistence. Projekt měl podpořit 300 klientů, 

vytvořit 6 pracovních míst, přičemž si sliboval 35 % úspěšnost absolventů.

Celkové náklady projektu činily  2 479 384 Kč. Projekt  byl  spolufinancován z Evropského 

sociálního  fondu  ve  výši  80  %  z celkových  uznatelných  nákladů.  Moravskoslezský  kraj 

přispěl částkou 247 938 Kč (10 %) a stejný objem finančních prostředků přidalo SMH.

Tento  projekt  byl  jediným  úspěchem  města  v rámci  získávání  prostředků  z EU 

v programovém období 2004-2006.

Projekt „Jednotný systém propagace města“ vycházel z priorit  GS 4.1.2 SROP (priorita: 

4 Rozvoj  cestovního  ruchu;  opatření:  4.1  Rozvoj  služeb  pro  cestovní  ruch;  podopatření: 

4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu).

Jeho cílem bylo  zvýšit  potenciál  turistického ruchu na území města  a v přilehlých  obcích 

a zkvalitnit  celkové  image  Havířova.  Pro  potřeby projektu  a  zvýšení  obecného  povědomí 

o Havířově měly  být  vytvořeny propagační  materiály  (logotyp  města,  informační  brožura, 

turistický průvodce), jejichž tvorbou měli být pověřeni externí zpracovatelé.

Celkové náklady projektu měly činit 1 075 458 Kč. Projekt měl být z 80 % spolufinancován 

z Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  z 10  %  ze  zdrojů  kraje  a  ze  zbylých  10  % 

z finančních prostředků Statutárního města Havířova.

Žádost  města  však  byla  zamítnuta  hned  z několika  důvodů.  Jednou  z příčin  byla  snaha 

zpracovatelů  „napasovat“  projekt  na  požadavky  dotačního  titulu,  zaměřeného  na  rozvoj 

cestovního  ruchu,  a  to  prostřednictvím  vytvoření  loga  města,  což  přesně  neodpovídalo 

požadavkům  dotačního  titulu  ani  přímo  nepodporovalo  cestovní  ruch.  Dalším  důvodem 

neschválení  žádosti  pak  byla  neexistence  vazby na  strategické  dokumenty  města,  protože 

SPRM neobsahoval konkrétní opatření o vytvoření služeb cestovního ruchu.

V programovém období 2004-2006 se nedá hovořit o úspěšnosti, jako spíše o neúspěšnosti 

města  při  získávání  prostředků  ze  strukturálních  fondů.  Mnohem  lépe  se  však  odboru 

územního  rozvoje  dařilo  využívat  dotační  tituly  financované  ze  zdrojů  mimo  fondy  EU, 

kde se jejich úspěšnost pohybovala kolem hranice 70 %.

Mezi hlavní důvody, proč město využívalo více státní fondy, patřilo:
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1. Lepší cílení státních fondů pro Havířov

V programovém období 2004-2006 nebylo možné čerpat na opravu panelových domů 

prostředky z Evropské unie, přitom se město soustředí hlavně na oblast bydlení a problém 

panelových  sídlišť  je  jeho  palčivou  otázkou.  Strukturální  fondy  dále  prosazovaly 

například oblast turistiky, ke které nemá Havířov příliš dobré podmínky.

2. Náročnost projektových žádostí o prostředky ze SF

Strukturální  fondy byly (jsou) složité,  vypracování žádosti  bylo (a je) časově náročné 

a kritéria  pro přijetí  žádosti  byla  mnohdy obtížná a  nesplnitelná.  Navíc k vypracování 

takto  administrativně  náročné  projektové  žádosti  chyběly  zpracovatelům  potřebné 

zkušenosti. Oproti tomu byly státní fondy jednodušší a přidělení dotace bylo rychlejší.

Následující tabulka analyzuje silné a slabé stránky SMH, které ovlivnily (ne)úspěšnost města 

při získávání dotací v programovém období 2004-2006.

Tabulka 15: Analýza silných a slabých stránek při získávání dotací v podmínkách SMH

Silné stránky Slabé stránky
 Dostatek vlastních zdrojů na 

předfinancování akce,
 zpracovatelé žádostí si uvědomovali 

důležitost strategického plánování, 
zároveň se podíleli na tvorbě SPRM,

 schopnost vypořádat se s formálními 
náležitostmi akce.

 Státní fondy byly pro Havířov lépe cíleny,
 tvorba SPRM zezdola,
 vedení nechápalo proces tvorby žádostí,
 podceňovala se úloha poradenských firem,
 podceňovaly se zásady týmové práce,
 nízké zapojení odborníků řešené 

problematiky na tvorbě žádostí.
Zdroj: [36]

Z tabulky vyplývá, že argumenty v neprospěch využívání prostředků ze zdrojů EU převážily 

nad stránkami tvořícími potenciál pro úspěšné financování projektů ze strukturálních fondů. 

Hlavní  problém spočíval  ve vedení  a  započal  již tvorbou SPRM zezdola,  tzn.,  že  politici 

(vedení) nebyli zapojeni do tvorby plánu, a následně se k němu necítili být zavázáni. Z tohoto 

důvodu a z důvodu nízkého povědomí o legislativě EU a procesu tvorby projektových žádostí, 

chápalo vedení města tento proces jako způsob získávání finančních zdrojů, a nikoliv jako 

možnost realizace strategie města.

3.1.1 Srovnání  úspěšnosti  statutárních  měst  NUTS  II 
Moravskoslezsko při získávání dotací z EU 2004-2006

Žádné z měst nemělo v programovém období 2004-2006  velké zkušenosti s tvorbou 

projektových  žádostí  pro  čerpání  prostředků  z EU  (s  výjimkou  několika  projektů 
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realizovaných z programů PHARE např. v Ostravě a Opavě), přesto se však jednotlivá města 

v počtu podaných žádostí i jejich úspěšnosti lišila.

Z hlediska počtu předložených žádostí bylo nejúspěšnějším městem opět  Statutární město 

Ostrava,  které  zahájilo  realizaci  projektů už v roce 2004. Jenom v rámci  SROP zde bylo 

podpořeno 6 projektů, jejichž předkladatelem bylo SMO, z toho faktickým nositelem bylo 

město v 5 případech (nositelem byl městský obvod Vítkovice). Prostřednictvím SROP byly 

na území města navíc realizovány ještě 4 projekty, jejichž nositelem bylo ve dvou případech 

ZOO  Ostrava,  a v dalších  dvou  případech  Centrum  sociálních  služeb  Poruba.  V rámci 

Společného  regionálního  operačního  programu  nebyly  městu  schváleny  3  žádosti 

(Popularizace  a propagace  rekreační  plavby  v řekách  Ostravy,  Terminál  Hranečník, 

Cyklostezky Moravská Ostrava  a  Přívoz)  a  jedna dotace  nebyla  přiznána  z důvodu jejího 

krácení (Internetizace obcí ve správním obvodu SMO „i-SMO“).

SMO  využilo  v předcházejícím  programovém  období  i možností  dalších  dotačních  titulů. 

V rámci OP Infrastruktura byla úspěšnost Ostravy jako předkladatele i nositele žádosti 50 %, 

s jedním  podpořeným  a  jedním  zamítnutým  projektem.  V poměru  počtu  schválených  (2) 

a nepřiznaných  (3)  žádostí  bylo  město  nejméně  úspěšné  v OP  Rozvoj  lidských  zdrojů. 

V rámci  OP  Průmysl  a  podnikání  byl  na  území  SMO  realizován  jeden  projekt, 

jehož nositelem byl městský obvod Poruba. 

Úspěšnost projektů žádajících finanční  příspěvek ze SF EU, a jejichž předkladatelem bylo 

Statutární město Ostrava, se v letech 2004-2006 pohybovala těsně pod 60 % hranicí.  Toto 

číslo však může být zavádějící vzhledem ke skutečnosti, že na území města bylo úspěšných 

projektů více, ale jejich nositelem nebylo samotné SMO.

Vedle  strukturálních  fondů  žádalo  město  prostřednictví  dvou  projektů  (Dostavba  plošné 

kanalizace Ostrava a Dostavba plošné kanalizace a rekonstrukce ÚČOV) o příspěvek z Fondu 

soudržnosti, v obou případech neúspěšně.

Z hlediska úspěšnosti projektových žádostí o dotace ze SF si nejlépe vedlo Statutární město 

Karviná,  které  předložilo  2  projekty,  přičemž  oba  projekty  byly  schváleny.  Jednalo  se 

o projekt  Autobusové  nádraží  Karviná,  který  vycházel  ze  SROP  (2.1.2  Rozvoj  dopravní 

obslužnosti v regionech), a o projekt Průmyslová zóna Karviná – Nové Pole, II. etapa v rámci 

OP Průmysl a Podnikání, programu 1.2 REALITY. 

Úspěšnost města při získávání prostředků ze SF byla tedy 100 %. Městu byly rovněž úspěšně 

přiznány  prostředky  z Fondu  soudržnosti  na  projekt  Karviná  –  rozšíření  kanalizační  sítě. 
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Zarážející  však  je,  že  se  v Karviné  na  rozdíl  od  jiných  měst  příliš  nedařilo  využívat 

mimoevropské dotační  tituly,  především prostředky ze státních fondů. V letech 2004-2006 

bylo  město  z celkového  počtu  26  žádostí  o  dotační  tituly  financované  ze  státních  fondů 

úspěšné jen v 9 případech, tedy cca ze 35 %.

Městem,  které  bylo  daleko  úspěšnější  při  dotačních  řízeních  v rámci  rozpočtu 

Moravskoslezského  kraje  a  státního  rozpočtu  než  při  získávání  dotací  ze  SF  EU,  bylo 

Statutární  město Opava.  Dle počtu  projektů  byl  jejich  poměr  cca  90 % z jiných  zdrojů 

a 10 %  ze  zdrojů  SF  EU.  Z hlediska  získaných  finančních  prostředků  to  pak  byl  poměr 

60 % : 40 % ve prospěch jiných zdrojů. Úspěšným projektem spolufinancovaným z fondů EU 

bylo  pořízení  a  výroba  produktů  pro  cestovní  ruch  s názvem  Opavské  Slezsko  –  3  v 1, 

jenž vycházel  ze  SROP.  Dalším  projektem  realizovaným  na  území  města  bylo  pořízení 

trolejbusů pro opavskou MHD, nositelem dotace byl však Městský dopravní podnik Opava.

Statutární  město  Frýdek-Místek začalo  s předkládáním  projektových  žádostí  o  finanční 

příspěvky z fondů EU v r. 2005. Celkem podalo 7 žádostí, z nichž 4 byly úspěšné (cca 57 %). 

Další projekty byly podány za sdružení Region Beskydy a Beskydské informační centrum.

Statutární  město  Havířov s jednou  schválenou  dotací  o  prostředky z fondů EU dopadlo 

v rámci  srovnávaných  měst  v programovém  období  2004-2006  nejhůře.  Havířov  navíc 

na rozdíl od výše uvedených měst nerealizoval žádný projekt tehdejší iniciativy Interreg III. 

K příčinám  neúspěchu  patřilo  nízké  institucionální  zabezpečení  procesu  tvorby  žádostí, 

avšak to  byl  problém všech  měst  kromě  Ostravy.  Hlavní  neúspěch  Havířova  tedy  zřejmě 

spočíval v podcenění úlohy poradenských firem, které ostatní města ve větší či menší míře 

využívaly,  a v podceňování lidských zdrojů a týmových faktorů (projekt vytvářel  odborník 

na dotace,  nikoliv  odborník  na  danou  problematiku  nebo  nejlépe  projektový tým složený 

ze skupiny lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi).

3.1.2 Příčiny neúspěchu projektů v letech 2004-2006

Příčiny  neúspěchu  projektů  ve  městech  lze  obecně  rozdělit  na  příčiny  na  straně 

žadatelů a příčiny na straně zadavatelů.

K příčinám na straně žadatelů často patřily [36]:

 Nekvalitní strategický plán, případně neřízení se schváleným plánem,

 nezkušenost žadatelů,

 nedodržování nebo nepochopení principu adicionality,
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 snaha získat prostředky za každou cenu,

 nesoulad  záměru  s cíli  a  požadavky  dotačního  titulu,  nebo  pokus  o  „napasování“ 

zamýšleného záměru na podmínky programu,

 v případě  tvorby  žádosti  svépomocí  podceňování  zásad  týmové  práce,  nerozdělení 

pravomocí a odpovědností, nezapojení správných lidí,

 nedostatečná kontrola kvality práce externího zpracovatele,

 nesprávné načasování díky časové náročnosti projektové žádosti,

 administrativní  chyby a porušení požadavků dotačního titulu (např. nedodání všech 

povinných příloh, nesoulad údajů mezi jednotlivými dokumenty, nesprávné vyplnění 

požadovaných hodnotících a monitorovacích ukazatelů).

K příčinám ze strany zadavatele patřily [36]:

 Administrativní náročnost žádosti,

 přílišné lpění na formalizmu,

 měnící se a nepřesně definované podmínky grantu,

 neexistence  harmonogramu  výzev,  neposkytnutí  potřebného  času  na  zpracování 

projektové žádosti,

 nedostatečné odůvodnění zamítnutí žádosti,

 nesplnitelná a náročná hodnotící a monitorovací kritéria,

 jednorázové zpracování a schvalování projektové žádosti,

Na základě analýzy problémů a relativně nízké úspěšnosti měst v oblasti čerpání prostředků 

z evropských fondů pro zajištění jejich dalšího rozvoje, se města snažila na nové programové 

období připravit především prostřednictvím institucionálních změn.

3.2Příprava města na programové období 2007-2013

Snahou  Statutárního  města  Havířov  bylo  učinit  v souvislosti  s přípravou  na  nové 

programové  období  změny,  které  by  nejen  zvýšily  počet  podávaných  žádostí  a  jejich 

úspěšnost, ale aby i město samo bylo schopné pojmout nový daleko větší objem finančních 

prostředků  (tzn.  mělo  dostatek  zdrojů  na  předfinancování  akcí)  a  zároveň  je  využít  tak, 

aby bylo dosaženo co největší efektivity a synergie pro skutečný komplexní rozvoj města.
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Město Havířov se prostřednictvím magistrátu připravilo na čerpání většího objemu dotačních 

prostředků několika způsoby.

Jedním  z nich  je  problematika  tvorby  projektů  na  jednotlivé  dotační  tituly,  jenž  spadala 

pod činnost odboru územního rozvoje, který se však primárně nezabýval pouze získáváním 

dotací.  V této  oblasti  byla  posílena  organizační  složka  a  došlo  k vytvoření  nového 

samostatného oddělení „Vnějších vztahů a strategického rozvoje“, které se zodpovídá přímo 

primátorovi  města.  Otázka  vysoké  absorpce  dotací  je  rovněž  záležitostí  projektové 

připravenosti.  Byl  vytvořen  nový  odbor  Investiční  výstavby,  který  by  měl  plnit  funkci 

přípravy a realizace projektů (projektů jako takových, ne žádostí o dotace). Pokud tento odbor 

bude produkovat vyšší  počet kvalitně připravených projektů, pak je velmi pravděpodobné, 

že se budou na tyto akce lépe shánět prostředky z mimorozpočtových zdrojů města.

Dále byla  zřízena  komise  Rady města  Havířova s názvem  Komise pro strategický  rozvoj. 

Jedná se o poradní orgán rady, který by měl zejména dávat podněty ke směrům rozvoje města 

a tvorbě nových strategií.

3.2.1 Příprava  statutárních  měst  NUTS  II  Moravskoslezsko 
na programové období 2007-2013

V rámci  přípravy na  nové  programové  období  se  změny ve  všech  městech  týkaly 

především personálního posílení pracovníků zabývajících se problematikou získávání dotací 

a finančních  příspěvků  z externích  zdrojů,  resp.  strukturálních  fondů  EU,  a  v některých 

případech došlo ke vzniku nového oddělení.

Největší personální zabezpečení dané oblasti má  Statutární město Ostrava, což odpovídá 

jeho  velikosti  i  postavení  v regionu.  V Ostravě  realizaci  strategických  projektů  a  tvorbu 

podmínek  pro  ekonomický  rozvoj  města  zabezpečuje  Odbor  ekonomického  rozvoje 

prostřednictvím  tří  specializovaných  oddělení:  oddělení  strategických  projektů  města 

(připravuje a realizuje  strategické projekty,  koordinuje pracovní týmy složené z odborníků 

jednotlivých  odborů  magistrátu  i  externích  specialistů),  oddělení  externího  financování 

(vyhledává cesty k získání finančních prostředků z externích zdrojů, tzn. podporu z EU, KÚ 

MSK, jednotlivých ministerstev ČR) a oddělení marketingu investičních příležitostí a turismu 

(propaguje  projekty  významné  pro  investory  a  projekty  v oblasti  cestovního  ruchu 

k zviditelnění  a  zatraktivnění  Ostravy).  Hlavní  změnou  v novém  období  bylo  personální 

posílení  oddělení  strategických  projektů  o  4  manažery  a  jejich  asistenty  a  přijetí  dalšího 
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pracovníka na oddělení externího financování.  Celkem byl odbor posílen o 9 zaměstnanců 

a zaměstnává 25 lidí.

Ve Statutárním městě Opava v předcházejícím programovém období stejně jako v Havířově 

neexistovalo  oddělení  zabývající  se  primárně  získáváním  dotací  a žádosti  připravovali 

pracovníci  zařazeni  pod  odbor  hlavního  architekta  a  územního  plánu.  V rámci  přípravy 

na čerpání nového objemu finančních prostředků bylo ve městě zřízeno samostatné oddělení  

rozvoje města a posléze rozšířeno na současný stav 4 pracovníků. V rámci Magistrátu města 

Opavy  byl  dále  zaveden  systém  sběru  projektových  námětů (tzn.  každý  pracovník  může 

na oddělení  předložit  svůj  projektový  námět)  a  díky  zařazení  oddělení  rozvoje  města 

pod odbor Kancelář primátora byla institucionálně zlepšena komunikace s vedením.

Ve  Statutárním městě  Karviná připravoval  projektové  žádosti  v minulém období  odbor 

místního hospodářství. V současné době došlo navíc ke vzniku oddělení projektového řízení  

a rozvoje,  který  spadá  pod  odbor  správy  majetku  a  mimo  jiné  se  zabývá  problematikou 

získávání dotací z externích zdrojů, nikoliv však primárně.

Ve  Statutárním  městě  Frýdek-Místek spadá  proces  tvorby  projektových  žádostí 

na jednotlivé dotační tituly pod činnost  oddělení ekonomického rozvoje, které bylo posíleno 

o 1 zaměstnance. Dále zde byly zavedeny pravidelné dotační porady s pověřenými zástupci 

jednotlivých odborů magistrátu.

Ani  v tomto  srovnání  nedopadlo  SMH  nejlépe.  Změny  učiněné  v Havířově  byly  pouze 

formální, protože nedošlo k nárůstu pracovních míst na pozicích, řešících problematiku dotací 

a stále se jí  primárně zabývají  jen 2 pracovníci.  Jistý pokrok lze ale zaznamenat  ve větší 

spolupráci  oddělení  s dalšími  odbory  magistrátu  a  v tom,  že  projekty  budou  zpracovávat 

i externí dodavatelé, a pracovníci úřadu budou přebírat agendu spojenou s těmito zakázkami. 

De facto se to dá nazvat outsourcingem projektů a žádostí o dotace.

Výše uvedené změny stejně jako posílení znalostí  vedení v oblasti procesu tvorby žádostí, 

zapojení  odborníků  do  přípravy  projektů  nebo  vytvoření  projektového  týmu  napříč 

organizační struktury magistrátu patří k vnitřním příležitostem (tzn. příležitostem na straně 

žadatele/města, které město může ovlivnit) nového programového období. 

K vnějším příležitostem (ze strany zadavatele) pak patří faktory, které jsou městem fakticky 

neovlivnitelné.  Např.  RR Moravskoslezsko  slibovala  vytvořit  na  celé  programové  období 

2007-2013  harmonogram  výzev,  což  by  zpracovatelům  umožnilo  získat  dostatek  času 
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na přípravu projektových žádostí.  Výzvy k předkládání  projektů do ROP Moravskoslezsko 

jsou však schvalovány 1 rok dopředu a aktualizovány pravidelně každých 6 měsíců.  Další 

možností, která může vést k vyšší úspěšnosti měst i ostatních žadatelů v oblasti čerpání dotací 

z evropských  fondů,  je  snaha  o  větší  informovanost  žadatelů  ze  strany  Regionální  rady, 

zejména prostřednictvím zasílání aktuálních informací v oblasti výzev, změn podmínek akcí 

nebo pořádání seminářů. 

Nejvýznamnější  příležitostí  pro  statutární  města  však  je  Integrovaný  plán  rozvoje  města. 

Zavedení  tohoto  nového  nástroje  lze  počítat  k vnějším  příležitostem,  ale  za  samotné 

zpracování dokumentu už odpovídá město samo a záleží na jeho zpracovatelích, jak si s jeho 

přípravou poradí, aby došlo k vytvoření co nejlepších podmínek pro čerpání dotačních titulů, 

především z ROP Moravskoslezsko. 

Hlavní přínos IPRM pro rozvoj města Havířova (a nejen pro něj) spočívá v tom, že tento 

dokument podstatně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektových žádostí o dotace, protože 

projekty už jednou zahrnuté  a  schválené  v IPRM již  s největší  pravděpodobností  nebudou 

následně zamítnuty (jedná se o tzv.  dvoufázový schvalovací  postup: 1.  schválení  projektu 

v bodech, 2. vypracování kompletní projektové žádosti).

3.3Realizační fáze IPRM pro ROP

Přípravná  fáze  IPRM  je  ukončena  jeho  schválením řídícím  orgánem  ROP. 

Před zahájením  samotné  realizace  je  však  nutné  podepsat  Smlouvu  o  alokaci  prostředků 

na IPRM, což je závazný dokument  a nástroj  řízení pro průběh realizace IPRM. Smlouvu 

uzavírá  na konkrétní  IPRM  ŘO  ROP  s městem.  Jejím  obsahem  je  zejména  výše 

poskytovaných  finančních  prostředků  a způsob  jejich  proplácení,  harmonogram  realizace 

IPRM a monitorovací indikátory IPRM. Města uzavírají smlouvu v eurech a berou tak na sebe 

riziko výkyvů kurzů38 (na rozdíl např. od Finančních mechanismů EHP/Norska, kde je kurz 

fixován).

Stejně jako v rámci přípravné fáze byl i u realizační fáze sestaven časový plán jednotlivých 

kroků, které se budou v rámci postupu implementace IPRM vzájemně překrývat, protože se 

jedná o průběžné, nikoliv jednorázové aktivity.

Tabulka 16: Časový plán realizační fáze IPRM

38 Přestože je kurz pro města v současné době výhodný a analytici předpokládají další propad koruny,  nikdo 

předem nedokáže přesně odhadnout budoucí vývoj, a tak případné výkyvy budou města muset vyrovnat ze svých 

rozpočtů.
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Kroky Četnost Termíny
Realizace IPRM průběžně leden 2009 – prosinec 2013
Příprava projektů IPRM průběžně listopad 2008 – prosinec 2013
Realizace projektů IPRM průběžně leden 2009 – prosinec 2013
Monitorování a evaluace IPRM pro ŘO ROP ročně leden 2009 – prosinec 2014

Monitorování a evaluace IPRM pro orgány města
čtvrtletně/
pololetně

leden 2009 – prosinec 2014

Změny IPRM vzniklé při jeho implementaci průběžně prosinec 2008 – prosinec 2014

Evidence nových návrhů a připomínek (vyhlášení 
výzvy k předkládání projektových záměrů)

průběžně 
(výzva min. 

ročně)
listopad 2008 – prosinec 2013

Zpracování aktualizované verze IPRM ročně listopad 2008 – prosinec 2013

Ukončení implementace IPRM jednorázově prosinec 2014

Zdroj: [21]

3.3.1 Realizace projektů IPRM

Realizace IPRM je uskutečňována prostřednictvím přípravy a realizace jednotlivých 

dílčích projektů zařazených do IPRM, které vedou k naplňování jeho cílů. Za implementaci 

IPRM je zodpovědný Řídící  výbor  a za dosažení  výsledků IPRM odpovídá Zastupitelstvo 

města Havířova.

Ve strategii  IPRM Havířova jsou předdefinovány projektové záměry,  které budou v rámci 

IPRM realizovány. Tyto záměry musí město dopracovat do dílčích projektů. Projekty bude 

připravovat  oddělení  vnějších  vztahů  a  strategického  rozvoje  ve  spolupráci  s odbory 

magistrátu, pokud se oddělení nerozhodně pověřit jejich zpracováním externího dodavatele.

Tabulka 17: Indikativní seznam projektů pro ROP

Aktivit
a IPRM

Název projektu
(projektového záměru)

Rok 
zahájení 
realizace

Náklady 
projektu

1.1.1 Rekonstrukce části křídla G na knihovnu 2010  60 000 000
1.1.2 Regenerace náměstí U Severky 2009  25 000 000
1.1.2 Regenerace náměstí Nad Terasou 2010  35 000 000
1.1.2 Náměstí T. G. Masaryka 2012  35 000 000
1.1.2 Regenerace parku Stromovka 2010  15 000 000
1.1.2 Obnova parku za KD Radost 2011  13 000 000
1.1.2 Regenerace parku kolem Zámku s.r.o. 2011  20 000 000
1.2.1 Sportovní hala Žákovská 2009 110 000 000
1.2.1 Sportovně rekreační areál – lokalita Zemědělská 2010  40 000 000
1.2.1 Výstavba II. ledové plochy 2012 100 000 000

1.2.1
Výstavba hřiště v areálu Městské sportovní haly 
a rekonstrukce zázemí

2010  50 000 000

1.2.2
Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél ulice 
Na Nábřeží na stezku pro in-line a cyklisty

2010  15 000 000
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Zdroj: [21]

Seznam projektových  záměrů  stejně jako jejich časový a  finanční  harmonogram je pouze 

indikativní  (přesto  kdyby  IPRM  jejich  seznam  včetně  časového  rámce  a  rozpočtu 

neobsahoval, IPRM by byly v hodnocení strženy body) a Řídící výbor může i po schválení 

IPRM navrhnout realizaci určitých projektů, které nejsou v IPRM definovány, ale odpovídají 

jeho cíli, opatřením a aktivitám (např. v aktualizované verzi IPRM z 26. 1. 2009 byly z IPRM 

vyškrtnuty projekty Obnova parku, Regenerace parku kolem Zámku s.r.o. a Regenerace parku 

Stromovka,  Sportovně  rekreační  areál  –  lokalita  Zemědělská,  Výstavba  II  ledové  plochy 

a Výstavba hřiště v areálu Městské sportovní haly, a byly nahrazeny projektem Kino Centrum 

Havířov s náklady 108 236 000 Kč, jenž spadá do aktivity 1.2.2).

 Projekty v ROP jsou předkládány na základě specifické výzvy, která se týká projektů v rámci 

IPRM, a může být kontinuální (možnost podávat projekty průběžně po dobu jejího trvání), 

nebo být vyhlášena s pevnou lhůtou. ŘO ROP pak může projekt odmítnout jen na základě 

kvalitativních nedostatků a rozpočtových omezení.

SMH do IPRM zahrnulo rovněž  projekty spolufinancované z jiných OP.  Tyto projekty by 

však  měly  být  provázány s opatřeními  a  aktivitami  financovanými  ROP,  a  jelikož  nejsou 

operativní  součástí  IPRM, musí  být  uvedeny odděleně  a  tvoří  samostatnou část  rozpočtu. 

Projekty navržené z jiných OP a jejich provázanost s IPRM znázorňuje následující tabulka.

Tabulka 18: Projektové záměry jiných OP39 v členění podle opatření a aktivit IPRM

G
L

O
B

Á
L

N
Í 

C
ÍL

REGENERACE A VŠESTRANNÝ ROZVOJ MĚSTA A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

O
p

at
ře

n
í

1.1 Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných prostranství
Aktivita 1.1.2 Revitalizace ostatních veřejných prostranství
Projekt: Regenerace parku Stromovka - OPŽP
Projekt: Regenerace parku za KD Radost - OPŽP
Projekt: Regenerace parku kolem Zámku s.r.o. - OPŽP
1.2  Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti kultury, 
sportu a volnočasových aktivit
Aktivita  1.2.2  Výstavba  a  technické  zhodnocení  infrastruktury  pro  práci  s dětmi 
a mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity
Projekt: Modernizace objektu a budov Církevního střediska volného času sv. Jana Boska – 
investorem bude pravděpodobně město ve spolupráci s partnerskými subjekty

Zdroj: [21]

39 Ostrava zařadila do IPRM 4 projekty z jiných dotačních zdrojů (OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP 

věda a výzkum pro inovace/OP Podnikání a inovace, Program revitalizace Moravskoslezského kraje, OPŽP), 

Karviná 9 (OPPI, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OPVK, IOP, OPŽP) a Opava 2 projekty z OPŽP. Frýdek-

Místek začlenil mezi doplňkové projekty IPRM 15 projektových  záměrů, v nichž nebude využívat  dotačních 

titulů financovaných ze SF, ale jejich investorem bude město nebo partnerské subjekty.
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Tyto projekty jsou předkládány na základě standardních výzev v rámci podmínek příslušných 

operačních programů a hodnoceny samostatně příslušným ŘO. Je však škoda, že Havířov 

do IPRM  nezahrnul  podobných  záměrů  více,  neboť  ty,  které  splní  podmínky  formálních 

náležitostí,  přijatelnosti  a  minimální  technické  kvality,  obdrží  bonifikaci  ve  výši  10  % 

dosaženého bodového hodnocení IPRM. Tzn., že v soutěži se všemi projekty předloženými 

v dané výzvě budou bodově zvýhodněny.

Kontrolu a monitorování  jednotlivých projektů provádí ŘO, který rovněž poskytuje  platby 

příjemcům dílčích projektů, přičemž bude možné jejich etapové financování.

3.3.2 Monitoring a změny IPRM

Součástí  realizace  IPRM  je  také  jeho  monitorování,  k čemuž  slouží  především 

pravidelné roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM. Zprávu zpracovává manažer 

IPRM, který spolupracuje  se všemi zapojenými  subjekty,  včetně nositelů  dílčích projektů. 

Po jejím projednání řídícím výborem a následném schválení zastupitelstvem města, je Zpráva 

do  konce  března  následujícího  roku předložena  manažerem IPRM v elektronické  i tištěné 

podobě ŘO ROP, který jí schválí40 do 2 měsíců od jejího dodání.

Zpráva o postupu realizace musí obsahovat [26]:

 Hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu,

 přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění 

indikátorů,

 dodržení harmonogramu a finančního plánu,

 monitorovací zprávy dílčích projektů jednotlivých ŘO,

 na  základě  hodnocení  dosaženého  pokroku  v realizaci  IPRM  může  město 

v monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM.

V některých  případech  může  ŘO  ROP  požadovat  zpracování  ad-hoc  zprávy  o  postupu 

realizace, kterou manažer IPRM musí dodat písemně do 30 dnů od obdržení výzvy. Struktura 

této zprávy je pak totožná s výše uvedenou.

40 Jestliže ŘO ROP na základě Zprávy ohodnotí průběh realizace IPRM jako neuspokojivý, může navrhnout 

omezení nebo zastavení příjmů dílčích projektů, a po dobu pozastavení pak nejsou projekty IPRM předkládané 

v TOP bonifikovány.
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K zajištění  operativnějších  informací  o  průběhu  realizace  IPRM  jako  celku  slouží  také 

souhrnné  monitorovací  zprávy,  které  rovněž  připravuje  manažer  IPRM.  Významným 

nástrojem je také průběžný monitoring na úrovni dílčích projektů a priorit.

Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM předkládá manažer IPRM závěrečnou Zprávu 

o realizaci IPRM, jejíž proces administrace je stejný jako u roční zprávy.

Součástí  realizace  IPRM mohou  být  i  jeho  změny.  Příprava  návrhů  změn  je  v Havířově 

zajišťována  manažerem IPRM ve spolupráci  s oddělením Vnějších  vztahů  a  strategického 

rozvoje, Ekonomickým odborem a dalšími příslušnými odbory Magistrátu města Havířova. 

Formou změny je také aktualizace IPRM. Do aktualizace se mohou zapojit také partnerské 

subjekty, a to předložením projektových záměrů do IPRM na základě veřejné výzvy. 

Návrhy  změn  může  podávat  Řídící  výbor  a  jeho  členové.  Návrhy  na  jednání  ŘV  jsou 

oprávněni podávat členové Komise RMH pro strategický rozvoj města (prostřednictvím svého 

předsedy) a jednotlivé odborné útvary Magistrátu města Havířova (prostřednictvím primátora 

nebo náměstka primátora). Změny v IPRM potom oznamuje ŘO ROP manažer IPRM. 

V rámci implementace IPRM se rozlišují 2 změny [34]:

1) změny nepodstatné

Nepodstatné  změny  nepodléhají  schválení  ŘO  ROP.  Změny  stačí  popsat  a  oznámit 

řídícímu  orgánu,  a  to  buď  v nejbližší  Roční  zprávě  o  postupu  realizace  IPRM 

nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM.

2) změny podstatné

Podstatné  změny  jsou  změny,  které  ovlivňují  cíle  IPRM,  indikátory,  rozpočet,  délku 

trvání IPRM a jednotlivých opatření. Tyto změny podléhají předchozímu schválení ŘO 

ROP a musí mu být oznámeny prostřednictvím formuláře, a to minimálně ve lhůtě 20 

pracovních  dní  před plánovaným datem změny,  nejpozději  však 60 kalendářních  dnů 

před termínem ukončení IPRM.

Ačkoliv  by  město  podle  plánu  již  mělo  realizovat  některé  projekty  zařazené  do  IPRM, 

doposud  pracuje  na  přípravě  projektových  žádostí.  Jediný  dokončený  záměr  připravený 

k posouzení se týká projektu Regenerace náměstí U Severky, který by měl být předložen ŘO 

ROP 14. 4. 2009. Ve městě dále započaly přípravy na žádostech dalších 2 projektů: Sportovní 

hala  Žákovská  a  Kino  Centrum  Havířov.  Na  projekty  Regenerace  náměstí  U  Severky 

a Sportovní hala Žákovská již bylo Odborem investiční výstavby vyhlášeno výběrové řízení 

na firmy, které budou tyto zakázky realizovat.
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Kromě  Regionálního  operačního  programu  (resp.  projektů  zařazených  do  IPRM  ROP) 

a Integrovaného  operačního  programu  (projektů  v rámci  IPRM  pro  IOP)  bude  město 

v následujících  letech  čerpat  i  z jiných  dotačních  titulů.  Více  než  200  mil.  Kč  Havířovu 

přislíbilo Ministerstvo průmyslu a obchodu41 na přípravu území v areálu bývalého dolu Dukla. 

Tyto prostředky budou určeny na výstavbu infrastruktury, elektrických rozvodů, plynovodů, 

kanalizace vodovodního řádu, rozvodů pro veřejné osvětlení a výstavbu silnic a chodníků. 

V areálu  by  měla  být  provozována  lehká  průmyslová  výroba,  služby  a  počítá  se 

i s vybudováním zařízení  pro  kulturní  a  sportovní  vyžití.  Ze státního  rozpočtu  město  dále 

obdrželo10 mil. Kč na opravu obytných bloků v Havířově-Městě. Další dotace ve výši 4 mil. 

Kč byla městu přiznána z Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace byla určena na 7. etapu 

regenerace panelového sídliště Havířov - Šumbark II.etapa. Prostředky ve výši 7,7 mil. Kč 

získalo město z tzv. Norských fondů, a to na rekonstrukci a modernizaci budovy ZŠ Frýdecká. 

Další dotace ve výši 10 mil. Kč do Havířova doputovala z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

na  výstavbu  protipovodňové  hráze,  která  umožní  získat  pozemky  pro  vybudování  Areálu 

volného času. Město dále připravuje projekty a žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU, 

a to např. na odkanalizování části města, zateplení, výměny oken a opravy střech škol, školek 

a ostatních budov v majetku města, nebo na modernizaci ústavu sociální péče Santé.

Z výše  uvedených  projektů  vyplývá,  že  Havířov  respektuje  strategii  města  stanovenou 

strategickým plánem rozvoje, a realizuje projekty orientující se na zvyšování kvality bydlení 

a života ve  městě.  Nejvíce  prostředků na  rozvoj  města  pak do Havířova  poplyne  v rámci 

projektů zařazených do IPRM pro IOP (cca 186 mil. Kč) a zejména prostřednictvím IPRM 

pro ROP (cca 300 mil. Kč). 

3.4Závěry k přípravě IPRM

Integrované  plány  rozvoje  měst  silně  napomáhají  hlavně  při  realizaci  „tvrdých“ 

investičních projektů a usměrňují komplexní ekonomický rozvoj měst v návaznosti na využití 

veřejné podpory ze strukturálních fondů EU. Prostřednictvím tohoto nástroje mohou statutární 

města Moravskoslezského kraje začít realizovat představy o svém budoucím vývoji a zároveň, 

díky vlastnímu Regionálnímu operačnímu programu,  posílit  úlohu celého regionu v České 

republice. Integrovaný plán rozvoje města má stejně jako každý jiný strategický dokument svá 

pravidla,  která  určují  jeho  postup  přípravy  a  realizace.  Protože  tato  pravidla  vycházejí 

41 Dotace  může být  použita  jen na  výstavbu  infrastruktury na městských  pozemcích.  Proto je  třeba  převést 

pozemky ve vlastnictví realitní skupiny RPG Real Estate na město.
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z principů programování v EU, jsou již tradičně poměrně administrativně náročná. To souvisí 

s požadavkem,  aby  projekty  měst  respektovaly  vedle  vlastních  priorit  i  priority  celé  EU 

a zároveň byly udržitelné. Silným argumentem pro složitou legislativu v oblasti strukturálních 

fondů  je  pak  snaha  zabránit  rozmělňování  prostředků  poskytnutých  z EU  na  nepotřebné 

a nepřínosné projekty, tzn. eliminovat zneužívání dotací z EU.

Města se pro úspěšné uskutečnění idejí o svém rozvoji musí s náročností přípravy a realizace 

IPRM vypořádat, přitom konečný výsledek a kvalita dokumentu závisí na řadě faktorů, které 

se v následujícím textu pokusím identifikovat.

Při analýze  těchto faktorů se zaměřím hlavně na vlivy, jenž působí ve fázi přípravy, protože 

fáze realizace teprve započala, a proto nemá význam ji předběžně hodnotit.

3.4.1 Faktory ovlivňující výslednou kvalitu IPRM

3.4.1.1 Vnitřní faktory

Vnitřní faktory určují podmínky prostředí, ve kterém se IPRM (resp. žádost o dotaci) 

vytváří, a jenž mají vliv na jeho kvalitu a úspěšnost. Jedná se o faktory, které město svým 

chováním může ovlivnit, a to jak pozitivně, tak negativně.

1. Strategické plánování

Strategické plánování je jedním z nejvýznamnějších nástrojů rozvoje měst, zvlášť v kontextu 

investičních  výdajů.  Strategický  plán  identifikuje  problémové  oblasti  a  pomáhá  stanovit 

priority  a  opatření,  které  se  realizují  prostřednictvím aktivit  a  projektů,  jenž  se  navzájem 

posilují a přináší synergický efekt.

2. Existence záměrů

Možnost  čerpání  dotací  z veřejných zdrojů,  respektive ze zdrojů EU, je třeba chápat  jako 

možnost realizace strategie města, nikoliv pouze jako způsob získávání finančních prostředků. 

Pokud město nemá vizi o svém budoucím vývoji a snaží se projekty napasovat na požadavky 

dotačního titulu,  bude určitě  neúspěšné.  V takovém případě se totiž  projekty budou velmi 

pravděpodobně vylučovat nebo si navzájem odporovat. Kvalitně připravený strategický plán 

je pak naopak zdrojem projektových záměrů, z nichž je možné čerpat inspiraci pro přípravu 

individuálních  projektů.  Dostatek  nebo  dokonce  nadbytek  záměrů  minimalizuje  překážky 

při tvorbě IPRM a značně usnadňuje a urychluje jeho přípravu.

3. Řídící výbor
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Řídící  výbor  je  nejdůležitější  řídící  složkou  IPRM na  úrovni  města.  Jedná  se  v  podstatě 

o projektový  tým  s jasně  vymezenými  pravomocemi  a odpovědnostmi,  který  může  učinit 

i některá rozhodnutí napříč organizační strukturou. V rámci ŘV je úspěšnost IPRM značně 

závislá  na  jeho  složení.  Do  ŘV  je  třeba  zapojit  co  největší  počet  odborníků,  respektive 

zástupců  nebo  vedoucích  jednotlivých  odborů ve  městě,  stejně  jako  i  zástupců  všech 

politických stran. Podstatný je i výběr manažera IPRM, který by vedle dalších povinností, měl 

být i zdatným organizátorem nadšeným pro věc, jenž je schopný dostatečně motivovat tým 

k dosažení společného cíle. Kvalita IPRM rovněž závisí na tom, zda města vytvoří pracovní 

skupiny, které mají na starosti jednotlivé oblasti, a jsou tedy při práci odbornější a preciznější.

4. Partnerství

Princip  partnerství  je  dalším  moderním  prvkem  strategického  plánování  a  základní 

podmínkou EU a znamená zapojit do přípravy i realizace IPRM partnerské subjekty i širokou 

veřejnost.  Cílem je vytvořit  partnerství  veřejného a  soukromého sektoru,  respektive  sladit 

zájmy města a partnerských institucí. Snahou je tedy konsensus společnosti na společné vizi 

pro lepší ekonomickou budoucnost města. Tzn. čím více parterů se městu do jeho přípravy 

podaří zapojit,  tím více rozvojových nápadů a větší spokojenost občanů i podnikatelského 

sektoru se záměry představitelů veřejné správy.

5. Externí dodavatelé

Města  mohou  IPRM  i  individuální  projekty  zhotovit  svépomocí  nebo  s využitím  externí 

poradenské  firmy.  Zpracování  dokumentů  svépomocí  je  sice  sympatické,  ale  zkušenost 

ukázala, že u některých, hlavně větších projektů, se služby těchto firem městům vyplácí.

6. Zpracovatelé

Kvalitu IPRM bezpochyby ve velké míře ovlivňují znalosti jeho zpracovatelů o legislativě EU 

a  procesu  tvorby  žádostí  a  především  jejich  zkušenosti,  aby  byli  schopni  vypořádat  se 

se všemi  formálními  náležitostmi  takto administrativně  náročného dokumentu.  Dále závisí 

na tom,  jaké  podmínky  město  svým  dotačním  zpracovatelům  připraví.  To  znamená, 

že zúročení znalostí a zkušeností zpracovatelů je i otázkou organizačního zabezpečení. Zde je 

důležité přidělit jim vedle odpovědností i pravomoci.

7. Politické vlivy na úrovni města

Do tvorby IPRM by mělo být zahrnuto i vedení, a to z několika důvodů: „aby vědělo, jaké 

projekty jsou ve městě realizovány“,  „aby se cítilo být zavázáno realizovat tyto projekty“, 

„aby si rozšířilo znalosti o procesu tvorby žádostí o zdroje z EU“ a následně „aby netlačilo 
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zpracovatele  do přípravy projektů,  jenž  neodpovídají  požadavkům dotačního  titulu  a  jsou 

předem připraveny k neúspěchu“. V rámci přípravy IPRM je dále žádoucí nalézt politickou 

shodu napříč politickými reprezentacemi města. To znamená zaměřit se na témata, která jsou 

apolitická nebo jsou prioritami všech místních politických stran, vládnoucích i opozičních.

3.4.1.2 Vnější faktory

Rovněž vnější faktory podstatným způsobem ovlivnily přípravu Integrovaných plánů 

rozvoje  měst.  Důležitou  roli  hrálo  zejména  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  a  v případě 

Moravskoslezského  kraje  byla  pro  tvorbu  IPRM  klíčová  metodika  ROP  NUTS  II 

Moravskoslezsko a Instrukce pro přípravu IPRM (Vademecum).

1. Metodika

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodický pokyn k IPRM až v polovině roku 2007, 

tedy  v době,  kdy  už  nové  programové  období  bylo  v plném proudu.  Města  se  jím  však 

nemohla  řídit,  protože  nebyl  specifikován  pro  jednotlivé  regiony,  ani  neradil,  jakým 

způsobem postupovat  při  jeho přípravě,  spíše  jen seznamoval  s pojmem Integrovaný plán 

rozvoje města.  Pro statutární  města  v Moravskoslezském kraji  byly ale  větším problémem 

Instrukce z Regionální rady, které nebyly jasné ještě v březnu 2008, ačkoliv termín odevzdání 

IPRM byl stanoven na červenec. Tyto nejasné podmínky a nepřesná metodika ŘO přinášely 

tvůrcům vysoké procento nejistoty. Městům např. nebylo dlouho přesně jasné, co ŘO myslí 

pod pojmem partnerství a velmi nejasná byla v metodických pokynech i formulace pro výběr 

zóny/tématu,  která  se dala vyložit  různě (a většinou ÚRR bylo jiného názoru než města). 

V Instrukcích  bylo  dále  uvedeno,  že  města  nemusí  podrobně  popsat  konkrétní  projekty 

i s jejich rozpočtem (protože se jedná pouze o indikativní seznam projektů), přesto kdyby je 

zpracovatelé  v IPRM  neuvedly,  byly  by  jim  strženy  body.  Problém  nastal  i  s některými 

nesplnitelnými  požadavky  (např.  v Instrukcích  bylo  požadováno,  aby města  zpracovala 

analýzu  současné  sociálně  ekonomické  situace  včetně  SWOT  analýzy  na  5  stran, 

což vzhledem k šířce rozsahu nebylo možné). 

Každý region má v současném programovém období připravený vlastní ROP, a proto byly 

i podmínky pro vypracování IPRM v jednotlivých regionech různé. To znemožnilo městům 

porovnat své plány se srovnatelnými městy mimo Moravskoslezský kraj, a stejně tak i ÚRR 

nemohl srovnávat své Instrukce s Instrukcemi pro přípravu IPRM v jiných regionech.

2. Čas
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Z hlediska  úspěšnosti  IPRM hraje  důležitou  roli  čas,  který  řídící  orgán  poskytne  městům 

k jeho přípravě.  Vzhledem k pozdě dodané, měnící  se  a nejasné metodice,  nedostali tvůrci 

k jeho  zpracování  dostatek  času,  což  se  včetně  nejistoty,  prostřednictvím  nepřesných 

podmínek, negativně projevilo na jeho kvalitě.

3. Proces schvalování IPRM městem

Dle  zákona o  obcích  je  v pravomoci  zastupitelstva  města  rozhodovat  ve  věcech patřících 

do samostatné působnosti obce a schvalovat program rozvoje obce, tedy i IPRM. To znamená, 

že zastupitelstvo města musí potvrdit všechna rozhodnutí, která ŘV IPRM vykoná. Vzhledem 

k tomu,  že  se  však  jeho  členové  scházejí  pouze  co  tři  měsíce,  brzdí  to  proces  přípravy 

rozvojových  dokumentů  a  činí  ho  nepružným.  Na  druhou  stranu  jsou  všechna  zasedání 

zastupitelstva veřejné, a tím je naplněn princip partnerství a zapojení veřejnosti.

Výše  uvedené  faktory  ovlivnily  především  přípravnou  fázi  a  následnou  kvalitu  IPRM. 

Úspěšnost realizační  fáze pak závisí  na tom, jak se města  vypořádají  s případnými  riziky, 

která lze rozdělit do tří skupin: rizika týkající se financování aktivit a projektů IPRM (délka 

volebního období zastupitelstva a možná změna jeho priorit,  živelné katastrofy,  nezajištění 

podílu spolufinancování ze strany města,...), rizika vyplývající z nedostatečné koordinace jeho 

aktivit  (např. chybný projektový management) a rizika ve svém důsledku vedoucí k neplnění  

cílů a monitorovacích indikátorů IPRM (např. v důsledku zpožďování realizace, ekonomické 

recese,…).  Většina  těchto  rizik  by  však  měla  být  minimalizována  samotným  schválením 

IPRM  jako  závazného  strategického  dokumentu  a  nastavením  pravidelného  systému 

monitorování postupu projektu.

Cílem této práce je navrhnout a analyzovat vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují výslednou 

kvalitu IPRM, o což jsem se právě pokusila.  V následujícím textu se budu snažit  potvrdit 

hypotézy, které jsem si stanovila na začátku práce.

3.4.2 Hypotézy

1. Podmínkou úspěšného IPRM jsou ucelené projekty vycházející z rozvojové strategie.

Důležitost  strategického plánování se v přípravné fázi  projevila  v tom, že města  s kvalitně 

zpracovaným  strategickým  plánem  měly  připraveny  již  ucelené  projekty  s koncepčními 

souvislostmi,  což  jim  usnadnilo  a  urychlilo  výběr  zóny/tématu  i  projektových  záměrů. 

Nezbytnost vytvářet rozvojové strategie dokazuje i fakt, že města musela doložit vyhodnocení 

stávajících strategických a plánovacích dokumentů, včetně jejich provázanosti s IPRM. Stejně 

tak  je  i  povinou  přílohou projektových  žádostí  vazba  na  strategické  dokumenty  a  soulad 
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s nimi. Dalším důkazem hovořícím pro nepodceňování strategického plánování byl neúspěch 

projektu  „Jednotný  systém  propagace  města“,  jenž  měl  být  realizován  v předcházejícím 

programovém období, a který neměl dostatečnou podporu ve SPRM.

Mezi  základní  strategické  dokumenty  pro  rozvoj  města  patří  územní  plán,  který  musí 

ze zákona  pořizovat  všechny  obce,  a  strategický  plán  rozvoje  města,  který  i  přes  jeho 

důležitost  paradoxně  města  povinně  zpracovávat  nemusí.  SPRM  je  relativně  novým 

dokumentem,  jenž  souvisí  s prosazováním  trendů  tzv.  nové  ekonomiky  a  své  cíle  může 

orientovat jak „dovnitř“, na zvýšení efektivity výkonu místní správy, tak i „ven“, na zlepšení 

podmínek pro život a podnikání ve městě. Nezájem o rozvoj obce a strategické plánování pak 

může vést k narůstající nedůvěře k voleným zástupcům nebo ke konfliktům města s investory.

V současné době řada měst aktualizovala své SPRM. Otázkou však je, zda to města provedla 

z důvodu uvědomění si významu strategického plánování nebo jen proto, „že je to dobrá věc 

pro získávání dotací“ nebo „že už ho má také sousední město“. 

2. Příčinou neúspěšného získávání dotací u obcí je skutečnost, že se spoléhají na vlastní síly.

Jak už jsem uvedla, zkušenost ukázala, že se městům v mnohých případech služby externích 

dodavatelů  vyplatily.  To  dokazuje  i  nízká  míra  úspěšnosti  získávání  dotací  z EU 

v programovém období  2004-2006 v Havířově,  kdy město  připravovalo  projektové žádosti 

o prostředky  ze  strukturálních  fondů  svépomocí,  ve  srovnání  s lepšími  výsledky  měst, 

které v některých případech využily služeb externích konzultačních firem.

Hlavní  výhodou  tvorby  projektů  i  strategických  a  rozvojových  dokumentů  svépomocí  je 

úspora  finančních  prostředků z rozpočtu  města  a  znalost  města  a  jeho hlavních  problémů 

ze strany místních zpracovatelů. Ti jsou však úzce zahleděni do problematiky, nemají mnohdy 

dostatečné  zkušenosti,  a  tak  činnosti  neprovádí  na  dostatečné  odborné  úrovni  a  dochází 

k časovým  ztrátám  z důvodu  učení  se  procesů.  Využití  externí  firmy  sice  do  jisté  míry 

finančně zatěžuje rozpočet města, ale na druhou stranu garantuje odbornost, protože externí 

zpracovatelé profesionálně provádí činnosti ověřené praxí a mají nad řešenou problematikou 

nadhled.

Zapojení  externích  dodavatelů  se  tedy  vyplácí  především  u  velkých  investičních, 

administrativně i časově náročných projektů. Při výběru takové firmy by se město nemělo 

řídit  pouze  cenou,  ale  i  komplexností  (např.  pokračování  konzultantské  činnosti  v době 

realizace)  a kvalitou  služeb,  způsobem  úhrady  (před/po  schválení  dotace)  nebo  jejich 
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zkušenostmi.  Město  by  dále  mělo  s externími  zpracovateli  nepřetržitě  komunikovat 

a výsledky jejich práce kontrolovat. 

3. Příčinou neúspěšného získávání dotací u obcí je silný vliv politiky na řízení projektů.

Jednotlivé  politické  strany  ve  městech  prosazují  záměry,  které  měly  ve  svých  volebních 

programech a jejich vliv se bohužel projevuje i ve strategických dokumentech. Zpracovatelé 

jsou  pak  tlačeni  připravovat  projekty,  které  například  neodpovídají  dotačním  titulům, 

a s novým  volebním  obdobím  také  hrozí  změna  priorit,  to  znamená  realizaci  projektů 

bez podpory strategického plánu nebo jeho změna, což vede k nedotažení započatých aktivit 

do  konce  a  nabourává  komplexní  rozvoj  města.  Vliv  politiky  na  tvorbu  strategických 

dokumentů  potvrdili  pracovníci  všech  pěti  statutárních  měst  zabývající  se  rozvojem 

a projektovým řízením.

Politické vlivy v případě IPRM však byly minimální.  Do jeho přípravy byli  totiž zapojeni 

zástupci vládnoucích i opozičních stran, a protože se jednalo o získání prostředků pro rozvoj 

města,  schvalování  IPRM  proběhlo  zpravidla  lehce.  Svou  roli  snad  sehrála  i  soutěživost 

a obava z neúspěchu v konkurenci ostatních měst v regionu.

Dalším důvodem, proč se na přípravě IPRM neprojevily politické vlivy, byl i fakt, že většina 

měst aktualizovala svůj SPRM v nedávné době, a tak nedošlo ke změnám priorit. Aby města 

zajistila udržitelnost integrovaného plánu, který je střednědobou záležitostí, zaměřila se navíc 

na témata,  která  jsou  apolitická,  anebo  se  na  nich  shodují  všechny politické  reprezentace 

města. 

Politické vlivy se však projevují i ve vztahu měst k řídícímu orgánu. Ačkoliv Regionální rada 

argumentuje  tím,  že  je  nezávislou  institucí,  která  není  zřizována  krajem,  a  rozdělování 

finančních  prostředků  posuzuje  na  základě  jasně  daných  kritérií,  schvalování  dotací  je 

v pravomoci  Výboru  regionální  rady.  Jeho  členové  jsou  však  voleni  ze  zastupitelů 

Moravskoslezského  kraje,  kde  má  největší  počet  mandátů  zvolená  strana,  a tak i „dobré 

vztahy“ s Úřadem Regionální rady mohou sehrát svou roli, určitě však ne klíčovou.

3.4.3 Analýza přípravy IPRM Havířova a návrhy řešení

Integrovaný plán města Havířova získal v hodnocení 63,62 bodů, a tak jen těsně splnil 

minimální  60 -  ti  bodovou  hranici.  Po  odstranění  nedostatků  v IPRM  Frýdku-Místku, 

se Havířov  s počtem  bodů  umístil  mezi  statutárními  městy  NUTS  II  Moravskoslezsko 

na posledním místě. 
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Důvody pro stržení bodů byly:

 V IPRM se řešily 2 témata: přitažlivá města a životní prostředí, které spadá do jiné 

oblasti,

 do přípravy IPRM nebyli přímo zapojeni partneři,

 nízká komunikace a seznámení IPRM s veřejností (nebyly doloženy zápisy z jednání 

a chyběly průběžné informace na www stránkách),

 nedostatečné zdůvodnění výběru tématu,

 nedostatečná  provázanost  opatření  týkajících  se  sportovních  objektů  (nebyla 

vysvětlena jejich potřebnost),

 chybějící popis řízení IPRM ve fázi udržitelnosti,

 chyběla konkrétní opatření ke snížení rizik.

Tyto  nedostatky,  které  byly  v aktualizované  verzi  v převážné  většině  odstraněny,  byly 

zapříčiněny jak městem, tak i vnějšími vlivy, tedy zejména podmínkami nastavenými řídícím 

orgánem ROP NUTS II Moravskoslezsko. Tyto vnitřní faktory v podobě silných a slabých 

stránek (respektive prostředí, ve kterých IPRM vznikal) a vnější vlivy ve formě příležitostí 

a hrozeb  znázorňuje  SWOT  analýza  přípravy  IPRM  v podmínkách  města  Havířova. 

Příležitostí  pro další  rozvoj  města  je  samozřejmě  samotný  integrovaný  plán,  jehož  hlavní 

přínos spočívá ve dvoufázovém schvalovacím postupu.

Tabulka 19: SWOT analýza přípravy IPRM v podmínkách města Havířova

Silné stránky Slabé stránky

 Kvalitní Strategický plán rozvoje města,
 dostatek připravených ucelených 

projektových záměrů vycházejících ze 
strategických dokumentů,

 využití služeb externí poradenské firmy,
 vytvoření samostatného oddělení 

Vnějších vztahů a strategického rozvoje, 
které se zodpovídá přímo primátorovi 
(zlepšení komunikace s vedením města),

 vznik Komise pro strategický rozvoj.

 Nezřízení pracovních skupin,
 nízké zapojení partnerů do přípravy 

IPRM,
 malé zapojení a komunikace s veřejností,
 nízké personální zabezpečení v oblasti 

projektového řízení,
 nedostatek zkušeností s dotační 

problematikou EU,

 nižší spolupráce mezi jednotlivými 
odbory Magistrátu.

Příležitosti Hrozby

 Zřízení Řídícího výboru (povinnost měst 
zřídit k implementaci IPRM Řídící 

 Schvalování IPRM zastupitelstvem,
 náročnost projektových žádostí o 
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výbor podporuje zásady týmové práce, 
umožňuje dělat rozhodnutí napříč 
organizační strukturou Magistrátu, 
pomáhá snadněji nacházet politickou 
shodu a zajišťovat udržitelnost projektu),

 větší informovanost ze strany Regionální 
rady.

prostředky ze SF,
 pozdě dodaná, měnící se metodika,
 nepřesné a nejasné podmínky pro tvorbu 

IPRM,
 nemožnost srovnat svůj IPRM se 

srovnatelnými městy mimo 
Moravskoslezský kraj,

 nedostatek času.

Zdroj: Vlastní zpracování

Další  příležitostí programového  období  2007-2013  je  v oblasti  projektového  řízení 

pro Havířov i  ostatní  statutární  města  harmonogram výzev k předkládání  žádostí  o  dotace 

schvalovaný  Regionální  radou  rok  dopředu  a  10  %  ní  bonifikace  projektových  záměrů 

tematických operačních programů zařazených v IPRM.

Tato  SWOT analýza,  přesněji  slabé  stránky města  v oblasti  tvorby  IPRM  v Havířově,  je 

zdrojem návrhů řešení vhodných pro zlepšení situace města v dotační problematice EU.

Co se týče nízkého zapojení partnerů do přípravy Integrovaného plánu, nelze hledat chyby 

pouze  na  straně  města,  protože  princip  partnerství  nebyl  v Metodice  dlouho  zcela  jasný. 

Havířov navíc čelil obtížnému výběru partnerských subjektů, vzhledem k tomu, že největšími 

zaměstnavateli jsou ve městě havířovská nemocnice a ČSAD. Jím vybraní partneři pak byli 

z velké části Regionální radou zamítnuti, protože zde hrozilo nebezpečí veřejné podpory.

V oblasti komunikace města s veřejností a jejího zapojení do procesu tvorby IPRM SMH sice 

vykonalo určité kroky, přesto se mu však občany do jeho přípravy začlenit nepodařilo. Město 

bylo  omezeno časem, ale  také lhostejností  společnosti.  S nezájmem veřejnosti  je ale  třeba 

počítat, a proto je vhodné zvolit i takové formy zapojení a komunikace, které po občanech 

nevyžadují  vlastní  iniciativu  (jako  zasílání  projektových  námětů  nebo  účast  na  veřejném 

projednávání), např. dotazníkové šetření.

Pro realizaci IPRM i úspěšnost dotačních řízení v rámci fondů EU by bylo vhodné personálně 

posílit  oddělení  vnějších  vztahů  a  strategického  rozvoje,  které  by  se  primárně  zabývalo 

získáváním  dotací  z veřejných  rozpočtů  nejen  formálně,  ale  i  fakticky,  přičemž  pracovní 

náplň zaměstnanců by se i v rámci odboru lišila (např. jako v Ostravě by se část specializovala 

na přípravu  a  realizaci  strategických  projektů,  část  na  vyhledávání  finančních  prostředků 

z externích  zdrojů  a  další  na  propagaci  projektů).  Rozhodně  by  však  počet  a  odbornost 

pracovníků řešících dotační problematiku měl  odpovídat  velikosti  města  (z hlediska počtu 

jeho  obyvatel).  Pro  posílení  komunikace  mezi  jednotlivými  odbory  Magistrátu  zvlášť 
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při přípravě projektů, se Havířov může inspirovat v Opavě, a stejně jako tam zavést systém 

sběru projektových námětů.

V realizační  fázi  IPRM  by  město  mělo  zřídit  pracovní  skupiny,  které by  se  soustředily 

na přípravu  individuálních  projektů  a  následné  zabezpečení  jejich  realizace.  Podmínkou 

úspěšné  implementace  IPRM je  samozřejmě  i  zajištění  podílu  spolufinancování  ze  strany 

města. Vzhledem k tomu, že Havířov plánuje vedle dvou Integrovaných plánů i řadu dalších 

velkých  projektů,  které  bude zapotřebí  předfinancovat,  je  nezbytné,  aby město  mělo  ještě 

před vyřízením  dotace  financování  zajištěno  (např.  Ostrava  podepsala  úvěrový  rámec 

s Evropskou  investiční  bankou,  který  bude  využívat  nejen  v rámci  IPRM,  ale  i  dalších 

projektů  spolufinancovaných  ze  zdrojů  EU).  Havířov  naopak  nadhodnotil  počet  projektů 

v IPRM (protože nečekal, že budou všechny schváleny), aniž by se předem staral o zajištění 

vlastního podílu. Město má naštěstí dostatek prostředků a dobrou bonitu.

Závěr

Česká  republika  má  již  za  sebou  první  zkrácené  programové  období  2004-2006, 

kdy se mohla podílet na společných politikách EU včetně politiky HSS. V tomto období se 

však  nedá  hovořit  o  úspěšnosti,  jako  spíše  o  neúspěšnosti  Statutárního  města  Havířova 

při získávání  prostředků ze strukturálních fondů, kdy město daleko více využívalo dotační 

tituly  z mimoevropských  rozpočtů  a  argumentovalo  lepším  cílením  státních  fondů 

pro Havířov a administrativní  náročností  projektových žádostí  o prostředky ze zdrojů EU. 

Jediným  úspěchem města  v této  oblasti  byl  projekt  „Služby  sociální  asistence  pro rodiny 

s dětmi“.

Programové  období  2004-2006  však  bylo  pro  všechny  české  žadatele  obdobím  metody 

pokusu a omylu. Zpracovatelé se ale naučili projektově přemýšlet a získali určité zkušenosti, 

které se snaží v tomto období zúročit. V případě statutárních měst Moravskoslezského kraje 

proběhla  příprava  na  nové  programové  období  2007-2013  hlavně  formou  personálního 

posílení  pracovníků  zabývajících  se  dotační  problematikou  a  aktualizací  nebo  přípravou 

nových strategických plánů rozvoje, které se ukázaly být klíčovou podmínkou pro rozvoj měst 

a jednou z možností financování rozvojových projektů.

Strategické  plánování  je  charakteristické  pro  tzv.  „novou  ekonomiku“,  kde  konkurence 

neprobíhá z geografického hlediska pouze na úrovni států, ale naopak se výrazně posunuje 

na úroveň  regionální  a  lokální.  Nejvýznamnějším  nástrojem  strategického  plánování  je 

v současném  programovém  období  Integrovaný  plán  rozvoje  měst.  Jeho  hlavní  přínos 
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pro města  spočívá  ve  dvoufázovém  schvalovacím  postupu,  který  značně  zvyšuje  šanci 

projektových žádostí na úspěch.

Na přípravu integrovaných  plánů působí  řada  faktorů,  ať  už  vnitřních,  které  město  může 

ovlivnit,  nebo  vnějších,  které  město  ovlivnit  nedokáže.  Z vnitřních  faktorů  ovlivňuje 

výslednou  úroveň  IPRM  např.  kvalita  strategických  plánů,  včetně  dalších  rozvojových 

dokumentů města, a s tím související počet připravených projektových námětů. Důležitou roli 

sehrávají  i  zkušenosti  zpracovatelů,  složení  Řídícího  výboru  nebo  naplňování  principu 

partnerství,  respektive  míra  zapojení  partnerských  subjektů  a  veřejnosti  do  přípravy 

dokumentu. Svůj vliv má i to, zda města zpracují své plány svépomocí nebo využijí služeb 

externích poradenských firem, a jakým způsobem zasahují do přípravy IPRM politické vlivy.

Z vnějších  faktorů  ovlivnila  přípravu  integrovaných  plánů  moravskoslezských  statutárních 

měst  především  metodika  Regionální  rady  Moravskoslezsko  pod  názvem  Instrukce 

pro přípravu IPRM (Vademecum).  Nejasné, měnící se podmínky a nepřesné, pozdě dodané 

Instrukce práci měst značně ztížily a tvůrcům přinesly nemalou dávku nejistoty.

Výše  uvedené  faktory  ovlivnily pozitivně  či  negativně  i  Integrovaný  plán  rozvoje  města 

Havířova,  který  získal  v hodnocení  63,62  bodů,  a  tak  jen  těsně  splnil  minimální  60  –  ti 

bodovou hranici, a po odstranění nedostatků ve frýdecko-místeckém IPRM, se s počtem bodů 

umístil v rámci statutárních měst Moravskoslezského kraje na posledním místě. Jeho hlavními 

slabinami  bylo  nízké  zapojení  partnerů  do  jeho  přípravy,  malá  komunikace  s veřejností 

a zejména nedostatečné personální zabezpečení v oblasti projektového řízení. 

Na  druhou  stranu  byl  silnou  stránkou  města  kvalitně  zpracovaný  strategický  plán, 

který tvůrcům zajistil  dostatek  projektových  záměrů  pro zařazení  do integrovaného plánu, 

a práci  jim  značně  urychlil  a  zjednodušil.  Tato  skutečnost  tedy  potvrzuje  hypotézu, 

že „podmínkou  úspěšného IPRM jsou ucelené  projekty  vycházející  z rozvojové  strategie“.  

Dalším  důkazem  pravdivosti  tohoto  tvrzení  byl  i  neúspěch  projektu  „Jednotný  systém 

propagace  města“,  který  neměl  dostatečnou  podporu  ve  SPRM  a  skutečnost,  že  města 

musela v rámci  IPRM předložit  vyhodnocení  stávajících  strategických  dokumentů  a  jejich 

provázanost s integrovaným plánem.

Hypotézu, že  „příčinou neúspěšného získávání dotací u obcí je skutečnost,  že se spoléhají  

na vlastní  síly“,  se  podařilo  potvrdit  zkušenostmi  z minulého  programového  období, 

ve kterém Havířov nevyužíval služeb externích dodavatelů a byl v oblasti čerpání evropských 

prostředků méně úspěšný než města, která služeb těchto firem v některých případech využila.
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Pouze  hypotézu,  že  „příčinou  neúspěšného  získávání  dotací  u  obcí  je  silný  vliv  politiky  

na řízení  projektů“,  se  podařilo  dokázat  jen  částečně.  Ačkoliv  pracovníci  všech  pěti 

statutárních  měst  Moravskoslezského kraje  zabývající  se  rozvojem a projektovým řízením 

potvrdili politický vliv na tvorbu strategických dokumentů, v případě IPRM byly tyto vlivy 

díky charakteru dokumentu a procesu jeho tvorby minimální.

IPRM Havířova pro ROP byl ŘO včas úspěšně schválen, a to i přes určité nedostatky, které se 

v něm objevily.  Na obranu jeho zpracovatelů bych řekla, že se jedná o jedinečný, v historii 

města první projekt takového rozsahu i požadavků, který se již nebude opakovat.
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Seznam projektů IPRM Havířova pro IOP

Název projektu
Celkové 

náklady (v tis. 
Kč)

Dotace (v 
tis. Kč)

Doba 
realizace

Obytná ulice E. Destinové a H. Malířové + obratiště 
autobusů ul. Lidická

57 000 48 450 2009

Obytná ulice U Tesly, Šípková včetně ochranné zeleně 23 828 20 254 2010
Obytná ulice Mládí 44 172 37 546 2010
Obytná ulice Odlehlá, park u vlečky, vnitroblok č. 9 68 250 58 012 2011
Vnitroblok č. 8,č. 13, č.4, č.5, obytná ulice M.Pujmanové, 
alej ul. Mládí

62 000 52 700 2012

Vnitroblok č. 18, č. 19, obytná ulice Tovární, alej ul. 
Lidická, obvodový park

49 695 42 240 2013

Přeložky VN a VVN vedení 55 055 46 796 2014
Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 30 500 12 000 2010
Regenerace obytného domu na ul. Lidická 52a, 52b 25 500 10 000 2010
Regenerace obytného domu na ul. Emy Destinové 1a, 1b, 1c 30 500 12 000 2011
Regenerace obytného domu na ul. Emy Destinové 14, 16 15 350 6 000 2011
Regenerace obytného domu na ul. Heleny Malířové 2,4,6 25 500 10 000 2012
Regenerace obytného domu na ul. Marie Pujmanové 
20,22,24

25 500 10 000 2012

Regenerace obytného domu na ul. Marie Pujmanové 14 10 300 4 000 2013
Regenerace obytného domu na ul. Marie Pujmanové 4,6,8 15 350 6 000 2013
Regenerace obytného domu na ul. Mládí 16, 18, 20, 22 30 600 12 000 2013
Regenerace obytného domu na  ul. Mládí 4,6,8,10 25 500 10 000 2014
Regenerace obytného domu na ul. Mládí 9, 11 20 450 8 000 2014
Komplexní oprava bytového domu - blok 398, ul. 
E.Destinové 2,4,6/1159, 1160, 1161

41 000 16 400

Komplexní oprava bytového domu - blok 602, ul. 
E. Destinové 3a

8 000 3 200

Komplexní oprava bytového domu - blok 604, ul. U Tesly 
1/1172

16 700 6 680

Celkem 680 750 432 278

77


	1 Možnosti strukturálních fondů EU v rozvoji měst
	1.1 Územní rozvoj
	1.1.1 Územní hledisko rozvoje EU
	1.1.2 Politika územního rozvoje v ČR
	1.1.3 Možnosti rozvoje měst v ČR

	1.2 Strukturální fondy EU v ČR v období 2007-2013
	1.2.1 Cíle politiky soudržnosti
	1.2.2 Fondy EU
	1.2.3 Programové dokumenty politiky soudržnosti
	1.2.3.1 Operační programy


	1.3 Programové období 2007-2013 v regionu soudržnosti Moravskoslezsko
	1.3.1 NUTS II Moravskoslezsko
	1.3.2 ROP Moravskoslezsko

	1.4 Integrovaný plán rozvoje města
	1.4.1 Cílová skupina měst
	1.4.2 Základní podmínky pro IPRM


	2 Příprava Integrovaného plánu rozvoje města Havířova
	2.1 Statutární město Havířov
	2.1.1 Strategie rozvoje města Havířova
	2.1.1.1 Strategický plán rozvoje města
	2.1.1.2 Strategické a rozvojové dokumenty

	2.1.2 Integrovaný plán rozvoje města pro IOP

	2.2 Strategie Integrovaného plánu rozvoje města pro ROP
	2.2.1 Výběr tématu IPRM
	2.2.2 Priority, opatření a aktivity IPRM
	2.2.3 Finanční a časový harmonogram IPRM

	2.3 Přípravná fáze IPRM pro ROP
	2.3.1 Řídící struktura IPRM
	2.3.2 Partnerství v IPRM

	2.4 IPRM ve statutárních městech regionu soudržnosti Moravskoslezsko

	3 Implementace projektů Integrovaného plánu rozvoje města Havířova
	3.1 Projekty ze strukturálních fondů 2004-2006
	3.1.1 Srovnání úspěšnosti statutárních měst NUTS II Moravskoslezsko při získávání dotací z EU 2004-2006
	3.1.2 Příčiny neúspěchu projektů v letech 2004-2006

	3.2 Příprava města na programové období 2007-2013
	3.2.1 Příprava statutárních měst NUTS II Moravskoslezsko na programové období 2007-2013

	3.3 Realizační fáze IPRM pro ROP
	3.3.1 Realizace projektů IPRM
	3.3.2 Monitoring a změny IPRM

	3.4 Závěry k přípravě IPRM
	3.4.1 Faktory ovlivňující výslednou kvalitu IPRM
	3.4.1.1 Vnitřní faktory
	3.4.1.2 Vnější faktory

	3.4.2 Hypotézy
	3.4.3 Analýza přípravy IPRM Havířova a návrhy řešení



