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1 Úvod 

Regionální politika EU vyjadřuje solidaritu mezi jednotlivými členskými státy Evropské 

unie tím, ţe přerozděluje pomoc ze společného rozpočtu směrem k problémovým 

regionům a snaţí se tak zmírňovat a odstraňovat nepřiměřené regionální disparity. 

Regionální politika EU se neustále vyvíjí prakticky jiţ od roku 1958 a do současné podoby 

se formovala po šest období, která se podepsala na její podobě a způsobu aplikace v 

členských státech. Regionální politika EU je politikou koordinovanou, coţ znamená, ţe 

koordinaci a harmonizaci regionální politiky EU provádějí instituce na úrovni EU a za 

samotnou realizaci jsou zodpovědné jednotlivé členské státy. Regionální politika Evropské 

unie je v programovacím období 2007-2013 naplňována třemi cíli, kterými jsou cíl 

Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce. Na území České republiky jsou tyto cíle naplňovány prostřednictvím 26 

operačních programů, coţ jsou strategické dokumenty, které obsahují zejména priority 

programu, dotované aktivity, zdroje financování projektů a řízení programu. Jedním z 

těchto programů je také Regionální operační program regionu soudrţnosti NUTS 2 

Jihovýchod, který byl Evropskou komisí schválen dne 3. 12. 2007. Cílem programu je 

zejména posilování konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím investičních projektů.  

Cílem bakalářské práce je nastínit teoretická východiska regionální politiky EU a přiblíţit 

vyuţití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v regionu soudrţnosti 

Jihovýchod, a to na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudrţnosti Jihovýchod v programovacím období 2007-

2013. 

Bakalářské práce je rozdělena na tři obsahové kapitoly. První obsahová kapitola se zabývá 

teoretickými východisky regionální politiky EU, jejími principy, vznikem a vývojem. Dále 

podrobně popisuje legislativní, institucionální i finanční rámec regionální politiky EU. 

Závěrem se věnuje budoucnosti regionální politiky v příštím programovacím období 2014-

2020. 

V rámci druhé kapitoly se bakalářská práce věnuje obecné charakteristice Regionálního 

operačního programu regionu soudrţnosti Jihovýchod (ROP JV), především jeho strategii, 

popisu prioritních os, implementaci a finančnímu pokroku v čerpání prostředků ROP JV v 

programovacím období 2007-2013. Dále je pak v rámci druhé obsahové kapitoly zařazena 

charakteristika Regionu soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod a socio-ekonomická 
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charakteristika Jihomoravského kraje se zaměřením na demografii, ekonomickou 

charakteristiku, cestovní ruch a ţivotní prostředí. Na závěr se kapitola zabývá situační 

analýzou okresu Blansko a samotného města Blanska. 

Poslední obsahová kapitola je věnována realizaci ROP JV na příkladu vybraného 

skutečného investičního projektu „Parkového parkoviště Dvorská―. Přičemţ nejprve je 

rozebrána základní specifikace projektu se zaměřením na cíle projektu. Dále je v rámci 

kapitoly uveden popis projektu, rizika a management projektu. Detailně jsou pak 

zpracovány části kapitoly týkající se financování a zhodnocení projektu, kde jsou 

prezentovány výsledky veřejného mínění o úspěšnosti projektu na základě samostatně 

provedeného dotazníkového šetření. 

Bakalářská práce čerpá zejména z českých elektronických publikací, obzvláště pak z 

dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod. Dalšími podstatnými zdroji 

jsou interní projektové dokumenty poskytnuté Odborem investičního a územního rozvoje 

Městského úřadu Blansko. V neposlední řadě vyuţívá bakalářská práce metodiky 

dotazování za účelem zhodnocení projektu a veřejného mínění o provedení parkoviště a 

jeho praktické pouţitelnosti. 
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2  Teoretická východiska regionální politiky EU 

Regionální politika EU je jednou z nejkontroverznějších politik Evropské unie (EU). 

V současné době převládá ve většině evropských zemí tradiční pojetí regionální politiky 

s pohledem na regiony, které se relativně rychle mění a mají problémy týkající se zejména 

strukturálních změn. Ty se strategicky řeší pomocí regionálních inovací prostřednictvím 

mobilizace vnitřních zdrojů.  Vše je organizačně řízeno formou decentralizace a regionální 

politika se zaměřuje na informace, technologie, sluţby a malé a střední podnikání. 

Realizace regionální politiky probíhá zpravidla v pěti fázích. Nejprve je nutné nadefinovat 

si regionální problém, zanalyzovat například potřebný region a poznat problém blíţe 

včetně jeho původu. Poté je třeba určit si cíle, kterých chceme dosáhnout, nejlépe 

kvantifikační metodou jako stanovit si datum, aby bylo moţné ověřit si dosaţení 

stanoveného cíle. V třetí fázi je nutné udělat definici strategie, jeţ se bude uplatňovat při 

postupu k dosáhnutí cíle. Po stanovení strategie je třeba identifikovat nástroje, které se 

budou pouţívat jako například konkrétní typ metody nebo zdroje. Závěrečným krokem při 

realizaci regionální politiky stejně jako u kaţdého projektu je vyhodnocení. Zpětná vazba, 

která ukáţe, jak byla politika úspěšná a co je třeba změnit apod.  

2.1 Definice regionální politiky 

Existuje celá řada definic regionální politiky, nicméně ani jedna z nich není uznávána za 

všeobecně platnou. Jedna z nich ovšem vymezuje regionální politiku jako koncepční i 

výkonnou činnost institucí zaměřenou na stanovení hlavních směrů a strategických cílů 

v regionálním rozvoji a vytváření metod, postupů a zdrojů pro jejich realizaci.
1
 Řada 

definic, ale zastává odlišné názory vycházejících z různých pohledů chápání regionální 

politiky. V následujícím výčtu si nastíníme jen ty nejvýznamnější:  

 Regionální politika představuje všechny veřejné intervence, které vedou ke zlepšení 

geografického rozdělení ekonomických činností, respektive které se pokouší napravit 

určité prostorové důsledky volné trţní ekonomiky pro dosaţení vzájemně závislých 

cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických efektů.
2
 

 Regionální politika je definována jako soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke 

sniţování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.
3
 

                                                 
1
 www.portal.cz, 2011. 

2
 Kovárník, Stejskal, 2009. 

3
 Tamtéţ. 
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 Regionální politika představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace 

státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření 

vedoucích k růstu ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozloţení v území a 

k rozvoji infrastruktury.  

 V podstatě se ale ve všech těchto definicích objevuje názor, ţe regionální politika je 

řízenou uvědomělou činností, která můţe probíhat na různých institucionálních 

úrovních, tedy jak na úrovni Evropské unie nebo státu, tak na úrovni regionů a obcí. 

V uţším pojetí tyto definice navíc říkají, ţe socioekonomické rozdíly mezi 

jednotlivými regiony jsou prostorovým důsledkem působení volných sil trţní 

ekonomiky.  A ty se právě snaţí výše zmiňované orgány zmírňovat pomocí předem 

jasně definovaných cílů a nástrojů.  

2.2 Úloha a význam regionální politiky EU 

Stěţejní význam regionální politiky spočívá ve snaze vytvořit předpoklady pro to, aby bylo 

moţné zmírnit či zcela odstranit nepřiměřené rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů 

v rámci států nebo přeshraničních oblastí. Přičemţ pojem region chápeme zejména ve 

smyslu určitého území fungujícího jako samostatný ekonomický komplex 

s administrativním systémem nebo jednoduše teritorium, ve kterém ţijí lidé. S tím souvisí i 

úloha regionální politiky, která dosahuje nadnárodního charakteru a která přispívá ke 

zvýšení konkurenceschopnosti v rámci regionu stejně jako i v případě celých národních 

ekonomik. Důsledkem obchodních vztahů a společného globálního trhu je existence stále 

silnější konkurence jak v oblastech uvnitř Evropské unie tak i mimo ni. Nicméně v těchto 

trţních vztazích nedisponují regiony stejnými vlastnostmi, jako jsou hospodářské, sociální 

a geografické podmínky a tudíţ ne všechny regiony soutěţí za stejných okolností. Proto je 

potřeba si uvědomit, ţe i kdyţ je regionální politika EU koordinovaná v jednotlivých 

členských zemích Unie, tak si kaţdá vláda zachovává značnou míru suverenity při volbě 

nástrojů regionální politiky. 

Regionální politika EU je vyjádřením solidarity mezi bohatšími státy se státy chudšími či 

znevýhodněnými, který se v podstatě odvíjí od způsobu jakým je realizována. A to 

přerozdělováním pomoci ze společného rozpočtu směrem k problémovým regionům. Tento 

význam se ještě znásobil po největším rozšíření EU o 10 postkomunistických států v roce 

2004 a tři roky poté o další dva státy, které se v EU řadí mezi nejchudší.
4
 Právě do regionů 

                                                 
4
 Novotná, 2007. 
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postiţených strukturálními problémy, nejméně prosperujících a regionů postiţených 

úpadkem je směřováno nejvíce finančních prostředků ze společného rozpočtu Evropské 

unie.   

Význam regionální politiky je jednoznačně prokazatelný i navzdory tomu, ţe rozdíly mezi 

státy i jejich regiony samotnými přetrvávají. Regionální politika EU totiţ přispívá 

k hospodářskému růstu, posilování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti. I samotný 

princip solidarity, ze kterého regionální politika EU vychází, v sobě odráţí zvyšování 

kvality ţivota obyvatelstva, a to po celém území Evropské unie. Regionální politiku 

můţeme tedy definovat, jako politiku, jejíţ největší význam je ve sniţování ekonomických 

a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech a státech EU.  

2.3 Principy regionální politiky 

Regionální politika vychází z několika základních principů
5
: 

 Princip solidarity- představuje stav, kdy hospodářsky vyspělé státy financují ty méně 

vyspělé prostřednictvím příspěvků do společného rozpočtu. 

 Princip koncentrace- spočívá především v tom, ţe směřuje prostředky ze 

strukturálních fondů do regionů s největšími problémy, aby byly vyuţívány k předem 

stanoveným cílů a dosahovaly největšího moţného uţitku. To znamená, aby byly co 

neúčelněji soustředěny na projekty. 

 Princip programování- klade důraz na komplexní přístup k řešení problémových 

regionů, snaţí se je integrovat a udávat časový rozvrh pro alokaci prostředků. Pomoc 

fondů je poskytována na základě víceletých a víceoborových programů, které 

zpracovávají vlády jednotlivých členských zemí. 

 Princip partnerství- zahrnuje úzkou vertikální a horizontální spolupráci mezi 

Evropskou komisí a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, 

určenými pro všechny etapy programů. Tyto orgány na všech úrovních rozhodují o 

umístění finanční pomoci ze strukturálních fondů. 

 Princip subsidiarity- zachycuje nutnost realizace jednotlivých cílů na co nejniţší 

moţné úrovni rozhodování. Za předpokladu, ţe je tato správní úroveň schopná je 

uspokojivě zajistit. Vyplývá z toho i sama logika věci, ţe samotné regiony či obce sami 

nejlépe dokáţou identifikovat své potřeby a změny, které jsou pro jejich území a 

obyvatele nejlepší.  

                                                 
5
 Kovárník, Stejskal, 2009. 
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 Princip doplňkovosti (adicionality)- stanovuje, ţe finanční prostředky ze 

strukturálních fondů mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje členských států a 

přitom se výdaje členských států nesmějí sniţovat, tedy rozpočet EU nesmí nahrazovat 

státní rozpočtové výdaje.  

 Princip monitorování a vyhodnocování- jedná se o průběţné sledování a závěrečné 

vyhodnocování prováděných opatření a monitorování celkové efektivnosti 

vynakládaných prostředků. Tento princip stanovuje, aby se hodnotil předpokládaný 

dopad projektu v rámci regionální politiky ještě před jeho schválením, poté v průběhu 

realizace projektu a nakonec jeho skutečné přínosy. 

2.4 Vznik regionální politiky EU a její vývoj od roku 1958 aţ do 

současnosti 

Za kolébku regionální politiky je všeobecně povaţována Velká Británie (VB). Kořeny 

regionální politiky zde sahají aţ do období hospodářské krize ve 30. letech 20. století, kdy 

došlo (nejen ve Spojeném království) k prohloubení regionálních disparit. A právě tyto 

ekonomické a sociální disparity vedly k řadě konfliktů, aţ byl stát přinucen přijmout 

potřebné kroky k jejich zmírnění. Většina nejvýznamnějších nástrojů byla vytvořena a 

v praxi vyzkoušena právě ve VB, jeţ i v současnosti představuje typickou funkční síť 

regionálních rozvojových agentur. Ve 40. letech 20. století se začaly objevovat problémy 

rovněţ ve Francii, kde existovala dichotomie mezi Paříţí a ostatními městy. Itálii se zase 

například potýkala a v jisté míře se potýká i dnes, s výrazným rozdílem ve vývoji 

průmyslového severu a zemědělského jihu. Ve zbytku západoevropských zemí se 

regionální politika začala uplatňovat mezi 50. aţ 60. léty 20. století. 

Jiţ od vzniku Evropského hospodářského společenství (EHS) se počítalo s tím, ţe 

s postupným hospodářským růstem a integrací trhu naroste konkurenční boj, který povede 

k problémům ve starých průmyslových regionech, jimţ bude třeba poskytnout zvláštní 

pomoc. Proto se na základě historického vývoje dá vymezit několik základních etap podle 

hlavních událostí v dějinách EHS- později EU- a rozvoje evropské integrace s ohledem na 

postavení a rozvoj regionální politiky. 

2.4.1 První období (1958-1973) 

Kaţdé období vývoje regionální politiky EU má své charakteristické rysy. V prvním 

období to byl zejména individuální přístup k regionální politice na národní úrovni, jelikoţ 

zatím neexistovala ţádná koordinace na úrovni nadnárodní. Navíc šestice zakládajících 
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států
6
 byla ekonomicky natolik homogenní, ţe společná regionální politika nebyla ani 

nutná. K tomu, jak jiţ bylo zmíněno výše, Francie a Itálie měly svoje vlastní regionální 

politiky uţ od konce 40. let 20. století, proto by ani nebyly ochotné akceptovat nějaké 

moţné mezinárodní principy společné politiky. A tak se v počátcích evropské integrace 

klade důraz zejména na makroekonomické činitele, například odstraňování obchodních 

bariér. Navzdory tomu jiţ v tomto prvním období existovala Evropská investiční banka 

(EIB), která zajišťovala výhodné půjčky slabším regionům. V tomto období tedy 

neexistovala ţádná jiná společná instituce nebo orgány pro regionální politiku.
7
 

2.4.2 Druhé období (1974-1985) 

Druhá etapa vývoje regionální politiky začíná v období, kdy strukturální krize v 70. letech 

20. století zapříčinila zpomalení hospodářské dynamiky v jednotlivých členských zemích 

ES. V roce 1973 navíc dochází k rozšíření členské základny o Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Irsko a Dánsko, tím k ještě většímu zvýraznění rozdílů mezi 

státy i regiony samotnými. VB měla totiţ v té době velké vnitřní disparity mezi regiony a 

předpokládala, ţe vstupem do ES získá přínos právě v této oblasti, proto začala prosazovat 

vznik finančního nástroje regionální politiky, který by podpořil vznik samotné 

koordinované regionální politiky na nadnárodní úrovni. Díky tomuto tlaku nastalo 

opravdové posílení regionální dimenze v rámci spektra politik realizovaných v integračním 

procesu. K samotnému zahájení realizace pak přispěl vznik Evropského fondu 

regionálního rozvoje (ERDF) v roce 1975, který fungoval jako základní vnitřní nástroj pro 

sniţování regionálních disparit. Největšími příjemci finančních prostředků z tohoto fondu a 

státy byly Velká Británie, Irsko a Itálie (později po přístupu v roce 1981 i Řecko a v roce 

1986 Španělsko a Portugalsko). Fond alokoval prostředky zejména na sníţení diferencí 

v regionech s převahou zemědělství a v oblastech postiţených strukturálními změnami.  

2.4.3 Třetí období (1986-1993) 

Třetí období ve vývoji regionální politiky EU začíná vstupem Španělska a Portugalska 

mezi členy ES, díky čemuţ byly zavedeny i specifické nástroje regionální politiky tzv. 

Integrované středomořské programy
8
. Jejich cílem bylo pomoci Francii, Itálii a Řecku 

překonat všechny moţné obtíţe spojené s přístupem těchto dvou států. V 2. pol. 80. let 20. 

                                                 
6
 Franci, Itálie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemí. 

7
 Generální ředitelství Komise Evropských společenství odpovědné za regionální politiku (DG XVI) vzniklo 

aţ v roce 1968. 
8
 Integrated Mediterranean Programmes  (IMPs)- 7 letá podpora regionů odkázaných na středomořské 

produkty ve výši 13,6 miliard DEM. 
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století byl také zahájen projekt jednotného vnitřního trhu schválením Jednotného 

evropského aktu (1986)
9
, který ještě více zdůrazňuje úlohu regionální politiky. Objevil se i 

nový prvek uplatňovaný v rámci regionální politiky a to střednědobé plánování 

regionálních programů. 

V průběhu třetí etapy vyšlo najevo, ţe je nutné hledat efektivnější způsoby realizace 

integračních cílů. Jedním z důvodů byla příjmová potřebnost ze strany Španělska a 

Portugalska, ale taky často kritizovaná malá koordinaci regionální, zemědělské a sociální 

politiky. Výsledkem toho byla v roce 1988 reforma regionální politiky, která rozhodla o 

integraci regionální politiky s částí sociální a agrární politiky do jednoho celku, tzv. 

strukturální politiky.
10

 

Pro období 1989 aţ 1993 bylo stanoveno celkem pět cílů regionální politiky, přičemţ ten 

pátý se dělil ještě na cíl 5a a 5b. Předmětem zájmu regionální politiky se z těchto cílů stal 

cíl 1,2 a 5b, kde se jedná například o strukturálních změnách zaostávajících regionů nebo 

podpoře rozvoje venkovských regionů a přeměně region ohroţených hospodářským 

úpadkem. 

2.4.4  Čtvrté období (1994-1999) 

V tomto období byly zachovány cíle strukturální politiky z předchozího období, protoţe se 

dostatečně osvědčily. Navíc byl přidán ještě šestý cíl
11

, který reagoval na specifické 

potřeby nových členů, protoţe byl zformulován v roce 1995 po přijetí Finska a Švédska. 

V roce 1993 vznikl na základě Maastrichtské smlouvy Výbor regionů, který začal fungovat 

jako poradní orgán sloţený ze zástupců regionálních a místních orgánu, čímţ se ještě více 

podpořil význam regionalizace. Podobný efekt měl i vznik Fondu soudržnosti na základě 

stejné smlouvy, i kdyţ byl postaven mimo ostatní strukturální fondy. Zároveň je 

v Maastrichtské smlouvě popsána hospodářská a sociální soudrţnost jako vrcholná 

priorita EU a od této chvíle se tak hovoří o politice hospodářské a sociální soudržnosti 

EU (HSS) jako takové. 

Hlavní součástí rozvoje toho nového pojetí regionální politiky v 90. letech 20. století bylo 

posílení významu tzv. měkkých opatření, neboli nehmotných investic orientovaných 

zejména na sféru lidských zdrojů
12

 či rozvíjení poradenství pro města a obce. Součástí 

                                                 
9
 Podrobněji viz kapitola 2.5 Legislativní rámec regionální politiky EU. 

10
 Novotná, 2007. 

11
 Cíl 6- podpora rozvoje a strukturálních změn regionů s extrémně nízkým zalidněním. 

12
 Rekvalifikační programy nebo vzdělávání dospělých.  



12 

 

nového pojetí bylo i zintenzivnění podpory ve výstavbě technologických parků, které se 

berou za nositele rozvoje v regionech. 

2.4.5 Páté období (2000-2006) 

Páté období ve vývoji regionální politiky EU je charakteristické potřebou zefektivnit 

vyuţívání finančních prostředků, coţ mělo za následek sníţení počtu cílů ze šesti na tři, 

které se zaměřily na podporu rozvoje zaostávajících regionů, podporu konverze regionů se 

strukturálními problémy a podporu modernizace politik a systémů vzdělávání a 

zaměstnanosti. Srovnání cílů a nástrojů regionální politiky EU uvádí příloha č. 1. 

Nově se v tomto období začaly oddělovat finanční prostředky pro stávající členy a 

kandidátské země. Navíc se zahájilo i striktní přidělování podle toho, zda daný region 

splňoval poţadovaná kritéria ve srovnání s ostatními regiony. Coţ mělo největší dopad na 

nově přistoupivších deset států (1. května 2004), mezi kterými byla i Česká republika. 

Novinkou bylo taktéţ zavedení přechodné pomoci pro tzv. phasing-out regiony
13

. 

Výsledkem přísnějších kritérií bylo, ţe se počet obyvatel, kteří ţijí na podporovaných 

územích, sníţil z 50 % na 41 % populace EU.  

2.4.6 Šesté období (2007-2013) 

V této poslední etapě vývoje regionální politiky přistoupili dva nejnovější členové EU, tj. 

Rumunsko a Bulharsko (1. ledna 2007). Nový směr, kterým se regionální politika EU 

ubírá, je ovlivněn obnovenou Lisabonskou agendou pro růst a zaměstnanost a tzv. 

earmarkingem
14

 neboli vyčleňováním prostředků na plnění priorit této strategie. Stěţejní 

je v tomto období reforma regionální politiky, jeţ má za cíl větší strategický přístup 

v rámci programů politiky soudrţnosti nebo větší konzistentnost s ostatními politikami a 

prioritami Společenství. Dále se klade důraz na sníţení počtu nástrojů a strategického 

přístupu nebo například na širší decentralizaci. V oblasti zájmu se vyskytl i poţadavek na 

sníţení počtu finančních nástrojů pro naplňování cílů pro toto období. Výsledkem reformy 

jsou tři cíle, které jsou naplňovány prostřednictvím tří nástrojů (blíţe kapitola 2.7.2). 

                                                 
13

 Regiony, které měly pomoc v minulém období, ale v současnosti mají vyšší HDP a jsou bez nároku na 

strukturální pomoc.  HDP na osobu v těchto regionech musí dosahovat více neţ 75 % průměru EU-25, ale 

méně neţ 75 % průměru EU-15. 
14

 Vyhrazování prostředků neboli earmarking je pojem, který říká, ţe by měl být určen jistý podíl zdrojů pro 

další generace programů na investice do oblastí přímo souvisejících s agendou růstu a zaměstnanosti. V 

předloze nařízení je earmarking potvrzen a stanovuje vyčleňování 60 % výdajů cíle Konvergence a 75 % 

výdajů cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na priority Lisabonské strategie EU. 
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2.5 Legislativní rámec regionální politiky EU 

Regionální politika EU se řadí mezi politiky koordinované. Vývoj regionální politiky ES 

a později EU probíhal v několika obdobích, přičemţ její formování ovlivnily především 

následující smlouvy
15

: 

 Římské smlouvy  z roku 1957, kde je v preambuli uvedeno, ţe je třeba „posílit jednotu 

svých ekonomik a zajistit harmonický rozvoj sniţováním rozdílů mezi různými regiony 

a zmírňováním zaostalosti méně rozvinutých oblastí.― 

 Jednotný evropský akt z roku 1986, jímţ byly vytvořeny podmínky pro politiku 

soudrţnosti, která méně rozvinutým regionům ve státech jiţní Evropy pomáhala 

vyrovnat se s nároky, které plynou z jednotného trhu.  

 Smlouva o Evropské unii
16

 z roku 1992 definuje soudrţnost jako jeden z hlavních cílů 

EU a rovněţ zakládá Fond soudrţnosti, který se zaměřuje na podporu projektů z oblasti 

ţivotního prostředí a dopravy .
17

 

 Amsterdamská smlouva z roku 1997 nejenţe modifikuje dosavadní smlouvy o EU, ale 

navíc potvrzuje i význam soudrţnosti a řadí problematiku zaměstnanosti mezi hlavní 

priority EU. 

 Lisabonská smlouva  z roku 2007 (schválena v listopadu 2009) potvrzuje význam 

regionální politiky a zavádí novou územní dimenzi soudrţnosti EU. 

S novým rozpočtem a reformou regionální politiky EU došlo pro období 2007-2013 ke 

změně architektury sekundárních legislativních aktů. Opatření vztahující se k různým 

aspektům realizace regionální politiky jsou zakotvena v tzv. nařízeních Rady EU. K těm 

nejdůleţitějším aktům pro období 2007-2013 patří: 

 Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj a pro zrušení nařízení (ES) č. 17834/1999. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o 

Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999. 

                                                 
15

 Novotná, 2007. 
16

 Maastrichtská smlouva. 
17

 Novotná, 2007. 
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 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudrţnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o 

evropském sdruţení pro územní spolupráci (ESÚS). 

2.6 Institucionální rámec regionální politiky EU 

Instituce na úrovni EU provádějí pouze koordinaci a harmonizaci regionální politiky EU, 

protoţe realizace této politiky spadá do kompetence členských zemí. Hlavními institucemi 

pro řízení a realizaci na úrovni EU jsou Evropská komise, Hospodářský a sociální výbor, 

Výbor regionů a Evropská investiční banka. 

V rámci Evropské komise funguje Generální ředitelství pro regionální politiku (DG 

Regio), jehoţ hlavním posláním je pomáhat ekonomickému a sociálnímu rozvoji méně 

rozvinutých regionů Unie. V čele ředitelství je od února 2010 Rakušan Johanes Hahn, 

který nahradil Danutu Hűbnerovou z Polska. Do odpovědnosti DG Regio spadají fondy 

jako ERDF, Fond soudrţnosti, ISPA, Fond solidarity a Mezinárodní fond pro Irsko. 

Jako poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament v ekonomické a sociální oblasti působí 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV). Skládá se z 344
18

 představitelů z různých 

oblastí sociálního i hospodářského ţivota, kteří jsou navrţeni vţdy vládami členských 

zemí.  Po tom co je Evropská komise doporučí, je Rada EU jmenuje na 5 let. Novým 

prezidentem EHSV je od října 2010 Švéd Staffan Nilsson. Shromáţdění EHVS se dělí na 

skupinu zaměstnavatelů, zaměstnanců a třetí skupinu s různými zájmy. Hlavní význam 

výboru je ve vydávání stanovisek, přičemţ má právo i na vlastní iniciativu. Dosud nebyl 

ţádný významný evropský zákon schválen, bez toho aniţ by se k němu Hospodářský a 

sociální výbor předem vyjádřil. 

Výbor regionů vznikl v roce 1994 na základě Smlouvy o EU. Skládá se z 344 členů, 

představitelů místních a oblastních samospráv, jeţ jsou jednomyslně jmenováni Radou EU 

na 5 let. Hlavním úkolem Výboru regionů je střeţit princip solidarity, tzn., ţe výbor 

funguje jako poradní fórum zástupců, se kterým Komise i Rada EU konzultují všechny 

legislativní návrhy, které mají jakýkoliv dopad na regionální nebo místní úroveň. Ze svých 

řad si Výbor volí na dva a půl roku předsedu, kterým je momentálně v roce 2010 Italka 

Mercedes Bresso. 

                                                 
18

 Počet představitelů nesmí překročit 350. 
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Poslední institucí, která určitým způsobem zasahuje a ovlivňuje regionální politiku na 

evropské úrovni, je Evropská investiční banka (EIB). EIB funguje od 1. ledna 1958 s cílem 

podpořit integraci a rozvoj a sociální a hospodářskou soudrţnost. EIB má právní 

subjektivitu a protoţe rozšiřuje financování u velkých a náročných projektů, pracuje na 

neziskové úrovni. Podílníky v EIB jsou všechny členské státy, jeţ tak mohou 

zprostředkovaně podporovat projekty na rozvoj méně rozvinutých oblastí nebo projekty 

zabývající se modernizací podniků či vytvořením nových pracovních míst. Smyslem EIB 

je na základě úzké spolupráce s Komisí a s pomocí vyuţívání strukturálních fondů a jiných 

nástrojů usnadňovat financování investičních programů. 

2.7 Regionální politika EU v programovém období 2007-2013 

V uplynulém programovacím období 2000-2006 byla regionální politika EU realizována 

devíti cíli a celkem šesti nástroji. Programovací období 2007-2013 je zaloţeno na reformě 

z let 2004-2006. Změna cílů a nástrojů regionální politiky v období 2000-2006 a 2007-

2013 je srovnána v příloze 1. Pro současnou regionální politiku jsou určeny tři cíle, které 

jsou naplňovány a podporovány třemi nástroji. Regionální politika se v této periodě 

zaměřuje zejména na posilování hospodářské a sociální soudrţnosti a rovnoměrný 

rozvoj všech regionů. Hlavní úlohu v naplňování cílů přebírají tři dominantní fondy, a to 

Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Fond soudrţnosti. Například 

v případě Fondu soudrţnosti v porovnání se předchozím obdobím je vidět, ţe ačkoliv stál 

původně zcela mimo okruh strukturálních fondů, je nyní natolik významný pro dosaţení 

hospodářské a sociální soudrţnosti, ţe se stává důleţitým nástrojem po boku strukturálních 

fondů a v mnoha ohledech se chová stejně jako ony. Nicméně stále mezi ně nepatří. 

2.7.1 Cíle regionální politiky EU 

Cíle regionální politiky EU pro období 2007-2013 jsou: 

 Konvergence,  

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost,  

 Evropská územní spolupráce. 

Cíl Konvergence
19

 je určen na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských 

států a regionů tím, ţe zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím kvalitních 

investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostí společnosti, zlepšení 

                                                 
19

 V České republice pod cíl Konvergence spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou hlavního města 

Prahy. 
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schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování 

ţivotního prostředí a výkonnosti správy.
20

 Pro podporu z cíle Konvergence jsou vhodné 

regiony NUTS 2
21

, které musí splňovat kritérium, ţe jejich hrubý domácí produkt na 

obyvatele (HDP/obyv.) měřený paritou kupní síly za období 2000-2002 je niţší neţ 75 % 

průměru HDP/obyv. EU-25 ve stejném referenčním období. Ovšem průměrná hodnota, 

která je stanovena na úrovni EU-25 způsobila, ţe některé regiony, které dosud měly nárok 

na podporu ze strukturálních fondů, byly najednou vyřazeny na základě „statistického 

efektu― onoho výpočtu a uţ nadále nebyly oficiálními zaostávajícími oblastmi. Proto 

vznikla pro tyto regiony tzv. přechodná podpora
22

. Podpora států nebo regionů soudrţnosti 

je v tomto cíli financována z ERDF, ESF a Fondu soudrţnosti. Pro získání podpory 

z Fondu soudrţnosti platí, ţe členský stát je způsobilý, pakliţe jeho hrubý národní důchod 

(HND) na obyvatele je menší neţ 90 % průměru EU-25. 

Druhý cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen zejména na 

posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zaměstnanosti v regionech pomocí 

předvídání hospodářských a sociálních změn, včetně změn souvisejících s podporou 

inovací, otevřeností obchodu, znalostní ekonomikou či ochranu ţivotního prostředí. Do 

tohoto cíle spadají regiony, které se nekvalifikovaly v rámci cíle Konvergence
23

. A 

regiony, které byly dříve pokryty v rámci Cíle 1 programovacího období 2000-2006 a jsou 

nyní v přechodném reţimu, protoţe přesahují 75 % průměru HDP EU-15 jsou označovány 

jako „phasing-in― regiony. Finanční podpora je zprostředkovaně poskytována z fondů 

ERDF a ESF.  

Třetí cíl Evropská územní spolupráce vychází z původní iniciativy Interreg III. Tento cíl 

se financuje prostřednictvím ERDF se zaměřením na posílení přeshraniční spolupráce 

skrze společné místní a regionální iniciativy, kterými se snaţí řešit specifické problémy 

území rozdělených národními hranicemi. Dále se soustředí také na posílení nadnárodní 

spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami Společenství a přispívající 

k integrovanému územnímu rozvoji a na posílení meziregionální spolupráce a výměnu 

zkušeností na vhodné územní úrovni.
24

 Regiony, které jsou zařazeny do tohoto cíle, jsou na 

úrovni NUTS 3 a nacházejí se v blízkosti pozemských hranic, a to vnitřních i vnějších. 

                                                 
20

 Novotná, 2007. 
21

 Do těchto oblastí převáţně spadají periférie a odlehlé oblasti, příhraniční regiony apod. 
22

 Podpora pro regiony s HDP/obyvatele > 75% průměru EU-25 a zároveň s HDP/obyvatele <75% průměru 

EU-15. Tyto regiony jsou na dočasné podpoře jako „phasing-out― regiony odcházející z cíle Konvergence. 
23

 HDP/obyvatele > 75% průměru EU-15. U nás tedy jenom Praha. 
24

 Boháčková, Hrabánková, 2009. 
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Taktéţ zde patří oblasti podél mořských hranic, které se od sebe nachází ve vzdálenosti 

maximálně 150 km. 

2.7.2 Nástroje regionální politiky EU 

Z pohledu finančních nástrojů jsou pro regionální politiku EU klíčové tzv. strukturální 

fondy (SF) a Fond soudrţnosti, které mají nezastupitelný význam pro realizaci 

hospodářské a sociální soudrţnosti EU. Celkové výdaje na regionální politiku EU pro 

období 2007-2013 činí 36 % rozpočtu EU, tedy aţ 350 miliard EUR.
25

  Úkolem 

strukturálních fondů je zmírňování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU na úrovni jejich 

rozvoje a postupné sniţování zaostalosti v nejvíce znevýhodněných a problémových 

regionech prostřednictvím spolufinancování různých rozvojových projektů členských 

států.
26

  

Hlavními nástroji regionální politiky pro období 2007-2013 jsou tedy strukturální fondy a 

Fond soudrţnosti. Mezi strukturální fondy patří: 

 Evropský fond regionálního rozvoje, 

 Evropský sociální fond. 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)- je zaměřen zejména na posílení hospodářské 

a sociální soudrţnosti členských států, čímţ upravuje nerovnováhu v rozvoji regionů. 

ERDF podporuje přímé investice do malých a středních podniků, investice do 

infrastruktury související s výzkumem a inovacemi, rozvojem technologií a zaměřuje se 

rovnána ochranu ţivotního prostředí. Fond byl zaloţen v roce 1975 a z pohledu objemu 

prostředků se jedná o nejvýznamnější a největší strukturální fond, který pomáhat 

spolufinancovat všechny tři cíle regionální politiky EU. 

Evropský sociální fond (ESF)- byl zaloţen v roce 1975 Římskou smlouvou, ale fakticky 

funguje uţ od roku 1960. Fond, v souladu s Lisabonskou strategií EU, podporuje aktivity v 

oblasti zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů, sociální programy členských států nebo 

pomáhá rizikovým skupinám obyvatel na trhu práce apod. ESF se soustřeďuje převáţně na 

zvýšení působnosti pracovníků a společnosti, podniků a podnikatelů, na zlepšování 

přístupu k zaměstnání a udrţitelnosti, zlepšení sociálního začlenění znevýhodněných osob 

a posílení lidského kapitálu.  

                                                 
25

 Europa, 2011. 
26

 Novotná, 2007. 
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Fond soudržnosti (FS)- vznikl v roce 1993 schválením Maastrichtské smlouvy. Fond 

financuje zejména dva druhy projektů, a to projekty zaměřené na problematiku ţivotního 

prostředí (energetická účinnost, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie atd.) a projekty 

v oblasti dopravní infrastruktury, zejména pak rozvoj transevropských sítí. Nárok na dotaci 

z FS mohou uplatnit ty členské státy, které mají hrubý národní důchod na obyvatele niţší 

neţ 90 % průměru Společenství. Pomoc je přitom poskytována státu na národní i 

regionální úrovni a financuje přímo vybrané operační programy, stejně tak jako je tomu u 

strukturálních fondů. Fond soudrţnosti dotuje investiční projekty většího rozsahu, kdy 

v oblasti ŢP musí mít minimální rozsah 25 miliónů EUR a v rámci dopravy minimálně 50 

miliónů EUR.
27

 Míra maximálního spolufinancování z Fondu soudrţnosti je 85 % 

způsobilých výdajů. U projektů je navíc dodrţováno pravidlo, ţe nesmí docházet 

k překrývání pomoci z Fondu soudrţnosti a ze strukturálních fondů. Z Fondu soudrţnosti 

je v současném období podporováno patnáct členských států., přičemţ Španělsku je 

poskytována přechodná podpora
28

. 

Strukturální fondy fungují na územním principu, coţ znamená, ţe finanční intervence 

nejsou poskytovány státům ale přímo regionům NUTS 2 nebo 3, které naplňují kritéria 

dané cíli regionální politiky EU. Finanční prostředky, které ze SF plynou svým příjemcům, 

jsou při splnění všech podmínek nenávratnou finanční pomocí. Nicméně jednotlivé 

maximální míry spolufinancování pro rozdělování intervencí ze strukturálních fondů jsou 

ohraničena a to tak, ţe v cíli Konvergence pokrývají maximálně 85 % způsobilých výdajů 

a nejméně 75 % výdajů pro opatření v těch potřebných regionech. V ostatních regionech se 

jedná o částky mezi 50 % a 85 % v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 

v cíli Evropské územní spolupráce je podpora poskytována od 75 % do 85 %
29

. A 

konkrétně v opatřeních týkajících se technické pomoci můţe být ze SF hrazeno aţ 90 % 

celkových nákladů. 

Dále pro toto období Evropská investiční banka připravila spolu s Evropskou komisí tři 

nové iniciativy, které tvoří nástroje pro reformovanou politiku soudrţnosti. Mezi iniciativy 

pro období 2007-2013 patří: 

JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech)- nabízí 

technickou podporu při přípravě velkých projektů prostřednictvím partnerství mezi EIB 

                                                 
27

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
28

 Španělsko v roce 2009 dosahovalo více jak 90% průměru HNP/obyvatele EU25, ale Komise rozhodla o 

zachování podpory z Fondu soudrţnosti do konce období 2007-2013. 
29

 European Commision, 2010. 
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jako správcem iniciativy JASPERS a spolu přispěvateli EK a Evropskou bankou pro 

obnovu a rozvoj (EBRD).  

JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky a střední podniky)- je nová 

iniciativa fungující od roku 2006, která byla připravena EK ve spolupráci s EIB a 

Evropským investičním fondem (EIF). JEREMIE nabízí členským státům EU moţnost 

zlepšit přístup k financování rozvoje mikro-, malých a středních podniků (MSP) 

v regionech EU. JEREMIE zprostředkovává především poradenství a technickou pomoc, 

poskytuje soukromý a rizikový kapitál a záruky.  

JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí)-byla 

vytvořena spoluprací mezi EK, EIB a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Cílem 

iniciativy JESSICA je poskytnout jednu z moţných variant pro financování projektů 

zaměřených na obnovu a rozvoj měst vyuţitím kombinace grantů a úvěrů, tedy podpořit a 

celkově usnadnit rozvoj produktů finančního inţenýrství.  

2.7.3 Finanční rámec regionální politiky EU 

Po dlouhých a sloţitých jednáních došlo ke schválení finální podoby finanční perspektivy 

na období 2007-2013 na summitu Evropské rady v prosinci 2005. Zde bylo rozhodnuto, ţe 

EU bude hospodařit s celkovou částkou 824,4 mld. EUR, coţ představuje cca 1 % HDP 

EU. Z této částky přitom připadá více jak jedna třetina (35 %) na regionální politiku EU, 

coţ představuje alokaci
30

 347 mld. EUR
31

. 

Cíly Konvergence jsou přiděleny finanční prostředky ve výši 81,54 % celkové alokace, coţ 

představuje 283 mld. EUR. Přibliţně 16 % prostředků rozpočtu regionální politiky je 

určeno na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, tedy asi 55 mld. EUR a na 

cíl Evropské územní spolupráce je vyčleněno 2,52 % objemu finančních prostředků. 

V tabulce 2.1 je uvedeno rozdělení prostředků mezi cíle jak v absolutních hodnotách, tak 

v procentuálních podílech na finanční alokaci fondů EU. 

  

                                                 
30

 V cenách roku 2006. 
31

 Poprvé objem finančních prostředků na regionální politiku EU převýší výdaje na Společnou zemědělskou 

politiku. 



20 

 

Tabulka 2.1: Rozdělení prostředků fondů EU v rámci cílů regionální politiky v 

období 2007—2013 

Cíl Fondy pro EU27 

Konvergence 283 mld. € ERDF, ESF, FS 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 54,96 mld. € ERDF, ESF 

Evropská územní spolupráce 8,72 mld. € ERDF 

Celkem 347 mld. € X 

Zdroj: www. strukturální.fondy.cz, 2011; vlastní úprava 

Pomoc z prostředků fondů EU je čerpána v letech 2007-2010 na základě pravidla n+2 a 

v letech 2011-2013 na základě pravidla n+3. V případě pravidla n+2 se jedná o 

automatické zrušení části rozpočtového závazku, pokud jakýkoliv závazek členské země 

vůči Evropské komisi není splněn do dvou let od jeho přijetí, v případě n+3 do tří let od 

přijetí.  

2.8 Budoucnost regionální politiky EU 

Regionální politika EU po roce 2013 a její klíčové priority v příštím období 2014 – 2020 

by měly zajišťovat nadále zejména inteligentní a udrţitelný růst regionů a zmenšování 

regionálních rozdílů. Přesto ale sociální dopady krize, rostoucí poptávka po inovacích a 

veřejných výdajích vyvolávají nutnost regionální politiku alespoň z části reformovat. Nové 

parametry a charakteristiky jsou nastolovány hned několika aktuálními dokumenty, jako je 

například Lisabonská smlouva, Pátá kohézní zpráva, Sdělen Evropské komise k reformě 

rozpočtu EU nebo Strategie Evropy 2020. Návrh strategického dokumentu Evropa 2020, 

byl schválen Evropskou komisí v březnu roku 2010 a nahrazuje dosud neúspěšnou 

Lisabonskou strategii, která nedostála svým cílům závazkům udělat z Evropy do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku světa. Soulad budoucí politiky soudrţnosti 

EU s novými cíli a úkoly strategie Evropa 2020 nabízí moţnost dále pomáhat chudším 

regionům v boji se strukturálním zaostáváním, ale i učinit z regionální politiky ústřední 

sílu, která povede k růstu celé EU a zároveň se bude věnovat tématům jako je stárnutí 

obyvatelstva a změna klimatu.
32

 Směřování EU v příštích deseti letech vyjadřují cíle 

Strategie Evropa 2020, jeţ jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

  

                                                 
32

 Evropská komise, 2010.  
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Tabulka 2.2: Ukazatele a cíle Strategie EU 2020 

Růst Cíl 

Inteligentní, 

Inkluzivní 
75 % populace ve věku 20 – 64 let by mělo být zaměstnáno 

Inteligentní 3 % HDP EU by mělo být investováno ve výzkumu a vývoji 

Udrţitelný 

Naplnění ukazatele 20 - 20 – 20 v oblasti klimatických a energetických 

cílů (včetně zvýšení na 30 % redukce emisí v případě, ţe podmínky 

jsou jiţ plněny) 

Inteligentní, 

Inkluzivní 

 Podíl osob předčasně ukončivších vzdělávací proces by měl být pod 

10 %  

Inteligentní, 

Inkluzivní 
 Nejméně 40 % obyvatel mezi 30-34 lety s terciálním vzděláním 

Inkluzivní 
Redukce chudoby o alespoň 20 mil. osob ţijících v rizikových 

podmínkách chudoby či vyloučení 

Zdroj: EU OFFICE, 2010 ; vlastní úprava 

Dalším neméně důleţitým dokumentem, který se zabývá budoucí podobou kohézní 

politiky je nezávislá expertní zpráva vypracovaná pro Evropskou komisi na ţádost 

komisařky Danuty Hübnerové generálním ředitelem z italského ministerstva financí a 

hospodářství Fabrizio Barcou. Závěry zprávy profesora Barcy nazvané „Agenda pro 

reformovanou politiku soudržnosti“ především zdůrazňují nutnost zlepšit účelnost a 

účinnost veřejných výdajů, stejně jako bude důleţitá podpora strukturálních a 

institucionálních reforem a soustředění politického úsilí na měřitelné cíle Strategie Evropa 

2020. Zároveň by se měl kaţdý členský stát zaměřit pouze na určitý omezený počet 

klíčových priorit, které by odráţely jeho národní potřeby, a přitom tvořili spojnici s jiţ 

zmíněnou strategií Evropa 2020. Právě plnění priorit plynoucích z této Strategie by měli 

být jedním z hlavních zaměření regionální politiky po roce 2013. Druhou stěţejní oblastí, 

na kterou se bude politika zaměřovat, zůstane i nadále konvergence, tedy odstraňování 

rozdílů mezi regiony. Podle Barcovy zprávy by se v příštím období měly také ve větší míře 

vyuţívat tzv. nástroje finančního inţenýrství, které by přinesli do čerpání dotací moţnost 

opakovaného vyuţití evropských prostředků. A klasické granty by vyly nahrazeny 

například dotacemi úroků či zárukami.
33

  

Regionální politika EU po roce 2013 bude s největší pravděpodobností obsahovat i větší 

propojenost s koordinovanými hospodářskými politikami Evropské unie a zvýší důraz na 

fiskální disciplínu členských zemí, kterou bude moţné skutečně po členských zemích 

                                                 
33

 MMP, 2010. 
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vymáhat. To by měla umoţnit těsnější vazba mezi politikou soudrţnosti EU a Paktem 

stability a růstu, která se projeví v preventivních a sankčních opatřeních. Preventivní 

opatřená by mohla vypadat tak, ţe od strukturálních a institucionálních reforem by se 

přímo odvíjelo proplácení výdajů na regionální politiku. A sankční opatření by pro členské 

státy s nadměrným schodkem veřejných financí znamenala pozastavení závazků ze 

strukturálních fondů a Kohézního fondu, ale i z fondů podporujících zemědělství a 

rybolov. Pokud by si ani pak stát nevylepšil svoji bilanci veřejných financí, přišel by s 

konečnou platností o svoji alokaci v rámci těchto politik. Naopak členské státy s dobrým 

stavem veřejných financí by v rámci sankčních opatření získaly pozitivní stimul v podobě 

prostředků z „rezervního fondu―, do kterého by se shromaţďovali nevyuţité prostředky 

států s nedostatečnou fiskální disciplínou.
34

 

Podoba regionální politiky EU po roce 2013 je tedy zatím otevřenou záleţitostí, která se 

v současné dobře formuje v řadě diskusí. Konkrétní legislativní návrhy by měly být 

předloţeny v polovině roku 2011 a bude záleţet zejména na finanční perspektivě nebo na 

konkrétních vyjednáváních národní preferencí, ve kterých se budou muset sjednotit 

rozdílné pohledy a názory na některé aspekty politiky soudrţnosti v příštím období 2014 – 

2020.  

                                                 
34

 EU OFFICE, 2010. 
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3  ROP Jihovýchod a socio-ekonomická analýza Jihomoravského kraje 

3.1  Regionální operační program regionu soudrţnosti Jihovýchod 

Regionální politika EU je v ČR realizována prostřednictvím tzv. operačních programů 

(OP). V období 2007-2013 je vyuţíváno celkem 26 operačních programů, které pokrývají 

tři cíle regionální politiky EU. Programy byly přijaty a schváleny Vládou ČR na základě 

Národního rozvojového plánu ČR a Národního strategického referenčního rámce pro 

období 2007-2013. Oba tyto strategické dokumenty jsou dále blíţe rozebrány v kapitole 

3.1.4. 

Operační program představuje souhrnný strategický dokument pro konkrétní tematickou 

oblast nebo region soudrţnosti NUTS 2
35

, který popisuje cíle a priority, určuje dotované 

aktivity, finanční zdroje a řízení programu. V České republice existují dva druhy 

programů, tematické (TOP) a regionální (ROP). Oba typy jsou zpracovávány na národní 

úrovni, přičemţ tematické se zabývají problematikou jenom v určitém sektoru, například v 

zaměstnanosti a sociálních věcech, dopravě nebo ţivotním prostředí. Regionální operační 

programy se naopak zaměřují na komplexní řešení problematiky jednoho určitého regionu 

soudrţnost.
36

 Výčet všech programů, jejich provázanost s cíli regionální politiky EU a 

celková finanční alokace na období 2007-2013 je uvedena v příloze 2. Jeden z přijatých 

OP pro období 2007-2013 je i Regionální operační program Jihovýchod, jehoţ praktická 

implementace na příkladu vybraného realizovaného projektu je předmětem kapitoly 4. 

3.1.1 Obecná charakteristika ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Regionální operační program regionu soudrţnosti Jihovýchod byl Evropskou komisí 

schválen dne 3. 12. 2007 a jeho cílem je zejména posilování konkurenceschopnosti 

regionu prostřednictvím investičních projektů, spolufinancovaných prostředky SF EU, a to 

vytvářením podmínek pro efektivní vyuţívání rozvojového potenciálu území NUTS 2 

Jihovýchod.  

ROP Jihovýchod patří mezi celkem sedm regionálních operačních programů regionů 

soudrţnosti ČR NUTS 2, které nahradily Společný regionální operační program 

uskutečňovaný v minulém zkráceném programovacím období 2004-2006. ROP JV je 

                                                 
35

 NUTS (z francouzského La Nomenclature des Territoriales Statisques) je zkratka územní statistické 

jednotky, která byla zavedena Statistickým úřadem EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované 

struktury územních jednotek , viz. www.businessinfo.cz,2009. 
36

 Marek, Kantor, 2009. 
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spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemţ k dispozici má 

celkem, 704,45 milionů EUR, coţ je přibliţně 21,8 miliard Kč. Program spadá pod cíl 

Konvergence a disponuje finanční alokací, která představuje přibliţně 2,64 % veškerých 

prostředků vyčleněných pro Českou republiku z fondů EU a 15,12 % z celkové alokace pro 

všechny regionální operační programy ČR.
37

 Financování programu se plánuje průběţně 

navýšit ještě o dalších 124,3 mld. EUR, a to z českých veřejných zdrojů.
38

 Finanční 

alokace plynoucí v průběhu rozpočtového období 2007-2013 do programu z evropského 

rozpočtu je graficky znázorněna v grafu 3.1.  

Graf 3.1: Příspěvky EU na ROP JV v období 2007-2013 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007; vlastní úprava 

Řídícím orgánem ROP JV je Regionální rada Jihovýchod, jeţ spojuje rozvojové zájmy 

dvou územních celků NUTS 3, které tvoří region Jihovýchod, a to Jihomoravského kraje a 

kraje Vysočina. Vymezení regionu soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod je zobrazeno v příloze 

3. Regionální rada zodpovídá za zpracování OP, dohlíţí na získávání dotací v souladu 

s naplňováním cílů programu a na plnění stanovených kritérií. Dále Regionální rada 

konzultuje, hodnotí, schvaluje nebo kontroluje realizaci projektů v rámci ROP Jihovýchod. 

Na konci rozpočtového období monitoruje a hodnotí vývoj a účinnost programu. Aby 

práce na přípravě ROP JV byly koordinované a naplňovaly princip partnerství, vytvořily 

kraje Řídící a Pracovní skupiny ROP. Tyto skupiny se na tvorbě ROP podílely zejména 

úpravami pracovních verzí dokumentu a spoluprací se širokým okruhem partnerů, protoţe 

právě regionální subjekty jsou nejčastějšími příjemci dotací z operačního programu. Mezi 

nejběţnější příjemce patří například kraje, obce, svazky obcí, mikroregiony, malí a střední 

                                                 
37

 Marek, Kantor, 2009. 
38

 www.strukturalni-fondy.cz, 2011. 
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podnikatelé, neziskové organizace nebo veřejně prospěšné organizace ze soukromého i 

veřejného sektoru.
39

  

3.1.2 Strategie ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Strategie ROP JV vychází z výsledků SWOT analýzy a socioekonomické analýzy regionu 

Jihovýchod a jednotlivých krajů, jeţ jednoznačně identifikují hlavní problémové oblasti 

regionu, které by měl OP pomoci komplexně řešit. Zkrácená verze SWOT analýzy je 

uvedena v příloze 4. Strategie ROP JV se zejména snaţí o prosazení principů udrţitelného 

rozvoje, který je zaměřen na vyuţití potenciálu regionu a je zaloţen na stabilním 

ekonomickém růstu, respektování sociálních potřeb obyvatel a ochranně ţivotního 

prostředí. Dále je strategie ROP JV navrţena tak, aby respektovala základní cíle 

Lisabonské strategie EU.
40

  

Na základě charakteristických specifik a analýz regionu byla stanovena vize OP, která 

usiluje o kvalitní ţivotní prostředí a udrţitelnou krajinu v regionu Jihovýchod, nízkou 

nezaměstnanost, moderní a konkurenceschopné zemědělství a rozvoj regionu zaloţený na 

vyuţívání příznivé geografické polohy napojením se na dopravní osy a leteckou dopravu 

České republiky i celého středoevropského prostoru.
41

 

Z vize regionu Jihovýchod vychází globální cíl ROP JV, který je zároveň v souladu 

s prioritami České republiky zahrnutými v Národním strategickém referenčním rámci nebo 

ve Strategii hospodářského růstu ČR 2005-2013
42

 a Strategii udržitelného rozvoje ČR
43

 a 

je v souladu také s prioritami Evropské unie vycházející ze Strategických obecných zásad 

Společenství. Globálním cílem pro ROP JV je: „Posilování konkurenceschopnosti 

regionu vytvořením podmínek pro efektivní vyuţívání rozvojového potenciálu na území 

NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a 

propojení rozvojových pólů regionu, vedoucího především k vyuţívání potenciálu v oblasti 

                                                 
39

 ÚRRRS JV, 2007. 
40

 Reaguje na ni například modernizací a rozvojem dopravních sítí a vytvořením kvalitního podnikatelského 

prostředí, klade důraz na zkvalitnění prostředí pro ţivot obyvatel v regionu, ale i pro jeho návštěvníky, viz. 

ÚRRRS JV, 2007, s. 57. 
41

 ÚRRRS JV, 2007, s. 62. 
42

 Motto SHR ČR: "Česká republika - znalostně technologické centrum Evropy s rostoucí ţivotní úrovní a 

vysokou zaměstnaností." 
43

 Strategické cíle a nástroje SUR ČR jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve 

vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udrţitelnosti. Směřují k 

zajištění co nejvyšší dosaţitelné kvality ţivota pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní 

ţivot generací budoucích. 
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cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro ţivot obyvatel ve městech a na 

venkově v souladu s principy udrţitelného rozvoje―.
44

  

Globální cíl ROP JV je naplňován třemi specifickými cíli
45

, jeţ jsou dále realizovány 

prioritními osami: 

 Specifický cíl 1: Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní obsluţnost území při 

respektování ochrany ţivotního prostředí. 

 Specifický cíl 2: Zvýšit účast udrţitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě 

regionu. 

 Specifický cíl 3: Zkvalitnit podmínky pro ţivot obyvatel ve městech a na venkově. 

První specifický cíl se orientuje na zajištění kvalitního napojení regionu na celostátní a 

evropskou dopravní infrastrukturu a zvýšení kvality regionálních obsluţných systémů. 

Dále je pro tento cíl stěţejní dosáhnout zvýšení atraktivity regionu pro domácí i zahraniční 

investice, které jsou převáţně soustřeďovány do několika urbánních center. Tento cíl je 

realizován prostřednictvím prioritní osy 1 Dostupnost dopravy.  

Druhý  specifický cíl se zaměřuje na vytvoření nových impulzů oţivení potenciálu 

cestovního ruchu, jako například rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, podpora 

marketingu i propagace, rozvoj nových sluţeb cestovního ruchu a zkvalitňování těch 

stávajících a v neposlední řadě podpora zachování kulturního a přírodního dědictví. Cíl je 

naplňován prioritní osou 2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu.  

Třetí specifický cíl detailněji rozpracovává globální cíl ROP JV za účelem vyváţeného a 

harmonického rozvoje území regionu Jihovýchod s ohledem na jeho komplexní pojetí. Cíl 

se soustřeďuje zejména na podporu dopracování a zkvalitnění veřejné infrastruktury a 

sluţeb ve městech a na revitalizaci brownfields, tak aby nepřímo podpořil podnikání ve 

městech. Intervence v oblasti venkovských sídel se specializují na zvyšování kvality ţivota 

venkovské populace nebo veřejných prostranství atd. Třetí specifický cíl je relizován 

priortiní osou 3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel.  

Návaznost mezi globálním cílem ROP JV, specifickými cíli a prioritními osami programu 

je graficky znázorněna v příloze 5 a je vhodné zmínit, ţe naplnění globálního cíle není 
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podmíněno pouze dosaţením jednotlivých specifických cílů ROP JV, ale i vzájemnou 

provázaností těchto cílů a jejich komplementaritou.
46

 

3.1.3 Prioritní osy ROP NUTS 2 Jihovýchod 

ROP Jihovýchod je realizován čtyřmi prioritními osami, kterým je přidělena na celé 

rozpočtové období finanční alokace ve výši přibliţně 17,7 mld. Kč, coţ v průměru 

představuje alokaci 2,5 mld. Kč
47

 ročně. Tři  prioritní osy, Dostupnost dopravy, Rozvoj 

udrţitelného cestovního ruchu a Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel byly zmíněny 

jiţ výše v návaznosti na specifické cíle. Čtvrtou prioritní osou je paralelně s ostatními 

fungující Technická pomoc. Celková finanční alokace prioritních os je uvedena v tabulce 

3.1, přičemţ částky jsou podrobněji rozděleny podle příspěvků z rozpočtu EU a národních 

zdrojů. 

Tabulka 3.1: Příspěvky EU a národních zdrojů dle prioritních os ROP JV 

Název priority 

Národní 

zdroje  

(v EUR) 

Příspěvek 

EU  

(v EUR) 

Celkem 

(v mil. 

EUR) 

Dostupnost dopravy 60 913 829 345 178 362 406,1 

Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 23 619 647 133 844 670 157,5 

Udrţitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 
35 553 786 201 471 452 237,0 

Technická pomoc 4 226 674 23 951 152 28,2 

Celkem ROP JV 124 313 936 704 445 636 828,8 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007; vlastní úprava 

Procentní podíly prioritních os na celkové finanční alokaci ROP JV a průměrná alokace na 

jeden rok je uvedena v tabulce 3.2. Kaţdá prioritní osa se ještě dále dělí na určitý počet 

oblastí podpory, na jejichţ základě vyhlašuje Regionální rada regionu soudrţnosti 

Jihovýchod v souladu s ROP JV výzvy k předkládání konkrétních projektů. Oblast 

podpory je tedy konkrétní opatření popisující přesně aktivity a činnosti, na které lze ţádat 

finanční pomoc z fondů EU. Ţadatel tak musí svůj projekt přizpůsobit konkrétním 

podmínkám dané oblasti podpory.
48
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47

 Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, 2011. 
48
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Tabulka 3.2: Finanční alokace prioritních os ROP JV 

Prioritní osa 

Alokace na 

roky 2007-2013 

(mil. Kč) 

Alokace na 1 

rok (mil. Kč) 

Podíl na celkové 

alokaci ROP (%) 

Dostupnost dopravy 8 679 1 240 49 

Rozvoj udrţitelného 

cestovního ruchu 
3 365 480 19 

Udrţitelní rozvoj měst a 

venkovských sídel 
5 066 724 28,6 

Technická pomoc 602 86 3,4 

Celkem 17 712 2 530 100 

Zdroj:  www.strukturalni-fondy.cz, 2011; vlastní úprava 

Největší podíl 49 % finanční alokace ROP připadá na první prioritní osu Dostupnost 

dopravy, která v sobě zahrnuje čtyři hlavní oblasti podpory: 

 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. 

 Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy. 

 Obnova vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob. 

 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. 

Souhrnně se hlavní cíl priority Dostupnost dopravy dá charakterizovat jako posílení 

dopravní dostupnosti a dopravní obsluţnosti regionu v souladu s udrţitelným rozvojem 

(například zkvalitnění napojení regionu na nadregionální transevropskou dopravní síť, 

rekonstrukce a modernizace komunikací při respektování ţivotního prostředí atd.)  

Druhou, objemově největší prioritní osou, je osa třetí Udrţitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel. Výše finanční alokace představuje 28,6 % celkové alokace ROP JV. 

Tato osa je naplňována čtyřmi oblastní podpory, a to: 

 Rozvoj urbanizačních center. 

 Rozvoj regionálních středisek. 

 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 

 Veřejné sluţby regionálního významu. 

Hlavním cílem této priority je systematicky navýšit konkurenceschopnost regionu 

posílením rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení venkovského sektoru. 

V  rámci jednotlivých oblastí podpory se tak děje buď rozvojem socioekonomických 

funkcí urbanizačních center nebo posilováním úlohy regionálních center či zvyšováním 

kvality ţivota obyvatel v regionu. Forma podpory třetí prioritní osy je uskutečňována skrze 
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nevratnou přímou pomoc poskytovanou na individuální projekty nebo integrované plány 

rozvoje města.  

Podíl finančních prostředků na celkové alokaci ROP JV ve výši 19 % připadá na druhou 

prioritní osu Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu, která se zaměřuje jiţ jen na dvě 

hlavní oblasti podpory, mezi které patří: 

 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 

 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu. 

Hlavním cílem celé této osy je zkvalitnit podmínky rozvoje cestovního ruchu v regionu 

podporou infrastruktury, marketingu a koordinací rozvojových aktivit a lidských zdrojů. 

Nejmenší podíl finanční alokace ROP JV připadá na prioritní osu Technická pomoc a to 

ve výši 3,4 %. Hlavní oblasti podporované touto osou jsou dvě: 

 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP. 

 Podpora absorpční kapacity. 

Technická pomoc je průřezovou prioritní osou, dotýká se tedy všech předešlých prioritních 

os a jejím účelem je podporovat efektivního řízení a vyuţívání ROP JV a posilování 

absorpční kapacity regionu.
49

   

Finanční částky jednotlivých oblastí podpory i jejich procentuální podíly na objemu osy v 

rámci prioritních os Dostupnost dopravy, Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu a 

Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel jsou uvedeny v příloze 6. 

3.1.4 Vazba operačního programu na strategické dokumenty 

Regionální operační program regionu soudrţnosti Jihovýchod je v souladu se strategickými 

dokumenty a legislativou jak na evropské úrovni, tak na národní a regionální úrovni České 

republiky. Podkladem pro zpracování ROP JV byly v prvé řadě Nařízení Evropské komise, 

které se týkají politiky soudrţnosti pro období 2007-2013. Dále Strategické obecné zásady 

Společenství a na národní úrovni Konvergenční program České republiky a Národní 

program reforem České republiky. Tyto strategické dokumenty byly spravovány a pouţity 

jako základ pro vytvoření Národního rozvojového plánu České republiky 2007-2013 a 

následně Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013. Dokumenty, které 

byly stěţejní při zpracování ROP JV, jsou uvedeny v příloze 7. 

                                                 
49

 ÚRRRS JV, 2007. 



30 

 

Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013 (SOZS) obsahují priority Evropské 

unie stanovené v rámci politiky soudrţnosti v jednotlivých členských státech v daném 

programovacím období. Konzistence ROP JV s těmito prioritami je podrobněji zachycena 

v příloze 8. 

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 (NRP ČR) definuje strategii rozvoje České 

republiky pro období 2007-2013 a zajišťuje návaznost mezi SOZS a národními 

strategickými dokumenty, jako například Strategie udrţitelného rozvoje nebo Strategie 

hospodářského růstu. Podklady při tvorbě NRP ČR tvoří i regionální strategické 

dokumenty.
50

 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je významný strategický dokument na 

národní úrovni, který zachycuje nastavení systému koordinace regionální politiky v České 

republice. Podrobněji zpracovává dílčí cíle a určuje strategii k jejich dosaţení a promítá ji i 

do dílčích operačních programů. Provázanost ROP JV s těmito strategickými cíli NSRR 

v období 2007-2013 je uvedena v příloze 9. 

Program rozvoje kraje je střednědobý dokument, jehoţ hlavním cílem je podpořit 

regionální rozvoj na úrovni kraje se speciálním zaměřením na sociálně ekonomickou sféru. 

Tyto programy dále konkretizují strategické cíle aţ po konkrétní projekty, stanovují 

implementaci i financování. Strategie ROP JV taktéţ reaguje na potřeby zaznamenané 

v těchto klíčových dokumentech obou krajů tvořících region soudrţnosti Jihovýchod. 

Bliţší konzistence ROP JV s Programem rozvoje Jihomoravského kraje je uvedena 

v příloze 10 a provázanost s Programem rozvoje kraje Vysočina v příloze 11. 

3.1.5 Implementace ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Řídící orgán ROP JV je stanoven zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje
51

 a je jím Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, která byla zřízena 

v červenci 2006 se statutem právnické osoby. V kompetenci Regionální rady je 

transparentní výběr a monitorování projektů, zajištění spolufinancování z národních 

veřejných zdrojů, podpora činnosti Monitorovacího výboru, poskytování informací a 

zpráv, zajištění publicity programu apod.
52

 Strukturovaně se Regionální rada skládá ze tří 

orgánů - Výboru Regionální rady, Předsedy Regionální rady a Úřadu Regionální rady. 
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Výbor Regionální rady má odpovědnost za řízení a provádění ROP JV. Výbor se skládá 

z volených členů zastupitelstva krajů a kaţdý kraj je ve výboru zastoupen 8 členy. 

Povinností Výboru je scházet se nejméně jednou za tři měsíce a rozhodovat o věcech 

spojených s realizací ROP, například schvaluje realizační dokumentaci programu, opatření 

týkající se publicity a informovanosti programu nebo rozpočet a závěrečný účet. Schvaluje 

také výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci, výroční a závěrečné zprávy a 

další záleţitosti stanovené jednacím řádem Výboru.  

Předseda Regionální rady je volen z řad členů Výboru spolu s několika místopředsedy
53

 a 

jeho role je zejména ve svolávání a řízení zasedání Výboru. Předseda tedy představuje 

statutární orgán Regionální rady a zastupuje ji navenek. Zároveň se z činnosti své funkce 

odpovídá Výboru. 

Úřad Regionální rady představuje výkonný orgán Regionální rady a plní zejména ty 

úkoly, které jsou spojené s odborným, organizačním nebo technickým zabezpečením 

činnosti Rady. Úřad například přijímá ţádosti o podporu a organizování výzev 

k předkládání projektů, podává informace o programu, posuzuje formální náleţitosti 

projektů a přípravu smluv o financování projektů, monitoruje plnění pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek, kontroluje postup jednotlivých prací na projektech atd.
54

 Organizační 

struktura Úřadu Regionální rady je zobrazena v příloze 12. V čele Úřadu je ředitel, který je 

nadřazený všem zaměstnancům Regionální rady, kontroluje jejich činnosti a stanovuje výši 

jejich platů podle ustanovení zákona o úředních územních samosprávných celcích.  

Efektivní implementace ROP JV je zajištěna nastavením organizační struktury řídícího 

orgánu, který dohlíţí na to, aby byly finanční prostředky vynakládány účelně. Řídící orgán 

je také zodpovědný za vytvoření závazných metodických pokynů, které se vyuţívají při 

výběru projektů v souladu s cíli prioritních os ROP JV. 

Dále jsou do procesu implementace zapojeny
55

: 

 Platební a certifikační orgán (PCO), který zajišťuje koordinaci toku finančních 

prostředků z rozpočtu EU a od PCO k příjemcům. Dále také zpracovává výkazy výdajů a 

ţádosti o platby a předkládá je Evropské komisi.  

                                                 
53

 Počet místopředsedů je stanoven tak, aby kaţdý kraj byl ve Výboru zastoupen buď předsedou Výboru, 

nebo místopředsedou, viz. Zákon č. 248/2000 Sb. 
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 Monitorovací výbor (MV), který zřizuje Řídící orgán ROP JV nejpozději do 3 měsíců po 

vydání rozhodnutí Evropské komise o schválení ROP JV. Cílem MV je zajistit účinnost a 

kvalitu poskytované pomoci a jeho postavení a úloha je definována ve Statutu, který 

schvaluje Výbor Regionální rady. Monitorovacímu výboru předsedá zástupce členského 

státu nebo řídícího orgánu. 

 Auditní orgán, který je odpovědný zejména za ověřování funkčnosti řídícího a kontrolního 

systému programu. 

Systém toků finančních prostředků ROP Jihovýchod funguje na principu financování 

ţádostí o platbu z prostředků Regionální rady. Rada získává podíl těchto prostředků jednak 

z fondů EU, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) prostředky v rámci 

národního spolufinancování a část prostředků také z rozpočtů krajů. Prostředky, které jsou 

poskytnuty z rozpočtu EU, jsou zpětně propláceny od Evropské komise přes Platební a 

certifikační orgán aţ na účet správce kapitoly MMR.
56

  

Příjemcům podpory z ROP JV se finanční prostředky proplácejí několika způsoby. V prvé 

řadě se jedná o ex-post platbu, kdy se prostředky příjemci proplácejí aţ podle 

uskutečněných výdajů na projekt. Dále jsou finanční prostředky poskytovány formou ex-

ante platby, kdy jsou poskytnuty před realizací samotného projektu nebo formou 

průběţného proplácení, v takovém případě jsou prostředky příjemci poskytovány průběţně 

během realizace projektů. Ţádosti příjemců jsou předkládány v národní měně a v té také 

probíhá jejich následné proplacení. Přičemţ míra spolufinancování ve všech prioritních 

osách ROP je ve výši maximálně 85 %. 

Příjemcem finanční pomoci z programu můţe být pouze osoba s právní subjektivitou, jíţ 

je podpora poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, která je stanovena 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve smlouvě je 

blíţe specifikována povinnost příjemců podpory, kteří zajištují zejména
57

: 

 Zpracování ţádostí o poskytnutí pomoci zahrnující identifikaci, hodnocení a přípravu 

projektu včetně finančního plánu, 

 přípravu zadávací dokumentace projektu, 

 zadávání veřejných zakázek a podpis příslušných smluvních dokumentů s dodavateli, 

 řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s vybranými dodavateli, 

 ověřování a proplácení ověřených faktur dodavatelům, 
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 fungující oddělený účetní systém projektu, vnitřní finanční kontrolu, 

 podávání pravidelných zpráv Řídícímu orgánu o postupu projektu, 

 zpracování a předávání podkladů pro monitorování Řídícímu orgánu, 

 publicitu a informování v místě staveb dle příslušných pravidel EU.  

Příjemce podpory je v prvé řadě zodpovědný za to, ţe výdaje na projekt, které poţaduje 

k proplacení z programu, jsou způsobilé
58

 a ţe při realizaci projektu byly dodrţeny 

podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace a příslušných legislativ na národní i nadnárodní 

úrovni. Příjemce také zajišťuje vedení dokumentace o projektu a při předkládání ţádosti o 

platbu musí odůvodnit dané výdaje. 

3.1.6 Finanční pokrok čerpání prostředků ROP NUTS 2 Jihovýchod v 

programovacím období 2007 – 2013 

Řídící orgán ROP JV podepsal smlouvu o poskytnutí dotace jiţ s 523 ţadateli o podporu, a 

to v hodnotě 15,8 mld. Kč, coţ představuje 76,6 % z celkové finanční alokace programu 

(3. březnu 2011). V porovnání s ostatními ROP je tak ROP JV na prvním místě, jak 

z pohledu stavu proplacených prostředků příjemcům, tak v rámci objemu certifikovaných 

finančních prostředků. Více jak 70 % finančních prostředků programu je alokováno 

v podepsaných smlouvách o dotaci. ROP JV je také úspěšný v průběţném certifikování 

velkých finančních částek, bez čehoţ by nebylo moţné proplacení dotací Evropskou 

komisí.
59

 Počet ţádostí, které byly podány v ROP JV, jejich hodnota a podíl na celkové 

finanční alokaci programu k datu 3. března 2011 je uveden v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3: Stav čerpání ROP Jihovýchod k 3. březnu 2011 

 Počet 
Hodnota  

(mld. Kč) 

Podíl na celkové alokaci OP 

(%) 

Podané ţádosti 1 209 30,5 146,9 

Podepsané smlouvy 523 15,8 76,6 

Finančně ukončeno projektů 337 7,9 64,4 

Proplacené výdaje x 9,9 48,1 

Certifikované výdaje x 7,1 34,5 

Zdroj: MMR, 2011; vlastní úprava 

V rámci oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, která je uváděna 

v návaznosti na kapitolu 4, bylo od začátku rozpočtového období 2007-2013 podáno 127 

ţádostí, u 63 z nich byla do 3. 3. 2011 podepsána smlouva, a to v celkovém objemu 
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finančních prostředků 1,69 mld. Kč. Finančně ukončených je jiţ 49 projektů, a to zhruba 

v objemu 1 mld. Kč. Přičemţ celková finanční alokace oblasti podpory 3.2 na období 

2007-2013 je 1, 47 mld. Kč a jiţ v březnu 2011 dosahují certifikované výdaje předloţené 

Evropské komisi výše 852,5 mil. Kč, tedy 57,8 % z celkové alokace. Větší podíl 

certifikovaných výdajů má uţ jenom oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku dráţních 

vozidel hromadné přepravy osob, ve které certifikované výdaje dosahují 60,4 %, 

v absolutních hodnotách pak 667,7 mil. Kč.
60

  

3.2 Region soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod 

3.2.1 Obecná charakteristika  NUTS 2 Jihovýchod 

Region soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod se nachází v jihovýchodní části České republiky a 

je tvořen dvěma kraji, krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Region sousedí se čtyřmi 

dalšími regiony soudrţnosti, a to NUTS 2 Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod a 

Střední Morava, jak dokládá příloha 3.  

Region Jihovýchod je druhým největším regionem soudrţnosti v ČR, přičemţ dosahuje 

rozlohy 13 991 km
2
, rozloha kraje Vysočina je 6 796 km

2
 a Jihomoravský kraj má 

celkovou rozlohu 7 195 km
2
. Co se týká počtu obyvatel, je region Jihovýchod 

nejlidnatějším regionem soudrţnosti. Nejaktuálnější údaje Českého statistického úřadu 

(ČSÚ) z konce roku 2009 uvádějí, ţe v regionu ţije 1 666 700 obyvatel, coţ představuje 

zhruba 16 % podíl na populaci celého státu.  

Region Jihovýchod má silnou ekonomickou pozici. V roce 2009 se na tvorbě HDP státu 

podílel 14,3 % a jedná se tak o druhý nejvýznamnější region soudrţnosti v této oblasti. 

Navíc HDP na obyvatele v regionu v témţe roce činilo aţ 90,2 % průměru České 

republiky, čímţ se zařazuje na třetí místo za region Střední Čechy a Prahu. Podle ukazatele 

HDP na obyvatele je vidět také přibliţování se průměru Evropské unie. Zatímco v roce 

2000 HDP na obyvatele dosahovalo v regionu Jihovýchod v přepočtu podle parity kupní 

síly (PPS) zhruba 58 % průměru Evropské unie, tak v roce 2009 nabývá tento ukazatel jiţ 

72,5 %. Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů regionu NUTS 2 Jihovýchod v období 

2007-2009 uvádí  tabulka 3.4. 
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Tabulka 3.4: Vybrané ukazatele regionu soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod v letech 

2007-2009 

 
Měřicí 

jednotka 

NUTS 2 Jihovýchod 

2007 2008 2009 

Počet obyvatel (k 31. 12.) osoby 1 654 211 1 662 557 1 666 700 

Podíl na HDP, ČR = 100 % 14,3 14,5 14,3 

HDP na obyvatele v PPS 
 

17 851 18 429 17 103 

HDP na obyvatele v PPS (ČR = 100) % 89,5 91,5 90,2 

HDP na obyvatele v PPS   

(EU 27 = 100) 
% 71,4 73,4 72,5 

Míra nezaměstnanosti % 5,18 4,05 6,47 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

V regionu soudrţnosti Jihovýchod se nachází hned čtyři hospodářsky slabé regiony, ve 

kterých přetrvává nízká hospodářská výkonnost v určitých oblastech, kterou se doposud 

nepodařilo odstranit, ale pouze díky předchozím dotacím zmírnit. Mezi tyto regiony patří 

území okresu Třebíč v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji okresy Hodonín, Vyškov a 

Znojmo. Jejich problémy pramení zejména z nedostatku infrastrukturální vybavenosti, 

která odrazuje podnikatelské subjekty. A druhým důvodem slabé výkonnosti jsou 

venkovské regiony, jak je tomu v případě Vyškova a Znojma, které se potýkají se 

strukturálními problémy v oblasti orientace na neaktuální zemědělskou produkci.
61

 

Největší dynamický vývoj v regionu vykazuje průmyslová výroba, a to zejména 

v oblasti strojírenství, strojní inţenýrství, elektroinţenýrství, elektronický průmysl a 

následuje také například potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Přičemţ 

největší význam v regionální ekonomice hrají malé a střední podniky, které rozvíjejí své 

inovační výrobní programy. Rozvoj inovací a inovačního podnikání má v regionu 

Jihovýchod velký potenciál, zejména díky existující síti institucí a infrastruktury 

podporující toto inovační podnikání.
62

 Navíc je také region Jihovýchod hned po Praze 

druhým nejvýznamnějším vysokoškolským a vědeckým centrem České republiky, 

protoţe poskytuje širokou nabídku vysokoškolských vzdělávacích institucí a vědeckých 

zařízení.
63

 

V průběhu hospodářské krize se mimo jiné sledoval ukazatel míra nezaměstnanosti. Ta se 

v období tří let od roku 2007 do roku 2009 v regionu Jihovýchod zvýšila z 5,18 % na 6,47 
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%. Z pohledu jednotlivých krajů regionu, je míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji o 

1,16 p. b. vyšší, neţ v kraji Vysočina. To je způsobeno zejména významnou vnitřní 

diferenciací, kdy v regionu Jihovýchod existují mikroregiony s mnohonásobně vyšší 

nezaměstnaností, neţ je tomu u mikroregionů s nezaměstnaností nejniţší. Nezaměstnanost 

v těchto oblastech je způsobena nesouladem kvalifikace uchazečů o zaměstnání s 

poţadavky na trhu práce a špatnou dopravní dostupností, umístěním na periférii vůči 

regionálním centrům, nedostatečnou vybaveností sluţbami nebo obecně niţší kvalifikací 

místní pracovní síly.
64

 V tabulce 3.5 je zobrazen vývoj vybraných ekonomických ukazatelů 

v jednotlivých krajích regionu soudrţnosti NUTS 2 Jihovýchod. 

Tabulka 3.5: Vybrané ukazatele kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v letech 

2007-2009 

 

Měřicí 

jednotka 

Kraj 

Vysočina Jihomoravský 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Počet obyvatel  

(k 31. 12.) 

Osoby 

(tis) 
513,6 515,4 514,9 

1 140,

5 

1 147,

1 

1 151,

7 

Podíl na HDP  

(ČR = 100) 
% 4,2 3,9 3,8 10,1 10,7 10,5 

HDP na obyvatele v 

PPS  

16 

778 

15 

829 

14 

853 
18 336 19 598 18 112 

 ČR = 100 % 84,1 78,6 78,3 91,9 97,3 95,5 

 EU 27 = 100 % 67,1 63,1 62,9 73,3 78,1 76,7 

Míra 

nezaměstnanosti 
% 4,65 3,27 5,67 5,43 4,40 6,83 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

Dalším ekonomickým odvětvím, které významně přispívá k hospodářskému rozvoji 

regionu Jihovýchod, je cestovní ruch. V regionu se nachází hned dvě hlavní turistická 

centra, a to na severozápadě oblast Vysočina a v jihovýchodní části regionu Jižní Morava. 

V obou se nachází několik celoevropsky významných památek UNESCO, jako například 

městská památková rezervace Telč, ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, kostel 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Lednicko-valtický areál, vila Tugendhat v Brně 

nebo dvě biosférické rezervace Dolní Morava a Bílé Karpaty. Vysočina je také specifická 

zejména nabídkou letní i zimní turistiky, oproti tomu Jiţní Morava je bohatá na historické 

památky a vyniká ojedinělou vinařskou turistikou. Nicméně při bliţším pohledu na 

statistiky regionu Jihovýchod je vidět, ţe ačkoliv mezi léty 2007 aţ 2009 mírně mnoţství 

hromadných ubytovacích zařízení pokleslo a počet lůţek vzrostl, tak objem přenocování 
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turistů kleslo v tomto období o více jak půl milionu na 2 990 tisíc. Vývoj údajů cestovního 

ruchu dokládá tabulka 3.6.  

Tabulka 3.6: Ukazatelé cestovního ruchu regionu soudrţnosti NUTS2 Jihovýchod a 

krajích Vysočina a Jihomoravský v letech 2007 aţ 2009 

 

NUTS2 Jihovýchod 
Kraj 

Vysočina Jihomoravský 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Hromadná 

ubytovací 

zařízení 

860 866 861,0 358 348 354 502 518 507 

Lůţka 51 061 51 265 51 792,0 19 750 19 053 19 532 31 311 32 212 32 260 

Přenocování 

(tis.) 
3 491 3 289 2 990 1 137 989 927 2 353 2 299 2 063 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

Z pohledu dopravních sítí tvoří region Jihovýchod významný úsek České republiky, 

protoţe se zde nachází křiţovatka dvou důleţitých středoevropských směrů. První 

z Německa a severní Evropy na Balkán a druhý směr z Polska a východního Pobaltí do 

Rakouska a Itálie. Zároveň se v regionu systematicky rozvíjí také integrovaný dopravní 

systém, který je klíčový zejména v boji proti nezaměstnanosti, protoţe odstraňuje bariéry 

v mobilitě obyvatelstva a zvyšuje konkurenceschopnost regionu. Na území regionu se 

nachází také jedno mezinárodní civilní letiště Brno-Tuřany, zvyšuje ekonomickou 

atraktivitu regionu díky pravidelné osobní i nákladní dopravě.
65

 

3.3 Socio-ekonomická analýza Jihomoravského kraje 

3.3.1 Obecná charakteristika 

Na území Jihomoravského kraje se nachází sedm okresů: Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo, ve kterých ţije více neţ 1,15 milionu 

obyvatel. Průměrná hustota zalidnění dosahuje 157 obyv./km
2
. Vzhledem k dopravní 

dostupnosti má kraj výhodnou polohu, na východě sousedí se Slovenskem a na jihu 

s Rakouskem. V rámci České republiky sdílí Jihomoravský kraj hranice od západu po 

severovýchod s kraji Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Olomoucký a Zlínský.  

Aktivity v Jihomoravském kraji jsou významně ovlivněny různorodými přírodními 

podmínkami, které lze v rámci jeho územní rozlišit do čtyř krajinných typů. Jednak jsou 

to v severní části kraje rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu, v jiţní části zase 

rovinaté oblasti polí, vinic a luţních lesů podél řeky Dyje. Východní část krajiny se naopak 
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zvedá do kopců Bílých Karpat a posledním výrazným krajinným prvkem je velká městská 

aglomerace v okolí Brna.
66

  

Území kraje je téměř z 60 % pokryto zemědělskou půdou, z toho 83 % tvoří půda orná, 

které se nachází zejména v okresech Vyškov a Znojmo. Ze zemědělských produktů se 

výroba v kraji zaměřuje převáţně na obiloviny, řepku a cukrovku. Specifickým 

regionálním rysem je zemědělská výroba v oblasti vinařství, ovocnářství a zelinářství. 

V případě vinařství se jenom v Jihomoravském kraji nachází 90 % ploch vinic v České 

republice a z toho 46 % konkrétně v okrese Břeclav.  

Centrem Jihomoravského kraje je Brno, druhé největší město v České republice, jeţ je 

významné jako středisko justice, správní centrum, město univerzit nebo jako místo konání 

veletrhů, které ročně navštíví aţ jeden milion lidí.
67

 Geografickou polohu města v kraji 

znázorňuje příloha 13. Vzhledem k tomu, ţe tvoří přirozené spádové centrum celé Jiţní 

Moravy, ovlivňuje tato krajská metropole široké okolí svojí průmyslovou tradicí. Brno 

představuje také významný dopravní uzel regionu, na který je napojený systém silniční 

dopravy sloţený z dálnic D1, D2 a dvou rychlostních komunikací R43 a R52. 

3.3.2 Demografický vývoj 

Na konci roku 2010 ţilo v Jihomoravském kraji přesně 1 154 654 obyvatel, coţ tento kraj 

řadí na čtvrté místo, co se týká počtu obyvatel v krajích v České republice. Ačkoliv se 

vzhledem k předchozím rokům tempo růstu zpomalilo, počet obyvatel se v kraji zvyšuje od 

roku 2003. V předešlém roce, tedy v relativním vyjádření, přírůstek obyvatel představoval 

2,6 osob na 1000 obyvatel, coţ byl třetí největší růst na kraj v republice. Navíc v průběhu 

roku 2010 nastala situace, kdy od roku 1991 poprvé v rámci celkového přírůstku obyvatel 

převaţuje, i kdyţ pouze o dvě osoby, podíl přirozeného přírůstku nad přírůstkem 

stěhováním. Zároveň byl také na území kraje zaznamenán nejniţší počet sňatků a největší 

počet rozvodů za uplynulých dvacet let. V případě sňatků bylo uzavřeno 5 099 manţelství 

a rozvodů bylo uskutečněno celkem 3 548. V Jihomoravském kraji se narodilo 13 040 dětí, 

na druhou stranu za rok v kraji zemřelo 11 566 osob. Vývoj těchto demografických 

ukazatelů mezi léty 2006-2010 je zobrazen v grafu 3.2. 
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 ČSÚ, 2011, s. 1. 
67

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2011. 
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Graf 3.2: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v letech 2006-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011 

3.3.3 Ekonomická charakteristika 

Jihomoravský kraj díky svému ekonomickému potenciálu patří k rozvinutějším a 

ekonomicky významnějším regionům České republiky. Primární sektor je v hospodářství 

kraje zastoupen nejméně, podíl ve struktuře hrubé přidané hodnoty (HPH)
68

 v kraji činil 

v roce 2007 2,88 %. Sekundární sektor měl v Jihomoravském kraji v roce 2007 podíl na 

tvorbě HPH 35,32 %, coţ je druhá nejniţší hodnota podílu sekundárního sektoru v České 

republice. Ze všech sektorů má pro Jihomoravský kraj největší význam strojírenství, 

zvláště energetika, strojní inţenýrství, a elektroinţenýrství. Největší podíl na tvorbě 

HPH má v jihomoravském kraji terciární sektor, kdyţ v roce 2009 tento podíl činil 61,5 

% a navýšil se tak v průběhu jedné dekády aţ o 5 p.b. Naproti tomu v druhém  kraji 

regionu soudrţnosti, Vysočina, je podíl terciárního sektoru na tvorbě HPH nejniţší 

v republice, to 41,51 % (údaj za rok 2007). V roce 2007 tak byla vyprodukována v celém 

Jihomoravském kraji hrubá přidaná hodnota ve výši 321 mld. Kč a v roce 2009 jiţ 341 

mld. Kč.
69

 Nejdůleţitějším centrem sluţeb v Jihomoravském kraji je město Brno, kde aţ 

50 % obyvatel pracuje sektoru sluţeb a pyšní se kvalitní a silnou strukturu vzdělanosti 

obyvatelstva, která staví město do pozice významného konkurenta ve střední Evropě. To 

potvrzuje také skutečnost, ţe řada společností má v Brně svá výzkumná a vývojová 

centra
70

. 

                                                 
68

 Hrubá přidaná hodnota (HPH) je nově vytvořenou hodnotou, kterou získávají institucionální jednotky z 

pouţívání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako rozdíl mezi celkovou produkcí, vyjádřenou v 

základních cenách a mezi spotřebou vyjádřenou v kupních cenách. Souhrn hrubé přidané hodnoty za všechna 

odvětví hospodářství zvýšený o čisté daně z produktů představuje hrubý domácí produkt, viz ČSÚ, 2009. 
69

 ČSÚ, 2010. 
70

 Například Bio Vendor, Honeywell, FEI, IMI Norgren, MMM Group, Pliva, Tescan nebo společnosti jako 

Grisoft, IBM, NESS Technologies a Siemens, které v Brně zřídili svá softwarová vývojová centra. 
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Celkové výdaje Jihomoravského kraje na vědu a výzkum představují 1,25 % jeho 

regionálního HDP. Tento procentuální podíl řadí kraj na třetí místo v podpoře vědy a 

výzkumu za Středočeský kraj a Prahu.
71

 Dále se ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 

uvádí, ţe i v podílu na celorepublikových výdajích na vědu a výzkum je Jihomoravský kraj 

v porovnání s ostatními na třetím místě, a to s celkovým podílem 10,8 %. Z hlediska 

zaměstnanosti ve vědě a výzkumu se kraj se 17 % zaměstnaností v této oblasti nachází na 

místě druhém, hned za Prahou.
72

 Jihomoravské inovační centrum (JIC)
73

 významně 

podporuje tvorbu prostředí pro firmy s inovativním potenciálem, podporuje jejich vznik a 

rozvoj v Jihomoravském kraji. 

Z pohledu makroekonomických ukazatelů bylo v roce 2009 vyprodukováno na území 

Jihomoravského kraje 10,5 % hrubého domácího produktu České republiky. V přepočtu 

HDP na obyvatele v PPS dosahuje kraj v průměru ČR 95,5 % a v průměru Evropské unie 

76,7 %. V porovnání s předchozím rokem 2008 se u obou procentních podílů jedná o 

pokles, a to ve výši aţ 2 p.b. Absolutní částka HDP na jednoho obyvatele v roce 2009 

v kraji představovala 330,1 tis. Kč, kdy za celý rok HDP dosáhlo hodnoty 379 669 mil. Kč. 

Makroekonomické ukazatele Jihomoravského kraje v porovnání s krajem Vysočina jsou 

uvedeny výše v tabulce 3.3. 

Míra nezaměstnanosti v kraji klesala, a to aţ do roku 2008, kdy následoval prudký růst a 

ustálení, které se zastavilo na hodnotě 10,78 % (únor 2011). Přesto se tato hodnota stále 

pohybuje nad průměrem České republiky. Vývoj míry nezaměstnanosti v kraji uvádí graf 

3.3. Co se týká průměrné hrubé měsíční mzdy tak plně zaměstnané osoby 

v Jihomoravském kraji v roce 2009 dosáhly na průměrný plat ve výši 21 913 Kč a v roce 

2010 na průměrný plat o něco vyšší 22 143 Kč.  
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 www.podnikatel.cz, 2008. 
72

 Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, 2011. 
73

 Toto zájmové sdruţení právnických osob vzniklo v roce 2003 a jeho hlavním cílem je podpořit vytvoření 

komplexní infrastruktury pro inovativní podnikání v regionu jiţní Morava. Zakladateli JIC je Jihomoravský 

kraj, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a Statutární město Brno. 
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Graf 3.3: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a ČR v letech 2005-2011 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

3.3.4 Cestovní ruch 

V Jihomoravském kraji se dochovalo mnoho historických památek, ať uţ v podobě 

archeologických nalezišť v Dolních Věstonicích nebo hradů, zámků, zřícenin, kostelů či 

synagog. Blízko Brna se nachází i místo dějiště jedné z nejznámějších napoleonských 

bitev, bitvy tří císařů u Slavkova. Region je známý i svou vinařskou tradicí, která je 

podloţena řadou architektonicky unikátních vinařských staveb, například v Příměticích se 

nachází jeden z největších kříţových sklepů ve světě. Na území kraje se také nachází jeden 

ze čtyř národních parků v republice - Podyjí a turisticky zajímavé systémy krápníkových 

jeskyní včetně propasti Macocha v chráněné krajinné oblasti Moravský kras.  

Kromě kulturních památek a přírodních krás cestovní ruch v kraji zaštiťuje i udrţování 

tradic a pohostinnosti obyvatel jiţní Moravy. Folklór zahrnuje například hudbu, tanec, 

jazyk, umělecká řemesla nebo lidové kroje. Na seznam nehmotného dědictví UNESCO se 

dokonce dostal místní muţský sólový tanec verbuňk. Pro návštěvníky Jihomoravského 

kraje je také čím dále zajímavější moţnost poznávání regionu s vyuţitím cyklostezek 

včetně populárních Moravských vinných stezek. Část návštěvnosti kraje také zaštiťuje 

konání mistrovství světa motocyklů a jiných automobilových a motocyklistických závodů 

na Masarykově okruhu v Brně.  

Dle údajů ČSÚ v roce 2010 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském 

kraji ubytovalo přes milion hostů, coţ je druhý nejvyšší počet hned po hlavním městě 

Praze. V porovnání s rokem 2009 počet návštěvníků mírně poklesl, o 6,4 tisíce osob, ale 

z toho byl mnohem větší pokles zaznamenán ze strany tuzemských hostů oproti cizincům, 

těch v roce 2010 do Jihomoravského kraje přijelo 378,3 tisíc. Nejvíce zahraničních 
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návštěvníků tedy přijelo z Polska, Slovenska a Německa.
74

 Hodnoty počtu hostů pro 

porovnání v průběhu let 2006-2010 jsou uvedeny v příloze 14. 

3.3.5 Ţivotní prostředí 

Ţivotní prostředí v Jihomoravském kraji patří v České republice k těm méně narušeným. 

Konkrétní typy znečištění, například znečištění ovzduší nebo hluku, jsou pouze lokálního 

charakterů. Nejvíce narušené je ţivotní prostředí v sídelních aglomeracích Brno, Zlín, 

Napajedla a Otrokovice a v menších oblastech s intenzivním zemědělstvím. Z pohledu 

hodnot emisí znečisťujících látek je na prvním místě v kraji Hodonín a Brno Tuřany nebo 

Mikulov Sedlec.
75

 Dalším největším znečišťovatelem jsou výtopny. Na druhou stranu 

pozitivem je, ţe v Jihomoravském kraji dochází k částečné ekologizaci průmyslových 

provozů a narůstá počet obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizaci s čističkou odpadních 

vod, coţ vede ke zlepšení kvality vodních toků Moravy, Dyje a Svratky. Jako silně 

znečištěná voda třídou IV je klasifikovaná i řeka Svitava, která protéká Jihomoravským 

krajem a po celé své délce je hustě osídlená. Nutno ovšem podotknout, ţe ţivotnímu 

prostředí je v Jihomoravském kraji věnována značná pozornost i nemalý objem 

kaţdoročních investic na jeho ochranu. Například v roce 2009 byly pořízené investice na 

ochranu ŢP v Jihomoravském kraji ve výši 3,28 mld. Kč, coţ představuje nárůst od roku 

2005 ve výši aţ 769 mil. Kč.  

3.4 Situační analýza okresu Blansko 

Situační analýza okresu Blansko a následná charakteristika města Blanska je uváděna 

v návaznosti na 4. Kapitolu práce. 

3.4.1 Obecná charakteristika 

Okres Blansko se nachází v severní části Jihomoravského kraje a rozprostírá se na území o 

rozloze 863 km
2
, coţ představuje 11,9 % rozlohy kraje, přičemţ zde ţije 106,8 tis. 

obyvatel. Okresy, se kterými sousedí, jsou na západě okres Ţďár nad Sázavou, Svitavy, na 

severovýchodě Prostějov, Vyškov a na jihu okres Brno-venkov. Okresem se od severu 

táhne Boskovická brázda a na východě začíná Drahanská vrchovina, oba tyto útvary jsou 

součástí Brněnské vrchoviny. Zároveň se od Brna aţ do okolí Sloupu táhne 5 km dlouhý 

pruh zvráštěných devonských vápenců pojmenovaný Moravský kras, který patří mezi 

                                                 
74

 A přitom například třetina hostů z Litvy a Estonska, kteří navštívili Českou republiku, mířila právě do 

Jihomoravského kraje. 
75

 Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, 2011. 
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nejznámější krasové oblasti ve střední Evropě a na ploše zhruba 100 km
2
 obsahuje více 

neţ 1 000 krápníkových jeskyní, z nichţ několik je přístupných veřejnosti. 

Díky své rozloze je okres druhým nejmenším v kraji, nicméně 51,1 % jeho území tvoří 

zemědělská půda, lesy pak zabírají 37 tis. hektarů, coţ představuje 48 % plochy okresu a 

řadí ho tak na první místo v zalesněných plochách kraje.
76

 Díky takto rozsáhlým lesním 

plochám patří okres Blansko k ekologicky nejčistším okresům v České republice.  

Z administrativního hlediska se okres Blansko člení na 116 obcí, 8 měst a 9 městysů. 

Statut města má v okrese osm obcí, a jsou to města Adamov, Blansko, Boskovice, Kunštát, 

Letovice, Olešnice, Rájec-Jestřebí a Velké Opatovice. A další devět obcí, tentokrát se 

statutem městysu jsou Černá Hora, Doubravice nad Svitavou, Jedovnice, Knínice u 

Boskovic, Křtiny, Lysice, Ostrov u Macochy, Sloup a Svitávka.  Navíc od roku 2003 na 

území okresu působí dvě města s rozšířenou působností, a to Blansko a Boskovice, jeţ lze 

vidět v příloze 15. 

3.4.2 Demografický vývoj 

K 31. 12. 2009 ţilo v okrese Blansko 106 539 obyvatel, coţ je ve srovnání s ostatními 

okresy v Jihomoravském kraji druhý nejniţší počet. Průměrný věk obyvatel se pohybuje 

okolo 40,7 let. Stav počtu obyvatel a jejich průměrný věk uvádí tabulka 3.7. Nicméně i zde 

se začíná projevovat stárnutí populace, typický demografický rys pro celou Českou 

republiku v posledních letech. Z celkového počtu obyvatel se v produktivním věku mezi 

lety 15 aţ 64 let nachází 74 302 občanů. V nepoměru je také uţ i skladba osob do 14 let 

oproti osobám starším 65 let. Do 14 let je to 15 254 obyvatel a nad 65 let 16 983 obyvatel 

v roce 2010. 

Tabulka 3.7: Demografické údaje pro statistická území NUTS 2 Jihovýchod aţ LAU 2 

Blansko k 1. 1. 2010 

Území Název 

Počet obyvatel Průměrný věk 

celkem muţi ţeny celkem muţi ţeny 

NUTS 2 Jihovýchod 1666700 817509 849191 40,8 39,2 42,3 

NUTS 3 Jihomoravský 1151708 562017 589691 40,9 39,2 42,5 

LAU 1 Blansko 106539 52359 54180 40,7 39,3 42,1 

LUA 2 Blansko 21057 10163 10894 41,5 40,0 42,9 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 
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 Hospodářská komora České republiky, 2009. 
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V roce 2010 dosáhl celkový přirozený přírůstek v Jihomoravském kraji 3,2 ‰, coţ bylo 

způsobeno  nárůstem počtu přistěhovalých lidí nikoliv přirozeným přírůstkem. Dalším 

demografickým ukazatelem je například počet zemřelých, který v roce 2010 dosáhl počtu 

1 113 obyvatel. V průběhu roku se na území okresu uzavřelo 423 sňatků a 328 rozvodů.
77

 

V rámci vzdělanosti podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 uvedlo 7 % obyvatel 

okresu Blansko, ţe je vysokoškolsky vzdělaných, coţ je mírně pod průměrem celého 

Jihomoravského kraje, který byl v roce 2001 10 % vysokoškoláků.  

3.4.3 Ekonomická charakteristika  

Na konci roku 2010 bylo v registru ekonomických subjektů v okrese zapsáno celkem 

20 117 podnikatelských subjektů, coţ představuje přibliţně 7 % z celkového počtu 

ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji. Z toho má na Blanensku největší podíl 

mezi ekonomickými subjekty z 80,9 % fyzické osoby a na druhém místě obchodní 

společnosti s podílem 8,7 %.  

Hospodářský charakter okresu byl vţdy zaloţen na kombinaci průmyslu a zemědělství. 

Podle posledních dostupných údajů Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 (ČSÚ) bylo 

v průmyslu zaměstnáno 42,2 % ekonomicky aktivních obyvatel, přičemţ nejdůleţitější 

postavení má strojírenství. Oproti tomu pouze 8,1 % ekonomicky aktivních obyvatel 

pracuje ve stavebnictví a 5,6 % v zemědělství.
78

 K vytvoření stoleté tradice průmyslu 

v kraji napomáhala zejména dobrá dostupnost a napojení okresu na ţelezniční trať, coţ 

přispělo k mobilitě obyvatelstva do nejvýznamnějších průmyslových podniků. Podél údolí 

řeky Svitavy, která protéká celým okresem a půlí ho na dvě části vede totiţ jedna 

z významných Jihomoravských tratí, koridor Brno – České Třebová, který je jedním 

úsekem na trati Evropského významu Vídeň – Berlín. 

Míra nezaměstnanosti se v okrese pohybuje nad 10 %. O jedno pracovní místo se na 

Blanensku uchází aţ 28,6 uchazeče a neumístěných uchazečů je přibliţně 5,6 tisíc. 

Vybrané ekonomické ukazatele přibliţuje tabulka 3.8. 
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 ČSÚ, 2011. 
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 Tamtéţ, 2011. 



45 

 

Tabulka 3.8: Vybrané ekonomické ukazatele v Jihomoravském kraji a okrese 

Blansko 

Ukazatel 
1. - 4. čtvrtletí 2010 

Jihomoravský kraj Okres Blansko 

Neumístění uchazeči o zaměstnání 69 342 5 665 

Volná pracovní místa 2 955 198 

Míra registrované nezaměstnanosti (%) 10,87 10,31 

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 23,5 28,6 

Ekonomické subjekty celkem 283 202 20 117 

 fyzické osoby 211 952 16 289 

 obchodní společnosti 40 743 1 761 

 druţstva 2 105 121 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava  

3.4.4 Cestovní ruch  

Okres Blansko nabízí mnoho kulturních památek a přírodních krás jak pro tuzemské, tak 

pro zahraniční návštěvníky. Nejvýraznější reliéfovou jednotkou a přírodním unikátem je 

jiţ výše zmíněný Moravský kras, který byl jiţ v roce 1956 zapsán do seznamu chráněných 

krajinných oblastí České republiky. Moravský kras zabírá plochu zhruba 92 km
2
 a 

umoţňuje návštěvníkům přístup hned do pěti jeskyní a pohled na dno propasti Macocha, 

která je hluboká 138 m. Nejatraktivnější je jeskyně Punkevní, která poskytuje turistům i 

neobvyklý záţitek projíţďky na loďce po říčce Punkvě, která jí protéká. Další veřejnosti 

přístupné jsou jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-Šošůvské jeskyně a jeskyně 

Výpustek.  

Kromě přírodního unikátu v podobě Moravského krasu nabízí okres Blansko i řadu 

architektonických památek, mezi které patří například renesanční zámek, tvořící 

dominantu města Blanska, dále empírový zámek v Boskovicích, renesanční a raně barokní 

zámek v Kunštátě nebo renesanční zámek v Lysicích. Asi největším a nejhonosnějším 

zámkem je zámek v Rájci nad Svitavou, který je objektem raného klasicismu na Moravě. 

Zajímavé jsou dále i gotické hradní zříceniny
79

, sakrální památky, památky větrných 

mlýnů holandského typu.
80

 

Cestovní ruch na Blanensku podporuje kvalitní síť informačních center a cedulí, bohatá síť 

cyklostezek a desítky záchytných parkovišť a ubytovacích zařízení. Sama jednotlivá města 

se snaţí o propagaci svých turistických objektů a prezentují se na veletrzích nebo tvoří 
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 Holštejn nedaleko Sloupu, Čertův hrádek či Nový hrad, který se nachází zhruba 4 km od města Blanska. 
80

 ČSÚ, 2011. 
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propagační videa. A i přestoţe je většina návštěvníků okresu tuzemských, v České 

republice stále existuje mnoho míst, kde je povědomost o nabídce Blanenska mizivá.  

3.5 Blansko 

Město Blansko se nachází v jiţní části okresu Blansko a má status obce s rozšířenou 

působností a s pověřeným obecním úřadem. Blansko v sobě zahrnuje devět obecních 

částí, a to Blansko, Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Hořice, Klepačov, Laţánky, Obůrku, 

Olešnou a Těchov. Ke konci roku 2010 ţilo v  Blansku 21 057 obyvatel, z toho 14 822 ve 

věku od 15 do 64 let. Hustota zalidnění v obci je 428 lid/ km
2 

a většina obyvatel se hlásí 

k české, moravské nebo slovenské národnosti.
81

  

V demografii obyvatel je opět znát stárnutí populace, v roce 2010 totiţ procentuální podíl 

obyvatel do 14 let byl 13 % a podíl obyvatel na 65 let 16,7 %. Trend demografického 

stárnutí obyvatelstva se bude prohlubovat i v dalších letech a například pro rok 2050 lze 

počítat s tím, ţe podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel Blanska, ale také celkové 

populaci bude přibliţně 30 %.
82

 Průměrný věk v roce 2009 činil 41,5 let, přičemţ ve 

stejném roce se narodilo 231 dětí, zemřelo 202 osob, přistěhovalo se nově 321 obyvatel a 

vystěhovalo se 399 lidí. V období mezi léty 2007 aţ 2009 bylo v rámci obce dokončeno 

225 nových bytů a z toho 66 v rodinných domech.
83

 Hodnoty průměrného věku a počet 

obyvatel územních celků od úrovně NUTS 2 Jihovýchod aţ po LAU 2 Blansko jsou 

uvedeny výše v tabulce 3.7. 

Obyvatelé Blanska jsou poměrně kvalitní vzdělaná pracovní síla. Podle Sčítání lidí, domů a 

bytů z roku 2001 (ČSÚ) 11 % obyvatel deklarovalo vysokoškolské vzdělání, coţ je i nad 

průměrem Jihomoravského kraje. Jinak nejpočetnější byly skupiny obyvatel s vyučením 

nebo středním odborným vzděláním bez maturity a s úplným středním vzděláním 

s maturitou.  

Největší mírou je v Blansku zastoupen průmysl elektrotechnický a hlavně strojírenský, 

kdy jenom s převaţující průmyslovou činností bylo ke konci roku 2009 v Blansku 

evidováno 687 podnikatelských subjektů. Na území města je jinak celkem evidováno 4 452 

podnikatelských subjektů, z kterých jsou nejvíce zastoupeni ţivnostníci a to v počtu 

3 150. Díky tomu se míra nezaměstnanosti pohybuje zpravidla pod průměrnými 

hodnotami jak Jihomoravského kraje, tak i České republiky. Například na konci roku 
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 www.blansko.cz, 2010. 
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 Komunitní plánování sociálních sluţeb Blansko, 2006. 
83

 VDB ČSÚ, 2011. 
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2009 byla míra nezaměstnanosti v Blansku na úrovni 9,5 %.
84

 Ve městě se nachází řada 

významných výrobních podniků například ČKD Blansko Strojírny, Metra Blansko, APOS 

Blansko, ČKD Blansko Engineering, BUSE, ČAD Blansko, STEKO, PYROTEK CZ, 

BLATA, GMW-měřicí technika, ALCHEMA atd.  

Blansko je jinak nazýváno jako „brána Moravského krasu“, díky čemuţ tvoří kvalitní 

propagaci města, informační síť pro turisty nebo nové cyklostezky vedoucí právě do 

Moravského krasu. V roce 2009 se kupříkladu jenom na území města Blanska nacházelo 7 

hromadných ubytovacích zařízení. S geografickým umístěním města v blízkosti chráněné 

krajinné oblasti souvisí i péče o ţivotní prostředí, například na konci roku 2009 dosahoval 

koeficient ekologické stability
85

 ve městě hodnoty 2,1. Nicméně Odbor ţivotního prostředí 

Městského úřadu Blansko uvádí, ţe v jejím správním území je evidováno 103 

provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší a 11 malých zdrojů znečišťování. 

Kdy v případě těch středních se jedná zejména o plynové kotelny a u malých zase o 

výhradně podnikatelskou činnost.  

Vzhledem k tomu, ţe Blansko leţí na březích řeky Svitavy a je postaveno do hustě 

zalesněných svahů údolí, které tvoří podíl lesů na celkové výměře města 57,8 %. 

Zemědělská půda představuje 26 % podílu celkové výměry Blanska a z toho orná půda 

zabírá přibliţně 66 %. Celkový podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry 

města tedy činí 15,3 %, nicméně při koncentrované výstavbě obydlí se v řadě městských 

částí Blanska opomenulo na řádné začlenění městské zeleně. A ačkoliv je stav zeleně i lesů 

ve městě i jeho okolí uspokojivý, vzhledem k velkému počtu rozsáhlých sídlišť roste snaha 

o začlenění nových lokalit městské zeleně a vybudování zcela nových parků či trvalých 

travních porostů. Problematika městské zeleně je řešena dále v rámci vybraného projektu 

v kapitole 4. 
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 VDB ČSÚ, 2011. 
85

 Podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěţují ţivotní prostředí. Počítá se jako poměr druhů 

pozemků (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé travní porosty + pastviny + lesní půda + 

vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy). Viz. VBD ČSÚ, 2011. 
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4 Realizace ROP Jihovýchod na příkladu konkrétního projektu 

Předmětem této kapitoly je nastínit praktickou realizaci Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod v programovacím období 2007-2013 na příkladu vybraného 

skutečného investičního projektu „Parkové parkoviště Dvorská―
86

, který byl realizován v 

rámci prioritní osy 3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel a z oblasti podpory 3.2 

Rozvoj regionálních středisek vyhlášenou výzvou dne 1. srpna 2008. Projekt byl 

uskutečněn ve městě Blansko, na sídlišti Sever III (dále jen „Sever―). Projekt byl zahájen 

16. 3. 2009 a ukončen 30. 9. 2009. Projektová ţádost splnila všechna formální kritéria a 

kritéria přijatelnosti, a tudíţ byl projekt schválen ke spolufinancování, přičemţ jeho 

aktivity nezakládají veřejnou podporu. Všechny způsobilé výdaje projektu jsou jiţ 

certifikovány.   

4.1 Základní specifikace projektu 

Předmětem projektu je novostavba parkoviště nacházejícího se na ulici Dvorská ve městě 

Blansko na širokém pásu zeleně mezi místní komunikací a zdí areálu hřbitova, naproti 

zástavbě bytových domů obytného sídliště Sever. Smyslem projektu je v prvé řadě vyřešit 

na jednom z největších Blanenských sídlišť neutišenou situaci s parkováním, kdy Parkové 

parkoviště Dvorská kapacitně doplňuje zatím pouze dvě hlavní záchytná parkoviště na 

celém sídlišti. Podrobněji je lokalizace projektu uvedena v tabulce 4.1 a bliţší místní 

alokace zmíněného sídliště Sever a parkoviště je zobrazena v příloze 16. 

Tabulka 4.1: Lokalizace projektu 

Území Název 

NUTS 2 Region soudrţnosti Jihovýchod 

NUTS 3 Kraj Jihomoravský 

LAU 1 Okres Blansko 

LAU 2 Obec Blansko 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

Projekt také řeší problém s nedostatkem veřejné estetické zeleně, který je způsoben 

zejména hustou panelákovou zástavbou. Projekt se tedy snaţí přinést na sídliště s vysoce 

koncentrovaným obyvatelstvem prostor pro relaxaci a vytvořit tak základ pro zdravé 

bydlení. Samotnou realizací projektu se očekává zvýšení kvality ţivota na sídlišti Sever aţ 

o 20 %. 

                                                 
86

 Registrační číslo projektu je CZ.1.11/3.2.00/02.00634. 
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Za záměru projektu vyplývá, ţe je určen pro širší vrstvy obyvatel, ne tedy jenom pro 

majitele automobilů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Cílem výstavby je dosáhnout 

úpravy ploch volnočasových aktivit a stabilizace pěších tahů.  

4.1.1 Analýza výchozího stavu 

Území, jeţ bylo určeno pro výstavbu parkoviště, bylo v územním plánu města Blanska 

označeno jako městská zeleň. Pozemek byl zatravněný s nahodile vysázenými jehličnatými 

a listnatými stromy, s centrálně vedenou pěší komunikací zpevněnou prolitým štěrkovým 

záhozem, která byla intenzivně vyuţívána místními obyvateli při cestách do centra města. 

Povrch je svaţitý směrem k západu s podélným spádem území v rozmezí od 6 do 12 %. Na 

území se nachází velice hodnotné vzrostlé lípy v poměrně hustém sponu výsadby, které 

v průběhu realizace projektu byly zachovány. Lokalita úpravy pro parkoviště byla 

stanovena mezi vstupem na hřbitov, jeho obvodovým oplocením s lemem vegetace a 

obrubníkem frekventované komunikace ulice Dvorská.
87

 Vymezení místa realizace 

projektu je zobrazeno v obrázku 4.1.  

Obrázek 4.1: Letecký snímek ulice Dvorská s vyznačeným místem realizace projektu  

 

Zdroj: Odbor Investičního a územního rozvoje, 2008; vlastní úprava 
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 MěÚ Blansko, 2008. 
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Jako nevyhovující se tedy jevil zejména stav
88

: 

 Spontánně vyšlapané pěší trasy ve svahu, která v důsledku vedla k rozrušení plochy a 

otevření povrchu pro erozi, 

 sníţené kvality ţivota vyplývající z dopravní přetíţenosti a špatného funkčního 

vymezení lokality, 

 nedostatečné kapacity parkovacích ploch v sousedství bytových domů. 

Stav zájmového území před začátkem realizace projektu je zachycen na obrázku 4.2 a dále 

podrobněji ve fotodokumentaci v příloze 17.  

Obrázek 4.2: Stav zájmového území před začátkem realizace projektu 

 

Zdroj: MěÚ Blansko, 2007; vlastní úprava 

4.1.2  Cíle projektu 

Globálním cílem projektu, je především zvýšení kvality a estetičnosti veřejných ploch pro 

občany a návštěvníky města. Dále také posílení vyuţitelnosti veřejného prostranství 

s vazbou na chybějící prvky v blízkém okolí, zejména pak odstranění kritického deficitu 

parkovacích ploch. Specifickými cíli projektu jsou
89

: 

 Zkvalitnění vzhledu veřejného prostranství pro místní obyvatele i návštěvníky města, 

 posílení parkového charakteru veřejného prostranství, jakoţto významného prvku 

klidovosti území a zachování čistoty ţivotního prostředí, 

 bezbariérová úprava dotčené lokality, 

                                                 
88

 RAVEN EU Advisory, a.s., 2008. 
89

Tamtéţ, 2008. 
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 posílení stávajících komunikačních vazeb, odstranění jejich negativ a posílení kladných 

prvků, 

 začlenění výraznějšího podílu veřejné zeleně, 

 vyuţití přirozené kumulace obyvatel v typických místech veřejného prostranství k 

posílení jejich informovanosti, 

 stabilizace zázemí pro výběh domácího zvířectva, 

 zlepšení vyuţití čekací doby na zastávce autobusu pro malé děti, 

 vytvoření zajímavého zázemí pro odpočinek všech občanů nevyjímaje seniory a děti. 

Cílem projektu pak jmenovitě je architektonicky upravit a jasně vymezit veřejné prostory 

na sídlišti Sever, revitalizovat v dané lokalitě veřejnou zeleň, zrekonstruovat komunikaci i 

parkoviště, zavést bezbariérové řešení prostoru a zrekonstruovat a instalovat veřejné 

osvětlení a parkový mobiliář, včetně informačních prvků.  

4.1.3 Vazba projektu na strategické programové dokumenty 

Projekt Parkového parkoviště Dvorská odpovídá zaměření několika strategických 

dokumentů, jako například Národnímu strategickému referenčnímu rámci, ROP 

Jihovýchod i Strategickému plánu města Blanska (SPMB). Projekt obsahuje vazbu na cíl 

NSRR Rozvoj městských oblastí, který vychází z priority Vyváţený rozvoj území. V rámci 

ROP JV cíle projektu odpovídají obecným cílům prioritních os a specifickým cílům oblasti 

podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. V SPMB naplňuje zaměření projektu zejména 

prioritu Cestovní ruch a ţivotní prostředí a Dopravní a technická infrastruktura. 

V neposlední řadě se projekt váţe na výzvu k podání ţádosti.  

Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, ze které byl projekt dotován, se 

zaměřuje na podporu projektů realizovaných na území vybraných měst s počtem obyvatel 

od 5 000 do 49 999. V rámci této oblasti podpory jsou podporovány investiční projekty 

v regionálních střediscích regionu soudrţnosti Jihovýchod, které zkvalitňují jejich celkové 

urbánní prostředí, ŢP i ţivotní podmínky obyvatel. V návaznosti na projekt se jedná 

zejména o podporu úprav městských veřejných prostranství (parky, hřiště, ulice, náměstí), 

řešení nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí individuální 

automobilovou dopravou nebo podporu technického zhodnocení infrastruktury a zařízení 

občanské vybavenosti.
 

Výzva k předkládání projektů ROP JV v oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

vyhlášená 1. srpna 2008 je výchozím dokumentem, na který projekt parkoviště navazuje. 
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Na výzvu bylo z ERDF vyčleněno 532,9 mil. Kč a ze zdrojů Regionální rady 47 mil. Kč. 

Bliţší specifikace výzvy je uvedena v dokumentu samotném. 

4.1.4 Ţadatel a realizátor projektu 

Ţadatelem projektu Parkového parkoviště Dvorská je právnická osoba města Blanska. 

Ţadatel má jiţ zkušenosti s vyuţíváním dotací a s realizací větších a finančně 

nákladnějších projektů
90

 neţ je Parkové parkoviště Dvorská. Výstavbu v rámci realizace 

projektu na základě výběrového řízení
91

 zhotovila firma DIRS, s.r.o. Na projektu stavby se 

podíleli tři projektanti, pan Miroslav Patočka, paní Eva Wagnerová a pan Ing. Miloslav 

Müller. Majitelem všech projektem dotčených pozemků
92

 je město Blansko. Stejně tak je 

Blansko investorem a provozovatelem projektu a většina plánovacích, organizačních, 

řídících a kontrolních procesů se odehrávala v rámci řídící struktury ţadatele. Město 

Blansko je dále předkladatelem ţádosti o dotaci i konečným příjemcem. Na projektu se 

nepodíleli ţádní partneři a ţadatel projektu bude dále v plné míře zajišťovat údrţbu všech 

prostor zrealizovaných v rámci projektu prostřednictvím odboru komunální údrţby, který 

práce realizuje skrze Technické sluţby Blansko, s.r.o. Základní identifikace ţadatele je 

uvedena níţe v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2: Základní identifikace ţadatele 

Název obce/města Blansko 

Oficiální název Město Blansko 

Právní forma 801-obec 

IČ 00279943 

Kontaktní adresa Nám. Svobody 3, 678 24, Blansko 

Oficiální www stránka www.blansko.cz 

Kontaktní osoba pro projekt Ing. Marek Štefan 

Telefon 

Email 

516 775 137, 

stefan@blansko.cz 

Zpracovatel studie proveditelnosti RAVEN EU Advisory, a.s. 

Kontaktní adresa Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008; vlastní úprava 

                                                 
90

 Například mezi léty 2006-2007 realizovalo město Blansko projekt v hodnotě přibliţně 156,2 mil. Kč, který 

měl za cíl rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu „Sportovní ostrov Ludvíka 

Daňka― v Blansku. 
91

 Výběrové řízení na zhotovitele stavby parkoviště vyhlásil odbor investic města Blanska v období od dubna 

do června roku 2008. 
92

 Jedná se o parcely číslo  857/71, 844/57, 847/8, 857/306. 
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4.2 Popis projektu 

4.2.1 Výstup projektu 

Výstupem projektu je průjezdná jednosměrná komunikace parkového parkoviště ve tvaru 

protáhlé „osmičky― s 3,5 m širokou a 170,9 m dlouhou vozovkou s trojitým napojením na 

frekventovanou komunikaci ulice Dvorská. Na vozovku navazují po vnějších okrajích 

skupinky šikmých míst na stání osobních automobilů se sklonem 60° v celkovém počtu 57 

míst, včetně 3 míst OTP. „Osmičkový― tvar parkoviště je podpořen dvěma ostrůvky mezi 

průjezdnými komunikacemi lemovanými nájezdovými obrubníky a v hrotech vydláţděné 

přírodní dlaţbou s lomového kamene. Při konstrukci vozovky byl pouţit kryt z asfaltového 

betonu po okrajích ohraničeného dlaţbou ze ţulových drobných kostek.
93

 

Navrţené řešení podoby parkového parkoviště Dvorská je uvedeno na obrázku 4.3. 

Obrázek 4.3: Navrţené řešení Parkového parkoviště Dvorská 

 

Zdroj: www.blansko.cz, 2008; vlastní úprava  

V rámci realizace projektu byly upraveny stávající dřeviny a vysazeno 32 ks vzrostlých 

stromů a 4 ks keřů. Výstupem projektu je dále: 

 Parkový trávník o rozloze 1600 m
2
,  

 úprava řezem 20 ks stávajících dřevin, 

 4 ks laviček, 

 dva výtvarné objekty
94

,  

                                                 
93

 MěÚ Blansko, 2008. 
94

 Jedná se o figurální plastiku z kamene s názvem Mezi světy od pana Vladimíra Matouška a umělecké dílo 

s názvem Pieta, coţ je asi 120 cm vysoká bronzová socha stojící plačící ţeny od Vincence Makovského. Oba 

objekty úzce souvisejí s vedlejším  
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 4 ks odpadkových košů,  

 dvě informační tabule,  

 hrací dětský prvek „schůdky―.  

Rekonstruováno bylo celkem 845 m
2
 vozovky a na dopravu v klidu je vyhrazeno 767 m

2
. 

Parkoviště je osvětleno 18 ks nového veřejného osvětlení.
95

  

Pro zpříjemnění čekání rodin s dětmi je na zastávce MHD na spodním konci parkoviště 

instalován dětský prvek v podobě jednoduché obloukové linie pryţových špalíků. Ke 

špalíkům vede kamenná pěšina o rozloze 6,5 m
2
, která zabezpečuje přístup od chodníku 

podél komunikace. Pryţové špalíky pro děti jsou umístěny ve dvou segmentech o délce tří 

a osmi špalíků s rozestupem přibliţně 5-7 cm. Výška špalíků se pohybuje od 20 do 50 cm 

nad terénem a průměr je přibliţně 25 cm. Špalíky jsou také jednotlivě rozlišeny černou a 

červenou barvou.
96

 

Komplexně tedy došlo k posílení stromoví v lokalitě parkoviště, vytvoření pěších tras, 

dětského prvku a odpočinkového zákoutí s lavičkami. V rámci parkoviště jsou umístěny 

dvě informační tabule poskytující obyvatelům informace o turistických, kulturních a 

sportovních aktivitách s vazbou na okolí města a s jeho podrobným plánem.
97

 Výstupy 

projektu jsou prostřednictvím fotodokumentace zobrazeny v příloze 18. 

4.2.2 Ukazatele projektu 

Město Blansko, jako příjemce podpory z ROP JV, je zavázáno naplnit v rámci realizace 

projektu monitorovací ukazatele a uchovat je po dobu 5 let ode dne ukončení realizace 

projektu. Prvním monitorovaným ukazatelem výstupu je plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území ve městě, jehoţ hodnota dosáhla v květnu 2009 0,35 ha. Druhým je 

plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně, kde bylo dosaţeno cílové 

hodnoty 0,16 ha. Za doplňkový ukazatel se pokládá počet nově vybudovaných a technicky 

zhodnocených parkovišť, jejichţ počet vzrostl z počáteční nulové hodnoty na plánovanou 

hodnotu 1.
98

  

Dopadem projektu je úspora času při parkování na sídlišti Sever. Zároveň se sníţí počet 

parkování tzv. „na divoko― na místech, která jsou pro parkování nevhodná nebo dokonce 
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zakázaná. Odhaduje se, ţe za den na parkovišti zaparkuje v průměru aţ 220 aut s úsporou 

času při parkování cca 5 minut.  

V rámci dopadu projektu na stav parku a veřejné zeleně v klidové zóně je odhadováno 

zlepšení zhruba o 5 %, a to zejména v průběhu dne pro 50 návštěvníků, kteří se na 

parkoviště zdrţí okolo 10 minut.  

4.2.3 Popis aktivit a časový harmonogram projektu 

První předinvestiční, neboli přípravná fáze trvala celkem 22 měsíců od listopadu 2006 do 

srpna 2008. V průběhu této fáze byla na projektu provedena řada přípravných kroků, které 

vyústily aţ v kompletní připravenou dokumentaci pro zahájení realizace projektu, zadávací 

řízení a podání ţádosti o dotaci z programu ROP JV. Jednotlivé aktivity v rámci této etapy 

jsou uvedeny v harmonogramu v tabulce 4.3.  

V druhé investiční fázi probíhaly jiţ konkrétní stavební práce, které byly přímo nezbytné 

pro dosaţení cíle projektu. Během přípravných prací bylo například nutné vytvořit 

inţenýrské sítě nebo pokácet nevyhovující stromy a křoviny. Poté samotná výstavba 

probíhala ve dvou fázích, kdy v první etapě se začalo se spodní stavbou a zaloţením 

spodních konstrukčních vrstev. V druhé fázi pak jiţ byly například dokončeny konstrukční 

vrstvy, jako dláţdění povrchů a finální vozovka. Závěrečné úpravy obsahovaly aktivity 

typu výsadby nové zeleně nebo zaloţení sloupů veřejného osvětlení. Harmonogram 

investiční fáze rovněţ uvádí tabulka 4.3. 

Předmět projektu, parkoviště byl dokončeno v druhé polovině května roku 2009 a pro 

veřejnost bylo slavnostně otevřeno 29. května 2009.  V rámci provozní fáze probíhají také 

aktivity spojené zejména s údrţbou rekonstruovaných ploch a příslušenství, mezi které se 

řadí například revize a opravy veřejného osvětlení, údrţbu zeleně, odvoz odpadků, letní a 

zimní údrţbu vozovky apod.
99

 

  

                                                 
99

 Podrobnější popis jednotlivých fází je uveden ve Studii proveditelnosti, březen 2008. 



56 

 

Tabulka 4.3: Časový harmonogram projektu  

Fáze projektu Název aktivity Datum 

Předinvestiční 

Vypracování a schválení 

investičního záměru projektu 
11/2006-12/2007 

Rozhodnutí o podání ţádosti o 

dotaci 
01/2008 

Vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení 
03-09/2007 

Územní rozhodnutí 09-12/2007 

Zpracovávání dokumentace k 

získání grantu z ROP 
12/2007-03/2008 

Odevzdání ţádosti o dotaci 03/2008 

Vypracování projektové 

dokumentace pro stavební 

řízení 

09-12/2007 

Stavební povolení 09-12/2007, 01-02/2008 

Výběrové řízení na dodavatele 

projektu 
04-06/2008 

Podpis dodavatelské smlouvy 08/2008 

Investiční 
I. etapa 09-12/2008 

II. etapa 01-05/2009 

Provozní Údrţba všech prostorů 06/2009-x 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008; vlastní úprava  

Celková doba trvání projektu byla tedy 31 měsíců, kdy v listopadu 2006 byl odborem 

investic města Blanska vypracován a schválen investiční záměr projektu a květnu 2009 

bylo parkoviště jiţ uvedeno do uţívání. Doba realizace projektu trvala od zahájení 

výstavby v září 2009 do dokončení stavby v květnu 2009 necelých devět měsíců v tzv. 

zimním cyklu. Finančně byl projekt dokončen ke dni, kdy byly všechny platby spojené 

s realizací projektu převedeny na účet ţadatele, tedy v červenci roku 2010.  

4.2.4 Cílové skupiny projektu 

Projekt je zacílen na skupiny obyvatel města, kteří ţijí v docházkové vzdálenosti od místa 

realizace, tedy 300 m od parkoviště na ulici Dvorská. Pouze v tomto úzkém okruhu ţije 

2 775 obyvatel
100

 a odhaduje se, ţe přímými příjemci bude zhruba 2 173 osob. V průběhu 

roku 2011 se navíc ještě očekává jejich navýšení o dalších cca 120 obyvatel v důsledku 

nové výstavby na sídlišti Sever. Nejvíce má projekt napomoci cílové skupině majitelů 

osobních automobilů tím, ţe řeší problém s nedostatkem parkovacích a odstavných míst na 

sídlišti. 
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Tím, ţe parkoviště je v těsné blízkosti hřbitova slouţí také zejména návštěvníkům hřbitova 

při nárazových návštěvách smutečních obřadů, kteří do města přijíţdějí i z větší 

vzdálenosti. Proto další cílovou skupinou projektu jsou i návštěvníci města Blanska, ale i 

město Blansko samotné. Identifikované potřeby města Blanska jsou následující
101

: 

 Jednoznačně vymezit jednotlivé funkční plochy veřejného prostranství, 

 zatraktivnit lokalitu pro místní obyvatele a vzhled veřejných ploch po estetické stránce, 

 řešit nepřehlednou dopravní situaci v důsledku neuspořádaného parkování, 

 bezbariérová úprava prostranství, 

 zvýšení atraktivity ve vztahu k návštěvníkům a turistům, 

 posílení vyuţitelnosti veřejného prostranství ve vazbě na chybějící prvky v navazujícím 

a blízkém okolí, zvláště pak eliminace kritického nedostatku parkovacích míst. 

Jak bylo zmíněno výše, parkoviště neslouţí pouze pro motoristy. Mezi cílové skupiny 

projektu se řadí také obyvatelé, kteří například cestují veřejnou městskou dopravou a 

parkoviště tak mohou vyuţít ke zpříjemnění čekání na zastávce, zejména pakliţe se jedná o 

rodiny s dětmi.  

4.3 Analýza konkurence, poptávky a marketingový mix 

V rámci zájmového území na sídlišti Sever se nenachází obdobné konkurenční zařízení, 

přičemţ ani alternativní řešení projektu není moţné vzhledem k husté zástavbě v této 

lokalitě. Projekt je nekomerčního charakteru a výstup, který poskytuje je určen zejména 

místním obyvatelům. V okolí parkoviště se také nenachází ţádný jiný prostor ke stejnému 

účelu, který by byl vyuţíván ke komerci a projekt tak nikterak neohroţuje trh.  

Projekt je poptáván jak ze strany obyvatel, tak ze strany města. Blansko předpokládá, ţe 

díky realizaci parkoviště uspokojí potřebu řešit neudrţitelnou dopravní a prostorovou 

situaci na sídlišti Sever. Dále také zvýší kvalitu ţivota ve městě a podpoří tak potenciál 

Blanska stát se residenční lokalitou města Brna. Poptávka obyvatel je zaměřena zejména 

na dopravní bezpečnost a zvýšení kvality bydlení ve městě.
102

  

Předpokládá se, ţe v průběhu dne na parkovišti zaparkuje zhruba 170 aut, ze kterých 

vystoupí 110 nebo aţ 349 osob. V noci se pak odhaduje obsazenost parkoviště minimálním 

počtem 50 aut. Počet průchozích obyvatel se odhaduje přibliţně na 218 za den, coţ je 

bráno jako minimum 10 % obyvatel, kteří bydlí od parkoviště v docházkové vzdálenosti 
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300 m. Nicméně v návaznosti na novou výstavbu na sídlišti Sever v roce 2011 o kapacitě 

cca 120 obyvatel se od jejich nastěhování v průběhu roku očekává navýšení denního počtu 

průchozích na 230 obyvatel. Dále se odhaduje, ţe jejich počet s kaţdým rokem bude 

narůstat, kdy pro rok 2011 se předpokládá 920 uţivatelů parkoviště za den a v dalších 

letech kaţdoroční nárůst v průměru o 5 lidí denně.
103

  

Marketingový mix 

Marketingový mix slouţí k zachycení cílů pomocí čtyř základních marketingových 

nástrojů, které popisují strategickou pozici produktu na trhu. Marketingový mix je 

definován produktem, cenou, místem a propagací a přehledně je znázorněn v tabulce 4.4. 

Produktem projektu je revitalizace a zatravnění veřejných prostor na sídlišti Sever do 

podoby nekomerčního přehledného parkování a odpočinkové zóny. Cena za vyuţívání 

výstupu projektu pro obyvatele je nulová, protoţe rekonstrukce veřejných prostor se řadí 

mezi veřejně prospěšné projekty a ţadatel se proto rozhodnul nečinit ţádnou cenovou 

strategii. Místo produktu je shodné s realizací projektu. Informovanost o projektu byla 

v průběhu jeho realizace zajištěna zejména cestou tiskových zpráv v místním Zpravodaji 

města Blanska a na internetových stránkách MÚ Blansko. Dále propagaci zajišťoval místní 

rozhlas, televize a billboard o velikosti 2x2 m. Ve fázi provozu parkoviště se bude moţné o 

produktu dozvědět z instalované pamětní desky o realizaci projektu ze SF EU o velikosti 

600x800mm.
104

 

Tabulka 4.4: Marketingový mix 

Produkt Cena Propagace Místo 

Nekomerční přehledné 

parkování 
Zdarma 

Místní tisk, místní 

rozhlas a TV 

Shodné s místem 

realizace projektu 

Odpočinková zóna Zdarma 
Místní tisk, místní 

rozhlas a TV 

Shodné s místem 

realizace 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008; vlastní úprava 

4.4 Management projektu 

Na všech fázích projektu se podílí projektový tým, neboli management projektu, který je 

sestaven a veden pro realizaci projektového záměru a koordinaci úsilí skupiny lidí pro 

dosaţení cílů projektu. Management projektu stojí v čele projektu a v rámci organizačního 
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zabezpečení projektu je tvořen odbornými pracovníky, kteří se podílejí na plánování 

postupu projekčního řízení. Management projektu dále obecně spočívá v kontrole a řízení 

postupu řešení projektu.
105

 

Na managementu projektu Parkového parkoviště Dvorská jsou zainteresovány dva 

subjekty. Město Blansko jako vlastník projektem dotčených pozemků, investor a 

provozovatel je v postavení manaţera projektu, který koordinuje celou realizaci projektu 

ve všech jeho fázích.  Druhým subjektem je firma DIRS, s.r.o. jako dodavatel.  

Na personálním obsazení hlavních organizačních sloţek systému řízení předinvestiční fáze 

projektu se podíleli
106

: 

 Vedoucí projektu – Ing. Marek Štefan, 

 ekonomický manaţer projektu – Ing. Luděk Odehnal, 

 účetní – Ing. Dana Stříţová, 

 technický manaţer projektu – Ing. Sylva Šotová, 

 technická asistence – Leona Hušková, 

 poradenská společnost – RAVEN Consulting, a. s. – Mgr. Miroslav Kadlec, 

 projektanti – Miroslav Patočka, Eva Wagnerová, Ing. Miloslav Muller. 

Organizační schéma předinvestiční fáze projektu je uvedeno v příloze 19. 

Personální obsazení hlavních organizačních sloţek systému investiční fáze projektu bylo 

následující
107

: 

 Vedoucí projektu – Ing. Marek Štefan, 

 ekonomický manaţer projektu – Ing. Luděk Odehnal, 

 účetní – Ing. Dana Stříţová, 

 technický manaţer projektu – Ing. Sylva Šotová, 

 technická asistence – Leona Hušková 

Organizační schéma investiční fáze projektu je uvedeno v příloze 20. 

V provozní fázi projektu tvoří management jen dvě organizační sloţky, a to vlastník a 

správce veřejných ploch, přičemţ v obou případech se jedná o město Blansko, kdy správu 

prostor zajišťuje prostřednictvím odboru komunální údrţby. Vlastník má v rámci této fáze 
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na starosti správu veřejných prostorů a zajištění jejich údrţby. Zároveň se také stará o 

propagaci výstupu projektu a jeho bezproblémový provoz. 

4.5 Financování projektu 

Celkové náklady projektu dosáhly výše cca 6 mil. Kč. Většina nákladů (98,7 %) byla 

investičních a tvořila celkem 5,9 mil. Kč. Tato částka byla vyuţita na projektovou 

dokumentaci, stavební práce a inţenýrskou činnost. Do neinvestičních nákladů projektu 

spadají pouze výdaje na publicitu v celkové hodnotě 75 tis. Kč. Jednotlivé výše 

investičních i neinvestičních nákladů jsou uvedeny v tabulce 4.5. Očekávané příjmy 

z projektu jsou nulové. 

Tabulka 4.5: Struktura nákladů projektu Parkového parkoviště Dvorská 

Název projektu Parkové parkoviště Dvorská 

Celkové náklady projektu 6 016 320 Kč 

Investiční náklady 5 941 320 Kč 

projektová dokumentace 72 265 Kč 

stavební práce 5 834 055 Kč 

inţenýrská činnost 35 000 Kč 

Neinvestiční náklady 75 000 Kč 

publicita 75 000 Kč 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008; vlastní úprava 

Při financování projektu Parkového parkoviště Dvorská byla vyuţita dotace na způsobilé 

výdaje projektu z prostředků ROP JV. Způsobilé výdaje činily přibliţně 5,9 mil. Kč. Míra 

podpory spolufinancování programu dosáhla 70 % a nárok na podporu z ROP JV byl tak 

stanoven na 4,1 mil. Kč. Podíl příspěvku z ERDF na celkových způsobilých výdajích je 

64,32 %. Zbylým zdrojem financování jsou finanční prostředky Regionální rady regionu 

soudrţnosti Jihovýchod, které dosáhly výše 5,68 % způsobilých výdajů a činily tak 

v absolutních hodnotách přibliţně 337,6 tis. Kč. Město Blansko se podílelo na 

spolufinancování projektu v rámci způsobilých výdajů z 30 % a celkové částky výdajů 

nezpůsobilých. Obec tak ze svého rozpočtu na projekt poskytla částku 1 855 482 Kč.
108

  

MÚ Blansko podal ţádost o platbu na ROP JV 27. 10. 2009 a 1. 7. 2010 obdrţel platbu ex-

post a tím bylo financování z programu ukončeno. Konečný rozpočet projektu tedy dosáhl 
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hodnoty přibliţně 6 mil. Kč a proplacené certifikované výdaje z ROP JV výše 4,16 mil. 

Kč. 

Přesné hodnoty výdajů, finančních prostředků a procentuální podíly spolufinancování jsou 

uvedeny v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6: Struktura financování projektu Parkového parkoviště Dvorská 

Registrační číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00634 

Název příjemce Město Blansko 

Celkové náklady projektu 6 016 320 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje 72 265 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 5 944 055 Kč 100 % 

Příspěvek EU (ERDF) 3 823 216 Kč 64,32 % 

Národní veřejné prostředky celkem 2 120 839 Kč 

Finanční prostředky z rozpočtu RR 337 622 Kč 5,68 % 

Finanční prostředky z rozpočtu obce 1 783 217 Kč 30 % 

Certifikované výdaje 4 160 838 Kč 70 % 

Zdroj: Regionální Informační Servis, 2011; ÚRRRS JV, 2009; vlastní úprava 

4.6 Rizika projektu 

Projekt je v průběhu celého ţivotního cyklu ohroţen moţným výskytem rizik, která by 

narušila jeho plánovaný průběh. Významné riziko bylo například identifikováno v oblasti 

navýšení cen vstupů a neobdrţení dotace. Dále v rámci analýzy rizik byly označeny za 

výjimečně moţné rizika jako například nedostatky v projektové dokumentaci, nedostatečná 

koordinace stavebních prací, výběr nekvalitního dodavatele, nedodrţení termínu výstavby 

nebo nedodrţení podmínek ROP JV. Nicméně Město Blansko na základě kvalitního řízení 

rizik předcházelo nebo eliminovalo závaţná rizika, a tak projekt a výstavba parkoviště 

nebyla nijak ohroţena. Stejně tak město jako ţadatel projektu obdrţelo dotaci a splnilo 

podmínky stanovené v ROP JV.
109

 

4.7 Udrţitelnost projektu 

K datu 1. 10. 2010 podalo Město Blansko na ROP JV první závěrečnou monitorovací 

zprávu (MZ) o udrţitelnosti projektu. V MZ je sledováno zajištění udrţitelnosti projektu 

v období od 1. 11. 2009 do 30. 9. 2010. Monitorovací zprávy budou předkládány i nadále 
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kaţdoročně začátkem října aţ do roku 2014, protoţe u investičních projektů je udrţitelnost 

monitorována po dobu pěti let od ukončení projektu. Cílem závěrečné MZ je zejména 

podat informace o výsledcích a splněných aktivitách projektu a zhodnotit jeho celkovou 

úspěšnost. Zároveň se udrţitelností projektu předpokládá udrţení a zachování aktivit 

projektu a jeho dopadů i po jeho ukončení.
110

 

V provozní fázi je financování projektu zajištěno městem Blanskem, kdy údrţbu 

parkoviště zajišťuje odbor komunální údrţby města Blansko, prostřednictvím Technických 

sluţeb Blansko, s.r.o. Provozní výdaje na roční údrţbu parkoviště činily v roce 2010 

253 003 Kč. Z toho největší částka cca 93 tis. Kč byla vynaloţena v rámci zimní údrţby a 

77,5 tis. Kč v rámci letní údrţby. Do roku 2016 se odhaduje navýšení ročních provozních 

výdajů na 256 503 Kč a poté na kaţdý následující rok náklady ve výši aţ 258 503 Kč. 

Nárůst výdajů je způsoben zejména růstem potřeby revize a opravy parkového 

mobiliáře.
111

 

Dopad projektu v rámci kvantifikovatelných environmentálních kritérií je takový, ţe v 

rámci realizace projektu došlo k vytvoření 1600 m
2
 parkového trávníku a vysazení 32 kusů 

vzrostlých stromů a 4 kusů keřů. Úpravou a výsadbou veřejné zeleně došlo k výraznému 

posílení stromoví v lokalitě a zvýšila se absorpční schopnost prostředí. V oblasti 

pozitivního vlivu na ŢP dosáhl projekt poţadovaného stavu v projektové ţádosti. Aktuální 

stav projektu je tedy hodnocen tak, ţe na stavbu byly pouţity materiály a komponenty z 

přírodních materiálů, či materiálů k přírodě šetrných a recyklovatelných. Proto díky 

zvýšenému vsaku vod nebude nutné její odvádění do kanalizace.
 112

 

4.8 Zhodnocení projektu 

Smyslem projektu bylo vytvoření neziskového parkoviště s velkým podílem městské 

zeleně na utišení problémové situace s dopravou v klidu v rámci regenerace sídliště Sever. 

V lednu a únoru 2011 byl proveden audit projektu Úřadem Regionální rady regionu 

soudrţnosti Jihovýchod a nebyly zjištěny ţádné pochybnosti. Jelikoţ náklady projektu 

nepřesáhly více neţ 10 mil. Kč, nemuselo město Blansko provádět zpětné hodnocení 

projektu. Na konci září roku 2010 předkládal Městský úřad Blansko Monitorovací zprávu 

o udrţitelnosti projektu za období 1. 11. 2009-30. 9. 2010, kdy dosaţené hodnoty 

sledovaných indikátorů jsou uvedeny níţe v tabulce 4.7. 
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Tabulka 4.7: Indikátory hlášení ke dni 15. 5. 2009 

Název indikátoru 

Výchozí 

hodnota 

(ha) 

Dosaţená 

hodnota 

(ha) 

Cílová 

hodnota 

(ha) 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území - ve městech 
0,00 0,35 0,19 

Plocha nově zaloţené nebo 

rekonstruované veřejné zeleně 
0,00 0,16 0,16 

Zdroj: Odbor investic a územního rozvoje, 2010; vlastní úprava 

Součástí dalšího pokračování plánu regenerace lokality sídliště byla na ţádost města 

Blanska v průběhu září 2010 vypracována anketa, která se zabývá spokojeností obyvatel se 

sluţbami a bydlením na sídlišti. Z  výsledků ankety vyplývá, ţe za největší problém na 

sídlišti je povaţována zejména nedostatečná moţnost parkování. Ankety se zúčastnilo 152 

respondentů, z nichţ 64 % tvořilo obyvatelstvo v produktivním věku od 19 do 64 let. 

Z těchto osob 69 % vlastní auto a rovných 28 % respondentů uvádí, ţe má pravidelné 

problémy s parkováním, 27 % pak jenom občasné problémy. Řešit nedostatky s parkovací 

kapacitou na sídlišti koupí garáţe nebo hrazením si vyhrazeného parkování není ochotno 

celých 62 % respondentů. A nakonec zeleň v sídlišti za dostatečnou povaţuje pouze 43 % 

respondentů. Obdobně poté vyznívají i odpovědi dotazovaných na otázku, jakou úpravu by 

na sídlišti upřednostňovali. Na prvním místě se jedná o doplnění městského mobiliáře a 

řešení nedostatku parkovacích míst, dále rozšíření ploch veřejné zeleně, vybudování 

parkových a odpočinkových ploch, vybudování dětských hřišť a rekonstrukce a doplnění 

chodníků.
113

  

Následující kapitola 4.8.1 proto přináší praktické a aktuální zhodnocení projektu na 

základě výzkumu veřejného mínění provedeného vlastním dotazníkovým šetřením. 

4.8.1 Hodnocení projektu z pohledu veřejného mínění   

Dotazník zpracovává 14 jednoduchých otázek a vychází z předpokladu, ţe nejlepší 

představu o úspěšnosti nějakého investičního projektu získáme jeho praktickým uţíváním. 

Proto by hodnocení obyvatel, kteří parkoviště bezprostředně vyuţívají a znají, mělo 

dostatečně vypovídat o kvalitě provedení celého projektu.  

Dotazník je zveřejněn online na stránkách oursurvey.biz
114

 od konce března 2011 a k 11. 4. 

2011 se ho zúčastnilo 171 respondentů, přičemţ více jak 94 % odpovídajících je přímo 

                                                 
113

 www.blansko.cz, 2010. 
114

 Dotazník bude funkční ještě minimálně celý rok pro sledování hodnocení v delším časovém úseku a je 

dostupný na  <http://login.oursurvey.biz/1195>.  
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z Blanska a jeho okolí. Pouze 10 respondentů uvedlo, ţe bydlí ve větší vzdálenosti, 

nicméně parkoviště znají zejména díky blízkým osobním nebo příbuzenským vztahům na 

sídlišti Sever. Přibliţně 32 % zúčastněných obyvatel bydlí přímo na sídlišti Sever, tedy ve 

spádové lokalitě projektu. Nejvíce jich přitom sídlišti obývá jiţ déle neţ 20 let a jsou tedy 

se situací celé místní občasné vybavenosti a dopravní situací dobře obeznámeni. Bliţší 

rozbor délky bydliště na Severu je zobrazen v grafu 4.1. 

Graf 4.1: Jak dlouho bydlíte na sídlišti Sever? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011  

Z dotazníku dále vyplývá, ţe téměř 90 % respondentů vlastní v domácnosti jedno nebo i 

více osobních automobilů. Zároveň jich ale pouze 32 % vyuţívá k parkování garáţ a 

zbylých 65 % parkuje na parkovištích. Tím se dostáváme k námi sledovanému projektu 

Parkového parkoviště Dvorská. Je zaráţející, ţe s takovým mnoţstvím aut a potřebě 

parkovacích míst celých 74 % dotazovaných odpovědělo, ţe na novém parkovišti 

průměrně během týdne neparkují ani jednou. Pokud se ale přímo podíváme na reakce 

obyvatel sídliště Sever, tak se jedná o mnohem menší podíl a 39 % z nich parkoviště 

vyuţívá minimálně jednou ale i vícekrát neţ sedmkrát za týden. Přesné údaje jsou uvedeny 

v grafu 4.2. Při bliţším zkoumání, proč ani obyvatelé sídliště, kde je tolik zapotřebí 

parkovišť, nejsou ochotni na novém parkovišti na ulici Dvorská parkovat, se nejčastěji 

v reakcích objevuje vzdálenost z parkoviště dotyčného k jeho domu. Z průzkumu vyplývá, 

ţe i vzdálenost 3 minuty je pro dnešní obyvatele překáţkou, a proto dále volí parkování i 

na místech, která k tomu nejsou určena a hrozí jim tak pokuta. Tím se objevuje první 

nedostatek projektu a to jeho umístění v podstatě na periferii sídliště pro část místních 

občanů zdá se v nepřijatelné vzdálenosti od obytných domů.  
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Graf 4.2: Kolikrát za týden vyuţijete nové Parkové parkoviště Dvorská? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011  

Většině respondentů (77 %) se parkoviště líbí, pouze 11 % obyvatel ne a 12 % 

s výhradami. Mezi nedostatky parkoviště jsou nejčastěji uţivateli zmiňovány kamenné 

ostrůvky uprostřed a nebezpečný horní výjezd z parkoviště se špatným výhledem, který 

ústí do zatáčky pod příliš strmým sklonem vozovky. Na třetím místě mezi 

nejfrekventovanějšími výtkami parkovišti bylo také jeho uţívání v zimně nebo 

nedostatečná kapacita. Na bezpečnost parkoviště účastníci dotazníku odpovídali v další 

otázce a ze 78 % se shodli, ţe parkoviště je bezpečné. Názor 22 % menšiny, ţe parkoviště 

bezpečné není, vycházel zejména z jiţ zmiňovaného horního prudkého výjezdu v zatáčce a 

ještě k tomu přes chodník a se špatným výhledem do vozovky. Zároveň několik 

pravidelných uţivatelů zmínilo, ţe v zimních měsících je horní třetina parkoviště téměř 

nepouţitelná i se zimními pneumatikami, kdy při sklonu parkoviště s případnou sněhovou 

pokrývkou nebo námrazou nejde z místa ani bezpečně vycouvat, natoţ vyjet horním 

koncem z parkoviště.  

Na základě dalších otázek tedy vyplývají také další nedostatky projektu. V prvé řadě 

projektanti neuvaţovali obtíţnou situaci při horním výjezdu, kde je jednoznačně potřeba 

zrcadlo pro lepší náhled do zatáčky a v zimních měsících nepraktičnost přílišného sklonu 

vozovky a jejího materiálu. Navíc se zdá, ţe v projektu slibovaný kamerový dohled nad 

parkovištěm je momentálně s jednou parabolickou kamerou na protější budově nedodrţen 

a pro zabezpečení nepřetrţitého dozoru by bylo potřeba kamer více, nejlépe na samotném 

parkovišti. A ačkoliv mezi cíle projektu patří stabilizace pěších tahů, nikdo asi neuvaţoval 

nutnost přechodu pro chodce. V rámci celého parkoviště se nacházejí tři výjezdy ale pouze 

61% 
9% 

6% 

7% 

4% 
4% 

2% 

7% 

Ani jednou 1x 2x 3x 4x 5x 7x Více krát
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jen jeden přechod přes stěţejní komunikaci na ul. Dvorská, která k parkovišti 

bezprostředně přiléhá, a to navíc v jeho nejspodnější části u zastávky MHD. Není tedy 

otázkou, proč obyvatelé přilehlých obytných domů na parkovišti neparkují, ale jak se ze 

zaparkovaných vozů mají bezproblémově, bezpečně a co nejrychleji dostat přes 

frekventovanou silnici do obytných částí sídliště. 

Poté, co byli respondenti obeznámeni s finanční stránkou projektu, 86 % z nich uvedlo, ţe 

jsou rádi, ţe město do parkoviště investovalo. Stejně tak 85 % dotazovaných povaţuje 

parkoviště za kvalitně provedené. Ovšem při otázce zda se obyvatelé domnívají, ţe je 

kapacitně parkoviště dostačují, převyšoval z 59 % názor, ţe není.  

V projektu parkoviště jsou dále zahrnuty i prvky pro volnočasové aktivity. Z průzkumu 

vyšlo najevo, ţe k jiným aktivitám obyvatelé parkoviště téměř nevyuţívají. Nejčastěji 

maminky s dětmi vyuţívají dětský prvek a pouze ti, kteří si i dříve tudy zkracovali cestu, 

parkovištěm i nadále procházejí a vyuţívají tak lepší cesty, neţ která prostranstvím vedla 

dříve. Odpočinkové zákoutí v horní části parkoviště s lavičkou je zpravidla vyuţíváno 

zejména k setkávání mladistvých a jen jeden respondent odpověděl, ţe čas od času kolem 

parkoviště prochází a dívá se na informační tabuli. Procentuální podíl odpovědí je uveden 

v grafu 4.3. 

Graf 4.3: Pouţíváte parkoviště Dvorská i k jiným aktivitám? (Například pěší trasy, 

odpočinkové zákoutí, prvky pro děti, informační tabule atd.) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Na závěr dotazníku respondenti odpovídali na otázku, zda je ještě na sídlišti Sever potřeba 

vybudovat další parkoviště. Ze 77 % se zúčastnění domnívali, ţe ano. Přičemţ obyvatelé 

sídliště odpověděli kladně z celých 85 %. V názoru kolik tedy parkovacích míst na sídlišti 

ještě je potřeba, byla veliká diverzifikace. Nejčastější odpovědi a návrhy jsou 

zaznamenány v tabulce 4.8. 
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Tabulka 4.8: Kolik si myslíte, ţe by mělo být dalších nových parkovacích míst na 

sídlišti Sever? 

Počet dalších parkovacích míst Počet odpovědí Procentuální podíl 

Méně neţ 100 41 35 % 

100 31 27 % 

50 22 19 % 

200 7 6 % 

Více neţ 100 7 6 % 

300 4 3 % 

nevím 4 3 % 

celkem 116 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011 

Hodnocení Parkového parkoviště Dvorská na základě veřejného mínění by se tedy dalo 

shrnout tak, ţe navzdory několika stěţejním i nebezpečným nedostatkům, jsou obyvatelé 

s jeho realizací spokojeni. Nicméně trvá potřeba dalších nových parkovacích prostor v tak 

hustě osídleném sídlišti, které je navíc ještě rozšiřováno o další bytové jednotky. Tuto 

nedostatečnost si po realizaci projektu uvědomuje také Městský úřad Blansko, který v 

projektové přípravě chystá jiţ další nové parkovací plochy, a to pod bývalou školkou a 

mezi „výškáči― nad restaurací Sýpka.  
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5 Závěr 

Regionální politika EU se v aktuálním programovacím období 2007-2013 zaměřuje 

zejména na posilování hospodářské a sociální soudrţnosti a rovnoměrný rozvoj všech 

regionů. Hlavní úlohu v naplňování jejich cílů přebírají tři dominantní fondy, a to 

Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Fond soudrţnosti. Celkové 

výdaje na regionální politiku EU pro aktuální období činí 35 % rozpočtu EU, tedy aţ 347 

miliard EUR. Také po roce 2013 by měla regionální politika EU zajišťovat zejména 

inteligentní a udrţitelný růst regionů a přispívat k zmenšování regionálních rozdílů. 

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) je jedním z operačních programů, 

pomocí něhoţ můţe ČR v období 2007-2013 vyuţívat finanční prostředky strukturálních 

fondů EU. ROP JV disponuje finanční alokací přibliţně 704,45 milionů EUR a je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ROP JV se zabývá zejména 

zkvalitněním dopravní dostupnosti a podmínek pro ţivot obyvatel ve městech i na 

venkově. V porovnání s ostatními ROP k březnu 2011 se ROP Jihovýchod pohybuje na 

prvním místě, jak z pohledu stavu proplacených prostředků příjemcům, tak v rámci objemu 

certifikovaných finančních prostředků. Více jak 70 % finančních prostředků programu pro 

období 2007-2013 je alokováno v podepsaných smlouvách o dotaci.  

Cílem bakalářské práce bylo přiblíţit vyuţívání strukturální pomoci fondů EU v regionu 

soudrţnosti Jihovýchod na příkladu konkrétního projektu. Byl vybrán projekt 

„Parkového parkoviště Dvorská―, jenţ byl financován z 3. prioritní osy Udrţitelný 

rozvoj měst a venkovských sídel, která v rámci ROP JV dosahuje druhé objemově největší 

finanční alokace, celkem 28,6 % prostředků ROP. Projekt byl realizován vyhlášenou 

výzvou z oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek ze dne 1. srpna 2008. Smyslem 

projektu bylo v prvé řadě vyřešit na jednom z největších Blanenských sídlišť neutišenou 

situaci s parkováním a problém s nedostatkem veřejné estetické zeleně, který je způsoben 

zejména hustou panelákovou zástavbou.  

Ţadatelem dotace byla právnická osoba města Blansko. Výstavbu parkoviště na základě 

výběrového řízení zhotovila firma DIRS, s.r.o. Celková doba trvání projektu byla 31 

měsíců, kdy v listopadu 2006 byl Odborem investičního a územního rozvoje města 

Blanska vypracován a schválen investiční záměr projektu a v květnu 2009 bylo parkoviště 

jiţ uvedeno do uţívání. Finančně byl projekt dokončen ke dni, kdy byly všechny platby 

spojené s realizací projektu převedeny na účet ţadatele, tedy v červenci roku 2010.  
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Celkové náklady projektu byly 6 mil. Kč a při jeho financování byla vyuţita dotace na 

způsobilé výdaje z prostředků ROP JV. Způsobilé výdaje činily přibliţně 5,9 mil. Kč. Míra 

podpory spolufinancování programu dosáhla 70 % a nárok na podporu z ROP JV byl tak 

stanoven na 4,1 mil. Kč. Podíl příspěvku z ERDF na celkových způsobilých výdajích 

dosáhl výše 64,32 %. Zbylým zdrojem financování byly finanční prostředky Regionální 

rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, které dosáhly výše 5,68 % způsobilých výdajů a 

činily tak v absolutních hodnotách přibliţně 337,6 tis. Kč. Město Blansko se podílelo na 

spolufinancování projektu v rámci způsobilých výdajů z 30 % a celkové částky výdajů 

nezpůsobilých a poskytlo tak ze svého rozpočtu na projekt 1 855 482 Kč. Nelze tedy 

pochybovat o tom, ţe město Blansko plně vyuţilo moţnosti spolufinancování projektu ze 

strukturálních fondů EU.  

Výstup projektu, tedy samotné parkoviště na ulici Dvorská, je zacílen zejména na 

obyvatele města, kteří ţijí v docházkové vzdálenosti od místa realizace. Pouze v tomto 

úzkém okruhu do vzdálenosti 300 m ţije asi 2 775 obyvatel. Mezi hlavní dopady projektu 

patří aţ 5 minutová úspora času při parkování, zvýšení počtu parkovacích míst a sníţení 

tak výskytu tzv. „parkování nadivoko―. Stav veřejné zeleně se pro průchozí zlepšil oproti 

výchozímu stavu zhruba o 10 %, ale komplexně největší míra zlepšení je ve výši 30 % pro 

všechny uţivatele veřejného prostranství vytvořeného v rámci projektu. 

Součástí bakalářské práce bylo zhodnocení vyuţitelnosti parkoviště a veřejného mínění o 

investiční činnosti města Blanska, které vychází z předpokladu, ţe nejlepší představu o 

úspěšnosti nějakého investičního projektu získáme jeho praktickým uţíváním. Proto by 

hodnocení obyvatel, kteří parkoviště bezprostředně vyuţívají a znají, mělo dostatečně 

vypovídat o kvalitě provedení celého projektu. Hodnocení projektu je zaloţeno na 

výsledcích vlastního dotazníkového šetření. Z dotazování místních obyvatel vyplynulo, ţe 

parkoviště skýtá řadu nedostatků. Jednak je to nebezpečná situace v horním výjezdu, kde 

je nedostatečná viditelnost do zatáčky, dále například přílišný sklon vozovky nebo absence 

přechodů pro chodce. Ale i navzdory řadě negativních hodnocení a připomínek jsou 

obyvatelé města s realizací projektu spokojeni a s povděkem investici města do realizace 

projektu kvitují. Nicméně i po realizaci Parkového parkoviště Dvorská si je Městský úřad 

Blansko nadále vědom nedostatečných parkovacích ploch na sídlišti Sever, a proto jiţ 

připravuje další projektové záměry na výstavbu nových parkovacích ploch v okolí 

sídliště Sever.   
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Graf 4.3: Pouţíváte parkoviště Dvorská i k jiným aktivitám? (Například pěší trasy, 

odpočinkové zákoutí, prvky pro děti, informační tabule atd.) 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Srovnání cílů a nástrojů regionální politiky EU 

2000-2006 2007-2013 

Cíle 
Finanční 

nástroje 
Cíle 

Finanční 

Nástroje 

CF CF 

Konvergence 

ERDF 

Cíl 1 

ERDF 

ESF 

EAGGF 

FIFG 

ESF 

Cíl 2 
ERDF 

ESF 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost, 

regionální úroveň, 

národní úroveň 

CF 

Cíl 3 ESF 
ERDF 

ESF 

Interreg ERDF 

Evropská územní 

spolupráce 
ERDF 

URBAN ERDF 

EQUAL ESF 

LEADER+ 

EAGGF 

(orientační 

sekce) 

Rozvoj venkova a 

restrukturalizace odvětví 

rybolovu, vyjma cíle 1 

EAGGF 

(záruční sekce) 

FIFG 

Problematika rozvoje venkova a 

rybolovu jiţ nebude součástí politiky 

soudrţnosti, bude zařazena pod 

společné zemědělské politiky. 

9 cílů 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje 

Zdroj: Stejskal, Kovárník, 2009, s. 47 

  



 

 

 

Příloha 2: Operační programy České republiky v období 2007-2013 

Cíle Regionální 

politiky EU 
Typ OP 

Celkově přidělená 

částka 
Název OP 

Konvergence 

Tématické OP 

25,8 

mld. € 

21,23 

mld. € 

 OP Doprava 

 OP Ţivotní prostředí 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 Integrovaný operační program 

 OP Technická pomoc 

Regionální OP 
4,66 

mld. € 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

 0,42 mld. € 
 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita 

Evropská územní 

spolupráce 

 

0,39 mld. € 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - 

Slovensko 

 OP Meziregionální spolupráce  

 OP Nadnárodní spolupráce 

Síťové OP 
 ESPON 2013 

 INTERACT II 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz, 2011; vlastní úprava 



 

 

Příloha 3: Regiony soudrţnosti ČR a vymezení NUTS 2 Jihovýchod (CZ 06) 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011. 

Příloha 4: Analýza SWOT ekonomického a sociálního vývoje ve městech a na 

venkově v regionu soudrţnosti Jihovýchod 

Silné stránky Slabé stránky 

 Pozice regionu jako druhého 

nejvýznamnějšího NUTS 2 na tvorbě 

republikového HDP. 

 Ekonomický růst regionu měřeno mírou 

růstu HDP. 

 Dynamický růst průmyslové výroby, růst 

produktivity a trţeb. 

 Silná pozice strojírenství ve struktuře 

průmyslu. Příliv investic do regionu 

prostřednictvím velkých investorů. 

 Rozvoj MSP s inovačním výrobním 

programem. 

 Velký potenciál v oblasti rozvoje inovací a 

inovačního podnikání, existence institucí a 

infrastruktury v regionu podporující 

inovační podnikání. 

 Pozitivní trendy ve vývoji sektorové 

struktury zaměstnanosti. 

 Výskyt atraktivit nadregionálního a 

mezinárodního významu mnoţství hradů a 

zámků a dalších kulturně historických 

památek. 

 Geomorfologické a přírodní podmínky 

vhodné pro rozvoj aktivních forem 

 V porovnání s průměrem EU dosud 

zaostávající region (HDP na obyvatele v 

paritě kupní síly nedosahuje ani 75 % 

průměru EU). 

 Pokles počtu obyvatel regionu Jihovýchod; 

nízká porodnost, úbytek obyvatelstva 

přirozenou měnou; „stárnutí― populace. 

 Recese v některých tradičních 

průmyslových odvětvích (zejm. textilní). 

 Výrazné vnitro regionální disparity v míře 

nezaměstnanosti. 

 Strukturální nezaměstnanost, nesoulad 

kvalifikace uchazečů s potřebami trhu 

práce. 

 Nedostatečně rozvinuté další vzdělávání 

dospělých a celoţivotní vzdělávání. 

 Sezónnost turistické návštěvnosti. 

Nedostatečná kvalita základní a doprovodná 

infrastruktura cestovního ruchu, včetně 

dopravní. 

 Nabídka a kvalita sluţeb v cestovním ruchu 

ne vţdy splňuje poţadavky ze strany 

 cílových skupin. 

 Nedostatečná nabídka specializovaných a 



 

 

cestovního ruchu.  

 Existence regionálních specifik s 

potenciálem pro rozvoj tematických 

produktů cestovního ruchu (vinařské 

oblasti, místní folklór a tradice, zachovalá 

příroda aj.). 

 Mimořádná pozice Brna jako centra 

kongresové turistiky, veletrhů a výstav i 

místa konání kulturních a sportovních akcí 

mezinárodního významu. 

 Brno a Jihlava jako urbanizační centra 

mezinárodního a celorepublikového 

významu. 

 Existence dalších regionálních středisek s 

ekonomickým potenciálem, pracovními 

příleţitostmi a občanskou vybaveností. 

 Dostupnost a počet vzdělávacích zařízení. 

 Dobrá vybavenost regionu sítí 

zdravotnických zařízení. 

 Dobrá dostupnost ICT infrastruktury i 

telekomunikačních sluţeb ve větších 

regionálních centrech. 

 Vysoká míra kulturní i sociální stability 

venkova v regionu. 

 Tradice místního zpracovávání produktů na 

venkově (vinařství, zelinářství, zpracování 

brambor, mléka a masa). 

originálních turistických programů. 

 Existující rezervy v turistické organizační 

struktuře a lidských zdrojích, informacích, 

propagaci a marketingu. 

 Špatný technický stav řady kulturních 

památek, vysoké náklady na jejich údrţbu a 

opravy. 

 Špatná kvalita dopravních komunikací a 

dopravních sluţeb ovlivňující návštěvnost. 

 Nedostatek tras pro bezpečný pohyb 

cyklistů. 

 Sociálně ohroţené skupiny obyvatelstva 

(dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se 

zdravotním a mentálním postiţením, 

bezdomovci, opuštěné matky s dětmi, 

národnostní menšiny, drogově závislí aj.). 

 Relativní nedostatek zařízení pro neformální 

aktivity a trávení volného času ve městech 

vzhledem k vyšší koncentraci a počtu 

obyvatel. 

 Zanedbaný stav fyzického prostředí a 

veřejných prostor v urbanizovaných 

územích. 

 Nedostatek pracovních příleţitostí ve 

venkovských sídlech. 

 Nedostatečná infrastruktura a systém 

podpor za účelem rozvoje podnikatelských 

aktivit ve venkovském prostoru. 

 Nepříznivá věková a vzdělanostní struktura 

obyvatelstva na venkově. 

 Nedostatečné a nekvalitní dopravní napojení 

periferních oblastí na regionální centra. 

 Existence brownfields ve městech i 

venkovských oblastech s negativními vlivy 

na ţivotní prostředí. 

Příleţitosti Hrozby 

 Posilování konkurenceschopnosti regionu 

prostřednictvím silné inovační politiky. 

 Zlepšení konkurenceschopnosti regionu 

prostřednictvím školské reformy a 

intervencí z ESF, jejímţ důsledkem bude 

dostupná kvalifikovaná pracovní síla. 

 Vyuţití unikátního kulturního a přírodního 

bohatství k rozvoji cestovního ruchu. 

 Růstový potenciál zejm. kongresové 

turistiky, poznávací turistiky, cykloturistiky, 

vodní turistiky a turistiky vázané na místí 

tradice (folklór) a produkty (zejm. 

vinařství). 

 Vyuţití SF EU pro rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu a k podpoře propagace 

turistické nabídky. 

 Posílení funkčnosti a úlohy urbanizačních 

 Sníţení konkurenceschopnosti regionu z 

důvodu nevyuţití dobře nastartovaného 

technologického a inovačního potenciálu. 

 Rostoucí nezaměstnanost, zejména 

strukturální a dlouhodobá. 

 Nízká návštěvnost v důsledku 

nekonkurenceschopnosti regionu na 

mezinárodní úrovni a na úrovni ČR. 

 Sniţování návštěvnosti regionu v důsledku 

celosvětového úpadku zájmu turistů o 

 Evropu nebo v důsledku nepředvídatelných 

událostí (ţivelné katastrofy, terorismus aj.). 

 Sniţování podílu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva v důsledku stárnutí populace 

migrace. 

 Oddalování zdravotnické a školské reformy 

bude mít za následek zhoršující se zdravotní 



 

 

center a regionálních středisek jako 

rozvojových pólů regionu. 

 Poptávka obyvatelstva po bydlení na 

venkově, přenos rozvojových impulsů z 

center do jejich zázemí. 

 Zlepšování zdravotního stavu populace a 

pracovní síly v regionu prostřednictvím 

dobře nastavené a zrealizované reformy 

zdravotnictví a sociálního zabezpečení. 

 Dostupná kvalifikovaná pracovní síla a 

vyšší konkurenceschopnost regionu 

dosaţená prostřednictvím školské reformy a 

intervencí z ESF. 

 Vyuţití informačních a komunikačních 

technologií pro posilování 

konkurenceschopnosti odlehlejších, řídce 

zalidněných oblastí regionu. 

 Nové vyuţití brownfields a dalších 

nevyuţívaných objektů. 

stav obyvatelstva a úbytek práceschopné 

sloţky populace. 

 Oddalování reformy sociálního systému 

bude mít za následek prohlubující se deficit 

mezi poptávkou a nabídkou sociálních 

sluţeb. 

 Digital divide – zvyšování sociálních a 

ekonomických rozdílů ve společnosti 

z důvodu územních rozdílů ve vyuţívání 

moderních informačních a komunikačních 

technologií. 

 Nedostatečná koordinace mezi ROP, 

tematickými OP a národními programy 

ochrany ţivotního prostředí můţe mít za 

následek pokračující zhoršování kvality 

ţivotního prostředí ve městech a obcích; 

nízká podpora revitalizace brownfields a 

starých ekologických zátěţí ze strany státu. 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007; vlastní úprava 

 

Příloha 5: Schéma návaznosti globálního cíle, specifických cílů a prioritních os ROP 

JV 

 

Zdroj ÚRRRS JV, 2007, str. 74 



 

 

Příloha 6: Struktura prioritních os Regionálního operačního programu Jihovýchod 

 Zdroj: ÚRRRS JV, 2009; vlastní úprava 

Příloha 7: Dokumenty z kterých vychází ROP JV 

Na evropské úrovni Na národní úrovni Na regionální úrovni 

Strategické obecné zásady 

Společenství, schválené 6. 

října 2006 

Národní strategický 

referenční rámec ČR 2007–

2013, červenec 2007 

Program rozvoje 

Jihomoravského kraje, 

květen 2006 

Čtvrtá zpráva o pokroku v 

oblasti soudrţnosti: K 

novému partnerství pro růst, 

zaměstnanost a soudrţnost 

Národní rozvojový plán ČR 

2007–2013 

Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje, 

duben 2006 

Společně k růstu a 

zaměstnanosti: Nový 

začátek lisabonské strategie 

(sdělení předsedy EK 

zasedání Evropské rady) 

Národní program reforem 

České republiky 

Program rozvoje kraje 

Vysočina 

Pokyny k regionální 

podpoře na období 2007–

2013, březen 2006 

Strategie udrţitelného 

rozvoje České republiky. 

Strategie regionálního 

rozvoje České republiky 

Profil kraje Vysočina, 

červen 2006 

Pracovní dokument pro 

rozvoj měst 

Strategie hospodářského 

růstu České republiky 2005–

2013 

SWOT analýza kraje 

Vysočina, říjen 2004 

 

 

Politika územního rozvoje 

České republiky 

Programová část Programu 

rozvoje kraje Vysočina, 

prosinec 2005 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007, str. 14-15 



 

 

Příloha 8: Konzistence ROP JV se Strategickými obecnými zásadami společenství 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007, str. 75 



 

 

Příloha 9: Konzistence ROP JV s Národním strategickým referenčním rámcem 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007, str. 76 

 

Příloha 10: Konzistence ROP JV s Programem rozvoje Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007, str. 79 

 

 

 



 

 

Příloha 11: Konzistence ROP JV s Programem rozvoje kraje Vysočina 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007, str. 79  

 

 

Příloha 12: Organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti 

Jihovýchod 

 

Zdroj: ÚRRRS JV, 2007; vlastní úprava 

 

Ředitel úřadu 

Finanční odbor 
Odbor řízení 

ROP 

Odbor 
implemetnace 
projektů Brno 

Odbor 
implemetnace 

projektů Jihlava 

Útvar interního 
auditu 

Kancelář ředitele 



 

 

Příloha 13: Mapa Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2011 

 

 

 

Příloha 14: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji 

v letech 2006 aţ 2010 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní úprava 

 



 

 

Příloha 15: Mapa okresu Blansko 

 

Zdroj: Vismo, 2011; vlastní úprava 

 

  



 

 

Příloha 16: Mapa sídliště Sever III a Parkového parkoviště Dvorská 

 

 

Zdroj: Mapy.cz, 2011; vlastní úprava 



 

 

Příloha 17: Stav zájmového území před začátkem realizace projektu 

 

 

Zdroj: MěÚ Blansko, 2009; vlastní úprava 

 

 

 



 

 

Příloha 18: Fotografie Parkového parkoviště Dvorská 

 

Zdroj: www.mapy.cz, 2011; vlastní úprava 

 

Zdroj: MěÚ Blansko, 2009; vlastní úprava 

 



 

 

 

Zdroj: Mrázek, 2009; vlastní úprava 

 

Zdroj: Matoušek, 2009; vlastní úprava 

 



 

 

Příloha 19: Organizační schéma předinvestiční fáze projektu 

 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008 

 

Příloha 20: Organizační schéma investiční fáze projektu 

 

 

 

Zdroj: RAVEN EU Advisory, a.s., 2008 

 

 

 


