
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012                                                                                                                  Jana Jurášková 

 

  



 

VYŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 

 

 

 

 

 

Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Use of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                Jana Jurášková  

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Eva Poledníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2012 

  



 

VŠB-Technická univerzita Ostrava                                                   

Ekonomická fakulta  

Katedra evropské integrace                       

                                         

Zadání bakalářské práce 

 
Student:                                Jana Jurášková 

Studijní program:                 B6202 Hospodářská politika a správa  

Studijní obor:                       6210R004 Eurospráva  

Specializace:                         00 Eurospráva 

Téma:               Využití dotačních prostředků EU v regionu soudržnosti   

                                                   Moravskoslezsko 

              Use of the EU Subsidies in the Cohesion Region Moravia - Silesia 

 

Zásady pro vypracování: 

1. Úvod  

2. Teoretická východiska regionální politiky EU  

3. ROP Moravskoslezsko a sociálně-ekonomická analýza Moravskoslezského kraje 

4. Praktická realizace ROP Moravskoslezsko na příkladu konkrétního projektu  

5. Závěr  

Seznam použité literatury  

Seznam zkratek  

Prohlášení o vyžití výsledků bakalářské práce  

Přílohy  

 

Seznam doporučené odborné literatury:  

MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů 

Evropské unie. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-56-5.  

MOLLE, Willem. European cohesion policy: Regions and Cities. 1. vyd. London: 

Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-43812-4. 

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. 

Regionálníoperační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online] 

Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007.[cit. 2011-11-05]. Dostupné z http://www.rr-

moravskoslezsko.cz/file/2437/  

 

 

 

 

 

  



 

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné 

na webových stránkách fakulty. 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Poledníková  

 

Datum zadání: 25. listopadu 2011 

 

Datum odevzdání: 11. května 2012 

 

 

 

___________________________                                      ___________________________ 

  

  prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.                                             prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová  

             vedoucí katedry                                                                          děkanka fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně. Přílohy 

1 - 6 dané mi k dispozici, jsem samostatně doplnila“. 

 

 

 

 

V Ostravě dne  11. května 2012  

                                               ………………………………. 

 

           Jana Jurášková 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych zde poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Evě Poledníkové za odborné 

rady a také za čas, který mi věnovala při tvorbě mé bakalářské práce. 

 



3 

Obsah 

1                Úvod .................................................................................................................... 5 

2                Teoretická východiska regionální politiky EU ................................................ 7 

   2.1          Charakteristika regionální politiky EU ............................................................... 7 

         2.1.1 Úloha a význam regionální politiky EU .............................................................. 8 

         2.1.2 Principy regionální politiky EU ........................................................................... 9 

   2.2          Historický vývoj regionální politiky EU ............................................................ 10 

   2.3          Legislativní a institucionální rámec regionální politiky EU ............................. 14 

   2.4          Regionální politika EU v programovacím období 2007 – 2013 ........................ 17 

   2.5          Nástroje regionální politiky EU pro období 2007- 2013 .................................. 18 

   2.6          Finanční rámec regionální politiky EU pro období 2007- 2013 ....................... 22 

   2.7          Budoucnost regionální politiky EU po roce 2013 ............................................. 23 

3                ROP Moravskoslezsko a sociálně-ekonomická analýza Moravskoslezského 

                  kraje .................................................................................................................. 28 

   3.1          Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko .............. 28 

         3.1.1 Obecná charakteristika ROP NUTS 2 Moravskoslezsko .................................. 29 

         3.1.2 Implementace ROP Moravskoslezsko ............................................................... 29 

         3.1.3 Strategie ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013 ................................ 30 

         3.1.4 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko ................................................................. 32 

         3.1.5 Finanční zajištění ROP Moravskoslezsko ......................................................... 37 

         3.1.6 Finanční pokrok čerpání prostředků ROP Moravskoslezsko v programovacím   

                  období 2007 – 2013 ........................................................................................... 39 

   3.2          Socioekonomická charakteristika Moravskoslezského kraje ............................. 40 

         3.2.1 Obecná charakteristika ...................................................................................... 40 

         3.2.2 Demografická situace v kraji ............................................................................. 41 

         3.2.3 Ekonomická charakteristika a trh práce ............................................................. 43 

         3.2.4 Cestovní ruch ..................................................................................................... 45 

         3.2.5 Životní prostředí ................................................................................................ 45 

         3.2.6 SWOT analýza Moravskoslezského kraje ......................................................... 46 

   3.3          Socioekonomická analýza města Bohumín ........................................................ 48 

         3.3.1 Obecná charakteristika města Bohumín ............................................................ 48 

         3.3.2 Demografie města .............................................................................................. 48 

         3.3.3 Ekonomická charakteristika a trh práce ............................................................. 49 



4 

         3.3.4 Přírodní podmínky a cestovní ruch .................................................................... 51 

4                Praktická realizace ROP Moravskoslezsko na příkladu konkrétního    

                  projektu ............................................................................................................ 53 

   4.1          Základní specifikace projektu ............................................................................ 53 

         4.1.1 Cíle projektu ...................................................................................................... 54 

         4.1.2 Výchozí stav ...................................................................................................... 54 

         4.1.3 Žadatel, realizátor projektu a management projektu ......................................... 55 

   4.2          Popis projektu .................................................................................................... 57 

         4.2.1 Výstup projektu ................................................................................................. 57 

         4.2.2 Indikátory projektu ............................................................................................ 58 

         4.2.3 Popis aktivit a časový harmonogram projektu .................................................. 58 

         4.2.4 Cílové skupiny projektu..................................................................................... 60 

   4.3          Marketingová analýza – souhrn získaných dat ................................................. 62 

   4.4          Marketingový mix .............................................................................................. 62 

   4.5          Financování projektu ......................................................................................... 64 

   4.6          Rizika projektu ................................................................................................... 65 

   4.7          Udržitelnost projektu ......................................................................................... 66 

   4.8          Zhodnocení projektu .......................................................................................... 66 

         4.8.1 Hodnocení projektu z pohledu veřejného mínění .............................................. 69 

5                Závěr ................................................................................................................. 73 

Seznam literatury .............................................................................................................. 76 

Seznam zkratek 

Seznam tabulek  

Seznam obrázků 

Seznam grafů 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

 



5 

1 Úvod 

Regionální politika Evropské unie se, spolu se svými nástroji řadí mezi nejdůležitější 

politiky Evropské unie. Regionální politika EU přispívá k hospodářskému růstu, posilování 

konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti. Základem regionální politiky EU je princip 

solidarity, ze kterého regionální politika EU vychází. Tento princip v sobě odráží 

zvyšování kvality života obyvatelstva, po celém území Evropské unie a je založen na 

přerozdělování pomoci ze společného rozpočtu EU, je orientován na problémové regiony 

EU a snaží se o zmírnění nerovností mezi těmito regiony, nebo jejich úplné odstranění. 

Regionální politika EU je politikou koordinovanou. Koordinaci a harmonizaci regionální 

politiky provádějí instituce na úrovni Evropské unie, ale za samotnou realizaci jsou 

odpovědné jednotlivé členské státy v unii. Z rozpočtu EU připadá na tuto politiku přibližně 

1/3 celkových unijních výdajů. Počátky regionální politiky EU datujeme od roku 1957 a do 

aktuální podoby se regionální politika utvářela po šest období.  

Regionální politika Evropské unie je v aktuálním programovacím období 2007-2013 

realizována prostřednictvím třech cílů, kterými jsou Cíl Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.  

Na území České republiky jsou tyto cíle uskutečňovány prostřednictvím 26 operačních 

programů, které představují strategické dokumenty, obsahující priority programu, dotované 

aktivity, zdroje financování projektů a také řízení programu. Jedním z těchto programů je 

také Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko. Tento 

program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko je zpracován pro období let 2007-2013 a je 

určen region zařazen pod Cíl Konvergence. Tento cíl je specializován na podporu 

urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých členských států a 

regionů, prostřednictvím zlepšení podmínek růstu a zaměstnanosti skrz investice do 

fyzického a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, a také zlepšení 

schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování 

životního prostředí i výkonné správy. ROP Moravskoslezsko je financován 

prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Cílem bakalářské práce je představit základní aspekty regionální politiky EU a přiblížit 

využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, a to na příkladu vybraného projektu realizovaného v rámci Regionálního  
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operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v programovacím období 

2007-2013.  

Bakalářské práce je rozdělena do tří tematických kapitol. První tematická kapitola je 

orientována na teoretická východiska regionální politiky Evropské unie, na její principy, 

její vznik a vývoj. Dále tato kapitola zevrubně popisuje legislativní, institucionální a 

finanční rámec regionální politiky EU. Závěrem se věnuje budoucnosti regionální politiky 

v nadcházejícím programovacím období let 2014-2020.  

V druhé kapitole se bakalářská práce zabývá obecnou charakteristikou Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, obzvláště strategii ROP MS, 

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

MS v aktuálním programovacím období 2007-2013. V druhé kapitole se blíže věnuje 

charakteristice regionu soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko a sociálně – ekonomické 

analýze Moravskoslezského kraje, se zaměřením na demografii, ekonomickou situaci 

kraje, cestovní ruch a životní prostředí.  Závěrem kapitoly je provedena situační analýza 

okresu Karviná a samotného města Bohumína.  

Poslední tematická kapitola je věnována realizaci ROP MS na příkladu vybraného 

skutečného investičního projektu „Cyklostezka K, S, V Bohumín – část trasy K“. Začátek 

kapitoly je zaměřen na základní specifikaci projektu se zaměřením na samotné cíle 

projektu. Dále je v rámci kapitoly uveden popis projektu, marketingová analýza projektu, 

rizika a hrozby projektu a také management projektu. Podrobně 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 z českých literárních i elektronických publikací, obzvláště pak z 

dokumentu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dalšími podstatnými 

zdroji jsou interní projektové dokumenty poskytnuté Odborem investičního a územního 

rozvoje Městského úřadu Bohumín. V neposlední řadě využívá bakalářská práce metodiky 

dotazování obyvatel za účelem posouzení projektu a veřejného mínění o provedení 

cyklostezky a její praktické použitelnosti. 
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2 Teoretická východiska regionální politiky EU 

Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti či kohézní politika) patří 

mezi jednu z nejdůležitějších politik Evropské unie (EU). Regionální politika EU vyjadřuje 

solidaritu mezi jednotlivými členskými státy EU přerozdělováním pomoc ze společného 

unijního rozpočtu směrem k problémovým regionům a snaží se zmírňovat a odstraňovat 

rozdíly mezi regiony Evropské unie. Regionální politika EU je politikou koordinovanou, 

což znamená, že koordinaci a harmonizaci regionální politiky provádějí instituce na úrovni 

Evropské unie, ale za samotnou realizaci jsou zodpovědné jednotlivé členské státy. 

Z rozpočtu Unie připadá na tuto politiku přibližně 1/3 celkových unijních výdajů. 

Realizace regionální politiky probíhá v pěti fázích, kdy si v  první fázi nadefinujeme 

regionální problémy spolu s jejich původem, poté si stanovíme cíle, kterých chceme 

dosáhnout. V následující fázi je třeba přesně určit strategie, které se musí uplatnit 

k dosažení cíle. Po stanovení cíle je podstatná identifikace nástrojů, které budou použity. 

Závěrečná část realizace regionální politiky je spojená s vyhodnocením použité politiky.
1
  

 

2.1 Charakteristika regionální politiky EU 

Definice regionální politiky 

Regionální politika je obtížně definovatelný pojem, a to zejména z důvodů rozdílnosti 

teoretických pohledů a historických vývojů této politiky. Definic regionální politiky 

existuje celá řada, avšak žádná z nich nebyla přijatá za všeobecně platnou. 

Na nejobecnější úrovni lze regionální politiku chápat jako souhrn cílů a opatření, který má 

vést ke snižování rozdílů v sociálně ekonomické úrovni jednotlivých regionů, přičemž 

konkretizace cílů a nástrojů vychází z konkrétní situace v jednotlivých zemích.
2
 

Regionální politika představuje koncepční i výkonnou činnost státních i regionálních 

institucí zaměřenou na stanovení hlavních směrů a strategických cílů v regionálním rozvoji 

a vytváření metod, postupů a zdrojů pro jejich realizaci.
3
 

                                                 
1
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. 1.vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. 

ISBN 978-80-248-1413-1. 
2
 MATOUŠKOVÁ, Zdena. Regionální a municipální ekonomika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 

2000. s. 109. ISBN 80-245-0052-3. 
3
 NOVOTNÁ, Martina, ref. 1, s. 4 
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Jinými slovy regionální politika představuje všechny veřejné intervence, které vedou ke 

zlepšení geografického rozdělení ekonomických činností, respektive které se pokouší 

napravit určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky pro dosažení vzájemně 

závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických efektů.
4
 

  

2.1.1 Úloha a význam regionální politiky EU 

Stěžejní význam regionální politiky EU spočívá ve snaze vytvořit předpoklady pro to, aby 

bylo možné zmírnit či zcela odstranit nepřiměřené rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů v 

rámci států nebo přeshraničních oblastí. Realizace regionální politiky spočívá na členských 

státech. Koordinace a harmonizace náleží působnosti orgánů Evropské unie – v těchto 

oblastech mohou členské státy EU vydávat legislativu za předpokladu, že již tak neučinila 

Unie. Regionální politika se prování na úrovni národní, regionální a nadnárodní. Smyslem 

regionální politiky je umožnit všem regionům v EU získávat plný prospěch z příležitostí, 

které nabízí jednotný vnitřní trh a současně přispívat ke stabilitě prostředí. Fungující 

regionální politika na nadnárodní úrovni je ve světě ojedinělá.
5
 

 

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

státy i jejich regiony samotnými přetrvávají. Regionální politika EU totiž přispívá k 

hospodářskému růstu, posilování konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti. I 

samotný princip solidarity, ze kterého regionální politika EU vychází, v sobě odráží 

zvyšování kvality života obyvatelstva, a to po celém území Evropské unie. Regionální 

politiku můžeme tedy definovat, jako politiku, jejíž největší význam je ve snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech a státech EU. Pod pojmem 

region si můžeme představit určité území fungujícího jako samostatný ekonomický 

komplex s administrativním systémem nebo jednoduše teritorium, ve kterém žijí lidé. 

Základní jednotky pro statistické srovnání regionů v EU jsou tzv. NUTS
6
 neboli  

                                                 
4
 STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 

978-80-736-7588-2. 
5
 WOKOUN, René. Česká regionální politika. Praha: Oeconomica, 2003. s. 22. ISBN 80-245-0517-7. 

6
 NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského Nomenclature des unités 

territoriales statistiques) byla vytvořena EUROSTATEM k jednotné a konzistentní struktuře územního 

srovnání a distribuci prostředků. viz. KÁŇA, Radomír. Evropská unie A. 2.vyd. Ostrava: ediční středisko 

VŠB-TUO Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2202-0. 
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Nomenklatura územních statistických jednotek. Tyto jednotky zavedl Evropský statistický 

úřad (EUROSTAT) v roce 1988. Důvodem zavedení byl sběr, příprava a harmonizace 

regionálních statistik členských států Unie k směřování zásahů regionální politiky EU při 

poskytování pomocí dle jednotlivých cílů ze strukturálních fondů.  

Základním kritériem je doporučený počet obyvatel. Když je počet obyvatel celého 

členského státu menší než minimální hranice pro danou NUTS, tvoří celý členský stát 

jedinou územní jednotku NUTS pro tuto úroveň. Podrobnější přehled poskytuje tabulka 

2.1. 

 

Tabulka 2.1:  Populační ukazatele pro jednotlivé úrovně NUTS 

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS 1 3 000 000 7 000 000 

NUTS 2    800 000 3 000 000 

NUTS 3    150 000    800 000 

Zdroj: WOKOUN, René. Česká regionální politika. Praha: Oeconomica, 2003. s. 51. ISBN 80-245-0517-7; 

vlastní zpracování 

 

2.1.2 Principy regionální politiky EU 

Regionální politika EU funguje na základě 7 principů
7
: 

 Princip solidarity - vychází ze základních smluv o ES a EU, je filosofickým 

základem evropské integrace. Vyjadřuje stav, kdy vyspělejší státy přispívají do společného 

rozpočtu na rozvoj ekonomicky méně rozvinutých. 

 Princip subsidiarity - zaveden Maastrichtskou smlouvou – záležitosti jsou řešeny 

na té úrovni rozhodování, kde je lze nejoptimálněji vyřešit (tedy regionální záležitosti na 

regionální úrovni). 

 Princip koncentrace - zásada koncentrace úsilí, prostředky jsou využívány k 

předem stanoveným cílům co nejúčelněji, tak aby nebyly rozmělněny na množství 

drobných akcí. 

  

                                                 
7
 MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ. Evropská unie a euroregiony. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2006. ISBN 80-210-4204-4. 
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 Princip partnerství - představuje spolupráci mezi Evropskou komisí a orgány na 

národní a regionální úrovni (hospodářskými a sociálními partnery v členských státech) 

zabezpečuje, aby se na rozdělení prostředků podíleli i příjemci. 

 Princip programování - hlavní operační princip, prostředky jsou alokovány na 

základě víceletých a víceoborových programů, nikoli na základě jednotlivých projektů. 

 Princip monitorování a vyhodnocování - průběžné sledování a vyhodnocování 

prováděných opatření a celkové efektivnosti vynakládaných prostředků (kontrola věcného i 

finančního plnění). 

 Princip adicionality (doplňkovosti) - znamená spolufinancování projektů. 

Prostředky z rozpočtu EU pouze doplňují veřejné a soukromé výdaje, výše podílů je 

předem stanovena. 

 

2.2 Historický vývoj regionální politiky EU 

Regionální politika byla v minulosti zaměřená na podporu regionů zasažených útlumem 

těžkého průmyslu a také na zaostalé venkovské oblasti, které trpěly nedostatkem 

finančních prostředků. Za rozmach regionální politiky se považují 70. léta 20. století, kdy 

do tehdejšího Evropského společenství (ES)
8
 vstoupily státy, které měly méně rozvinuté 

hospodářství a silné regionální disparity (Velká Británie, Dánsko a Irsko). Regionální 

politika EU se vyvíjela v několika základních obdobích.  

 

 První období 1957 – 1974 

Pro toto období byl charakteristický individuální přístup k regionální politice, která v té 

době neměla žádnou významnou mezinárodní koordinaci, neboť se jednalo o země 

ekonomicky homogenní. Evropské společenství tvořilo 6 zakládajících států (Německo, 

Itálie, Francie spolu se státy BENELUXU – Belgie, Nizozemsko a Lucembursko). Státy 

s regionálními disparitami (Francie, Itálie) uplatňovaly svou regionální politiku. 

V počátcích integrace byla zaměřena největší pozornost na řešení makroekonomických cílů 

Společenství. Neexistovaly žádné společné instituce a orgány vykonávající regionální 

                                                 
8
 Evropské společenství (ES) - V roce 1967 vstoupila v platnost smlouva o spojení orgánů Evropského 

hospodářského společenství, Euratomu a ESUO (tzv. Slučovací smlouva). Od té doby se tyto tři smlouvy 

začaly souhrnně nazývat Smlouvy o Evropských společenstvích. V roce 1992 je v Maastrichtu podepsána 

Smlouva o Evropské unii. Název "Evropské společenství" je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno názvem 

„Evropská unie“. 
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politiku. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) v roce 1958 

měla v sobě zahrnutou část stanovující „podporu harmonického a vyváženého rozvoje 

hospodářských činností ve Společenství, zmenšování rozdílů mezi různými oblastmi a 

potřebu čelit negativním důsledkům integrace v oblasti sociální a agrární“.
9
 

 

V roce 1958 byl v Římských smlouvách zakotven vznik Evropské investiční banky (EIB), 

která měla za cíl poskytovat půjčky a garance na projekty v méně rozvinutých regionech 

Společenství. Roku 1968 bylo založeno Generální ředitelství pro regionální politiku. 

V roce 1973 přístupem Dánska, Irska a Velké Británie do Evropského společenství se 

zvýšily regionální rozdíly mezi členskými státy a jednotlivými regiony, což mělo za 

následek řešení otázky regionální politiky na evropské úrovni.  

 

 Druhé období 1975 – 1985 

Počátky tohoto období byly doprovázeny celosvětovými strukturálními krizemi, které měly 

za následek hospodářský útlum jednotlivých členských zemí ES. V roce 1973 došlo k 

rozšíření členské základny ES a tím k ještě většímu zvýraznění rozdílů mezi státy i regiony 

samotnými. V tomto období vzniká koordinace regionální politiky. Velká Británie jako 

země, která měla největší regionální problémy, očekávala vstupem do ES značné výhody 

v této oblasti, a proto se snažila o vznik společné regionální politiky, která by byla 

financována z Fondu regionálního rozvoje. V roce 1975 byl založen Evropský fond 

regionálního rozvoje (ERDF), který se stal institucí pro řízení regionální politiky a taktéž 

nástrojem pro snižování regionálních disparit. Z tohoto fondu nejvíce čerpalo Irsko, Itálie a 

Velká Británie. Později roku 1981 Řecko. 

 

 Třetí období 1986 – 1993 

Významné období regionální politiky, které začalo roku 1986 vstupem Portugalska a 

Španělska do ES a také zahájením realizace jednotného vnitřního trhu schválením 

Jednotného evropského aktu (JEA, 1986), který zdůraznil úlohu regionální politiky: 

„Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k podpoře celkového harmonického 

vývoje a k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství se zaměřuje 

                                                 
9
  MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ, ref.7, s. 132 
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zvláště na zmenšování nerovnoměrností mezi různými regiony a soustřeďuje se na zaostalé 

regiony, jimž se dostává nejmenší podpory.“
10

 

Novým prvkem v regionální politice se stalo střednědobé plánování regionálních 

programů. V roce 1988 reforma regionální politiky rozhodla o integraci regionální 

politiky s částí sociální a agrární politiky do jednotného celku, tzv. strukturální politiky. 

Pro období 1989 – 1993 bylo vyhlášeno pět cílů regionální politiky
11

: 

Cíl 1 – rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 

Jednalo se o regiony na úrovni NUTS II
12

, jejichž HDP/obyvatele za poslední 3 roky bylo 

nižší než 75 % průměru EU.  

Cíl 2 – Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem 

Regiony, které spadaly do tohoto cíle, musely splňovat podmínku míry nezaměstnanosti 

pod průměrem EU.  

Cíl 3 – Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a pracovní integraci mladých lidí do 25 

let 

Do oblasti spadající pod tento cíl bylo zahrnuto celé území Evropské unie. Dlouhodobě 

nezaměstnaní. 

Cíl 4 – Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě 

Jednalo se o celé území ES. Opatření byla zaměřená na získání nových pracovních 

schopností a dovedností. 

Cíl 5a – Strukturální přeměna zemědělství 

Cíl spadal výhradně pod oblast zemědělské politiky.  

Cíl 5b – Rozvoj a strukturální adaptace regionů 

Území, která mohla v rámci tohoto cíle čerpat finanční prostředky, musela mít nízkou 

úroveň socioekonomického rozvoje.  

 

 Čtvrté období probíhalo v letech 1994 – 1999 

                                                 
10

 NOVOTNÁ, Martina, ref. 1, s. 5 
11

 MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ,  ref.7, s. 133. 
12

 konzistentní struktuře územního srovnání a distribuci prostředků, viz. KÁŇA, Radomír. Evropská unie A. 

2.vyd. Ostrava: ediční středisko VŠB-TUO Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2202-0. 
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Z předchozího období došlo k zachování 5 cílů, které se osvědčily, a po přístupu dalších 

států do Evropského společenství v roce 1995 bylo těchto 5 cílů rozšířeno o Cíl 6 – rozvoj 

řídce zalidněných regionů. 

V roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy byl založen Fond soudržnosti (FS), který 

stál mimo ostatní strukturální fondy. Maastrichtská smlouva zahrnovala také ustanovení 

Výboru regionů, který sloužil jako poradní orgán složený ze zástupců regionálních a 

místních orgánů a díky němuž byl posílen růst významu regionalizace.  

V Maastrichtské smlouvě byla rovněž ustanovená hospodářská a sociální soudržnost 

jako vrcholná priorita EU (HSS). Od této chvíle se o regionální politice hovoří, jako o 

politice hospodářské a sociální soudržnosti (HSS).  

V novém pojetí regionální politiky se stalo součástí posílení významu tzv. měkkých 

opatření, neboli nehmotných investic a jejich orientace na sféru lidských zdrojů 

(rekvalifikační programy, vzdělávání dospělých, poradenství pro obce, města, 

podnikatelské subjekty) prostřednictvím státem podporovaných rozvojových agentur. 

 

 Páté období 2000 – 2006 

V tomto pátém období došlo k redukci cílů z 6 na 3 cíle regionální politiky, na které byla 

vyčleněná převážná část prostředků ze strukturálních fondů (z celkové sumy 194 mld. 

EUR bylo vyčleněno asi 94 % prostředků). V roce 2004 došlo k největšímu rozšíření 

Evropské unie na 25 členských států. Důsledkem rozšíření Unie došlo k oddělení 

finančních prostředků pro stávající členské státy a kandidátské země. Začala se prosazovat 

snaha o větší efektivnost ve využití finančních prostředků, které sloužily k naplňování 

jednotlivých cílů. Tyto prostředky byly jednotlivým regionům přidělovány na základě 

kritérií, která musely dané regiony splňovat v porovnání s ostatními regiony. 

 

Cíle regionální politiky EU pro období 2000 - 2006
13

: 

Cíl 1 – regiony, jejichž rozvoj zaostává - zaměřoval se na podporu rozvoje zaostávajících 

regionů, podpora řídce osídlených regionů, zámořských regionů. Základním kritériem bylo 

HDP/obyvatele regionu NUTS II měřeno v paritě kupní síly menší než 75 % průměru EU. 

                                                 
13

 MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ, ref. 7, 
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Regiony, které přesahovaly toto kritérium, ale v minulém období získaly podporu z Cíle 1, 

dostaly tzv. přechodnou pomoc. 

Cíl 2 – hospodářská a sociální přeměna oblastí, které čelí strukturálním obtížím - 

podpora 4 typů různých regionů, ve kterých docházelo k hospodářským a sociálním 

změnám v průmyslu a sektoru služeb. Jednalo se o venkovské regiony, městské kde 

docházelo k poklesu ekonomických aktivit, regiony závislé na rybolovu.  

Cíl 3 – úprava a modernizace politiky systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti – 

cíl se zaměřoval na aktivity, které se týkaly lidských zdrojů. Byl určen pro regiony, které 

nečerpaly pomoc z Cíle 1 a podporoval adaptaci a modernizaci systémů vzdělávání, 

odborné přípravy a zaměstnanosti v závislosti na ekonomických a sociálních změnách 

(systémy celoživotního vzdělávání a odborné přípravy, aktivní politika zaměstnanosti).  

 

2.3 Legislativní a institucionální rámec regionální politiky EU 

Základní legislativu EU tvoří
14

: 

 primární právo – normy vytvářené členskými státy a jejich zástupci, je v zásadě 

tvořeno mezinárodními smlouvami: zakládající smlouvy – zřizovací smlouvy a 

jejich novely. Pařížská smlouva o ESUO (do r. 2002), Římské smlouvy – EHS, 

Euratom, Slučovací smlouva, Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, 

Amsterdamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva a subsidiární 

smlouvy, což jsou úmluvy uzavřené členskými zeměmi, jejich platnost se vztahuje 

na členské státy. Právní akty (rozhodnutí) zástupců členských zemí přijímané 

v Radě. Mezi prameny primárního práva dále řadíme i smlouvy o přístupu nových 

členů.  

 sekundární právo – nařízení, směrnice, rozhodnutí, poručení, stanoviska, rezoluce, 

Zelené a Bílé knihy, judikáty Evropského soudního dvora.  

 

Vývoj legislativního rámce
15

: 

 1957 Římské smlouvy – o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) 

a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM). V preambuli 

                                                 
14

 KÁŇA, Radomír. Evropská unie A. 2.vyd. Ostrava: ediční středisko VŠB-TUO Ostrava, 2010. s. 41. ISBN 

978-80-248-2202-0. 
15
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smlouvy zahrnut záměr: „posílit jednotu svých ekonomik a zajistit jejich 

harmonický rozvoj snižováním rozdílů, které existují mezi různými regiony a dále 

snižovat zaostalost méně rozvinutých regionů“. 

 1986 Akt o jednotné Evropě – dokument, který modifikuje Římskou smlouvu. 

Pokládá základ pro skutečnou politiku soudržnosti, která bude zaměřená na snížení 

„břemena jednotného trhu pro jižní státy a méně rozvinuté regiony“. 

 1992 Maastrichtská smlouva o Evropské unii – tato smlouva vstoupila v roce 1993 

v platnost. Soudržnost je zařazena jako jeden z hlavních cílů Evropské unie spolu 

s ekonomickou a monetární unií a jednotným trhem. 

 1997 Amsterdamská smlouva – modifikuje dosavadní smlouvy o EU a potvrzuje 

význam soudržnosti, zařazuje problematiku zaměstnanosti mezi priority s cílem 

redukovat nezaměstnanost. 

 2007 Lisabonská smlouva – tzv. reformní smlouva, potvrzuje význam regionální 

politiky a zavádí novou územní dimenzi soudržnosti EU. 

 

S novou reformou regionální politiky EU došlo pro období 2007-2013 k změně 

sekundárních legislativních aktů. Opatření vztahující se k různým aspektům realizace 

regionální politiky jsou zakotvena v tzv. nařízeních Rady EU. K těm nejdůležitějším aktům 

pro období 2007-2013 patří
16

: 

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

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti 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  

 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1164/1994.  

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

2006 o evropském sdružení pro územní spolupráci (ESÚS). 
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 Rozhodnutí Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 6. Října 2006 o strategických obecných 

zásadách Společenství pro soudržnost.  

 

Institucionální rámec regionální politiky EU 

K hlavní institucím vykonávající regionální politiku EU patří Evropská komise, 

Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Evropská investiční banka (EIB). 

 Evropská komise (EK) - komise je orgánem výkonným, který zodpovídá za řízení a 

naplňování rozpočtu EU a odpovídá za řízení regionální politiky. K výkonu své 

funkce používá aparát „Generální ředitelství“ – konkrétně pro regionální politiku 

EU: Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regio). V čele Generálního 

ředitelství pro regionální politiku stojí Johannes Hahn. Evropská komise má 

odpovědnost za 3 fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Fond 

soudržnosti (FS), IPA – tento nástroj se používá v kandidátských státech na 

podporu dopravy a životního prostředí. 

 

 Hospodářský a sociální výbor (EHSV) - poradní orgán pro EK, Radu a Parlament 

v ekonomické a sociální oblasti. Prezidentem EHSV je Staffan Nilsson. 

Shromáždění je rozděleno na 3 skupiny: zaměstnavatelé (velké podniky), 

zaměstnanci (odborové svazy) a různé zájmy (zemědělci, spotřebitelé, řemeslníci, 

malé a střední podniky). Činnost výboru spočívá ve vydávání stanovisek. 

 

 Výbor regionů - vytvořen Maastrichtskou smlouvou. Funguje jako poradní fórum 

zástupců oblastních a místních orgánů s poradní funkcí ostatním rozhodovacím a 

výkonným orgánům EU. Předsedkyní je Mercedes Bresso. Výbor regionů má 

několik odborných komisí např. Regionální politika, strukturální fondy, 

ekonomická a sociální soudržnost, příhraniční a meziregionální spolupráce; 

Zemědělství, rozvoj venkova, rybolov; Transevropské sítě TEN, doprava, 

informační společnost; Územní plánování, urbanistika, energetika a životní 

prostředí. 

 

 Evropská investiční banka (EIB)
 
- založena Římskou smlouvou roku 1958 za 

účelem podpory integrace, rozvoje, sociální a hospodářské soudržnosti. Má právní 
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subjektivitu a pracuje na neziskové úrovni. Financuje velké a náročné projekty. 

Podílníky EIB jsou všechny členské státy EU. EIB předsedá prezident Philippe 

Maystadt. Mezi základní úkoly EIB patří pomoc zaostalým oblastem, rozvoj 

dopravních a telekomunikačních sítí, ochrana životního prostředí, ale také podpora 

městského rozvoje a podpora malého a středního podnikání.  

 

2.4 Regionální politika EU v programovacím období 2007 – 2013 

V současném probíhajícím období došlo v roce 2007 k rozšíření Evropské unie o 2 nové 

členské státy, tj. Bulharsko a  Rumunsko. Stěžejní je v tomto novém plánovacím období 

modifikace stávajících cílů. Třetí zpráva o soudržnosti stanovila v únoru roku 2004 nové 

zásady reformy regionální politiky pro období 2007 – 2013.  

Mezi prioritní oblasti patří
17

: 

 více strategický přístup v rámci politiky soudržnosti, 

 zaměření programů na růst a zaměstnanost, 

 konzistentnost s ostatními politikami a prioritami EU. 

 

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 soudržnosti a rovnoměrný rozvoj všech regionů. Hlavní 

úlohu v naplňování cílů přebírají tři fondy, a to Evropský fond regionálního rozvoje, 

Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.  

 

Cíle Regionální politiky EU pro období 2007 – 2013
18

: 

 Konvergence, 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

 Evropská územní spolupráce. 
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 NOVOTNÁ, Martina., ref. 1 
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Konvergence - cíl je určen na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států 

Evropské unie a regionů EU tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost 

prostřednictvím kvalitních investic do hmotného a lidského kapitálu, rozvoje inovací a 

znalostí společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním 

změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí a výkonnosti správy.
19

 Podpora států 

nebo regionů soudržnosti je v tomto cíli financována z Evropského fondu regionálního 

rozvoje, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Podporu z cíle Konvergence 

mohou čerpat regiony NUTS 2, které musí splňovat kritérium, jejichž hrubý domácí 

produkt na obyvatele (HDP/obyv.) měřený paritou kupní síly (PPS) je nižší než 75 % 

průměru HDP/obyvatele EU-25. Pro získání podpory z Fondu soudržnosti musí členský 

stát splňovat podmínku, kdy hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je menší než 90 

% průměru EU.
20

 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - podporována jsou území nespadající 

pod cíl Konvergence. Mimo nejméně rozvinuté regiony se zaměřuje na posílení 

konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a růst zaměstnanosti. Finanční podpora je 

poskytována z Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu.
21

 

 

Evropská územní spolupráce - směřuje k posilování příhraniční spolupráce 

prostřednictvím společných místních iniciativ a na nadnárodní úrovni prostřednictvím akcí 

souvisejících s prioritami Unie, které přispívají k integrovanému územnímu rozvoji.  

Tento cíl je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Regiony zařazené do 

tohoto cíle jsou na úrovni NUTS 3.
22

 

 

2.5 Nástroje regionální politiky EU pro období 2007- 2013 

Regionální politika EU disponuje řadou nástrojů pro dosažení svých cílů. Mezi tyto 

nástroje patří Strukturální fondy - Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský 

sociální fond (ESF). Dalšími nástroji jsou také Fond soudržnosti (FS) a Evropská 

                                                 
19

 NOVOTNÁ, Martina, ref. 1 
20

 KÁŇA, Radomír, ref. 18 
21

 KÁŇA, Radomír, ref. 18 
22

 KÁŇA, Radomír, ref. 18 
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investiční banka (EIB). Strukturální fondy - vznikly za účelem posílení ekonomické a 

sociální soudržnosti Evropské unie. Jsou zaměřeny na snižování rozdílů v úrovni rozvoje 

různých regionů a snižování zaostalostí znevýhodněných regionů, ostrovů a venkovských 

oblastí.
23

 

Strukturální fondy jsou nejvýznamnějším finančním nástrojem EU. Tvoří největší položku 

v rozpočtu EU hned po Společné zemědělské politice. Přispívat do strukturálních fondů 

jsou povinny všechny členské státy EU (procentním podílem ze svého HDP) a pomoc je 

směřována méně vyspělým nebo postiženým regionům uvnitř jednotlivých států. 

Strukturální fondy spolu s Fondem soudržnosti poskytují nevratnou finanční pomoc. Ze 

strukturálních fondů se financují víceleté programy, které vytvářejí rozvojové strategie 

vypracované v rámci partnerství mezi regiony, členskými státy a Evropskou komisí 

s přihlédnutím k hlavním cílům, které stanovila Komise a které platí v celé Unii.
24

 

 

Strukturální fondy podporují tyto typy operací neboli intervencí
25

: 

 přímé investice do vytváření nových pracovních příležitostí, 

 služby pro malé firmy, 

 základní hospodářská infrastruktura, 

 výzkum a vývoj, 

 infrastruktura pro vzdělávání a zdravotnictví, 

 ochrana životního prostředí a přírodního dědictví, 

 obnova budou, rozvoj kulturních hodnot, 

 příhraniční a nadnárodní spolupráce. 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - Tento fond byl založen v roce 1975 jako 

základní nástroj regionální politiky. Jeho posláním je vyrovnávat regionální rozdíly, které 

vznikly v Unii směřováním finanční pomoci do regionů EU, jejichž rozvoj zaostává a 

napomáhat tak jejich rozvoji, podporovat stabilní a udržitelný rozvoj a odstraňovat závažné 

ekonomické a sociální rozdíly.
26

  

                                                 
23

 HALÁSKOVÁ, Martina. Využívání předvstupních fondů EU pro potřeby regionů soudržnosti. Ostrava: 

Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0395-X. 
24

 HALÁSKOVÁ, Martina,  ref. 21 
25

 NOVOTNÁ, Martina,  ref. 1 
26

 HALÁSKOVÁ, Martina,  ref. 21 
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Evropský sociální fond (ESF) - fond byl založen Římskou smlouvou roku 1958, ale byl 

využíván od roku 1961. Byl založený jako hlavní nástroj společné sociální politiky. Fond 

se zaměřuje se na prevenci v boji s nezaměstnaností (hlavně na integraci dlouhodobě 

nezaměstnaných a mladých lidí, či osob, které jsou vyloučeny z trhu práce), na rozvoj 

lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce.
27

  

 

Oblasti, které jsou podporované z (ESF)
28

: 

 podpora víceletých Národních akčních plánů, 

 aktivní politika trhu práce podporující integraci, 

 sociální inkluze neboli rovné příležitosti, 

 opatření pro vzdělávání můžu a žen, lepší účast žen, 

 systémy celoživotního vzdělávání, primární, sekundární a terciální vzdělávání, 

 školení pro inovace a adaptabilitu,  

 informační společnost, místní rozvoj. 

 

Fond soudržnosti (FS) - byl založen Maastrichtskou smlouvou a od roku 1994 začal 

působit jako nový nástroj hospodářské a sociální soudržnosti. Tento fond stojí mimo 

strukturální fondy a podílí se na financování dvou druhů projektů: projekty životního 

prostředí a projekty dopravní infrastruktury. Při financování těchto projektů se nesmí 

překrývat pomoc ze strukturálních fondů s  Fondem soudržnosti. Pro udělení dotace musí 

stát splňovat daná kritéria: pomoc je poskytována na národní úrovni vybraným zemím, 

jejichž hrubý národní důchod (HND)
29

 na obyvatele je nižší než 90 % EU. Členský stát 

musí rovněž realizovat program splňující podmínky hospodářské konvergence.
30

 

Celkový rozpočet FS pro období 2007 – 2013 je 69,578 mld. EUR  

 

Iniciativy politiky soudržnosti pro období 2007- 2013 

                                                 
27

 HALÁSKOVÁ, Martina,  ref. 21 
28

 NOVOTNÁ, Martina,  ref. 1 
29

 Hrubý národní produkt (HNP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období 

občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině). 
30

 Hospodářská konvergence – příprava na vstup do hospodářské a měnové unie HMU, viz. KÁŇA, 

Radomír. Evropská unie A. 2. Vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2202-0. 
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Pro toto období byly vytvořeny tři iniciativy JASPER, JEREMIE a JESSICA. Tyto 

nástroje slouží k zvýšení investic, podpoření hospodářského růstu a vytváření pracovních 

míst v regionech a městech EU.
31

 Tyto iniciativy byly vytvořené Evropskou investiční 

bankou spolu s Evropskou komisí v Bruselu 30. května 2006.  

 

Iniciativa JASPERS se snaží o rozvoj spolupráce při podpoře projektů v evropských 

regionech. JASPERS se charakterizuje jako nové partnerství technické pomoci, za tuto 

pomoc nebudou příjemci v jednotlivých členských státech uhrazovat žádné náklady. 

Smyslem této iniciativy je nabídnout pomoc s přípravou velkých projektů partnerstvím 

mezi EIB a spolu přispívateli Evropskou komisí (jejím Generálním ředitelstvím pro 

regionální politiku) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). JASPERS zaměřuje 

své aktivity na velké projekty podporované z fondů EU (objem finančních prostředků větší 

než 25 mil. EUR zaměřené na oblast životního prostředí, objem finančních prostředků větší 

než 50 mil. EUR zaměřené na oblast dopravy).
32

 

 

Iniciativa JEREMIE představuje iniciativu Evropské komise, připravenou společně 

s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem, jejímž smyslem je 

zlepšený přístup k financím pro mikro-podniky, malé a střední podniky v regionech Unie, 

neboli cílem je zlepšení přístupu k financování rozvoje podnikání s použitím finančních  

nástrojů ze strukturálních fondů. Finanční nástroje JEREMIE
33

jsou – poradenství a 

technická pomoc, soukromý a rizikový kapitál, záruky.  

Iniciativa JESSICA představuje iniciativu EK ve spolupráci s EIB a Radou Evropské 

rozvojové banky (CEB), jejímž smyslem je podpora udržitelné míry investic, růstu a 

                                                 
31

 ZAHRADNÍK, Petr. Nové iniciativy kohezní politiky: JASPERS, JEREMIE A JESSICA. In: ČESKÁ 

SPOŘITELNA. Praha: EU Office České spořitelny, listopad 2006, s. 6. [online]. Evropská unie, 2011. [cit. 

08-02-2012]. Dostupný z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/JaspJeremJessic.pdf 
32

 ZAHRADNÍK, Petr, Nové iniciativy kohezní politiky: JASPERS. In: ČESKÁ SPOŘITELNA. Praha: EU 

Office České spořitelny, listopad 2006, s. 6. [online]. Evropská unie, 2011. [cit. 08-02-2012]. Dostupný z: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/JaspJeremJessic.pdf  
33

 NOVOTNÁ, Martina,  ref. 1 



22 

pracovních míst v městských oblastech Unie.
34

Je to nová politická iniciativa, která má 

působnost v oblasti finančního inženýrství pro udržitelný rozvoj v městech.
35

  

 

2.6 Finanční rámec regionální politiky EU pro období 2007- 2013 

V prosinci roku 2005 bylo na summitu Evropské rady rozhodnuto o schválení finální 

podoby finanční perspektivy na období 2007 – 2013. Rozhodnuto bylo o hospodaření v 

tomto období s celkovou částkou 824,4 mld. EUR. Na regionální politiku EU připadá 36 % 

unijních prostředků. Strukturální fondy spolu s Fondem soudržnosti v rámci finanční 

perspektivy získají v tomto období přes 347 mld. EUR, z čehož bude 81,5 % věnováno 

ekonomicky slabším regionům v rámci cíle Konvergence. Podrobnější přehled uvádí 

tabulka č. 2.2. 

 

Tabulka 2.2: Roční závazky finanční perspektivy pro období 2007 – 2013 dle cílů (v 

běžných cenách, mld. EUR) 

Cíle HSS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Konvergence 34 862 37 343 38 997 40 423 42 129 43 743 45 359 282 855 

RKZ 9 052 8 592 8 111 7 605 7 082 7 198 7 325 54 965 

EÚS 1 034 1 214 1 199 1 243 1 312 1 352 1 369 8 723 

Technická 

pomoc 

113 117 121 123 127 131 135 868 

Celkem 45 061 47 267 48 427 49 393 50 650 52 424 54 188 347 410 

Zdroj: KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN: 978-80-7400-011-9; 

vlastní zpracování 
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2.7 Budoucnost regionální politiky EU po roce 2013 

Podoba regionální politiky pro období 2014 – 2020 je otázkou konsenzu mezi 27 

členskými státy Unie. V roce 2007 Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o 

budoucí podobě této politiky a také o cílech regionální politiky EU. V nadcházejícím 

období by měla regionální politika EU přispívat k inteligentní a udržitelné ekonomice, 

která bude podporovat sociální začleňování. Tyto priority by měly nejen členským státům 

Unie, ale i samotné EU pomoci zvýšit zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost. 

Nové charakteristiky jsou dány hned několika unijními dokumenty, jako je například 

„Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti, Pátá kohezní zpráva
36

, Sdělení Evropské 

komise k reformě rozpočtu EU nebo Strategie Evropy 2020. Návrh strategického 

dokumentu Evropa 2020, byl schválen Evropskou komisí roku 2010 a nahrazuje tak  

Lisabonskou strategii.
37

 Směřování Evropské unie v příštích deseti letech vyjadřují cíle 

Strategie Evropa 2020, jež uvádí tabulka 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

Pátá kohezní zpráva – o hospodářské, sociální a územní soudržnosti zveřejněná v listopadu roku 2010 

poskytuje pohled na regionální rozvoj. Tato zpráva vyzdvihuje klíčovou úlohu regionů v evropském rozvoji a 

popisuje výzvy, před nimiž Evropská unie stojí. EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2014 – 2020. 

Investice do růstu a zaměstnanosti [online]. 2011. [cit. 08-02-2012]. ISBN 978-92-79-21486-8. Dostupný z:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.htm. 
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 EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2014 – 2020. Investice do růstu a zaměstnanosti [online]. 

2011. [cit. 08-02-2012]. Dostupný z: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.htm. 
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Tabulka 2.3: Ukazatele a cíle Strategie Evropa 2020 

Růst Cíl Ukazatel 

Inteligentní, inkluzivní 75 % populace ve věku 20 – 

64 let by mělo být 

zaměstnáno 

Míra zaměstnanosti osob ve 

věku 20 – 64 let 

Inteligentní 3 % HDP EU by mělo být 

investováno ve výzkumu a 

vývoji 

Hrubé domácí výdaje na 

výzkum a vývoj 

Udržitelný Naplnění ukazatele 20 – 20 – 

20 v oblasti klimatických a 

energetických cílů (včetně 

zvýšení na 30 % redukce 

emisí v případě, že podmínky 

jsou již plněny) 

Emise skleníkových plynů, 

podíl obnovitelných zdrojů 

na hrubé konečné energetické 

spotřebě, energetická 

intenzita hospodářství 

Inteligentní, inkluzivní Podíl osob předčasně 

ukončivších vzdělávací 

proces by měl být pod 10 % 

Omezení předčasných 

odchodů ze vzdělávacích 

procesů a profesního tréninku 

Inteligentní, inkluzivní Nejméně 40 % obyvatel mezi 

30 – 34 lety s terciálním 

vzděláním 

Dosažení terciálního 

vzdělávání u věkové skupiny 

30 – 40 let 

Inkluzivní Redukce chudoby o alespoň 

20 milionů osob žijících v 

rizikových podmínkách 

chudoby či vyloučení 

Populace s rizikem chudoby 

či vyloučení: těžké materiální 

újmy a vyloučení, riziko 

chudoby po ukončení 

sociálních transferů 

Zdroj: ZAHRADNÍK, Petr. Nové iniciativy kohezní politiky: JASPERS, JEREMIE A JESSICA. In: ČESKÁ 

SPOŘITELNA. Praha: EU Office České spořitelny, listopad 2006, s. 6, říjen 2010; vlastní zpracování. 
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V roce 2011 Evropská komise přijala návrh legislativního balíčku, který vymezuje politiku 

soudržnosti EU pro nadcházející období. Evropská komise navrhla řadu důležitých změn 

ohledně formy a zavádění politiky soudržnosti
38

: 

 zaměření na priority strategie Evropa 2020 na inteligentní, udržitelný a solidární 

růst, 

 odměňování výkonu, 

 podpora integrovaného programování, 

 zaměření na výsledky – sledování dosahování dohodnutých cílů, 

 posilování územní soudržnosti, 

 zjednodušení dodání. 

 

Z důvodu maximalizace dopadu politiky v prosazování priorit EU, navrhla Evropská 

komise posílení strategického procesu programování, jenž zahrnuje zavedení 

společného strategického rámce, partnerských dohod a nabídku tematických cílů spolu se 

strategií Evropa 2020 a jejími pokyny. Společný strategický rámec určí kroky, které jsou 

potřebné k dosažení priorit EU, poskytnutím pokynů v oblasti programování a lepší 

koordinaci strukturálních nástrojů EU. Partnerské dohody, které jsou uzavřené mezi 

Evropskou komisí a členskými zeměmi, budou základním příspěvkem (na národní úrovni) 

k tematickým cílům EU a závazkům vedoucím ke konkrétním činnostem k dosažení cílů 

Strategie Evropa 2020. Jasné a měřitelné cíle budou definovány ve výkonnostním rámci.
39

 

Zavedením nových ustanovení bude posílen výkon podmíněnosti nároků a členské země 

budou motivovány fondy EU k dosahování cílů Strategie Evropa 2020. Podmíněnost bude 

mít formu podmínek ex ante (tyto podmínky musí být splněny před vyplacením fondů), a 

podmínek ex post, u nichž dodatečné financování závisí na výkonu. 

 

Podmíněnost ex ante – důvodem zavedení této podmíněnosti je zajištění plnění podmínek 

fondů nezbytných pro jejich efektivní podporu.
40

 

 

Podmíněnost ex post – tato podmíněnost posílí zaměření na výkon a dosahování cílů 

strategie Evropa 2020. Bude založena na dosahování milníků
41

 spojených s těmito cíli, 

určených pro programy v rámci partnerských dohod.
42
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Změny v oblasti Evropského fondu pro regionální rozvoj - priority tohoto fondu jsou: 

výzkum, vývoj a inovace; zlepšení přístupu k informačním, komunikačním technologiím;  

změna klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; podpora podnikání malých a středně 

velkých podniků; rozšiřování institucionálních kapacit a efektivní práci orgánů veřejné 

správy apod. Z důvodu zajištění zaměření investic Evropské unie na tyto priority, je 

minimum prostředků poskytováno na větší množství prioritních oblastí. Ve více 

rozvinutých a přechodových oblastech bude minimálně 80 % prostředků z ERDF (národní 

úroveň) přiděleno na úsporu energie a obnovitelné zdroje, inovace a podporu malých a 

středně velkých podniků, z nichž nejméně 20 % bude přiděleno na úspory energie a 

obnovitelné zdroje. Pozornost má být také věnována oblastem s charakteristickými 

přírodními a demografickými rysy pomocí dodatečného financování odlehlých a řídce 

osídlených regionů. Minimálně 50 % prostředků bude darováno na modernizaci ekonomik 

odlehlých regionů se zaměřením na výzkum, informační a komunikační technologie, a také 

na konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků.
43

  

 

Změny v oblasti Evropského sociálního fondu - zaměření ESF na cíle v rámci EU
44

: 

 propagace zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil, 

 propagace sociálního začlenění a boje proti chudobě, 

 investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání, 

 posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy. 

 

Spolu se zaměřením na inkluzivní růst, bude věnováno minimálně 20 % prostředků z ESF 

k propagaci sociálního začlenění a boje proti chudobě. Navíc se programy zaměří na 

financování omezeného množství „investičních priorit“. Pro dosažení větší efektivity 

intervencí ESF jsou stanovena zvláštní ustanovení zajišťující soustředění prostředků a 

taktéž jsou stanoveny společné indikátory, které umožňují lepší monitorování a hodnocení 

dopadu investic ESF na úrovni EU. U operací malého rozsahu je kvůli zjednodušení 

administrativy pro 50 % projektů navržená povinnost používání standartní stupnice 

jednotkových nákladů členskými státy anebo paušální částky.  

                                                                                                                                                    
41
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Změny v oblasti Fondu soudržnosti - v oblasti životního prostředí bude tento fond 

podporovat investice do přizpůsobení klimatickým změnám a prevence jejich rizik a 

investice do sektoru vody a odpadů a městského životního prostředí. Budou také 

podporovány investice do úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. V oblasti dopravy 

bude Fond soudržnosti (mimo síť TEN-T) přispívat na investice do systémů nízkouhlíkové 

dopravy a do městské dopravy.
 45

 

Podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu bude 

moct využívat každý evropský region. Z důvodů zajištění koncentrace fondů v závislosti 

na hrubém domácím produktu, budou regiony rozlišovány na méně rozvinuté, přechodové 

a více rozvinuté regiony.
46

 

 

 Méně rozvinuté regiony - podpora méně rozvinutých regionů zůstane významnou 

prioritou politiky soudržnosti. Tato kategorie zahrnuje regiony, jejichž HDP na 

obyvatele je nižší než 75 % průměrného HDP zemí EU-27. 

 Přechodové regiony - tato kategorie bude zahrnovat všechny regiony, jejichž HDP 

na obyvatele leží mezi 75 a 90 % průměru zemí EU-27. 

 Více rozvinuté regiony - přestože prioritou politiky soudržnosti zůstanou 

intervence v méně rozvinutých regionech, existují důležité úkoly týkající se všech 

členských zemí, jako například globální konkurence ve znalostní ekonomice a 

přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Tato kategorie zahrnuje regiony, jejichž HDP 

na obyvatele je vyšší než 90 % průměrného HDP zemí EU-27. 

 

Nový rozpočet EU vymezuje na regionální politiku v nadcházejícím období 336 mld. EUR, 

což činí 33 % unijního rozpočtu. Z čehož na Fond soudržnosti připadne 68,7 mld. EUR, na 

více rozvinuté regiony 53,1 mld. EUR, na spolupráci 11,7 mld. EUR a zvláštní vyhrazené 

prostředky pro nejodlehlejší a severní regiony 0,9 mld. EUR. Vyčlenění prostředků na 

nástroj propojení Evropy pro dopravu, energie a IKT činí 40 mld. EUR a pro méně 

rozvinuté regiony je vyčleněno 162,6 mld. EUR, pro přechodové regiony 39 mld. EUR.
47

  

Změny, které přinese nadcházející období regionální politiky EU, zobrazuje příloha 1 
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3 ROP Moravskoslezsko a sociálně-ekonomická analýza 

Moravskoslezského kraje 

 

3.1 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

V České republice je regionální politika EU realizovaná prostřednictvím operačních 

programů (OP), přičemž v období 2007-2013 Česká republika využívá 26 operačních 

programů pokrývající tři cíle regionální politiky EU. Tyto programy byly přijaty a 

následně schváleny Vládou České republiky na základě Národního rozvojového plánu ČR 

a Národního strategického referenčního rámce pro období 2007-2013.
48

  

Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy 

pro konkrétní tematickou oblast, nebo region soudržnosti NUTS 2, který zpracovávají 

členské země EU. V operačním programu jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce 

členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období
49

.  

V České republice se rozlišují dva typy programů, tematické operační programy (TOP) a 

regionální operační programy (ROP). V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—

2013 připraveno celkem 8 tematických operačních programů (TOP) a 7 regionálních 

operačních programů (ROP). Přehled jednotlivých OP ČR je uveden v příloze č. 2. Cílem 

regionálních operačních programů je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při 

respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich 

potenciálu
50

. Každý ze 7 regionálních operačních programů je určen pro vymezený region 

NUTS 2 s výjimkou Hlavního města Prahy
51

. Všechny regionální operační programy jsou 

 řízené Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační 

programy v cíli Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. EUR. 
52
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Jeden z přijatých OP pro období 2007-2013 je také Regionální operační program 

Moravskoslezsko (ROP NUTS 2 Moravskoslezsko), jenž je předmětem této podkapitoly.  

 

3.1.1 Obecná charakteristika ROP NUTS 2 Moravskoslezsko 

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené v letech 2007 – 2013 výhradně 

regionu soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko
53

 lze čerpat prostřednictvím Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Globálním cílem programu je přispět 

k celkovému rozvoji regionu, prostřednictvím urychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti, jenž má být dosaženo efektivnějším využitím potenciálu. Tohoto 

cíle bude dosaženo zejména zvyšováním kvality života obyvatel, atraktivity regionu pro 

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

dopravní a technické infrastruktury. Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude 

podporována vytvářením kvalitních podmínek pro podnikání spolu s aktivním 

marketingem Moravskoslezského kraje.
54

 ROP Moravskoslezsko je spolufinancován 

prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Pro období 2007 – 2013 

je pro ROP Moravskoslezsko ze strukturálních fondů EU vyčleněno 716,09 mld. EUR, což 

činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků z fondů EU pro Českou republiku. Financování 

programů má být navýšeno z českých veřejných zdrojů o dalších 126,37 mld. EUR
55

. 

Řídícím orgánem ROP NUTS 2 Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Hlavním úkolem této rady je připravit a řídit Regionální operační 

program, který by měl vést k zajištění úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů 

EU.  

 

3.1.2 Implementace ROP Moravskoslezsko 

Regionální rada regionu soudržnosti má tři statutární orgány, jimiž jsou Výbor Regionální 

rady; předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady.
56
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Regionální rady (RR) jako samostatné právnické osoby vznikly v regionech soudržnosti 

NUTS 2 v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 1. 

7. 2006.
57

  

 

Výbor Regionální rady 

Výbor Regionální rady je tvořen ze zastupitelů Moravskoslezského kraje a má 15 členů. 

Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP NUTS 2 Moravskoslezsko a 

schvaluje dokumentaci týkající se realizace a řízení ROP, také má na starosti opatření 

týkající se publicity informovanosti o Regionálním operačním programu, výbor se stará o 

výběr projektů, kterým RR poskytne dotaci či návratnou finanční pomoc. Výboru je také 

zadáno schvalování rozpočtu RR a závěrečného účtu RR. Dále má výbor na starosti 

organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet Úřadu Regionální rady.  

 

Předseda Regionální rady 

Předseda je statutárním orgánem Regionální rady, který ji zastupuje navenek. Mezi jeho 

úkoly patří svolávání a řízení zasedání Výboru Regionální rady. Od prosince roku 2008 je 

předsedou hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Místopředsedou Regionální 

rady je Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj.  

 

Úřad regionální rady 

Výkonným orgánem Regionální rady je Úřad regionální rady, který zabezpečuje úkoly 

spojené s funkcí řídicího orgánu ROP. Také plní úkoly, které jsou spojené s odborným, 

organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR. V čele je Úřadu RR stojí ředitel 

David Sventek, jenž plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, je nadřízeným všech 

zaměstnanců RR a kontroluje jejich činnost. 

 

3.1.3 Strategie ROP Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013 

Návrh strategie Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II  

Moravskoslezsko a stanovení jeho tematického zaměření vychází z následujících 

dokumentů
58

:  

                                                 
57

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. [cit. 

2012-02-22]. Dostupný z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/ 
58

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 38, s. 44 



31 

 návrhy nařízení Evropské komise k politice soudržnosti,  

 Strategické obecné zásady Společenství (vydané EK 5. 7. 2005),  

 návrh Národního rozvojového plánu pro období 2007-2013,   

 návrh Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 verze 1/1,  

 návrh aktualizace Programu rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho další 

koncepční a rozvojové dokumenty přijaté na regionální i místní úrovni. 

 

Strategie vychází z endogenních
59

 přístupů k regionálnímu rozvoji. Je zaměřena na 

stimulaci rozvojového potenciálu, odstraňování bariér, posilování sociální soudržnosti, 

podporu progresivních a inovativních postupů, a to při respektování zásad udržitelného 

rozvoje a maximálního využití principu partnerství.
60

  

 

Globální cíl ROP Moravskoslezsko je naplňován pěti specifickými cíli
61

, které jsou dále 

realizovány prostřednictvím prioritních os:  

Specifický cíl 1 - Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost území při 

respektování ochrany životního prostředí. Priorita 1 – Regionální infrastruktura a 

dostupnost. 

Specifický cíl 2 - Zvýšit prosperitu regionu zlepšením veřejných služeb, vytvářením 

vhodných podmínek pro podnikání, podporou, rozvojem cestovního ruchu a 

marketingovými aktivitami MS kraje. Priorita 2 – Podpora prosperity regionu. 

Specifický cíl 3 - Všestranně zlepšit prostředí měst v harmonii s potřebami znalostní 

ekonomiky a udržitelného rozvoje. Priorita 3 – Rozvoj měst. 

Specifický cíl 4 - Podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce 

venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. 

Priorita 4 – Rozvoj venkova. 

Specifický cíl 5 - Vytvořit podmínky pro úspěšnou realizaci ROP budováním potřebných 

administrativních kapacit a stimulací tvorby projektů v rámci všech skupin potenciálních 

žadatelů. Priorita 5 – Technická pomoc. 

                                                 
59
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3.1.4 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko 

Regionální operační program Moravskoslezsko je tematicky rozdělen do čtyř prioritních 

os
62

 (Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj měst a 

Rozvoj venkova). Každá prioritní osa je dále naplňována konkrétními oblastmi podpory, 

a dílčí oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné 

prioritní osy podpořeny a kdo může být příjemcem dotace. Přehled prioritních os a 

jednotlivých oblastí podpory znázorňuje tabulka 3.1. 

 

Tabulka 3.1: Schéma prioritních os ROP Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko 2007 - 2013 

Prioritní 

osy 

1. Regionální 

infrastruktura a 

dostupnost 

2. Podpora 

prosperity 

regionu 

3. Rozvoj měst 4. Rozvoj 

venkova 

Oblasti 

podpory 

1.1 Rozvoj 

regionální silniční 

dopravní 

infrastruktury 

2.1 Infrastruktura 

veřejných služeb 

3.1 Rozvojové 

póly regionu 

4.1 Rozvoj 

venkova 

1.2 Rozvoj a 

dostupnost letiště 

Ostrava 

2.2 Rozvoj 

cestovního ruchu 

3.2 Subregionální 

centra 

1.3 Rozvoj 

dopravní 

obslužnosti 

2.3 Podpora 

využívání 

brownfields 

1.4 Infrastruktura 

integr. záchranného 

systému a 

krizového řízení 

2.4 Marketing 

regionu 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupný z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437; vlastní zpracování 

 

 

Prioritní osa 1 

Cílem této prioritní osy je podpořit rozvoj dopravní infrastruktury, která zajistí zlepšení 

dopravní dostupnosti celého území MS kraje. Toto zlepšení se týká modernizací silnic II. a 

III. třídy, které povede ke zvýšené bezpečnosti silničního provozu. Podpora je směřována s 

také k rozvoji mezinárodního letiště s vazbou na železniční dopravu a modernizaci 

infrastruktury integrovaného záchranného systému. Specifickým cílem programu prioritní 
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osy 1 je zabezpečit obnovu a modernizaci regionálních silnic, které přispívají k napojení na 

síť TEN-T a vzájemně tyto silnice propojí hospodářská centra, napojí klíčové dopravní 

uzly a periferní oblasti na ekonomická centra regionu při minimálních dopadech na životní 

prostředí.  

Příjemci podpory z této prioritní osy jsou veřejný sektor, neziskový sektor a podnikatelský. 

 

Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní 

infrastruktury  

Příklady podporovaných aktivit
63

: 

 modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění 

největších dopravních závad na silniční síti a průtazích měst, zvyšující bezpečnost a 

plynulost dopravy,  

 výstavba obchvatů měst a obcí na silnících II. a III. Třídy, 

 modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. Třídy a s místními 

komunikacemi, které souvisí s dopravními informačními systémy a s řídicími 

systémy, 

 opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 

 výstavba, modernizace a rekonstrukce systémově vymezených místních 

komunikací u vymezených významných průmyslových zón regionu jako jsou 

Nošovice s Mošnovem, zlepšujících dopravní dostupnost současných nebo 

plánovaných podnikatelských aktivit či kulturních, přírodních cílů přispívajících 

k rozvoji obcí, 

 budování a modernizace významných cyklostezek a cyklotras. 

 

Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava  

Mezi podporované aktivity
64

 této oblasti podpory patří například rozšíření infrastruktury 

a technického vybavení pro provoz letiště vznik nových služeb, modernizace bezpečnostní 

infrastruktury, také nové stroje a vybavení pro odbavování letadel, údržbu dráhových 

systémů a technické prostředky letištního záchranného systému. Infrastruktura pro realizaci 

podnikatelských aktivit souvisejících s leteckým provozem v prostoru letiště. 
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Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.3 – Rozvoj dopravní obslužnosti   

Příklady podporovaných aktivit
65

: zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na 

úrovni kraje a jejich integrace, zavádění řídicích a informačních systémů pro městskou 

hromadnou dopravu, aj.  

 

Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.4 - Infrastruktura integrovaného záchranného 

systému a krizového řízení: tato oblast podpory se zaměřuje na aktivity týkající se 

např. podpory společných dispečerských pracovišť záchranných složek, operační 

střediska hasičského záchranného systému, zdravotní záchranné služby, Policie ČR, 

Městské policie Ostrava, dopravní centrum kraje, příjem technologických signálů jako je 

elektrická požární signalizace, podrobný geografický informační systém kraje, pracoviště 

krizového řízení kraje, města, Armády ČR a Celního ředitelství pro řešení krizových 

situací v kraji apod. 

 

Prioritní osa 2 

Hlavním záměrem této prioritní osy je zvýšení celkové prosperity ekonomiky spolu se 

zvýšením kvality života obyvatel v regionu a to budováním, modernizací a rekonstrukcí 

infrastruktury služeb a snížit míru nezaměstnanosti. Důležitou částí této prioritní osy je 

zvýšení prosperity regionu vytvářením vhodných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. 

Specifickým cílem druhé prioritní osy je v podstatě změnit image Moravskoslezského 

kraje
66

.  

Příjemci podpory jsou veřejný, neziskový a podnikatelský sektor. 

 

Prioritní osa 2 – oblast podpory 2.1 – Infrastruktura veřejných služeb  

Příklady podporovaných aktivit
67

:V této oblasti je podpora zaměřena na modernizaci 

vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro 

praktické i teoretické vyučování a tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje 

a nebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, nebo na podporu komunitní 

role škol, podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a 

školských zařízeních, na modernizaci vybavení školských zařízení, ale také je směřována 

na moderní výukové metody pro praktické i teoretické vyučování a tak, aby bylo na 
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požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na 

trhu práce. Podpora je směřována i na stavební úpravy, které jsou nutné při pořízení 

nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, na nákup a vybavení 

vozů rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci.  

 

Prioritní osa 2 – oblast podpory 2.2 – Rozvoj cestovního ruchu 

Podpora zaměřená na revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických, průmyslových 

památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu. Dále je 

podporová realizace nových a stávajících objektů, center, atraktivit zvyšujících oblasti 

modernizace a rozvoje areálů zimních sportů, které mají předpoklady k celoročnímu 

využití.  

V této oblasti je podpora zaměřená na výstavbu či obnovu vybavenosti v oblasti sportu, 

rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.
68

 Také je podpořena výstavba cyklistických 

stezek včetně doprovodné infrastruktury, zřizování nových naučných turistických tras, 

výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku, výstavba a 

rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu, ale také na zlepšení 

vybavení pokojů dle požadavků certifikace, vzdělávání personálu, náklady na prvotní 

propagaci zařízení a v neposlední řadě na vytváření nových partnerství v cestovním ruchu, 

zpracování a aktualizace marketingových a odborných studií na podporu rozvoje 

cestovního ruchu v regionu Severní Moravy a Slezska. 

 

 

Prioritní osa 2 – oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields  

Tato oblast zahrnuje podporu regenerace nemovitostí, neboli pozemků typu brownfields
69

, 

jejichž plocha bude po regeneraci z více než 50 % využita pro neprůmyslové účely. 

Regenerace typu brownfields bude podporována tehdy, budou-li tyto lokality vzhledem ke 

své poloze, minulém využití nezajímavá pro soukromé investice.  

 

Prioritní osa 2 – oblast podpory 2.4 - Marketing regionu 
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V této oblasti bude podporována image regionu ve 4 oblastech – MS kraj jako nejlepší 

místo k životu, ke studiu, podnikání a trávení volného času.  

 

Prioritní osa 3 

Tato prioritní osa je zaměřená na všestranné zkvalitnění prostředí měst a občanskou 

infrastrukturou těchto měst, v souladu s udržitelným rozvojem. Cílem této třetí osy je 

předejít odlivu obyvatel a návštěvníků z center měst. Důležité je proto zatraktivnit centra 

těchto měst pro podnikatelské aktivity, bydlení a v neposlední řadě i trávení volného času. 

Podporován bude také rozvoj sídlišť. Tato prioritní osa je zaměřená na města s počtem 

obyvatel nad 5 000. Příjemci podpory z této prioritní osy jsou: veřejný, podnikatelský a 

neziskový sektor.
70

 

 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu 

Tato oblast je zaměřena na města s více než 50 000 obyvateli, tvořící regionální póly 

rozvoje. V této oblasti bude podpory poskytována prostřednictvím integrovaných plánů 

rozvoje měst (IPRM), jejichž předkladateli budou statutární města. 

 

Prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2 - Subregionální centra 

Tato oblast se týká měst s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000. Tato podpora se bude 

konkrétněji týkat zlepšení fyzického stavu a vzhledu veřejných prostranství; budov s jejich 

vybavením v centrech měst i sídlištích.  

 

 

Prioritní osa 4 

Záměrem této prioritní osy je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní 

funkce venkovského prostoru regionu MS pro obyvatele, návštěvníky i investory. Podpora 

bude směrována na obnovu venkovského prostoru, na zajištění dostupnosti veřejných 

služeb a vytváření podmínek pro podnikání. Tato osa se týká obcí, které mají od 500 do 

5 000 obyvatel. Specifickým cílem této osy je zlepšení prostředí venkovských obcí. 

Příjemci podpory z této čtvrté prioritní osy jsou veřejný sektor spolu s neziskovým 

sektorem
71

.  
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Prioritní osa 4 – oblast podpory 4. 1 - Rozvoj venkova 

Příklady podporovaných aktivit
72

: obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické 

zlepšení venkovských sídel, veřejných budov, veřejných prostranství a zeleně vesnic, 

památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví, také je 

podpora směřována na rekonstrukce místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra 

obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost 

chodců a na výstavbu, obnovu, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro 

obyvatelstvo a podniky, školy a školská zařízení apod. 

 

Prioritní osa 5 – oblast podpory 5.1 implementace operačního programu 

Tato pátá prioritní osa je slouží k podpoře Regionální rady Moravskoslezského kraje, jako 

řídícímu orgánu Regionálního operačního programu MS pro zajištění potřeb, které jsou 

spojené s přípravou, realizací a řízením OP. Prostředky budou využity pro vybavení Úřadu 

Regionální rady technikou a systémy řízení, na zajištění přípravy, řízení, monitorování, 

informování a kontroly ROP. Příjemcem podpory bude Regionální rada regionu 

soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko. 

 

Prioritní osa 5 – oblast podpory 5.2 podpora absorpční kapacity 

Příklady podporovaných aktivit
73

: v této oblasti je podpora zaměřená na iniciace a 

přípravy projektů v regionu pro regionální i tematické OP, pro podporu při realizaci 

projektů a rozvoj lidských zdrojů, který souvisí s přípravou a realizaci projektů, podporou 

partnerství a výměnou zkušeností a dobrých praktik. 

 

3.1.5 Finanční zajištění ROP Moravskoslezsko  

Regionální operační program Moravskoslezsko je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Finanční plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko je vypracován v návaznosti na rozdělení prostředků v rámci Cíle 1 - 

Konvergence, uvedeného v Národním strategickém referenčním rámci na období 2007 – 

2013.
74

 V následujících dvou tabulkách 3.2 a 3.3 jsou vyjádřeny finanční prostředky 

ROP Moravskoslezsko v jednotlivých letech a finanční prostředky alokované 

jednotlivým prioritním osám a jejich podíl na celkové alokaci ROP Moravskoslezsko.  
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Z tabulky č. 3.2 můžeme vyčíst, že celkový objem finančních prostředků vyčleněný 

v tomto období na všechny prioritní osy činí přes 716 mil. EUR. V roce 2007 připadlo 

z  ERDF na prioritní osy celkově 88 mil. EUR, ale pro rok 2013 se již předpokládá 

s celkovým objemem prostředků vyčleněných z ERDF přes 116 mil. EUR.  

 

Tabulka 3.2: Finanční alokace ROP Moravskoslezsko v jednotlivých letech období 

2007-2013 (EUR) 

Rok Příspěvek Společenství (ERDF) 

2007 88 847 947 

2008 93 218 257 

2009 97 607 672 

2010 102 202 340 

2011 106 799 104 

2012 111 379 161 

2013 116 038 736 

Celkem na období 2007 - 2013 716 093 217 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupný z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437; vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.3: Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Moravskoslezsko (EUR) 

Prioritní osa Název Prioritní osy Příspěvek EU % 

1 Regionální infrastruktura a 

dostupnost 

289 301 660 40,40 

2 Podpora prosperity regionu 182 245 724 25,45 

3 Rozvoj měst 170 072 139 23,75 

4 Rozvoj venkova 50 126 525 7,00 

5 Technická pomoc 24 347 169 3,40 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437; vlastní zpracování 
 

Z tabulky 3.3 je patrné, že největší podíl finančních prostředků  alokovaných pro ROP 

Moravskoslezsko pro období 2007 - 2013 připadne na prioritní osu č. 1 Regionální 

infrastruktura a dostupnost, což činí přibližně 289 mil. EUR a odpovídá asi 40 % 

finančních prostředků ERDF z celkové alokace ROP Moravskoslezsko. 
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3.1.6 Finanční pokrok čerpání prostředků ROP Moravskoslezsko v programovacím 

období 2007 – 2013 

Od začátku programovacího období bylo na řídící orgán ROP MS podáno k 3. 2. 2012 

celkem 1 249 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 30,0 mld. Kč, což činí 138,0 % z celkové 

finanční alokace ROP Moravskoslezsko. S příjemci dotace bylo ke stejnému datu 

podepsáno 571 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 14,9 mld. Kč, což 

představuje 68,5 % z celkové alokace ROP Moravskoslezsko, a taktéž k 3. 2. 2012 bylo 

příjemcům dotace na jejich účty proplaceno 7,9 mld. Kč (36,2 % z celkové alokace ROP 

Moravskoslezsko). Certifikované výdaje předložené Evropské komisi dosahovaly k tomuto 

datu výše 6,4 mld. Kč, což činí 29,4 % finančních prostředků alokovaných pro ROP 

Moravskoslezsko na období 2007-2013. Vyřazených žádostí z administrace bylo ke dni 3. 

2 2012 celkem 561 v  hodnotě 10,4 mld. Kč, což činí celkem polovinu neúspěšných 

žádostí, které byly vyřazeny, přesněji 45 %.
75

 Podrobnější přehled projektů ROP MS 

uvádím v tabulce č 3.4.  

 

Tabulka 3.4: Údaje o projektech ROP MS v programovacím období 2007 – 2013 dle 

jednotlivých prioritních os 

Prioritní 

osa 

Podané žádosti Žádosti 

vyřazené z 

administrace 

Žádosti ve 

schvalovacím 

procesu 

Projekty 

s podepsanou 

smlouvou 

Finančně 

ukončené 

projekty 

 Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

Aktuální stav Od počátku 

období 

Od počátku 

období 

 počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. 

Kč 

počet mil. Kč počet mil. 

Kč 

1 116 9380,5 30 507,1 28 2105,8 58 6326,7 25 2011,4 

2 431 8346,0 178 4063,9 56 722,1 197 3480,1 104 1289,6 

3 255 6338,9 95 2115,5 24 1192,1 136 3039,6 66 1387,3 

4 431 5329,8 258 3761,8 9 99,3 164 1457,3 134 1121,7 

5 16 590,5 0 0 0 0 16 590,5 11 378,0 

ROP 

MS 

celkem 

1249 29985,8 561 10448,3 117 4119,3 571 14876,3 340 6187,9 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Měsíční monitorovací zpráva. Fondy Evropské unie 

[online]. 2012. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/dfe99e24-98ab-42d7-

9730-527232f5f5e3/MMZ---leden-2012; vlastní zpracování 
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Nejvíce podaných žádosti od počátku programovacího období 2007 – 2013 doposud 

připadlo na prioritní osy (PO) 2 a 4, kdy bylo podáno shodně 431 žádostí, ale v rozdílné 

hodnotě. Nejméně podaných žádostí je doposud v PO 5, kdy se jedná o 16 podaných 

žádostí v hodnotě 590, 5 mil. Kč. U PO 2 se jedná o podané žádosti v hodnotě 8346 mil. 

Kč a u PO 4 se jedná o podané žádosti v hodnotě 5329,8 mil. Kč. Celkově za programovací 

období doposud bylo podáno 1249 žádostí v celkové hodnotě 29 985. 8 mil. Kč. Z PO 2 

(178) a PO 4 (258) je taktéž nejvíce vyřazených žádosti z administrace. Celkově bylo z P0 

od počátku období až doposud 561 neúspěšných žádostí v hodnotě 10 448, 3 mil. Kč. 

Projektů, které mají podepsanou smlouvu od počátku období je doposud 571 v celkové 

hodnotě 14 876,3 mil. Kč. V PO 1 jde o 58 projektů v hodnotě 6326, 7 mil. Kč. V  PO 2 se 

jedná o 197 úspěšných projektů (3480 mil. Kč), které mají podepsanou smlouvu. V PO 3 

se jedná o 136 projektů (3039, 6 mil. Kč) a v PO 4 o 164 projektů v hodnotě 1457, 3 mil. 

Kč. V poslední prioritní ose bylo od počátku období doposud podáno 16 žádostí a všech 16 

žádostí má podepsanou smlouvu.  Celkem se podařilo finančně ukončit doposud 340 

projektů v hodnotě 6187, 9 mil. Kč. V PO 1 se jedná o 25 úspěšně ukončených projektů 

v sumě 2011 mil. Kč, v PO 2 je doposud 104 úspěšně dokončených projektů v hodnotě 

1289, 6 mil. Kč. V PO 3 je 66 úspěšně ukončených projektů v hodnotě 1387, 3 mil. Kč. 

V PO 4 je úspěšně ukončených 134 projektů v hodnotě 1121, 7 mil. Kč a v 5 PO je 11 

úspěšně ukončených projektů v hodnotě 378 mil. Kč.  

 

3.2 Socioekonomická charakteristika Moravskoslezského kraje 

 

3.2.1 Obecná charakteristika 

Území Moravskoslezského kraje se nachází v nejvýchodnější části České republiky a je 

soustředěn podél největších vodních toků řek Odry, Olše, Ostravice a Opavy. 

Moravskoslezský kraj vznikl k 1. 1. 2000 spolu s dalšími 13 českými kraji. 

Moravskoslezský kraj na severovýchodě hraničí s polskými vojvodstvími – Slezským a 

Opolským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. Příhraniční charakter kraje 

poskytuje možnosti spolupráce ve výrobní oblasti, rozvoji infrastruktury, také v ochraně 

životního prostředí, kulturní a vzdělávací činnosti spolu s turistickým ruchem. 

Moravskoslezský kraj se rozkládá na 5427 km
2 

 a zaujímá 6,9 % území celé České 

republiky
76

. Skládá se z 6 okresů (Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek - Místek, Ostrava – 
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město a Karviná) a z 22 obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá 299 obcí, z toho je 

41 měst. NUTS 2 Moravskoslezsko je region soudržnosti
77

, který je územně totožné 

s územím Moravskoslezského kraje. NUTS 3 tvoří Moravskoslezský kraj. 

Moravskoslezský kraj měl k 30. 9. 2011 přes 1 240 432
78

 obyvatel, ale se svými 299 

obcemi patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Hustota osídlení kraje dosahuje  

230/obyvatel na km
2
 (pro celou ČR je 133/obyvatel na km

2
). Největší zastoupení obyvatel 

(310 464) se k 31. 12. 2011 nachází v kraji Ostrava – město, dále pak následuje s 211 482 

obyvateli okres Karviná. Základním rysem MS kraje je nízká porodnost, díky níž dochází 

k pozvolnému stárnutí. Moravskoslezský kraj je svou přírodní, ekonomickou a sociální 

povahou značně různorodý region. Centrum kraje tvoří ostravsko-karvinské seskupení, 

které je silně průmyslové. Toto průmyslové uskupení se datuje od počátku 19. století a řadí 

tento kraj mezi nejdůležitější průmyslové regiony ve střední Evropě. Tato tradiční 

industriální oblast je spojena s vysokým podílem těžkého průmyslu, především hutnictví, 

těžkého strojírenství a hornictví. Významným sektorem v kraji je také lehké strojírenství, 

nebo elektrotechnický průmysl, potravinářský a v neposlední radě také nově rozvíjející se 

automobilový průmysl. Také nesmíme opomenout stavebnictví a výrobu plastových 

výrobků. Moravskoslezský kraj je také charakteristický lesním hospodářstvím v podhůří 

Beskyd a Jeseníků.  Okrajové části MS kraje jsou tvořené horskými oblastmi již 

zmíněných Beskyd a Jeseníků, které představují ideální oblasti pro turistiku a jsou typicky 

venkovskými oblastmi.  Ostravsko je také oblastí, která se vyznačuje nejzatíženějším 

životním prostředím, i když se vlivem útlumu výroby, používání šetrnějších technologií a 

značných investic do ekologických opatření situace postupně zlepšuje.   

 

3.2.2 Demografická situace v kraji 

Centrální oblasti Moravskoslezského kraje, zejména oblasti Frýdku-Místku, Havířova, 

Karviné a Ostravy patří k nejhustěji osídleným oblastem v České republice. Na 5427 km
2
, 

neboli na 6,9 % území žije okolo 11,9 % ČR.
79

 Podrobnější ukazatele uvádím v tabulce 3.5 

a v tabulce 3.6 uvádím vybrané ukazatele Moravskoslezského kraje.  

 

 

 

                                                 
77

 V programovém období EU 2007—2013 jsou regiony soudržnosti způsobilé čerpat (samostatně) pomoc 

z fondů Evropské unie.  
78

 KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA, ref. 67 
79

 KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA, ref. 67 
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Tabulka 3.5: Vývoj obyvatel v kraji od roku 2007 do roku 2010 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel  1 249 897 
 

1 250 255 

 
1 247 373 

 
1 243 220 

Obyvatelé do věku 0-14 180 903 

 
178 735 

 
177 937 

 
178 467 

Obyvatele 

v produktivním věku 

(15-64 let) 

893 112 

 
890 578 

 
883 792 

 
875 959 

Průměrný věk obyvatel 39,9 

 
40,2 

 
40,4 

 
40,6 

Index stáří x 101,2 104,3 105,8 

Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Analýza Moravskoslezského kraje. [online]. 2011. 

[cit. 2012-03-08]. Dostupný z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/otkraj1210.pdf; vlastní zpracování 

 

 

Vážným celospolečenským problémem Moravskoslezského kraje je neustále se 

prohlubující a soustavný úbytek mladých lidí do věku 14 let. V roce 2009 bylo evidováno 

v kraji 177 937
80

 lidí do 14 let věku a oproti roku 2001 se jejich počet v MS kraji razantně 

snížil o 33 448 (15,8 %). V roce 2010 bylo v kraji evidováno mladých lidí do 14 let věku 

178 467, což je mírný vzestup mladých lidí oproti roku 2009.  

Klesající celkový počet obyvatel spolu s klesajícím počtem mladých lidí na celkovém 

stavu obyvatel se promítá do stoupajícího průměrného věku obyvatel v kraji. K 31. 12. 

2010 činil průměrný věk obyvatel v kraji 40,6 roku. Také index stáří v kraji rok od roku 

roste a ke konci roku 2010 činil 105,8 (65+/0-14).  

V MS kraji nedochází jenom k nízké porodnosti, ale tak k stále větší migraci obyvatel, což 

má za následek celkový úbytek obyvatel v kraji, ale v posledních dvou letech můžeme říct, 

že na území Moravskoslezského kraje nedochází k celkovému úbytku obyvatel. 

 

 

 

 

 

                                                 
80

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Analýza Moravskoslezského kraje. [online]. 2011. [cit. 

2012-03-08]. Dostupný z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/otkraj1210.pdf/ 
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Tabulka 3.6: Vybrané ukazatele okresu Karviná, Bruntál, Ostrava, Opava, Nový 

Jičín v roce 2010 

 Měřící 

jednotka 

 

Bruntál  Karviná  Ostrava 

 

Opava       NJ             FM 

Rozloha Km
2 

1536 356 331 1113 882 1208 

Počet obcí  67 17 13 77 53 72 

Obyvatelstvo tisíce 97 369 270 

412 

333 579 177 

236 

152 

524 

212 

100 

Hustota 

zalidnění 

Ob/km
2 

63,4 759,1 1006,3 159,2 173,0 175,5 

Přírůstek 

obyvatel 

‰ -2,7 -10,0 -5,5 0,6 -0,3 2,9 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Územní srovnání. [online]. 2011. [cit. 2012-03-07]. Dostupný z: 

http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-11-r_2011-26; vlastní zpracování 

 

 

Z tabulky 3.6 je patrné, že okres Karviná spolu se statutárním městem Ostrava má oproti 

ostatním městům v MS kraji vyšší počet obyvatel a velmi vysokou hustotu zalidnění, která 

výrazně převyšuje ostatní okresy v kraji. Okres Karviná je svou rozlohou druhý nejmenší 

okres v Moravskoslezském kraji, který má po statutárním městě Ostrava druhý nejvyšší 

počet obyvatel. Tabulka dále uvádí také hustotu zalidnění statutárního města Ostravy, kde 

je koncentrace 1006,3 obyvatel na km
2
, oproti okresu Bruntál, kde je koncentrace pouhých 

63,4 obyvatel na km
2

.  

 

 

3.2.3 Ekonomická charakteristika a trh práce 

Hrubý domácí produkt (HDP) Moravskoslezského kraje činil k 31. 12. 2010 přibližně 370 

mil. Kč, což činní 9,8 % podílu kraje na HDP České republiky a zařazuje tak 

Moravskoslezský kraj na čtvrté místo mezi kraji ČR
81

. Ukazatel HDP na obyvatele v kraji 

v témže roce činil 82, 8 % průměru České republiky tj. 297 177 Kč
82

 a řadí tak MS až na 8.  

                                                 
81

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické ukazatele 2008 – 2010. ČSÚ [online]. 2011. [cit. 

2012-03-07]. Dostupný z: http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-11-

r_2011-05. 
82

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, ref. 70 

http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-11-r_2011-05
http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-11-r_2011-05
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pozici mezi kraji ČR.  V roce 2008 byl ukazatel HDP/obyvatele v Moravskoslezském kraji 

výrazně vyšší a činilo 314 644 Kč
83

.  

Odvětvová struktura Moravskoslezského kraje přináší v současnosti nemalé problémy, 

které jsou spojeny s vysokou mírou nezaměstnanosti.
84

  

S vysokou mírou nezaměstnanosti se potýkají okresy Bruntál s Karvinou, které jsou 

dokonce na posledních místech mezi všemi okresy v České republice. Velkým problémem 

je podíl dlouhodobě nezaměstnaných (více než 12 měsíců) na celkovém počtu 

nezaměstnaných, který je v našem regionu výrazně vyšší než celorepublikový průměr a má 

tendenci pořád růst. K 31. 12. 2010 bylo v kraji celkem 61 400 nezaměstnaných osob 

registrovaných na Úřadu práce, tj. výrazný nárůst o 16 100 nezaměstnaných osob v kraji 

oproti roku 2008. V roce 2010 bylo na Úřadu práce registrováno o 36 % více 

nezaměstnaných osob oproti roku 2008. V tabulce 3.7 uvádím makroekonomické ukazatele 

spolu s ukazatelem nezaměstnanosti MS kraje. 

 

Tabulka 3.7: Vybrané makroekonomické ukazatele a ukazatel nezaměstnanosti MS 

kraje k 31. 12. 2010  

 NUTS 2 Moravskoslezsko 

              2008                      2009                         2010 

Podíl na HDP (v %),  

ČR = 100 %) 

85,3 82,3 82,8 

HDP/obyvatele  (Kč) 314 644 293 281 297 177 

Hrubý domácí produkt 

HDP (mil. Kč) 

393 358 366 413 369 908 

Nezaměstnanost 

(osoby v tisících) 

45,3 59,7 61,4 

Průměrný roční čistý 

peněžní příjem na 

osobu (v Kč) 

114 733 123 460 127 160 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické ukazatele 2008 – 2010. ČSÚ [online]. 2011. [cit. 

2012-03-07]. Dostupný z: http://www.ostrava.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-11-

r_2011-05; vlastní zpracování 
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3.2.4 Cestovní ruch  

V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií a kin. V Ostravě má sídlo 

mezinárodně známá Janáčkova filharmonie. Města a obce v kraji nabízejí rozmanitou škálu 

sportovního vyžití prostřednictvím nespočetného množství stadionů, víceúčelových hal, 

hřišť, tělocvičen, koupališť a bazénů. Kromě kulturního a sportovního vyžití ve městech a 

obcích poskytuje půvabná příroda severní Moravy a Slezska četné možnosti k rekreaci, 

turistice, poznávání kulturních památek a léčebné pobyty. Moravskoslezský kraj se může 

pochlubit mnoha kulturními památkami, zámeckými skvosty a hrady.  

 

V Moravskoslezském kraji se za rok 2010 oproti roku 2009 snížil celkový počet 

ubytovaných hostů o 9,0 %. Zahraničních návštěvníků přijelo méně o 8,2 % a jejich počet 

přenocování poklesl o 3,9 %.
85

 Domácích hostů přijelo v roce 2010 do Moravskoslezského 

kraje o 9,2 % méně oproti roku 2009. V porovnání s ostatními kraji je to jeden z nejhorších 

výsledků v České republice. Větší pokles příjezdů hostů zaznamenal také Ústecký kraj, kde 

byl pokles o 12,8 %, ale zato tam byla o málo lepší situace v počtu přenocování
86

. 

Moravskoslezský kraj realizuje řadu aktivit a projektů na podporu cestovního ruchu v kraji 

a propagace regionu. Jedním z realizovaných projektů je také projekt „Moravskoslezský 

kraj – kraj plný zážitků“, který je spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím ROP 

NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Náklady projektu činí přibližně 41 milionů Kč a 

jsou z 92,5 % dotovány.
87

  

 

3.2.5 Životní prostředí 

Více než polovinu území Moravskoslezského kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších 

více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky v horských oblastech Jeseníků a Beskyd
88

. 

Od počátku 90. let 20. století dochází k postupnému zlepšení stavu životního prostředí 

důsledkem snížení průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií firem a 

výraznými investicemi do ekologických opatření. Ale i přes tato zlepšení se řadí kraj 

nadále mezi nejzatíženější oblasti v České republice, neboť v minulosti byly znečištěny 

všechny složky životního prostředí. V dnešní době se jako nejzávažnější jeví kontaminace 

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

povrchových vod a ovzduší. Přírodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na 
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rozdílech v kvalitě životního prostředí jednotlivých oblastí kraje. Nejzávažnější dopady na 

životní prostředí se koncentrují do Ostravska, Karvinska a Třinecka. Moravskoslezský 

kraje není charakteristický pouze znečištěným životním prostředím, má také místa s 

významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných 

krajinných oblastí – Beskydy, Jeseníky a Poodří.  

 

3.2.6 SWOT analýza Moravskoslezského kraje 

SWOT analýza je metoda používaná především pro komplexní analýzu regionálních 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které přímo ovlivňují strategii rozvoje. 

Analýza by měla důkladně zvážit v regionu atributy včetně stávajícího majetku, přírodních 

zdrojů, současné podnikatelské prostředí a demografii, jako jsou úrovně dosahovaného 

vzdělání pracovníků v regionu apod. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin.
89

 

Podrobnější hodnocení uvádím v tabulce č. 3.8.  

Tabulka 3.8: SWOT analýza MS kraje 

Silné stránky Slabé stránky 

- rozmanitost průmyslových odvětví 

včetně rozvoje oboru z oblasti 

informačních a komunikačních 

technologií, řada zavedených 

obchodních značek a relativně vysoká 

exportovatelnost hutních a některých 

strojírenských výrobků, 

 

- nepříznivá struktura ekonomiky daná 

historickým vývojem - silné 

soustředění průmyslové činnosti na 

těžbu uhlí, hutnictví a těžké 

strojírenství, 

- existence mnoha vhodných objektů a 

pozemků pro nové investiční záměry 

tzv. „brownfields“, s možností jejich 

využití pro rozvoj nových 

podnikatelských aktivit, 

- pomalé tempo zvyšování 

technologické úrovně výrob (zavádění 

progresivních technologií), způsobující 

stále ještě příliš nízkou produktivitu 

práce, velkou energetickou náročnost a 

vysoké režijní náklady, 

 

- fungující a připravované další 

průmyslové zóny; postupný rozvoj 

podnikatelských aktivit firem 

působících v těchto zónách,  

- morální i fyzická zastaralost značné 

části dopravní infrastruktury.  

 

                                                 
89

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Analýza Moravskoslezského kraje. [online]. 2011. [cit. 
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- výhodná geografická poloha z pohledu 

perspektivních dopravních tras - kraj 

leží na dopravní křižovatce Česko, 

Polsko, Slovensko a Rakousko s 

dobrou pozicí do východních zemí,  

 

- obtížně řešitelné ekologické problémy 

spojené zejména s předchozí (okres 

Ostrava) a současnou (okresy Karviná 

a Frýdek-Místek) těžbou uhlí, 

popřípadě i jejího útlumu,  

 

- relativně hustá síť železniční a 

autobusové dopravy, zlepšení dopravní 

dostupnosti zprovozněním dálnice D1, 

letiště pro mezinárodní provoz v 

blízkosti centra kraje s výhledem 

výrazného rozvoje 

 

- značná územní koncentrace podniků 

metalurgického, strojírenského a 

těžebního průmyslu, které v posledních 

letech procházely rozsáhlou 

restrukturalizací,  

 

- systém vysokoškolského technického, 

ekonomického a humanitního 

vzdělávání (existence tří univerzit a 

soukromé Vysoké školy podnikání, a. 

s.),  

-  

- morální i fyzická zastaralost značné 

části dopravní infrastruktury 

pohoří Beskyd a Jeseníků - vhodné 

oblasti pro rozvoj podnikání v 

cestovním ruchu, postupně se 

zlepšující životní prostředí 

- na značné části území kraje ztížené 

podmínky zemědělského hospodaření, 

což omezuje možnosti pěstování 

ekonomicky výhodných plodin a 

způsobuje útlum zemědělských výrob 

zejména v podhorských a horských 

oblastech, 

Příležitosti Hrozby 

- spolupráce s mikroregiony v okolí, - nízký zájem investorů, 

 

- využití vzdělanostního a školicího 

potencionálu 4 vysokých škol ke 

zvýšení ekonomické úrovně kraje, 

 

- nedostatek finančních prostředků obcí, 

 

- využití atraktivní krajiny pro 

venkovskou turistiku, 

 

- odchod pracovníků s vyšším vzděláním 

do větších měst, 

 

- využití existujícího školského 

potencionálu pro nabídku dalšího 

vzdělávání, včetně postgraduálního, 

 

- lhostejnost lidí k ohrožování kvality 

přírody, 

- využití možností společných 

projektů a programů státních a 

nestátních subjektů 

- nízká státní podpora zemědělců, 

snižování počtu zaměstnanců a 

zvyšování nezaměstnanosti v regionu, 

 

- efektivní využití zdrojů 

strukturálních fondů EU 

- stěhování mladých lidí do měst. 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Analýza Moravskoslezského kraje. [online]. 2011. 

[cit. 2012-03-08]. Dostupný z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/otkraj1210.pdf ; vlastní zpracování 
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3.3 Socioekonomická analýza města Bohumín 

3.3.1 Obecná charakteristika města Bohumín 

Město Bohumín leží v severní části Moravskoslezského kraje a sousedí s Polskem. Poloha 

města je strategická, neboť Bohumín leží na křižovatce železničních tratí, také na soutoku 

řek Odry a Olše a na hranici dvou států. Městem také prochází významná část dálnice D 

47. Město se nachází v ostravské pánvi a je vzdáleno necelých 5 km od Ostravy. Rozlohou 

zabírá Bohumín 3 109 ha a s výškou 189 m.n.m se jedná o nejnižší bod 

Moravskoslezského kraje. Město Bohumín mělo svou významnou strategickou polohu již 

od svého založení. Počátkem 12. století vedly Bohumínem křižovatky významných 

obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka, která 

směrovala z Uher do Těšína a dále k Baltu. Také Bohumínem procházela cesta z Prahy do 

Krakova. Osada vznikla na frekventovaném místě, se stoupajícím cestovním ruchem 

přibývalo osadníků, takže osada jménem Bogun, byla v době krále Přemysla Otakara II. 

velkou vesnicí. První písemná zpráva o vsi Bogun pochází z roku 1256 a týká se dnešní 

části Starý Bohumín, ale je jistý fakt, že osada byla trvale osídlena již mnohem dříve, 

neboť dle názvu osady Bogun je patrné, že byl v minulosti Bohumín slovanským sídlem.  

 

3.3.2 Demografie města 

Město Bohumín má 22 325
90

 obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, jimiž jsou 

Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. Původně se 

jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. První 

písemná zmínka o vsi Bogun je z roku 1256. Do dnešní podoby se město integrovalo až v 

roce 1974. Podrobnější vývoj obyvatel města uvádím v tabulce 3.9.  
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Tabulka 3.9: Počet obyvatel města Bohumína v období 2006 – 2011  

Rok Muži Ženy Celkem Přírůstek 

2006 11 346   11 656   23 002  

2007 11 362   11 617   22 979 - 50 

2008 11 354   11 593   22 947 - 5 

2009 11 313   11 581   22 894 - 53 

2010 11 236   11 560   22 796 - 98 

2011 11 066   11 417   22 483 - 313 

Zdroj: MÚ BOHUMÍN. O městě. Město Bohumín [online]. 2012. [cit. 2012-03-08] Dostupný z: 

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/obyvatelstvo ; vlastní zpracování 

 

3.3.3 Ekonomická charakteristika a trh práce 

Spolu s Ostravou a dalšími městy v Moravskoslezském kraji tvoří Bohumín průmyslovou 

oblast regionu. Podrobnější hospodaření města uvádím v tabulce 3.10. 

 

Tabulka 3.10: Hospodaření města Bohumín za období 2008 - 2010 

Příjmy v 

tisících 

2008 2009 2010 Výdaje v 

tisících 

2008 2009 2010 

Daňové 239 181  214 555 213 517 Neinvestiční 354 413   359 045 376 963 

Nedaňové 242 747  254 656 272 692 Soc. dávky 82 687  81 645 77 542 

Kapitálové 18 367  19 533 15 263 Příspěvky 60 373  69 570 72 095 

Vlastní 

příjmy 

500 295  488 744 501 472 Neinvestiční 

celkem 

497 473  510 260 526 600 

Dotace 143 966  134 290 142 724 Kapitálové 134 235  127 262 121 013 

Celkem po 

konsolidaci 

644 261  623 034 644 196 Celkem po 

konsolidaci 

631 708  637 522 647 613 

Financování, 

přebytky a 

úvěr 

6 205 

-23 221 

28 854 

34 638 

32 321 

0 

23 567 

2 698 

20 000 

Financování 

splátky jistin 

18 758  20 150 20 150 

Úhrnem 650 466  657 672 667 763 Úhrnem 650 466  657 672 667 763 

Zdroj: MĚSTO BOHUMÍN. O městě. Výroční zpráva města 2010. [online]. 2011. [cit. 2012-03-08] 

Dostupný z: 

http://www.mestobohumin.cz/data/zpravy_o_stavu_mesta/vyrocni_zprava_mesta_bohumina_za_rok_2010.p

df ; vlastní zpracování 

 

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/obyvatelstvo/
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Město Bohumín každoročně hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2010 byly 

celkové příjmy města Bohumína 667 763 Kč, z čehož daňové příjmy byly v objemu 

213 517 Kč a nedaňové příjmy tvořily 272 692 Kč a kapitálové příjmy byly 15 263 Kč. 

Výdaje města v roce 2010 byly taktéž jak příjmy v objemu 667 763 Kč, z čehož tvořily 

neinvestiční výdaje 376 963 Kč, sociální dávky 77 542 Kč a kapitálové výdaje 72 095 

Kč.
91

  

 

Trh práce 

Město Bohumín spadá do okresu Karviná, kde je 14,27 % nezaměstnanost. Na území 

města působí hned několik významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu 

ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého okolí. K 

největším prosperujícím firmám patří Bekaert, Bochemie, Bonatrans, České dráhy - 

železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool a Železárny a drátovny Bohumín 

(ŽDB).
92

 Podrobnější přehled vývoje nezaměstnanosti v Bohumíně uvádím v tabulce 3.11. 

 

Tabulka 3.11: Vývoj nezaměstnanosti v Bohumíně 2000 – 2010 

Rok Počet uchazečů 

o zaměstnání 

 

Míra nezaměstnanosti v % 

2000 2 516 16,86 

2001 2 400 15,88 

2002 2 669 18,35 

2003 2 623 18,30 

2004 2 513 16,73 

2005 2 227 14,82 

2006 2 163 13,30 

2007 1 685 10,41 

2008 1 385 8,69 

2009 2 020 13,19 

2010 2 084 13,64 

Zdroj: MĚSTO BOHUMÍN. O městě. Výroční zpráva města 2010. [online]. 2011. [cit. 2012-03-08] 

Dostupný z: 

http://www.mestobohumin.cz/data/zpravy_o_stavu_mesta/vyrocni_zprava_mesta_bohumina_za_rok_2010.p

df/ ;vlastní zpracování 
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Tabulka nám uvádí vývoj nezaměstnanosti v Bohumíně od roku 2000 do roku 2010. Od 

roku 2000, kdy byla nezaměstnanost 16,86 %, se nezaměstnanost za sledované období 

každoročně snižovala až do roku 2008, kdy byla nezaměstnanost 8,69 % (nejnižší ve 

sledovaném období). Od roku 2009 se nezaměstnanost zvyšovala a v roce 2010 byla na 

13,64 %. V roce 2011 je nezaměstnanost ve městě 14, 27 %. 

 

3.3.4 Přírodní podmínky a cestovní ruch  

Povodí řeky Odry, jež protéká Bohumínem, má jedinečná zákoutí hraničních meandrů, 

která jsou domovem pro mnoho živočichů. Žijí zde bobři nebo vydry a hnízdí tam 

ledňáčci. Občas vyplaví Odra stoličku nebo obratel mamutů, kteří se před 1000 lety 

procházeli jejím korytem. Tyto výjimečné meandry jsou jedinečné nejen svou významnou 

faunou, ale také flórou. Proto byla tato oblast povodí Odry zahrnuta do národních seznamů 

oblastí zvláštní ochrany jako „Meandry dolní Odry“ a tato oblast byla vyhlášená jako 

chráněná přírodní památka. Nejen přírodní zajímavosti, ale také poloha města na hranici 

s Polskem a pestrá nabídka volnočasových, sportovních, kulturních i dalších aktivit dělá z 

dříve jen průmyslového města turisticky atraktivní místo, kde je dostatek možností pro 

smysluplné využití volného času, a proto do Bohumína míří rok od roku více návštěvníků. 

V Bohumíně se skýtá nejen mnoho přírodních zajímavostí, ale je charakteristický také 

velmi znečištěným ovzduším. Podrobnější údaje o znečištění města uvádím v tabulce 3.12. 

 

Tabulka 3.12: Znečištění ovzduší v Bohumíně 

Znečištěná 

látka
1 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Roční 

limit 

SO2 13 13,5 10 9 10 12,9 50 

Oxid 

dusíku 

43 45 43 46 25,52 28,5 40 

Prach 

PM10
2 

49,2 65 49,2 51 53,05 63,8 50 

1
o denní limit v μg/m3 

2 
dle velikosti nejmenších prachových částic PM10 

Zdroj: MĚSTO BOHUMÍN. O městě. Výroční zpráva města 2010. [online]. 2011. [cit. 2012-03-08] 

Dostupný z:  

http://www.mestobohumin.cz/data/zpravy_o_stavu_mesta/vyrocni_zprava_mesta_bohumina_za_rok_2010.p

df/; vlastní zpracování 
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Na měrné stanici v Bohumíně se měří znečištění ovzduší oxidem siřičitým, oxidy dusíku a 

polétavým prachem PM10. U těchto měřených oxidů a polétavých prachů v roce 2010 

došlo ke zvýšení naměřených hodnot oproti roku 2009. Imisní limit limit 50 μg/m3 byl v 

roce 2010 překročen celkem 164krát. Nejvyšší naměřená koncentrace PM10 v roce 2010 

byla 455,7 μg/m3.
93
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4 Praktická realizace ROP Moravskoslezsko na příkladu konkrétního 

projektu 

Cílem této kapitoly je nastínit praktickou realizaci Regionálního operačního programu 

NUTS 2 Moravskoslezsko v programovacím období 2007-2013 na příkladu vybraného 

uskutečněného investičního projektu s názvem „Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín – část 

trasy K“, který byl realizován v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a 

dostupnost, z oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí 

oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, číslo výzvy 005-

1-2-09. Oprávněným žadatelem byl Moravskoslezský kraj. Projektová žádost splnila 

všechna formální kritéria a kritéria přijatelnosti, a tudíž byl projekt schválen ke 

spolufinancování. Poskytnutá dotace z rozpočtu Regionální rady dosáhla maximální výše 

92,5 % celkových způsobilých výdajů (po odečtení realizačních příjmů). Projekt 

„Cyklostezky trasy K“, jenž byl uskutečněn ve městě Bohumín, byl zahájen 10. 3. 2010 a 

ukončen 30. 10. 2010. Všechny způsobilé výdaje projektu jsou již certifikovány. 

 

4.1 Základní specifikace projektu 

Předmětem  projektu je zvýšit bezpečnost pro cyklo a pěší dopravu oddělením 

cyklodopravy od automobilové dopravy vybudováním Cyklostezky K, S, V Bohumín - části 

trasy K, s ochrannými ostrůvky a přechody pro chodce s přejezdy pro cyklisty, 

oboustranně po ul. Šunychelská, Štefánikova až ke kruhovému objezdu (křižovatka ul. 9. 

května) v délce 2,8 km. V rámci realizace projektu dojde k propojení a koordinaci 

cyklistických tras navazujících z okolních obcí, včetně Polské republiky. Jedná se o 

mezinárodní cyklistickou trasu č. 56 a trasu č. 6109. Realizací projektu dojde k vybudování 

cyklostezky, rekonstrukci chodníků, místních komunikací, částečně rekonstrukci silnice a 

k vegetačním úpravám. Vyhrazený pruh pro cyklisty je v maximální šířce 1,5 m. 

Rekonstruované komunikace jsou bezbariérové a vybaveny slepeckou reliéfní dlažbou. 

Projekt rovněž zahrnuje úpravy parkovacích míst a úpravy místních komunikací, například 

zpomalovacími prahy.
94

 Posláním projektu je dosáhnout zvýšení kvality života obyvatel 

města, zvýšení kvality a bezpečnosti infrastruktury pro dojezd do zaměstnání, za zábavou a 

službami i pro volnočasové aktivity a turistiku jako nezbytné součásti podporující zdravý 

životní styl. V tabulce 4.1 je uvedena podrobnější lokalizace projektu. 

                                                 
94

 MĚSTO BOHUMÍN. O městě. Dotace z EU. [online]. 2010. [cit. 2012-03-08] Dostupný z: 

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/dotace/dotace-z-evropske-unie/8511-cyklostezky-trasy-k-s-v-

bohumin-cast-trasy-k.html  



54 

Tabulka 4.1: Lokalizace projektu 

Území Název 

NUTS 2 Region soudržnosti Moravskoslezsko 

NUTS 3 Kraj Moravskoslezský 

NUTS 4 Okres Karviná 

NUTS 5 Obec Bohumín 

Zdroj: ČSÚ, 2011; vlastní zpracování 

 

4.1.1 Cíle projektu 

Hlavní strategický cíl projektu je zvýšení bezpečnosti cyklo a pěší dopravy ve městě.  

Dílčími strategickými cíli jsou:  

 zvýšení počtu bezpečnostních prvků na komunikacích, 

 zajištění bezpečné dopravy cyklistů a pěších do zaměstnání a za zábavou, 

 přispění k rozvoji cestovního ruchu zajištěním bezpečného přístupu cyklistu na 

mezinárodní cyklotrasu č. 56 a na jiné turistické trasy v rámci sítě cyklistických 

tras. 

 

4.1.2 Výchozí stav   

K vytvoření předpokladů pro rozvoj cyklistiky a turistiky na území města nastala nutnost 

propojení a koordinace cyklistických tras, které budou navazovat z okolních obcí a měst, 

včetně Polské republiky. Jedná se o mezinárodní cyklistickou trasu č. 56. A trasu č. 6109. 

Z důvodů očekávané finanční náročnosti projektu nechalo město Bohumín vypracovat 

studii cyklistické dopravy v Bohumíně jako územně plánovací podklad, která přímo 

navazuje na územně plánovací podklad Územní generel cykloturistiky severní Moravy a 

Slezska, Studii základních cyklistických tras v okrese Karviná a rozpracovává podrobněji 

řešení cyklistické dopravy v rámci platného územního plánu města. Ve městě není 

provozována městská hromadná doprava, pouze meziměstská autobusová doprava 

v největší míře dopravcem ČSAD Karviná, v menší míře Dopravním podnikem města 

Ostravy. Město Bohumín tuto dopravu dotuje prostřednictvím svého rozpočtu. 

Nejfrekventovanější místo autobusové dopravy je v lokalitě centra města, v dalších částech 

města je autobusová doprava provozována výrazně méně a proto se předpokládá i nadále 

výrazný vývoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě. Tento druh dopravy je dostupný pro 

širokou veřejnost a představuje snadnou dostupnost do zaměstnání a škol vzhledem 
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k dojezdové vzdálenosti v rámci města. Cyklisté jezdí převážně po silně zatížených 

komunikacích, často po chodnících a v jednosměrných ulicích v protisměru, nevyužívají 

bočních tras, ale volí trasy nejkratší. Komunikace v trase navržené cyklostezky trasy 

K jsou velmi vytížené, s velkou intenzitou motorového provozu. Jedná se o přímé trasy 

obyvatel do zaměstnání, zejména do firem největších bohumínských zaměstnavatelů.  

Požadavky obyvatel městských částí na vybudování bezpečných tras do centra města za 

zaměstnáním, zábavou, škol a nákupy se s rostoucí intenzitou dopravy a i v souvislosti 

s dopravní zátěží při výstavbě dálnice D47 se zvyšovaly každým rokem.
95

 

 

4.1.3 Žadatel, realizátor projektu a management projektu 

Žadatelem projektu Cyklostezky K, S, V Bohumín – část trasy K, je právnická osoba 

města Bohumín. Žadatel má již mnoho zkušeností s využíváním dotací a s realizací 

větších a finančně nákladnějších projektů
96

. Výstavbu v rámci realizace projektu na 

základě výběrového řízení zhotovila firma FIRESTA, a.s. Na řízení projektu stavby v rámci 

přípravné, realizační a provozní fázi se podílel zkušený realizační tým, skládající se ze čtyř 

členů, pan Ing. Petr Vícha – statutární zástupce, starosta města, jenž měl na starosti 

rozhodování, zastupování města, podepisování dokumentů a uzavření smluv s dodavateli, 

paní Ing. Věra Vzatková – projektová manažerka, která měla na starosti stanovení cílů 

projektu, harmonogram a rozdělení přesně definovaných úkolů práce, také vypracovávala 

žádosti týkající se plateb, vypracovávala monitorovací a závěrečné zprávy a měla na 

starosti také sledování podmínek Regionálního operačního programu skrz příručky a 

pokyny pro příjemce ROP. Dalším členem realizačního týmu byla paní Ing. Jitka Ptošková, 

která se starala o zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby, výběrového řízení na 

autorský a technický dozor, komunikaci s dodavateli, sledování rozpočtu a kontrolu věcné 

správnosti faktur. Posledním členem týmu byla paní Martina Křížová, Dis – účetní 

projektu, která se starala o komplexní vedení účetní evidence projektu dle podmínek 

Regionálního operačního programu. Majitelem pozemků
97

, na nichž je projekt realizován, 

je město Bohumín či soukromí vlastníci, od kterých má město potřebné souhlasy 

                                                 
95

 MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, Základní studie proveditelnosti. Interní materiál  

Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2009. 8 s.  
96

 V posledních letech město výrazně investuje do svého rozvoje například výstavbou čistírny odpadních vod, 

také vybudováním páteřních kanalizačních stok, komplexní rekonstrukcí ulic, parkovišť a komunikací. Město 

má také bohaté zkušenosti s modernizací základních škol, regenerací panelových sídlišť, výstavbou 

Aquacentra, Hobby parku apod.  
97

 Projekt zasáhl parcely č. 157, 214, 283/2, 360, 384, 386, 393/3, 393/11, 393/12, 393/13, 393/16, 549, 550, 

587/19, 642, 656, 709/1, 1538, 1539, 1721, 1739, 2455/2, 2457, 2458/3, 2459/15, 2461/1, 2461/3, 2531/1, 

2531/3, 2539, 2541, 2542, 2543, 2551, 2553, 2584, 2700/1, 392, 544/10, 2458/2.  
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k realizaci projektu. Stejně tak je město Bohumín investorem a provozovatelem projektu a 

většina plánovacích, organizačních, řídících a kontrolních procesů se odehrávala v rámci 

řídící struktury žadatele. Město Bohumín je dále předkladatelem žádosti o dotaci i 

konečným příjemcem dotace. Na projektu se nepodíleli žádní partneři. Úpravy místních 

komunikací, jejich příslušenství a zařízení jsou spravovány městem Bohumín 

prostřednictvím odboru dopravy a odboru životního prostředí a služeb města. Veřejné 

osvětlení má na starosti firma BM servis, a. s., tato firma je v 100 % vlastnictví města 

Bohumína.
98

 Základní identifikace žadatele je uvedena v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2: Identifikační údaje žadatele a zpracovatele 

Žadatel  

Název Město Bohumín 

Statutární zástupce, sídlo Ing. Petr Vícha, starosta města 

Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

IČ, Web 00297569, www.mesto-bohumin.cz 

Projektový manažer  

Jméno  Ing. Věra Vzatková 

Sídlo Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 

735 81 Bohumín 

Odbor Stavební odbor, oddělení rozvoje a 

územního plánování 

Telefon, e-mail 59 609 21 62, vzatkova.vera@mubo.cz 

Zpracovatel projektové dokumentace DHV ČR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 

702 00 Ostrava 

Zhotovitel Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 

Technický dozor Jana Štvrtňová, Borovského 811/4, 

Karviná - Ráj 

Zdroj: MĚSTO BOHUMÍN. Radnice. Samospráva a státní správa. [online]. 2012. [cit. 2012-03-23] 

Dostupný z: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/samosprava-a-statni-sprava/ vlastní zpracování 
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4.2 Popis projektu 

 

4.2.1 Výstup projektu 

Stavba projektu probíhala etapovitě ve dvou fázích.  

Etapa 1 – v této fázi etapy probíhalo vybudování cyklistické stezky v podobě 

vyhrazeného pruhu pro cyklisty v šířce 1,50 m po obou stranách komunikace ul. 

Štefánikova (od kruhového objezdu křižovatky) s ul. 9. května (po křižovatku s ul. Jana 

Palacha). V této etapě byl vybudován přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty a 

přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty s ochranným ostrůvkem, byly upraveny 

parkovací místa, místní komunikace a vjezdy do vnitrobloků (zpomalovací práh, 

demolice chodníků a jejich následné předláždění, demolice a osazení nového zábradlí), 

dále bych vybudován spolu s cyklistickou stezkou chodník pro chodce lemující 

cyklistickou stezku.  

Etapa 2 – v druhé etapě probíhalo vybudování cyklistické stezky v podobě vyhrazeného 

pruhu pro cyklisty v šířce 1,50 m (v některých místech 1 m) po obou stranách komunikace 

ul. Šunychelská v délce 1 km. V této etapě byl zřízen přechod pro chodce s přejezdem 

pro cyklisty a přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty s ochranným ostrůvkem, 

dále se tato trasa cyklistické stezky K napojila na část cyklistické stezky, která byla 

vybudována v souvislosti se stavbou prodejny Lidl vedoucí kolem této prodejny. 

Cyklistickou stezku lemuje chodník pro chodce v délce 15 m.
99

 Přehledná trasa 

cyklistické stezky K je uvedena na obrázku 4.1. 

Obrázek 4.1: Trasa cyklistické stezky K 

 

Zdroj: MAPY.CZ. Bohumín; vlastní zpracování  
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V rámci realizace projektu cyklostezky došlo k umístění 11 kusů nových sloupů 

veřejného osvětlení, které nasvětlily nově vzniklé přechody pro chodce a přejezdy pro 

cyklisty, bylo nainstalováno celkem 13 nových světlometů a 90 kusů nového svislého 

značení. Kvůli projektu bylo nutné přistoupit ke kácení a ořezu stromů a keřů podél 

komunikací a k demolici části 10 m zdi, která tvořila oplocení parku Petra Bezruče. 

Stavbou cyklostezky byly dotčeny také soukromé pozemky. Konečným výstupem 

projektu bylo vybudování cyklistické stezky, části trasy K, v délce 2, 800 km po obou 

stranách komunikací, s vyhrazeným pruhem pro cyklisty v šířce 1, 50 m. Celková 

plocha úprav stezky je 3, 412 m
2 

a celková plocha úprav chodníků je 1473 m
2
.  

 

4.2.2 Indikátory projektu 

Město Bohumín, jako příjemce podpory z ROP MS, je zavázáno naplnit v rámci realizace 

projektu monitorovací ukazatele a naplňovat je po dobu 5 let ode dne ukončení realizace 

projektu. Prvním monitorovaným ukazatelem výstupu je délka nově vybudovaných 

cyklostezek, která měla dosáhnout 2 800 km, a tento ukazatel město dodrželo. Dalším 

monitorovaným ukazatelem je počet vybudovaných nebo rekonstruovaných „bezpečných“ 

přechodů pro chodce, který se měl týkat vybudování 4 ks „bezpečných“ přechodů pro 

chodce. Také tento indikátor se podařilo naplnit. Posledním ukazatelem je počet 

bezpečnostních prvků použitých v projektu na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Tento indikátor se měl týkat nainstalování 5 ks bezpečnostních prvků a k 29. 12. 2010 

byl tento indikátor také naplněn. Cíle projektu byly naplněny a po ukončení realizace byla 

veřejnosti předána cyklostezka do užívání v celkové délce 2 863 m.
100

  

Ukazatel dopadu – doplňte si – měl by být uveden ve studii proveditelnosti, předpokládám, 

že bude ve smyslu zvýšení bezpečnosti cyklistů – měl by být vyčíslen např. snížení nehod 

cyklistů o x %. 

 

4.2.3 Popis aktivit a časový harmonogram projektu 

Projekt byl rozdělen do tří fází. První fáze byla přípravná, která trvala celkem 8 let, od 

října roku 2001 do prosince roku 2009. Druhá fáze, tzv. investiční, trvala jeden rok, a to 
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od prosince roku 2009 do listopadu 2010. V rámci realizační etapy byl investor odpovědný 

za výběr kvalitního dodavatele stavby na základě výběrového řízení dle zákona č. 

137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a příslušných metodických pokynů. Dále 

odpovědnost investora spočívala v řízení, zajišťování, koordinaci a kontroly investiční 

akce, také mezi povinnosti patřila propagace a publicita projektu a kolaudační řízení před 

uvedením díla do provozu. Taktéž v realizační fázi měl odpovědnost dodavatel (zhotovitel 

díla) za hospodárné provedení stavby dle zpracované projektové dokumentace, za 

dodržování pravidel bezpečnosti dle příslušných platných ČSN, za zhotovení a průběh 

realizace stavby v požadovaném rozsahu a kvalitě dle stanoveného rozpočtu a 

harmonogramu. Třetí, provozní etapa trvala půl roku, od listopadu roku 2010 do první 

poloviny roku 2011. V provozní etapě měl investor (projektový tým) odpovědnost za 

zajištění provozu po dokončení projektu, zpřístupnění cyklostezky pro širokou veřejnost, 

za zajištění údržby a zpracování monitorovacích zpráv, za kontrolu dodržování 

monitorovacích ukazatelů a zajištění řádné archivace dokumentů souvisejících 

s projektem.
101

 Podrobnější přehled harmonogramu projektu je uveden v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Harmonogram projektu 

Přípravna etapa a její aktivity Datum 

Zpracování studie cyklistické dopravy v 

Bohumíně 

10/2001 

Vydání územního rozhodnutí 09/2004 

Výběrové řízení na zhotovitele PD 04/2006 

Vypracování PD 12/2006 

Vydání stavebního povolení 04/2008 

Zpracování studie proveditelnosti 01 – 02/2009 

Žádost o dotaci z ROP 02 – 03/2009 

Rozhodnutí ZM o financování projektu 09 – 12/2009 

Realizační etapa a její aktivity  

 Výběrové řízení na dodavatelské stavby 12/2009 – 02/2010 

Smlouva o dílo 02 – 03/2010 

Předání staveniště 03/2010 

Fyzická realizace projektu 

 kácení stromů, ořezy 

 1. Etapa 

 2. Etapa 

03 – 09/2010 

03/2010 

03 – 06/2010 

06 – 09/2010 

Publicita – pořízení pamětních tabulí 08 – 09/2010 

Propagace produktu- public relations 03/2009 – 12/2010 
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Kolaudace 10 – 11/2010 

Provozní etapa a její aktivity  

Slavnostní zprovoznění a uvedení do provozu 11/2010 

Zajištění udržitelnosti projektu 01/2010 – 12/2014 

Aktualizace mapových podkladů města Od 11/2010 

Náhradní výsadba zeleně Jaro/2011 
Zdroj: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, Základní studie proveditelnosti. Interní materiál  

Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2009. 13 s.  

 

 

Celková doba trvání projektu byla tedy necelých 10 let, kdy v listopadu 2001 byla 

odborem investic města Bohumína vypracována studie cyklistické dopravy, v září roku 

2004 bylo vydáno územní rozhodnutí o stavbě cyklostezky. V listopadu 2010 byla 

cyklostezka slavnostně zprovozněná a následně uvedena do provozu. Finančně byl projekt 

dokončen ke dni, kdy byly všechny platby spojené s realizací projektu převedeny na účet 

žadatele, tedy v červnu roku 2011. 

 

4.2.4 Cílové skupiny projektu 

Projekt je zaměřen na cílové skupiny obyvatel dojíždějících do zaměstnání, za službami, 

do škol a také na turisty. Nejpočetnější cílovou skupinu tvoří obyvatele Bohumína a jeho 

okolí, kteří dojíždějí do zaměstnání. V okruhu 0,5 – 1 km od navrhované cyklistické stezky 

se nachází většina nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Bohumíně (úřady veřejné správy, 

zdravotní zařízení, školy, obchody apod). Nejvýznamnější zaměstnavatelé města jsou 

firmy ŽDB group, a. s., Bonatrans, a. s., Bochemie, a. s., České dráhy – uzlová železniční 

stanice a Depo kolejových vozidel, Městský úřad, příspěvkové organizace a také obchodní 

společnosti, které jsou vlastněny městem. V Bohumíně působí také mnoho základních a 

středních škol, proto žáci a studenti tvoří druhou nejpočetnější cílovou skupinu projektu. 

Významnou cílovou skupinu představují také turisté.
102

 Vytvořením cykloturistické sítě a 

také navázáním na významnou mezinárodní cyklotrasu č. 56 dojde ke zvýšení bezpečnosti 

cyklistů, a tím i zvýšení počtů uživatelů cyklistických stezek. Díky zvýšení standardu 

kvality pro provozování cyklistiky dojde k zatraktivnění lokality města Bohumína. 

V blízkosti města Bohumína a jeho cyklotras se nachází mnoho evropsky významných 

lokalit, přírodních památek, kulturních památek a řada jiných zajímavých turistických 
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lokalit.
103

 Podrobnější informace o potřebě cyklostezky v Bohumíně je uveden v tabulce 

4.4 a v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.4: Základní ukazatele pohybu za prací v Bohumíně a vybraných obcích 

okresu Karviná 

Město Dojíždějící do 

obce 

Vyjíždějící z 

obce 

Saldo dojížďky Obsazená 

pracovní 

místa 

 celkem denně celkem denně celkem denně celkem 

Bohumín 4061 3474 2359 1890 1702 1584 11401 

Český Těšín 2719 2372 4626 4004 -1907 -1632 8909 

Havířov 3894 3550 16 699 14 741 -12 805 -11 191 20257 

Karviná 9538 8940 7324 6211 2214 2729 27 379 

Orlová 3829 3661 7841 7055 -4012 -3394 9926 

Petřvald 1198 1161 1721 1601 -523 -440 1935 

Rychvald 733 709 1996 1847 -1263 -1138 1423 
Zdroj: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, Základní studie proveditelnosti. Interní materiál  

Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2009. 14 s.  

 

Z tabulky č. 4.4 je patrné, že v Bohumíně do práce denně dojíždí v Bohumíně 3474 osob a 

vyjíždí 1890 osob. Ve srovnání s Havířovem, kde denně dojíždí do práce 3550 osob, ale 

vyjíždí z Havířova denně 14 741 osob, což představuje záporné saldo dojížďky do 

zaměstnání. Na tuto tabulku navazuje tabulka 4.5. 

 

Tabulka 4.5: Kolo jako dopravní prostředek vyjížďky za prací ve srovnání 

vybraných okresů kraje 

 Celkem vyjížďka Kolo Podíl v % 

Kraj celkem 197 695 5883 2,98 % 

Bruntál 15 168 400 2,64 % 

Frýdek Místek 48 821 1694 3,47 % 

Karviná 50 800 1088 2,14 % 

Nový Jičín 33 032 1279 3,87 % 

Opava 37 538 1261 3,36 % 

Ostrava - město 12 336 161 1,31 % 
Zdroj: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, Základní studie proveditelnosti. Interní materiál Městského úřadu 

Bohumín. Bohumín, 2009. 14 s.  
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Z ukazatelů pohybu za prací je zřejmý velký počet obyvatel Bohumína, kteří jsou 

zaměstnání přímo v Bohumíně. Z důvodů velké rozlehlosti města pro pěší a také nižší 

frekvenci hromadné dopravy je v Bohumíně větší výskyt cyklistů dojíždějících denně do 

zaměstnání, škol apod. Výstavbou cyklostezky dojde k větší bezpečnosti denně 

dojíždějících cyklistů a oddělení cyklistů od silničního provozu.  

 

4.3 Marketingová analýza – souhrn získaných dat 

V rámci marketingové analýzy
104

 byla zjištěná odhadovaná využitelnost cyklostezky, 

která bude denně 24 hodin přístupná a bude sloužit 2 851 cyklistům denně. Zvýšená 

využitelnost cyklostezky bude při pohybu osob do zaměstnání, škol, za zábavou a službami 

denně od 5 hodin rána do 22, 30 hodin večera a bude se týkat 2676 cyklistů. Špička ve 

využití cyklostezky se bude týkat 5-té hodiny ranní a 8 hodiny ranní, kdy bude cyklostezka 

využita dle odhadů 537 cyklisty a dále bude tato zvýšená intenzita ve využití cyklostezky 

mezi 2 hodinou odpolední a 4-tou hodinou odpolední, kdy bude tato trasa využívána denně 

447 cyklisty. Útlum ve využití cyklostezky trasy K by měl nastat od 22, 30 hodin večera do 

5 hodin rána, kdy by mělo cyklostezku využívat 175 cyklistů. Průměrná intenzita ve 

využívání cyklostezky by se měla týkat 759 cyklistů mezi 8 hodinou ranní a půl druhou 

hodinou odpolední a 690 cyklistů mezi 4 hodinou odpolední a 9 hodinou večerní.
105

  

 

4.4 Marketingový mix 

Marketingový mix
106

 slouží k zachycení cílů pomocí čtyř základních marketingových 

nástrojů, které popisují strategickou pozici produktu na trhu. Marketingový mix je 

definován produktem, cenou, místem a propagací. Produktem projektu je vybudovaná 

cyklistická stezka část trasy K v délce 1,7 km po obou stranách komunikací. Celková délka 

cyklistické stezky a vyhrazeného pruhu pro cyklisty v šířce 1, 50 m je 3, 4 km. Celková 

plocha úprav stezky je 3, 412 m
2 

a celková úprava chodníků je 1, 473 m
2
.  
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Produkt 

Produkt marketingového mixu je zároveň poskytnutí určitého druhu veřejné služby jako 

možnosti využití bezpečné cyklostezky pro širokou veřejnost. Služba je speciálním 

produktem, pro zajištění maximálního využití nabízené služby je důležité zajistit 

maximální kvalitu služby prostřednictvím třech složek – image, technické kvality a 

v neposlední řadě funkční kvality. Image je zajištěná atraktivním vzhledem moderní 

cyklostezky. Technická kvalita služby je realizována prostřednictvím samotného provedení 

stavby (použití dlažby, ostatních povrchů, zeleni, dopravního značení, bezpečnostních 

ostrůvků a dalších technických parametrů stavby). Funkční kvalita služby je zajištěná 

prostřednictvím čistoty stezky a jejího okolí, také upravené zeleně a řádně značených 

přechodů a přejezdů. 
107

 

 

Cena 

Jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, nebudou vybírané žádné poplatky za 

využívání výstupů projektu. Tato služba bude zákazníkům poskytována zdarma, a proto 

nebyly v rámci ceny stanoveny metody tvorby ceny.
108

  

 

Místo 

Veřejně prospěšná stavba má velmi výhodnou polohu umístění, tato poloha umístění 

vychází z požadavků obyvatel neboli cílových skupin projektu. Jedná se o trasu vedenou 

centrem města do průmyslových podniků, zdravotnických zařízení, škol a zpět. Také jde o 

velmi bezpečné napojení trasy na síť cykloturistických tras. Tato trasa je hojně využívána 

cyklisty, nejedná se o odklon turistů centra města, ale o zajištění bezpečného průjezdu 

centra města a městských částí.  

 

Komunikační mix 

Cílem propagace projektu je přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách nákupu nebo 

využívání nabízených služeb. Investor využívá pro zajištění úspěšné a efektivní 

komunikace s cílovými zákazníky metod marketingové komunikace. Pro propagaci nových 

                                                 
107

 MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, ref. 94 
108

 MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, ref. 94 



64 

produktů jsou využívány metody public relations
109

. Město Bohumín má svůj televizní 

informační kanál T. I. K, ve kterém budou pravidelně uváděny příspěvky týkající se 

provádění stavebních úprav cyklostezky trasy K. Zpravodajství této televize je vysíláno 7 

dní v týdnu 7 krát denně v určitých časových intervalech. Obyvatelé města budou 

informování o dění týkající se cyklostezky také prostřednictvím tiskových zpráv v místním 

tisku OKO a také prostřednictvím regionálního tisku. Také na webových stránkách města 

(www. mesto-bohumin.cz) budou k dispozici informace týkající se tohoto projektu. 

 

4.5 Financování projektu 

Projekt Cyklotrasy K, S, V Bohumín – část trasy K byl spolufinancován dotačními 

prostředky z ROP MS prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). 

Výše dotace činila 92,5 % ze způsobilých výdajů, což představovalo 11 648 708 Kč. 

Celkové výdaje projektu činily 14 460 319 Kč.
110

 Podrobnější přehled financování projektu 

uvádí tabulka 4.6 a tabulka 4. 7.  

 

Tabulka 4.6: Struktura výdajů projektu  

Výdaje Suma celkem (v Kč) 

Celkové výdaje projektu 14 460 319 

Celkové způsobilé výdaje projektu 12 593 198 

Výdaje v rámci křížového financování 0, 00 

Výše dotace (v K4) 11 648 708 

Celkové neinvestiční výdaje 59 500 

Celkové nezpůsobilé výdaje 1 867 120 

Zdroj: ODBOR INVESTIČNÍHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, Soupiska účetních dokladů ROP. Interní 

materiál Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2010.; vlastní zpracování 
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Tabulka 4.7: Struktura financování projektu 

Zdroje financování 
Finanční prostředky (v 

Kč) 

Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 

projektu v % 

Dotace  z rozpočtu RR 
11 648 708 92,5 % 

Prostředky z rozpočtu města 

944 489 7,5 % 

Národní veřejné zdroje  

944 489 7,5 % 

Soukromé zdroje 0, 0 0 % 
Zdroj: ODBOR INVESTIČNÍHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, Soupiska účetních dokladů ROP. Interní 

materiál Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2010.; vlastní z pracování 

 

Na spolufinancování projektu se podílelo město Bohumín ze svého rozpočtu 7,5 %, což 

činí 944 489 Kč. Také byl projekt spolufinancován prostřednictvím dotace ze státního 

rozpočtu v 7,5 %, což činí také 944 489 Kč. Projekt cyklostezky – část trasy K nebyl 

financován ze soukromých zdrojů.  

 

4.6 Rizika projektu 

Riziko představuje možnost, že v realizaci projektu dojde s určitou pravděpodobností 

k události, jenž se liší od předpokládaného stavu nebo vývoje projektu. Mezi rizika 

projektu Cyklostezky – část trasy K spadá několik rizik. Mezi nejzávažnější rizika projektu 

patří
111

: 

Finanční riziko – které představuje zvýšení stavebních nákladů během průběhu projektu. 

Mezi toto riziko můžeme zařadit také hrozbu, že projekt nebude úspěšný a město 

nedostane dotaci na jeho realizaci.  

Politické riziko – mezi toto riziko patří změna politického vedení města, kdy se s novým 

vedením změní nové priority, které budou upřednostněny před tímto projektem. 

Časové riziko – které zahrnuje prodlení (nedodržení) stanoveného termínu časového 

harmonogramu projektu. 
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Technické riziko – které hrozí špatným výběrem zhotovitele stavby.  

  

4.7 Udržitelnost projektu 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která bude uvedena po kolaudaci do provozu a 

zpřístupněná tak široké veřejnosti. Úprava na místních komunikacích bude spravována 

prostřednictvím města Bohumína z rozpočtu města. Údržba úseku projektu, který bude po 

dokončení stavby předán Ředitelství silnic a dálnic a Severomoravským kanalizacím, bude 

v odpovědnosti vlastníků úseků. Projekt bude také chráněn prostřednictvím kamerového 

systému městské policie Bohumína jako prevence kriminality ochrany majetku a veřejného 

prostranství.
112

  

 

4.8 Zhodnocení projektu 

Smyslem projektu bylo vytvořit celkem 2,8 km cyklistické stezky po obou stranách 

komunikací ulic Štefánikova a Šunychelská v centru města Bohumína. Jedná se o část 

trasy, kterou označujeme K – Kopytovská.  

Potřebnost vybudování cyklostezky ve městě doložila studie cyklistické dopravy. Realizací 

projektu došlo k vybudování cyklostezky, rekonstrukci chodníků, místních komunikací, 

částečně rekonstrukci silnice, k vegetačním úpravám, výstavbě autobusové zastávky a 

umístění drobného městského mobiliáře.  

Zcela novým prvkem byla výstava ochranného ostrůvku a také nově zřízeného přechodu 

pro chodce s přejezdem pro cyklisty. Kvůli projektu bylo nutné přistoupit ke kácení a 

ořezu stromů a keřů podél komunikací, také došlo k demolici části zdi, která tvořila 

oplocení parku Petra Bezruče v délce 10 m. Dále došlo k osazení 11 kusů nových sloupů 

veřejného osvětlení, které nasvětlily nově vzniklé přechody pro chodce a přejezdy pro 

cyklisty. Realizace projektu si vyžádala také osazení 90 kusů nového svislého dopravního 

značení. Rekonstruované komunikace jsou bezbariérové, vybaveny slepeckou reliéfní 

dlažbou.
113
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Vytvořením cyklostezky K, S, V Bohumín – části trasy K došlo k propojení a koordinaci 

cyklistických tras, navazujících z okolních obcí na Polskou republiku. Jedná se o 

mezinárodní cyklistickou trasu č. 56 a trasu č. 6109.
114

 

V druhé polovině roku 2011 byl proveden audit projektu Úřadem Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, v rámci něhož nebyl zjištěny žádné pochybnosti. Na začátku 

dubna roku 2010 předkládal Městský úřad Bohumín Závěrečnou monitorovací zprávu o 

realizaci projektu. Dle závěrečné monitorovací zprávy byly cíle projektu naplněny a po 

ukončení realizace projektu, byla veřejnosti cyklostezka předána dne 6. prosince roku 2010 

do užívání v délce 2, 863 km.
115

 Podrobnější ukazatele o závěrečném naplnění poskytuje 

tabulka č. 4.8. 

 

Tabulka 4.8: Závěrečné hodnocení projektu 

Kód a název 

hlavního 

monitorovacího 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 

hlavního 

monitorovacího 

indikátoru 

Výchozí stav 

hodnoty dle 

hl. mon. 

indikátoru 

Plánované 

naplnění hl. 

mon. 

indikátoru 

Stav naplnění 

hlavního 

mon. 

Idikátoru 

k 29.12.2010 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek 

Km 0,00 2,800 2,863 

Počet 

vybudovaných 

bezpečných 

přechodů pro 

chodce 

Ks 0,00 4,00 4,00 

Počet bezpečnost. 

prvků na zvýšení 

bezpečnosti 

silničního 

provozu 

Ks 0,00 5,00 5,00 

Zdroj: ODBOR INVESTIČNÍHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, Závěrečná monitorovací zpráva. Interní 

materiál Městského úřadu Bohumín. Bohumín, 2010; vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.8 vyplývá, že k datu 29. 12. 2010 došlo k naplnění všech monitorovacích 

indikátorů.  

Realizací projektu došlo k oddělení cyklistů od motorové dopravy, a tím také projekt 

přispěl k posílení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Eliminaci potencionálně  

rizikových úseků pro cyklisty a pěší v místech se stále rostoucí intenzitou dopravy 

považovalo město za velmi důležitý úkol jak z ekonomického, tak ze společenského 

hlediska a zároveň šlo o další znatelný krok ke zvyšování standardů kvality života obyvatel 

ve městě Bohumíně a okolí.
116

  

Projektem došlo ke zvýšení počtu bezpečnostních prvků na komunikacích o 5 

bezpečnostních prvků a také byl naplněn indikátor týkající se bezpečných přechodů pro 

chodce o 4 ks.  

Při realizaci projektu nedošlo k negativnímu vlivu na udržitelný rozvoj města, projekt se 

realizoval v urbanizovaném prostředí města, bez negativního vlivu na životní prostředí a 

v souladu s realizací projektu došlo k revitalizaci komunikací a zeleně. Projekt neměl 

rovněž negativní vliv na rovné příležitosti.
117

 Součástí dalšího pokračování plánu 

bezpečného průjezdu komunikacemi byla na žádost města Bohumína v průběhu 2. 

poloviny roku 2008 vypracována anketa, o 10 NEJ investicích města, mezi kterými byla i 

investice týkající se cyklostezky.  

Do ankety města o velkých městských investicích, byl zapojen také průzkum, týkající se 

vybudování cyklostezky – části trasy K. Občané městských částí měli možnost stanovit 

formou této ankety priority plánovaných investic pro následující období po roce 2008. 

Mezi plánovanými investicemi bylo, také vybudování cyklostezky trasy K. Anketa byla 

distribuována prostřednictvím městských novin OKO a byla také k dispozici na webových 

stránkách města. Informace o anketě, možnosti zapojení se do ankety a způsobu hlasování 

a následně i vyhodnocení ankety měli občané možnost se dozvědět prostřednictvím 

kabelové televize – Televizního informačního kanálu města T.I.K. Tato anketa byla 

anonymní. Prostřednictvím městských novin OKO bylo odevzdáno zpět přibližně 810 

vyplněných anketních lístků o důležitosti vybudování cyklostezky - části K ve městě. 
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4.8.1 Hodnocení projektu z pohledu veřejného mínění 

Na webových stránkách města Bohumína probíhala anketa, týkající se způsobu dopravy do 

zaměstnání. Na webových stránkách města vyplnilo dotazník 373 korespondentů. 

Výsledek této ankety města uvádím v grafu č. 1.   

Také jsem vypracovala svůj dotazník, který se týkal osobního dotazování obyvatel města, 

na otázky týkající se cyklostezky K, S, V Bohumín – části trasy K. Na tento dotazník mi 

odpovědělo 80 obyvatel města Bohumína. Výsledky tohoto dotazníků uvádím v grafech č. 

2, 3, 4 a 5.  

 

Graf 4.1: Způsob dopravy obyvatel města do zaměstnání 

 

Zdroj: MÚ BOHUMÍN. Anketa. Doprava obyvatel města do zaměstnání. [online] 2011. [cit. 07-04-2012]. 

Dostupné z: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/ankety/2011; vlastní zpracování 

 

Z 373 odpovědí korespondentů uvedlo 37 %, že se do zaměstnání dopravují autem. Druhou 

početnou skupinu osob, přesně 23 % dotázaných obyvatelů města a jeho okolí se do 

zaměstnání dopravují pěšky. Na kole, s využitím cyklostezky, se do zaměstnání dopravuje 

15 % obyvatel města. Druhá otázka dotazníku se zaměřila na délku bydlení dotazovaných 

obyvatel v Bohumíně. 80 % dotazovaných osob žije ve městě po dobu 20 až 30 let. Druhou 

početnou skupinu tvořily osoby, které ve městě žijí 10 – 20 let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny v grafu 4.2.  

 

 

37% 

23% 

15% 

15% 

9% 

1% 

autem pěšky na kole autobusem vlakem jinak
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Graf 4.2: Délka života obyvatel v Bohumíně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012 

 

Další otázka se týkala realizace projektu cyklostezky, a jak jsou obyvatele města spokojení 

s výsledným projektem. Výsledky zobrazuje graf 4.3 

 

Graf 4.3: Jak jste spokojeni s výsledným projektem cyklostezky? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012 

 

Až 95 % dotazovaných osob je spokojeno s výsledným projektem cyklostezky ve městě 

a jen 5 % respondentů není spokojeno s realizací cyklostezky. Většinou se jednalo o 

majitele soukromých pozemků, kteří byli realizací projektu zasaženi.  

2% 

11% 

80% 

5% 2% 

10 až 20 let 20 až 30 let 30 až 40 let 40 až 50 let 50 a více let

95% 

5% 

ano, jsem spokojen/á ne, nejsem spokojen/á
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Následující otázka se týkala spokojenosti se stavem cyklostezky, zda by občané něco 

změnili na cyklostezce, nebo by neměnili nic a jsou spokojení s výsledným vzhledem a 

stavem cyklostezky, nebo zda by změnili úplně vše na cyklostezce.  

 

Graf 4.4: Změnili byste něco na cyklostezce? 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2012 

 

Z grafu 4.4 je patrné, že 51 % dotazovaných obyvatel města by nezměnilo na vzhledu a 

stavu cyklostezky nic a 49 % dotazovaných obyvatel by změnilo stav cyklostezky. Změnu 

by převážně volili v určitých úsecích cyklostezky, kde je cyklostezka hrbolatá a vyvýšená 

oproti komunikaci. Většinu dotazovaných obyvatel, kteří by volili úpravu na cyklostezce, 

tvoří osoby starší 40 let, kterým vadí vyvýšené přechody na cyklostezce. Někteří 

respondenti hodnotí jízdu po cyklostezce jako „jízdu na horské dráze“. Cyklostezka vede 

kolem prodejny Lidl, v. o. s., a obyvatele města ze vzdálenějších městských částí, 

konkrétně městské části Šunychl a Kopytov využívají tuto cyklostezku právě jako způsob 

dopravy, vyvýšené přechody na cyklostezce komplikují těmto osobám bezpečnou jízdu do 

prodejny a zpátky. 

 

Další otázka je zaměřena na využití cyklostezky, přičemž 62 % dotazovaných 

odpovědělo, že cyklostezku využívá, 25 % že cyklostezku využívá občas a 23 % 

dotazovaných obyvatel odpovědělo, že cyklostezku nevyužívá vůbec.  

49% 
51% 

ano, vše ne, neměnil/a bych nic
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Poslední otázka se týkala četnosti využití cyklostezky. Až 42 % dotazovaných odpovědělo, 

že cyklostezku využije jen párkrát do roka, naopak 8 % dotazovaných odpovědělo, že 

cyklostezku nevyužije vůbec. Podrobnější výsledky přináší graf 4.5. 

 

Graf 4.5: Jak často využíváte cyklostezku? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2012 

 

Z grafu je patrné, že jen 21 % dotazovaných využije cyklostezku denně k dojížďkám do 

zaměstnání, práce, do škol a za zábavou. Párkrát do týdne využije cyklostezku 16 % 

dotazovaných osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

16% 

13% 

42% 

8% 

denně párkrát do týdne párkrát do měsíce párkrát ročně nevyužívám ji vůbec
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5 Závěr 

V aktuálním programovacím období 2007 – 2013 se regionální politika Evropské unie 

zaměřuje hlavně na posilování hospodářské a sociální soudržnosti a na rovnoměrný rozvoj 

všech regionů EU, a to prostřednictvím třech unijních fondů, které hrají hlavní úlohu 

v naplňování cílů regionální politiky EU. Jedná se o Evropský sociální fond, Evropský 

fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti. V  programovacím období 2007-2013 bylo 

vyčleněno na regionální politiku 35 % celkových výdajů rozpočtu Evropské unie, což činí 

přibližně 347 mld. EUR. V nadcházejícím programovacím období, které bude započato 

rokem 2014, by měla regionální politika EU zajišťovat inteligentní a udržitelný růst všech 

regionů a přispívat tak k zmenšování nerovností a regionálních rozdílů.  

Jedním z operačních programů, pomocí něhož může Česká republika v programovacím 

období 2007 – 2013 čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie je Regionální 

operační program Moravskoslezsko (ROP MS). Regionální operační program 

Moravskoslezsko spadá pod regionální operační programy Cíle Konvergence a disponuje 

finanční alokací přibližně 716,09 mil. EUR. Program je spolufinancován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Tento program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a 

propojení regionu NUTS 2 Moravskoslezsko včetně zkvalitnění podmínek pro život 

obyvatel ve městech a na venkově. Od začátku programovacího období bylo k březnu roku 

2012 podáno na řídící orgán ROP MS celkem 1334 žádostí o dotaci v hodnotě 32 mld. Kč. 

S příjemci bylo podepsáno 580 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15 mld. Kč a 

ke stejnému datu bylo příjemcům proplaceno celkem 8,3 mld. Kč. 

Cílem bakalářské práce bylo přiblížit využívání strukturální pomoci z fondů Evropské unie 

v regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na příkladu konkrétního projektu. Byl vybrán 

projekt „Cyklostezky trasy K, S, V Bohumín – část trasy K“, který byl realizován v rámci 

prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, z oblasti podpory 1.1 Rozvoj 

regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na 

komunikacích, cyklo a pěší doprava. Smyslem projektu bylo zvýšit kvalitu života obyvatel 

ve městě Bohumíně a jeho okolí, zvýšit kvalitu bezpečnosti infrastruktury pro dojezd 

obyvatel města do zaměstnání, za zábavou a službami i pro volnočasové aktivity a 

turistiku.   
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Žadatelem dotace byla právnická osoba města Bohumín. Fyzická realizace projektu trvala 

od března do září roku 2010 a v listopadu téhož roku byla cyklostezka slavnostně 

zprovozněna a uvedena do provozu. 

Celkové náklady projektu byly 14, 6 mil. Kč a při jeho financování byla využita dotace 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 11,6 mil. Kč.  Způsobilé výdaje 

činily 12, 6 mil. Kč. Míra podpory spolufinancování dosáhla 92,5 %. Z této částky se 

podílel 7,5 % stát z národního veřejného zdroje na spolufinancování programu, což činilo 

944 tis. Kč. Taktéž byl projekt dále spolufincován z rozpočtu města Bohumína 7,5 % 

částkou 944 tis. Kč. Nelze tedy pochybovat o tom, že město Bohumín plně využilo 

možnosti spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU.  

Výstupem projektu byla cyklostezka K, S, V Bohumín – část trasy K, vedoucí po ulicích 

Štefánikova a Šunychelská. Tento projekt byl zacílen zejména na obyvatele města 

Bohumína, kteří žijí ve vzdálenějších městských částech od samotného centra Bohumína. 

Projekt byl také zaměřen na skupiny obyvatel dojíždějících do zaměstnání, do škol, za 

zábavou a turistikou a účelem projektu bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel na 

komunikacích. Realizací projektu došlo k vybudování cyklostezky, rekonstrukci 

chodníků, místních komunikací, částečně rekonstrukci silnice, k vegetačním úpravám, 

výstavbě autobusové zastávky a umístění drobného městského mobiliáře. Mezi hlavní 

dopady projektu patří zvýšení bezpečnosti na komunikacích. 

Obyvatele města Bohumína si vyžádali vybudování tohoto projektu ve veřejné anketě. 

Součástí bakalářské práce bylo také zhodnocení využitelnosti cyklostezky a veřejného 

mínění o investiční činnosti města Bohumína. Kvalita provedení celého projektu je 

hodnocena z pohledu obyvatel města Bohumína, kteří cyklostezku využívají a její stav a 

provedení bezprostředně znají. Hodnocení projektu je založeno na výsledcích vlastního 

dotazníkového šetření. Z dotazování místních obyvatel města vyplynulo, že cyklostezka 

skýtá nedostatky, mezi které patří například vyvýšené úseky na cyklostezce. Tyto úseky 

obyvatele města hodnotí negativně a nazývají je jako „jízdu na horské dráze“.  Ale i 

navzdory řadě negativních hodnocení a připomínek jsou obyvatele města s realizaci 

projektu spokojeni, neboť realizaci projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti na pozemních 

komunikacích a cyklisté tak „nekličkují“ mezi motorovými vozidly. S uskutečněním 

projektu jsou nejvíce spokojeni obyvatelé městských části Kopytov a Šunychl, které 

realizace projektu nejvíce zasáhla. Nepochybně v pozitivním smyslu, neboť před realizací 

cyklostezky byla bezpečnost na komunikacích v těchto městských částech velmi nízká.  
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Z výše uvedených závěrů vyplývá, že stanovený cíl práce byl splněn. Jelikož vybudování 

cyklostezky K, S, V Bohumín – části trasy K, bylo úspěšné, rozhodl se Městský úřad 

Bohumín vybudovat během letošního roku novou, téměř kilometr dlouhou cyklostezku. 

Předběžné náklady na vybudování cyklostezky jsou stanoveny ve výši 14,6 mil. Kč.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Politika soudržnosti v období 2007-2013 a 2014 -2020 

2007 - 2013 2014 - 2020 

Cíle Fondy Cíle Kategorie 

regionů 

Fondy 

Konvergence ERDF 

ESF 

Investice do 

růstu a 

zaměstnanosti 

Méně rozvinuté 

regiony 

ERDF 

ESF 

Konvergence – 

postupné 

vyřazování 

Přechodné 

regiony 

RKZ – 

postupné 

vyřazování 

 Fond 

soudržnosti 

Fond 

soudržnosti 

RKZ ERDF 

ESF 

Více rozvinuté 

regiony 

ERDF 

ESF 

Evropská 

územní 

spolupráce 

ERDF Evropská 

územní 

spolupráce 

 ERDF 

Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2014 – 2020. Investice do růstu a zaměstnanosti [online]. 

Evropská unie, 2011. [cit. 08-02-2012]. Dostupný z: 

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2

014_leaflet_cs.pdf ;vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Schéma Prioritní osy 1 

Prioritní osa 1 

1.1 Oblast podpory 

Rozvoj regionální 

silniční dopravní 

infrastruktury 

1.2 Oblast 

podpory 

Rozvoj a 

dostupnost letiště 

Ostrava 

1.3 Oblast podpory 

Rozvoj dopravní 

obslužnosti 

1.4 Oblast 

podpory 

Infrastruktura 

integrovaného 

záchranného 

systému 

1.1.1 Dílčí oblast 

Výstavba, 

modernizace a 

rekonstrukce 

komunikací II. a III. 

třídy 

 1.3.1 Dílčí oblast 

Integrace veřejné 

dopravy a rozvoj její 

infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 1.1.2 Dílčí oblast 

Bezpečnost na 

komunikacích, cyklo a 

pěší doprava 

1.3.2 Dílčí oblast 

Pořízení dopravních 

prostředků veřejné 

dopravy se specifickým 

vozovým parkem 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/ ;vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Schéma Prioritní osy 2 

Prioritní osa 2 

2.1 Oblast podpory 

Infrastruktura veřejných 

služeb 

2.2 Oblast podpory 

Rozvoj cestovního ruchu 

2.3 Oblast 

podpory 

Podpora 

využívání 

brownfields 

2.4 

Oblast 

podpory 

Marketing 

regionu 

2.1.1 Dílčí oblast 

Rozvoj infrastruktury pro 

vzdělávání 

2.2.1 Dílčí oblast 

Výstavba, revitalizace a 

modernizace turistické 

infrastruktury, doprovodných 

služeb a atraktivit cestovního 

ruchu 

2.1.2 Dílčí oblast 

Rozvoj infrastruktury 

sociálních služeb 

2.2.2 Dílčí oblast 

Rozvoj a zvyšování úrovně 

ubytovacích zařízení 

2.1.3 Dílčí oblast 

Podpora zajištění 

efektivnosti a dostupnosti 

poskytování zdravotnických 

služeb 

2.2.3 Dílčí oblast 

Zkvalitnění práce turistických 

informačních center 

2.1.4 Dílčí oblast 

Podpora rozvoje veřejných 

informačních služeb 

poskytovaných knihovnami 

2.2.4 Dílčí oblast 

Organizace a kooperace 

v cestovním ruchu 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/; vlastní zpracování 

 

  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/;%20vlastní


 

1 

Příloha č. 4:Schéma Prioritní osy 3 

Prioritní osa 3 

3.1 Oblast podpory 

Rozvojové póly regionu 

3.2 Oblast podpory 

Sub regionální centrum 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/; vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 5: Schéma Prioritní osy 4 

Prioritní osa 4 

Oblast podpory 4.1 

Rozvoj venkova 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/; vlastní zpracování 

 

Příloha č. 6: Schéma Prioritní osy 5 

Prioritní osa 5 

Oblast podpory 5.1 

Implementace operačního programu 

Oblast podpory 5.2 

Podpora absorpční kapacity 

Zdroj: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Regionální operační 

program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. [online].  Ostrava: ÚRR MS, prosinec 2007. 

Dostupné z http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2437/; vlastní zpracování 
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