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ABSTRAKT 

 V této bakalá�ské práci se zam��uji na rozbor SROP, neboli spole�ný regionální program 

NUTS 2 St�ední Moravy. Budu se snažit tento program popsat a charakterizovat co nejstru�n�ji a 

taktéž provést i socioekonomickou analýzu regionu NUTS II St�ední Morava. Dále 

charakteristiku ROP, což je regionální opera�ní program, p�i�emž ur�ím i cíle tohoto programu. 

Následn� pak analyzuji funk�nost implementa�ní struktury Spole�ného regionálního opera�ního 

programu a tento program v dané oblasti vyhodnotím. 

 

Klí�ová slova:    

SROP - spole�ný regionální program, ROP - regionální opera�ní program, NUTS II – 

region soudržnosti 

 

 

ABSTRACT 

In this bachelor´s labour I locate on analysis of Common regional Operating Program, 

NUTS II Modele Moravia. I will try hard to discribe this Program and ……it most brevily and to 

exekute economics analysis for region NUTS II Midlle Moravia. Than I locate on characteristic 

of Regional operating Program, when I will determinate a target of this Program. Finally I will 

analyse a function of implementation structure of Common regional Operating Program and I 

will interprete this Program.  

 

 

Keywords: 

 SROP – Common regional operating Program, ROP – Regional operating Program, 

NUTS II – region of cohesion
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ÚVOD 

  Bakalá�ská práce je zam��ena na poznatky z oblasti Hospodá�ské politiky a správy, tzn. 

Regionální analýzy, Regionální a strukturální politiky EU a Spole�né a koordinované politiky EU. 

Téma bakalá�ské práce, jenž nese název „ Analýza funk�nosti implementa�ní struktury 

Spole�ného regionálního opera�ního programu v regionu soudržnosti St�ední Morava“, se týká 

regionálního rozvoje NUTS 2 St�ední Morava.  

Cílem této práce je aplikovat, již zmín�né teoretické poznatky na za�átku úvodu, na oblast 

Spole�ného regionálního opera�ního programu v regionu soudržnosti St�ední Morava. To 

znamená popsat a charakterizovat  socioekonomickou analýzu regionu NUTS 2 St�ední Morava, 

dále provést  strategii Regionálního opera�ního programu pro region NUTS 2 St�ední Morava a 

ur�it globální, specifické cíle a vize v daném regionu. Následn� pak analyzovat funk�nost 

implementa�ní struktury Spole�ného regionálního opera�ního programu a tento program v dané 

oblasti vyhodnotit. 

Kohezní politika Evropské unie p�edstavuje prost�ednictvím sady finan�ních nástroj	 a 

z�eteln� identifikovaných v�cných priorit nástroj sbližování sociáln� ekonomických 

charakteristik jednotlivých region	 EU. V programovacím období 2007 – 2013 v p�edm�tném 

regionu politiky soudržnosti St�ední Morava p�edstavuje základní nástroj uplat�ování politiky 

p�edkládaný Regionální opera�ní program.  

ROP pro region soudržnosti NUTS 2 St�ední Morava p�edstavuje klí�ový strategický 

programovací dokument, jehož koncept respektuje legislativní i programové dokumenty EU, 

upravující rámec a obsah politiky soudržnosti, další klí�ové strategické dokumenty sociáln�-

ekonomického rozvoje EU, jakož i klí�ové dokumenty sociálního a ekonomického rozvoje �R a 

jejích region	. Dále jsou pak sou�asn� respektovány procedury a pravidla využívání prost�edk	 

ze strukturálních fond	 EU, státního rozpo�tu �eské republiky a ostatních národních a 

regionálních ve�ejných zdroj	. 

Obsahové priority ROP NUTS 2 St�ední Morava jsou v souladu se strategickými 

rozvojovými dokumenty regionu (zejména Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého 

kraje a Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje), dále respektují i hlavní 

programové a rozvojové dokumenty �R. 

D	ležitým bodem ROP je napln�ní programových cíl	. Tyto cíle jsou konstruovány 

prost�ednictvím prioritních programových os a indikátor	, jež má realizace programu po završení 

jeho realizace p�inést. Záv�re�ná pasáž je v�nována procesu implementace programu. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 10 

 
1 Spole�ný regionální opera�ní program (SROP) 

1.1 Charakteristika SROP 

SROP je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi region	 

soudržnosti (celé území �eské republiky s výjimkou hl. m�sta Prahy), které mohou být v období 

2004-2006 podporovány ze strukturálních fond	 EU v rámci Cíle 1.  

D	raz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického 

rozvoje region	, který bude vycházet z iniciativ ve�ejného, neziskového a soukromého sektoru. 

Program bude založen na eliminaci faktor	, které p�ekážejí rozvoji potenciálu regionu a na 

využití výhod, které poskytují p�íležitosti pro ekonomický r	st.  

SROP podporuje p�edevším aktivity, jejichž realizace z hlediska platné �eské legislativy 

spadá do p	sobnosti obcí nebo kraj	. Tím se tento program odlišuje od zbývajících opera�ních 

program	, které se zam��ují na realizaci opat�ení, jež jsou z hlediska �eské legislativy p�evážn� v 

p	sobnosti státu. Ur�itou výjimku p�edstavuje priorita 6 - Rozvoj cestovního ruchu a láze�ství, 

kde vedle podpory aktivit majících místní �i regionální charakter budou podporovány i aktivity, 

které mají horizontální �i nadregionální charakter.  

Cílem SROP je p�edevším dosažení trvalého hospodá�ského r	stu i r	stu kvality života 

obyvatel region	 prost�ednictvím nových ekonomických aktivit s d	razem na tvorbu pracovních 

míst v regionálním i místním m��ítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prost�edí, na 

všeobecný rozvoj lidských zdroj	 a na prohlubování sociální integrace. 

[1] 

 

1.2 SROP podporuje následující prioritní oblasti: 

 

Priorita 1 Regionální podpora podnikání 

Opat�ení 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech 

 

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 

Opat�ení 2.1. Rozvoj dopravy v regionech 

Opat�ení 2.2. Rozvoj informa�ních a komunika�ních technologií v regionech 
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Opat�ení 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných m�st 

 

Priorita 3 Rozvoj lidských zdroj	 v regionech 

Opat�ení 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj	 v regionech 

Opat�ení 3.2. Podpora sociální integrace v regionech 

Opat�ení 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních aktér	 p�i plánování a realizaci 

program	 

 

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 

Opat�ení 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch 

Opat�ení 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 

Priorita 5 Technická pomoc 

Opat�ení 5.1. Technická pomoc pro SROP 

Opat�ení 5.2. Technická pomoc pro CSF 

 

Podpora ze strukturálních fond	 Evropské unie pro Spole�ný regionální opera�ní program je 

poskytována ze dvou fond	: 

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) pro priority 1, 2, 3 (�áste�n�), 4, 5 

- Evropský sociální fond (ESF) pro prioritu 3 (�áste�n�) 

 

V souladu s politikami Spole�enství a na základ� principu adicionality, který je uplat�ován 

v rámci podpory ze strukturálních fond	, jsou prost�edky ze strukturálních fond	 EU dopln�ny 

národním spolufinancováním. 

[1] 
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2 Regionální opera�ní program (ROP) NUTS II St�ední Morava 

Regionální opera�ní program NUTS II St�ední Morava je ur�en pro region soudržnosti 

St�ední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zam��uje se na zlepšení dopravní 

dostupnosti a propojení regionu v�etn� modernizace prost�edk	 ve�ejné dopravy, podporu 

rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, p�ípravu menších podnikatelských ploch a 

zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkov� p�edevším prost�ednictvím zkvalitn�ní 

vzd�lávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstra�ování ekologických zát�ží.  

[2] 

 
 
 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 13 

 
Regionální opera�ní program NUTS II St�ední Morava (ROP SM) spadá mezi regionální 

opera�ní programy v cíli Konvergence a je pro n�j vy�len�no 657,39 mil. € (cca 18,54 mld. K�), 

což �iní p�ibližn� 2,46 % veškerých prost�edk	 ur�ených z fond	 EU pro �eskou republiku. Z 

�eských ve�ejných zdroj	 má být navíc financování programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €. 

 

2.1 Kdo m�že žádat o podporu? 

 

O podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, dále organizace z�izované nebo 

zakládané kraji a obcemi, Správa železni�ní dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, 

zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v 

památkových zónách a další. 

 

2.2 Kdo má ROP St�ední Morava na starosti?  
 

�ídícím orgánem ROP SM je Regionální rada regionu soudržnosti St�ední Morava. 

 

2.3 Jak je ROP St�ední Morava financován?  
 

ROP SM je financován z: 

• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

 

2.4 Jaké projekty jsou z ROP St�ední Morava financovány?  

ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozd�lující opera�ní program na logické celky, a ty 

jsou dále konkretizovány prost�ednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projekt	 

mohou být v rámci p�íslušné prioritní osy podpo�eny.  

Opera�ní programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující p�íklady 

podporovaných projekt	 je proto nutné brát jako nezávazné, protože opera�ní programy ješt� 

mohou doznat na základ� p�ipomínek Evropské komise zm�n. 

 [2] 
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• Prioritní osa 1 - Doprava  

Z fond	 EU vy�len�no: 255,1 mil. €, což je 38,8 % ROP SM  

Nap�. rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. t�ídy a ve vazb� na n� i úsek	 

místních a ú�elových komunikací v�. odstra�ování nebezpe�ných míst a zpracování projektové 

dokumentace a provedení dalších p�íprav nezbytných pro zahájení prací, obchvaty sídel, 

protihlukové st�ny, protiprašná opat�ení, mimoúrov�ová k�ížení biokoridor	 s komunikacemi, 

výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro regionální letišt�, infrastruktura pro 

zvýšení bezpe�nosti, prevenci a �ešení rizik, budování p�estupních terminál	 integrované ve�ejné 

dopravy, nákupu dopravních prost�edk	 v�. ekologických, budování systém	 umož�ující 

p�ednost dopravních prost�edk	 hromadné dopravy na k�ižovatkách, výstavba regionáln� 

významných stezek pro bezmotorovou dopravu apod.  

• Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Z fond	 EU vy�len�no: 259,0 mil. €, což je 39,4 % ROP SM  

Nap�. p�eložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 

infrastruktury a místních a ú�elových obslužných komunikací, projektová p�íprava, projektová 

dokumentace, architektonická sout�ž, odstran�ní nevyužitelných staveb a ekologických zát�ží, 

hrubé terénní úpravy a úpravy ve�ejných prostranství v�. výsadby okrasné zelen�, obnova a 

rekonstrukce stávajících objekt	, vzd�lávací, sociální a zdravotnická infrastruktura, infrastruktura 

pro poskytování zájmových a volno�asových aktivit, v�. kulturních, sportovních a 

multifunk�ních za�ízení, po�ízení vybavení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a 

technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace a revitalizace objekt	 pro podnikání v�. 

brownfields, infrastruktura pro zvýšení bezpe�nosti, prevenci a �ešení rizik apod.  

• Prioritní osa 3 - Cestovní ruch  

Z fond	 EU vy�len�no: 121,6 mil. €, což je 18,5 % ROP SM  

Nap�. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturn�-poznávací formy cestovního 

ruchu a láze�ství v�. návazné infrastruktury, vybudování jednotného systému turistických okruh	, 
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nau�ných stezek, naviga�ních tabulí, rekonstrukce kulturní �i technické památky nebo kulturní 

zajímavosti v�. návazné infrastruktury, modernizace, výstavba nebo rozší�ení ubytovacího 

za�ízení v�. sportovních za�ízení, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky, rozvoj a 

obnova areálu pro sjezdové �i b�žecké lyžování v�. návazné infrastruktury, komplexní a jednotný 

marketing turistické destinace, propagace regionálních produkt	 cestovního ruchu, z�ízení 

jednotného informa�ního systému apod.  

• Prioritní osa 4 - Technická pomoc  

Z fond	 EU vy�len�no: 21,7 mil. €, což jsou 3,3 % ROP SM  

Financování aktivit spojených s �ízením programu, nap�. platy pracovník	 zapojených do 

�ízení ROP SM, výb�r projekt	, monitoring projekt	 a programu, zpracování studií a analýz, 

zajišt�ní publicity programu, poskytování informa�ních a poradenských služeb potenciálním 

žadatel	m o podporu apod.  

[2] 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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3  Socioekonomická analýza regionu 
 

3.1  Všeobecný popis regionu 

 

3.1.1 Souhrnná charakteristika regionu 

 

Region St�ední Morava je v rámci srovnání ekonomické vysp�losti podpr	m�rn� 

rozvinutým regionem jak v rámci EU-25, tak v rámci �eské republiky. V porovnání k pr	m�ru 

„nových“ �lenských zemí EU-10 je však jeho ekonomická vysp�lost nadpr	m�rná. Ekonomická 

struktura regionu vykazuje konvergen�ní rysy zejména z pohledu podílu primárního sektoru; na 

stran� druhé podíl terciéru r	stává hluboko pod pr	m�rem EU. Celková míra nezam�stnanosti se 

výrazn� neodchyluje od celostátního �i unijního pr	m�ru; problémem je vysoká úrove� 

strukturální nezam�stnanosti a podíl dlouhodob� nezam�stnaných. Neuspokojivá je i vzd�lanostní 

struktura obyvatelstva nízký podíl vysokoškolsky vzd�laných osob. Region však vykazuje 

výrazný r	stový potenciál, zejména v oblasti služeb a cestovního ruchu, opírající se o 

dlouhodobou tradici a zkušenosti s podnikáním. 

 

 
Obr.�. 1 

 
3.1.2 Geografie, obyvatelstvo 

 

Region soudržnosti NUTS 2 St�ední Morava leží ve st�edu Evropy, ve východní �ásti 

�eské republiky. Jeho velká �ást má periferní polohu; hrani�í s Polskem a Slovenskem. Rozkládá 

se na ploše 9.123 km2 (OL – 5.160 km2 ; ZL – 3.963 km2), tedy 11,6% území �eské republiky.  
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V regionu NUTS 2 St�ední Morava žije 1,226 milionu obyvatel (OL – 635.126 osob; ZL – 

590.706 osob), tedy 12% obyvatelstva �eské republiky. 

 

 3.1.3  Administrativní �len�ní 

 

Administrativn� je St�ední Morava z pohledu kvalifikace EU regionem NUTS 2 

(regionem soudržnosti), sestávajícím ze dvou kraj	 (NUTS 3): Olomouckého kraje a Zlínského 

kraje. Olomoucký kraj se d�lí na 5 okres	 a 13 správních obvod	 obcí s rozší�enou p	sobností 

(SO ORP); Zlínský kraj se �lení na 4 okresy a 13 SO ORP. 

Jednotlivé okresy i SO ORP jsou velikostn� i urbanisticky velmi rozdílné; hustota 

zalidn�ní je vyšší ve Zlínském kraji (149 osob na km2), než v Olomouckém kraji (123 osob na 

km2). 

 

3.2  Inspirace stávajícím programovacím obdobím (2004 – 2006) 

 

Pro ROP regionu NUTS 2 St�ední Morava p�edstavuje odpovídající zkušenost p�edevším 

praktická implementace Spole�ného regionálního opera�ního programu (SROP). Tento program, 

pro který je územn� uznatelné území celé �eské republiky s výjimkou hlavního m�sta Prahy, je 

financován z ERDF a ESF. Jeho celková finan�ní alokace �iní 454,3 mil. EUR, alokace pro 

region NUTS 2 St�ední Morava dosáhla úrovn� 14,75% celkové finan�ní alokace. 

SROP se zam��uje dominantn� na aktivity, které spadají do pravomocí kraj	 a obcí, a 

které zahrnují regionální podporu podnikání, regionální rozvoj infrastruktury, rozvoj lidských 

zdroj	 v regionech a rozvoj cestovního ruchu. 

Podpora ze SROP v rámci celé �eské republiky, v�etn� regionu NUTS 2 St�ední Morava, 

je významn� poptávána. V rámci regionu NUTS 2 St�ední Morava p�evyšuje významn� poptávka 

po podpo�e disponibilní alokaci; tento záv�r se týká všech opat�ení a podopat�ení, vyhlašovaných 

kraji v podob� grantových schémat. Nejv�tší poptávka je registrována pro podporu podopat�ení 

regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu, jejíž p�evis dosáhl osminásobku výše alokace; 

vysoký p�evis poptávky byl registrován i v p�ípad� dvou opat�ení zam��ených na infrastrukturu 

pro rozvoj lidských zdroj	 v regionech a rozvoj informa�ních a komunika�ních technologií v 

regionech. Mén� intenzivní poptávka je zaznamenána v p�ípad� opat�ení podpory sociální 

integrace v regionech. 
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Podle u�in�ného pr	zkumu je nejslabším �lánkem �i pr	vodním jevem intervence SROP 

v regionu NUTS 2 St�ední Morava ve fázi p�ípravy projektu a podávání žádosti záležitost 

srozumitelnosti a komplikovanosti p�íru�ek; jako problematická byla rovn�ž zmín�na složitost 

práce s programem ELZA. Jako bezproblémové naopak bylo hodnoceno vypo�ádání majetkových 

vztah	 a nelezení vhodného zpracovatele. V dalších projektových fázích byla kritice podrobena 

složitost administrativy, zp	sob financování a komplikovanost p�i udržitelnosti projektu v 

souladu s p�edem definovanými pravidly a podmínkami po celou dobu jeho realizace. Nejv�tší 

bariéry byly poci
ovány drobnými organizacemi a subjekty – malými nevládními a neziskovými 

organizacemi, malými obcemi a drobnými podnikateli. 

Zejména z pohledu nevládních a neziskových organizací by �áste�n� pozitivní vy�ešení 

situace mohla zp	sobit širší aplikace zálohových plateb. 

S pokro�ilejšími fázemi projektového managementu nicmén� byl registrován viditelný 

nár	st kvality p�edkládaných žádostí a snižování po�tu jejich formálních nedostatk	. P�i procesu 

zkvalit�ování projektového managementu bude žádoucí v následujícím období posilovat 

schopnost žadatel	 o podporu prost�ednictvím poradenství, vzd�lávacích a informa�ních aktivit a 

ve�ejné publicity a intenzivn�ji komunikovat s firmami zabývajícími se zpracováním projekt	. 

 

3.3  Dosavadní zkušenosti z �erpání evropských prost�edk� 

 

Zkušenosti z p�edvstupního období (SAPARD, Phare, ISPA) 

P�edvstupní programy SAPARD, Phare a ISPA mohly kandidátské zem� využívat 

v období 2000 - 2006, což prakticky znamená, že realizace projekt	 musela být ukon�ena 

p�ibližn� v polovin� roku 2006, aby mohly být tyto projekty finan�n� uzav�eny do konce roku 

2006. 

Kraje a potažmo krajské ú�ady nehrály žádnou roli v implementaci t�chto program	, tudíž 

lze prezentovat zkušenosti žadatel	 i implementujících subjekt	 pouze zprost�edkovan�. 

Program SAPARD byl speciálním p�edvstupním programem pro zem�d�lství a rozvoj 

venkova. K 7.6.2006 bylo proplaceno žadatel	m v NUTS 2 St�ední Morava 40 968 000,- K� z 

celkových 542 346 000,- K� proplacených v celé �eské republice, což �iní 7,55 % finan�ních 

prost�edk	. V rámci NUTS 2 St�ední Morava bylo registrováno 377 projekt	, z nichž 199 bylo 

schváleno a doporu�eno k proplacení. Z celkového po�tu 1476 úsp�šných projekt	 v �eské 

republice tak na St�ední Moravu p�ipadá 13,48 %. Z toho vyplývá, že pr	m�rné náklady na 
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projekt byly na St�ední Morav� asi 2x nižší než v celé �R. Úsp�šn�jší p�i žádostech o podporu 

byli žadatelé z Olomouckého kraje. 

  Program Phare byl p�edvstupním programem zam��eným p�edevším na p�ípravu institucí 

ve�ejné správy na vstup do EU a p�íjímání prost�edk	 ze strukturálních fond	 EU v jednotlivých 

regionech. Národní program Phare 2003 - �ást I byl grantovým schématem pro mén� rozsáhlé 

projekty na podporu podnikatelské infrastruktury a byl sm��ován do 3 region	 soudržnosti, z 

nichž jedním byl i NUTS 2 St�ední Morava. Po�et poskytnutých grant	 pro projekty z NUTS 2 

SM byl 6 (50 %) z celkového po�tu 12 podpo�ených v �eské republice. 

V realizaci tohoto programu kraje a potažmo krajské ú�ady nehrály žádnou roli. V rámci 

Národního programu Phare 2003 – �ást II bylo celkem realizováno 6 grantových schémat.  

V grantovém schématu na podporu podnikatelské infrastruktury bylo úsp�šných 10 (19,23 %) 

projekt	 z NUTS 2 St�ední Morava z celkového po�tu 52 podpo�ených projekt	 z �eské 

republiky. V grantovém schématu na podporu turistické infrastruktury usp�lo 14 (11,86 %) 

projekt	 z NUTS 2 St�ední Morava z celkem 118 podpo�ených projekt	 z �eské republiky. 

Finan�ní nástroj p�edvstupní pomoci ISPA byl zam��en na financování velkých 

infrastrukturních projekt	 v oblastech životního prost�edí a dopravy. U dopravních projekt	 je 

soust�ed�na pozornost na to, zda mají souvislost s trans-evropskými dopravními sít�mi (TEN). 

Na nástroj ISPA bylo v �R vy�len�no v období 2000 - 2006 v pr	m�ru 70 mil. EUR 

ro�n� (pro sektory dopravy a životního prost�edí). Z ISPA byly podporované velké projekty s 

celostátními dopady, p�estože �ást z nich byla p�edkládána nap�. m�sty nebo mikroregionálními 

sdruženími. Z tohoto d	vodu nemají zkušenosti s �erpáním pen�z z tohoto fondu význam pro 

nastavení podmínek v ROP. 

 

3.4  Zkušenosti z let 2004–2006 (SROP) 

 

SROP p�edstavuje opera�ní program, o jehož podporu je pom�rn� velký zájem. Podle 

po�tu žádostí je mezi opera�ními programy na druhém míst�, p�ipadá na n�j 38 % finan�ních 

nárok	 a 43,5 % objemu schválených dotací. V po�tu p�edkládaných žádostí je Olomoucký kraj 

relativn� aktivní (3. místo mezi kraji), Zlínský kraj pak vykazuje aktivitu nižší (9. místo mezi 

kraji). Z hlediska podílu kraj	 na schválených žádostech si Olomoucký kraj udržel 3. místo (9,7 

%) a Zlínský kraj postoupil na místo sedmé (7,12 %). Vzhledem ke schválenému objemu dotace 
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(EU) je Zlínský kraj úsp�šn�jší, celkov� je mezi kraji dokonce na 3. míst� (9,01 %), zatímco kraj 

Olomoucký klesá na 6. místo (7,62 %). V rámci NUTS 2 St�ední Morava je poptávka vyšší než 

disponibilní alokace, a to u všech opat�ení/podopat�ení vyhlašovaných formou grantových 

schémat krajem. Výrazn� nejv�tší zájem je v NUTS 2 St�ední Morava o podopat�ení 4.2.2 

(Podpora regionální a místní infrastruktury CR), kde byla poptávka více než osminásobná a o dv� 

opat�ení - 3.1 (Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj	 v regionech) a 2.2 (Rozvoj informa�ních 

a komunika�ních technologií v regionech). 

Nejnižší, resp. nedostate�ný zájem je v rámci SROP o opat�ení 3.2 (Podpora sociální 

integrace v regionech) financovaného z ESF. V ostatních opera�ních programech je nedostate�ná 

poptávka po následujících opat�eních: OP Infrastruktura - 2.3 (Podpora zavád�ní alternativních 

paliv), OP PP – Program Klastry a opat�ení 2.3 (Snižování energetické náro�nosti a vyšší využití 

obnovitelných zdroj	 energie), OP RVZM - 2.2. (Odborné vzd�lávání) a 2.3 (Rybá�ství), OP 

RLZ – 1.2 (Modernizace ve�ejných služeb zam�stnanosti). 

Na webových stránkách regionu soudržnosti NUTS 2 St�ední Morava prob�hla anketa, 

jejímž cílem bylo zjistit, co je pro žadatele nejproblemati�t�jší p�i p�íprav� a podávání žádosti o 

podporu. Nejvíce respondent	 (33 %) považuje za nejsložit�jší nastudování p�íru�ek a dále 22 % 

respondent	 považuje za složitou práci s programem ELZA. Naopak ve vypo�ádání majetkových 

vztah	 a nalezení vhodného zpracovatele vidí žadatelé nejmenší problém, odpov�d�lo tak shodn� 

17 % respondent	. N�které skupiny potenciálních žadatel	 cítí bariéry v p�ístupu do programu, 

nejcitliv�jší na bariéry jsou malé organizace, p�edevším NNO, maléobce �i drobní podnikatelé. 

Problém vidí ve složité administrativ�, zp	sobu financování a schopnosti projekt �ídit, udržet po 

dobu udržitelnosti projektu a dodržet všechny podmínky. 

Situaci by �áste�n� vy�ešily zálohové platby alespo� pro NNO. 

Z po�átku nízká kvalita žádostí a p�íloh se spoustou formálních nedostatk	 se zlepšovala s 

každou výzvou. Žadatelé i zpracovatelské firmy se ve v�tšin� p�ípad	 pou�ily ze svých prvotních 

chyb. I tak by bylo z�ejm� vhodné vytvo�it systém „ratingu“ a certifikace firem, aby byly 

rozlišitelné firmy s kvalitními referencemi a know-how. 

 

[2] 
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4  Strategie ROP pro region NUTS 2 St�ední Morava 

 
4.1  Strategie ROP 

 

Základem pro formulaci strategie ROP pro region NUTS 2 St�ední Morava je: 

- provedená socio-ekonomická analýza regionu; její výsledky pak tvo�í vstupy pro shrnutí a 

systemizaci v rámci následující SWOT analýzy; 

- SWOT analýza, opírající se o výsledky socio-ekonomické analýzy, následn� umožní 

formulovat globální cíl a specifické cíle ROP pro region NUTS 2 St�ední Morava; 

- sada strategických dokument	 p�ijatých na úrovni EU i �eské republiky v oblasti politiky 

soudržnosti EU, v oblasti obecných rozvojových perspektiv EU, v oblasti národní 

rozvojové strategie, i strategické rozvojové dokumenty p�ijaté na úrovni obou kraj	 

tvo�ících region NUTS 2 St�ední Morava. 

[3] 

 

4.2  SWOT analýza 

 

4.2.1  Charakteristika SWOT 

 

SWOT analýza p�edstavuje základní nástroj, na n�mž je postavena strategie ROP pro 

region NUTS 2 St�ední Morava. V jejím rámci jsou shrnuty a systematicky ut�íd�ny kvantitativní 

i kvalitativní výstupy, v souhrnu poskytnuté v rámci p�edchozí kapitoly „Socioekonomická 

analýza“, ve struktu�e silné stránky, slabé stránky, p�íležitosti a rizika regionu NUTS 2 St�ední 

Morava z pohledu politiky soudržnosti EU a sociáln�ekonomického rozvoje tohoto regionu. 

 

4.2.2  Silné stránky 

 

Demografický vývoj a v�ková struktura 

� P�ízniv�jší v�ková struktura 

� Mírný nár	st pr	m�rného v�ku 
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� Mladá populace zastoupená p�edevším v malých sídlech 

� Tradi�ní sounáležitost obyvatelstva s regionem 

 

Ekonomické prost�edí 

� Výše HDP na obyvatele regionu p�evyšuje hodnotu tohoto ukazatele pro zem� EU-10 

� Viditelný proces reálné konvergence s akcelerací v posledním období a … nadpr	m�rná 

hospodá�ská dynamika regionu 

� Relativn� vysoká diverzifikace ekonomických sektor	 a odv�tví v rámci regionu 

 

Trh práce 

� Výrazn� nižší míra nezam�stnanosti v porovnání s pr	m�rem EU-10 

� Vývoj po�tu pracovních sil v zásad� stabilizován 

� Konkurenceschopná pracovní síla 

� Vysoká míra ekonomické aktivity u vysokoškolsky vzd�laných osob (potvrzená investice 

do vzd�lání) p�i rostoucím trendu 

� Velký podíl osob se zkušenostmi ve zpracovatelském pr	myslu (k�ehká výhoda: p�i 

váznoucí restrukturalizaci se m	že stát slabinou) 

� Pokles míry nezam�stnanosti v posledním období 

� Nár	st po�tu volných pracovních míst v d	sledku akcelerující ekonomické aktivity 

� Rostoucí po�et samostatn� výd�le�n� �inných osob 

 

Vzd�lání 

� Mírn� rostoucí trend podílu výdaj	 na vzd�lání na HDP 

� Mírný nár	st podílu vysokoškolsky vzd�laných osob a klesající podíl osob s nejnižším 

vzd�láním 

� Mírný nár	st po�tu student	 st�edních odborných škol 

� Výrazn�jší nár	st po�tu student	 vysokých škol, p�edevším v bakalá�ském, pozvolna i 

magisterském studiu 

� Symbióza tradi�ní univerzity s velmi dynamicky se rozvíjející univerzitou 

 

Podnikatelské prost�edí a kvalita ve�ejné služby 
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� Relativn� silné a po�etné podnikatelské zázemí s rostoucím po�tem subjekt	 (zejména ve 

službách a stavebnictví) 

� Velmi po�etný malý a st�ední podnikatelský stav 

� Rostoucí ekonomická síla malých podnik	 

� Rostoucí po�et pracovník	 v odv�tvích výzkumu, vývoje a inovací 

� Viditeln� rostoucí po�et návšt�vník	 regionu a nadpr	m�rn� dlouhá doba pobytu 

návšt�vník	 

� Rostoucí míra využívání informa�ních a komunika�ních technologií 

� Tradice láze�ství 

 

Doprava 

� Relativn� významná dopravní lokalita, zahrnující sou�ásti Transevropské dopravní sít� 

� Pom�rn� hustá sí
 dopravní infrastruktury 

� Vysoká využitelnost služeb ve�ejné osobní dopravy 

� Kvalitní páte�ní železni�ní infrastruktura (koridory) 

 

Životní prost�edí 

� Dlouhodob� výrazné zlepšení kvality životního prost�edí 

� Dlouhodob� zna�né investice do projekt	 životního prost�edí 

[3] 

 

4.2.3  Slabé stránky 

 

Demografický vývoj a v�ková struktura 

� Pokles po�tu obyvatel 

� Nízká úrove� migra�ního salda 

� Výrazný rozptyl hodnot indexu stá�í nap�í� regionem, ukazující nerovnom�rnost rozložení 

v�kové struktury 

� Vysoký podíl staršího obyvatelstva ve velkých m�stech 
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Ekonomické prost�edí 

� Podpr	m�rná ekonomická vysp�lost regionu v rámci �eské republiky, m��ená ukazatelem 

HDP na obyvatele 

� Stále vysoký podíl sekundárního ekonomického sektoru na tvorb� HDP (p�i zvýšení 

kvalitativní úrovn� se m	že stát potenciálem) 

� Stále nízký podíl služeb na tvorb� HDP 

� Stále limitovaná atraktivita regionu pro investory 

 

Trh práce 

� Míra ekonomické aktivity pod celostátním pr	m�rem s tendencí mírného poklesu 

� Nízká míra ekonomické aktivity osob s nízkým vzd�láním p�i klesajícím trendu 

� Relativn� nízký podíl zam�stnanosti v terciárním sektoru 

� Nep�íliš „moderní“ profesní struktura osob ekonomicky aktivních 

� Relativn� nízká pr	m�rná mzda (na druhou stranu podnikatelská výhoda), vztažená k 

celostátnímu pr	m�ru 

� Nerovnom�rné rozložení pr	m�rné mzdy u srovnatelných profesí a �inností v rámci 

regionu 

� Dlouhodobý výrazný nár	st míry nezam�stnanosti 

� Nár	st po�tu volných pracovních míst v d	sledku strukturálních poruch na trhu práce 

� Nízký podíl v�deckých a odborných duševních pracovník	 na celkové zam�stnanosti 

regionu 

� Vysoký podíl osob s nízkým vzd�láním na celkové nezam�stnanosti 

� Nejcitliv�jší skupiny mezi nezam�stnanými osobami: starší 50 let a mladší 25 let 

 

Vzd�lání 

� Stále nízký podíl výdaj	 na vzd�lání v porovnání s pr	m�rem EU (nejen regionální, ale 

celostátní problém) 

� Mírn� podpr	m�rná vzd�lanostní struktura (nižší podíl vysokoškolsky vzd�laného 

obyvatelstva) v porovnání s pr	m�rem �eské republiky 

� Úbytek po�tu žák	 na základních školách a úbytek po�tu škol a u�itel	 základních škol 

� Nesystemati�nost procesu dalšího vzd�lávání (plošný celostátní problém) 
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Podnikatelské prost�edí a kvalita ve�ejné služby 

� Nízký, resp. nulový podíl nejv�tších zam�stnavatel	 nad 5.000, resp. 10.000 zam�stnanc	 

� Klesající vývojové charakteristiky ukazatel	 cestovního ruchu (nap�íklad kapacita 

ubytovacích za�ízení) 

� Omezená nabídka dopl�kových služeb cestovního ruchu 

� Viditeln� klesající po�et zahrani�ních návšt�vník	 regionu 

� Malá váha výzkumných a vývojových aktivit 

 

Doprava 

� Minimální rozsah dálnic a rychlostních komunikací na území regionu a dosud 

nedostate�né napojení na celostátní sí
 

� Omezené napojení okrajových �ástí regionu na dopravní systém 

� Technická zaostalost stávající dopravní infrastruktury 

� �etný výskyt kolizních míst 

� Absence p�eložek, obchvat	, bezpe�nostních prvk	 

� Nešetrnost k životnímu prost�edí 

� Nedostate�ný rozsah a propojenost sít� cyklistických a p�ších stezek ve vhodných 

lokalitách 

� Absence komplexn� pojatého integrovaného systému ve�ejné osobní dopravy 

� Nedostate�ný p�eshrani�ní dopravní ruch 

 

Životní prost�edí 

� Stále neuspokojivý stav povrchových vod 

� Pozvolna snižující se objem finan�ních prost�edk	 na akce a �innosti pro životní prost�edí 

� Vysoká produkce odpad	 a nebezpe�ných odpad	 

� Výskyt brownfields a starých ekologických zát�ží 

� �etný výskyt starých ekologických zát�ží 
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4.2.4  P�íležitosti 

 

Demografický vývoj a v�ková struktura 

� Nár	st po�tu obyvatel, v�etn� zvýšení aktivního migra�ního salda 

� Udržení relativn� p�íznivé v�kové struktury 

� Další zvýšení podílu mladé generace v malých sídlech a odlehlých lokalitách 

 

Ekonomické prost�edí 

� Dosažení úrovn� pr	m�ru ekonomické vysp�losti v rámci �eské republiky, m��eno 

ukazatelem HDP na obyvatele 

� U�init z relativn� vysokého podílu sekundárního sektoru na celkových ekonomických 

aktivitách komparativní výhodu 

� Výrazná hospodá�ská dynamika v sektoru služeb 

� Využití rozvojových lokalit a brownfields pro další rozvoj regionu 

 

Trh práce 

� Rozší�ení zam�stnanosti v sektoru služeb, specificky pak v oblasti sociálních služeb a 

cestovního ruchu 

� Zvýšení celkové míry ekonomické aktivity 

� Efektivní využití zkušené pracovní síly v oblasti zpracovatelského pr	myslu 

 

Vzd�lání 

� Pot�eba p�izp	sobení nabídky vzd�lávání za základních školách a využití stávajících 

školních a personálních kapacit 

� Zvýšení regionální vzd�lanostní struktury 

� Vytvo�ení integrovaného systému dalšího vzd�lávání 

� Efektivní využití zájmu o studium na st�edních odborných školách a vysokých školách 

pro t�sn�jší vazbu s praxí 

� Posílení infrastruktury pro všechny perspektivní formy vzd�lávání 
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Podnikatelské prost�edí a kvalita ve�ejné služby 

� Ohromný potenciál rozvoje cestovního ruchu (avšak bez stávajícího reálného potvrzení); 

p�edevším využití potenciálu pro rozvoj venkovské turistiky a rekreace; rozvoj 

alternativních forem turismu 

� Zkvalitn�ní podnikatelského prost�edí pro malé a st�ední podniky 

� Další rozvoj a využívání informa�ních a komunika�ních technologií 

� Intenzivn�jší propojení výzkumu a vývoje s podnikatelským sektorem 

� Vytvo�ení integrovaného postupu v oblasti kooperace místních nositel	 prosperity 

 

Doprava 

� Ohromný potenciál regionálního, vnitrostátního i mezinárodního dopravního propojení 

� Zna�ný potenciál rozvoje zejména mezim�stské a meziregionální mezinárodní letecké 

dopravy 

� Odstran�ní technické zaostalosti stávající silni�ní dopravní infrastruktury a implementace 

bezpe�nostních prvk	 

� Napojení Zlínské aglomerace na systém dálnic a rychlostních komunikací i 

mezinárodních tras 

� Využití lodní dopravy pro pr	myslové i volno�asové ú�ely 

� Rozvoj cyklistických komunikací 

� Integrovaný systém ve�ejných dopravních služeb 

� Rozvoj p�eshrani�ní dopravní infrastruktury a ve�ejných dopravních služeb 

 

Životní prost�edí 

� Výrazný potenciál spo�ívá v efektech investic a neinvesti�ních podpor rozvoje 

odpadového hospodá�ství 

 

4.2.5  Hrozby 

 

Demografický vývoj a v�ková struktura 

� Pokra�ující pokles po�tu obyvatel, lokáln� vedoucí až k vylidn�ní oblastí 

� Masivn�jší p�esun �ásti mladé populace z venkovských oblastí do m�st v d	sledku 

omezených perspektiv 
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� Zhoršení v�kové struktury obyvatelstva 

 

Ekonomické prost�edí 

� Prohlubování ekonomického zaostávání regionu ve vztahu k pr	m�ru �eské republiky 

� Zastavení hospodá�ské dynamiky regionu 

� Zastavení procesu reálné konvergence v	�i EU 

� Úpadek sekundárního sektoru v p�ípad�, že nebude restrukturalizován 

� Zastavení dynamiky terciárního sektoru 

� Upadání �ástí m�st v souvislosti s rozporem mezi jejich d�ív�jšími funkcemi a sou�asným 

využitím 

 

Trh práce 

� Akcelerace míry nezam�stnanosti, s výraznými strukturálními rysy 

� Oslabení stávající míry ekonomické aktivity 

� Nenapln�ní možností vytvá�ení nových pracovních míst, p�edevším ve službách 

 

Vzd�lání 

� Zhoršení regionální vzd�lanostní struktury 

� Nedostate�né využívání vytvo�ených kapacit na základních školách 

� Selhání pokusu o vytvo�ení integrovaného systému dalšího vzd�lávání a pokra�ování v 

praxi jeho fragmentace 

� Vzd�lávací infrastruktura nebude dále rozvíjena 

� Vzd�lávací a školské instituce nenaleznou prostor pro vzájemnou komunikaci s 

potencionálními zam�stnavateli jejich absolvent	 

 

Podnikatelské prost�edí a kvalita ve�ejné služby 

� Šance na rozvoj komplexních aktivit v turistickém pr	myslu z	stanou nevyužity 

� Prost�edí pro podnikatelské aktivity se dále zhorší 

� Podnikatelské subjekty nebudou ve svých primárních aktivitách využívat prost�edk	 

informa�ní a komunika�ních technologií 

� Místní nositelé prosperity z	stanou v izolaci od okolního sv�ta 

� Nedojde k užšímu propojení �inností podnik. subjekt	 s centry výzkumu, vývoje a inovací 
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Doprava 

� Nedojde k napln�ní p�edstav o zvýšení kvality systému dopravní infrastruktury – jak z 

pohledu propojení systému, tak z pohledu odstran�ní technické zaostalosti; provád�né 

investi�ní akce budou �in�ny nekoordinovan�, neprovázan�; nedojde k napln�ní 

o�ekávaného synergického efektu 

� Nedojde k napln�ní p�edstav o využívání mezim�stské a meziregionální letecké dopravy; 

nevytvo�í se dostate�ná poptávka po t�chto službách 

� Lodní doprava nebude využívána ani pro pr	myslové ú�ely, ani pro ú�ely cestovního 

ruchu 

� Cyklistické komunikace z	stanou vzájemn� nepropojené a porozvinuté 

� Nedojde k propojení a integraci systému služeb ve�ejné osobní dopravy 

� P�eshrani�ní dopravní aktivity nebudou významn�ji využívány a nep�isp�jí tak k 

ekonomickému a sociálnímu oživení p�íhrani�ního oblastí 

 

Životní prost�edí 

� Dojde ke zhoršení životního prost�edí vlivem kontaminace ovzduší a nezvládnutím 

problému nakládání s odpadem 

� Nedojde k odstran�ní starých ekologických zát�ží 

 

 

4.2.6 Zhodnocení a ocen�ní SWOT 

 

Jak m	žeme vid�t, SWOT analýza jednozna�n� potvrdila charakteristické rysy regionu 

NUTS 2 St�ední Morava pro ú�ely ROP. Vyplynula z nich pot�eba komplexního �ešení 

jednotlivých díl�ích problém	 v rámci systémového a vzájemn� propojeného p�ístupu. Obecn� 

lze tento p�ístup charakterizovat jako aplikaci nástroj	 ke zvýšení ekonomické a sociální úrovn� 

regionu ve všech jeho složkách. 

Lze se domnívat, že oblastí, vykazující jednorázov� nejv�tší potenciál rozvoje s �adou 

o�ekávaných synergických efekt	, je oblast dopravy – ve smyslu rozvoje dopravní infrastruktury 

i ve smyslu zajiš
ování integrovaného systému ve�ejných dopravních služeb. 

Sociáln� ekonomická analýza sou�asn� poskytla a identifikovala zna�né rozvojové 

p�íležitosti v oblasti ekonomických a sociálních aktivit ve velmi heterogenní struktu�e. K nim 
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pat�í nap�íklad celý rejst�ík podnikatelských aktivit a zlepšování parametr	, za nichž k 

podnikatelským aktivitám dochází. Z celé množiny podnikatelských aktivit však vystupuje jedno 

konkrétní odv�tví, které: 

- je logicky provázáno s odv�tvím dopravy, 

- z dlouhodobého pohledu p�edstavuje velmi stabilizující regionální faktor, 

- poskytuje �adu synergií, 

- pro n�které lokality p�edstavuje jedinou reáln� proveditelnou a realizovatelnou 

ekonomickou �innost. 

Tímto odv�tvím, jak už jsem podotkla v podnikatelských aktivitách, je cestovní ruch, resp. 

turistický pr	mysl. 

V rámci obecných podnikatelských aktivit a jejich p�ínosu pro stabilitu regionu má smysl 

speciální pozornost v�novat podmínkám, za kterých p	sobí regionální a místní nositelé prosperity. 

Tudíž o�ekávaný vývoj sociáln� ekonomických charakteristik regionu pravd�podobn� povede k 

výraznému nár	stu poptávky po celém rejst�íku služeb sociálního charakteru. 

[3] 

4.3  Globální cíl SROP a ROP 

 

Globální cíl Spole�ného regionálního opera�ního programu navazuje na vymezení cíl	 

Rámce podpory Spole�enství: 

- Globální cíl Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti 

- Specifické cíle 

a) vytvo�ení podmínek pro rozvoj podnikání 

b) zvýšení flexibility na trhu práce 

c) zlepšení kvality infrastruktury 

Napl�ování cíl	 SROP je rozd�leno pomocí víceúrov�ového systému m��itelných 

indikátor	 (monitorovacích ukazatel	). Jedná se o indikátor Po�et podpo�ených malých a 

st�edních podnik	, Realizované soukromé spolufinancování a Po�et vytvo�ených hrubých 

pracovních míst. 

P�íjemci dotací v rámci programu SROP jsou kraje, obce, svazky obcí, podnikatelé, 

nestátní neziskové organizace a hospodá�ské komory. Žadatelé nemusí být p�ímo z regionu, kde 

žádají o podporu projektu. Vždy však musí projekty p�inést prosp�ch regionu, v n�mž žadatel 
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projekt p�edkládá. Na základ� stanovených cíl	 SROP, bylo vymezeno 5 priorit a 11 opat�ení  s 

ohledem na výb�r klí�ových problém	 vyžadujících podporu z ve�ejných zdroj	. 

Globálním cílem, jenž je d	ležitým prvkem ROP pro NUTS 2 St�ední Morava, je v prvé 

�ad� zvýšení ekonomické vysp�losti, dále zlepšení konkurenceschopnosti regionu a taktéž životní 

úrovn� jeho obyvatel ve svém komplexu. Komplexní pojetí globálního cíle se týká jak posílení 

ekonomického rozvoje m�stských oblastí, p�edstavujících rozvojová centra regionu, tak ke 

stabilizaci venkovského prostoru. Tohoto cíle bude dosaženo prost�ednictvím napln�ní vnit�ního 

potenciálu regionu (posílením vazeb mezi centry prosperity a zam�stnanosti) a jejich 

venkovským zázemím. Sou�asn� však region vykazuje sv	j vn�jší rozvojový potenciál 

(p�edevším v oblasti dopravy, cestovního ruchu a atraktivnosti pro podnikání), jež by m�l být 

napln�ním tohoto ROP rovn�ž podpo�en. 

 

 

Tab.�.1  

[4] 
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4.4 Specifické cíle 

 

Specifické cíle dále rozvád�jí zam��ení a obsah globálního cíle. Jejich napl�ování je 

sou�ástí realizace aktivit v rámci prioritních os formulovaných v rámci ROP pro NUTS 2 St�ední 

Morava. 

 

Specifickými cíli ROP pro NUTS 2 St�ední Morava jsou: 

- Zajišt�ní efektivní, flexibilní a bezpe�né dopravní infrastruktury v rámci regionu a 

spolehlivé, kvalitní a integrované ve�ejné dopravní služby; 

- Zlepšení kvality života v regionu, atraktivnosti m�st a obcí, zajišt�ní kvalitní a dostupné 

sociální služby a p�íznivých podp	rných podmínek pro podnikání; 

- Zvýšení atraktivnosti regionu pro ú�ely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, 

služeb, informovanosti a propagace. 

Specifické cíle ROP pro NUTS 2 St�ední Morava p�edstavují základ pro formulaci prioritních 

os, charakterizovaných definováním prioritních os ROP pro NUTS 2 St�ední Morava. 

[4] 

Priorita �. 4 Technická pomoc p�edstavuje podp	rnou prioritu, napomáhající snazšímu 

napln�ní klí�ových, v�cných prioritních os. 

Prioritní osy respektující výstupy provedené sociáln�-ekonomické analýzy a analýzy 

SWOT a její interpretace, nejsou pojaty vzájemn� izolovan�; p�edstavují ucelený systém a ve 

vztahu k napln�ní globálního cíle ROP pro NUTS 2 St�ední Morava se vzájemn� podporují a 

dopl�ují; jejich napl�ování bude provázeno zna�nou m�rou synergických efekt	. �ešení v rámci 

prioritních os, vedoucí ke spln�ní specifických cíl	 a v d	sledku cíle globálního, je založeno na 

územn�-integrovaném p�ístupu. Jednotlivé intervence jsou diferencovány v závislosti na 

rozvojových p�edpokladech území. 

 

Prioritní osa �. 1 Doprava bude zajiš
ována p�edevším prost�ednictvím podpory rozvoje 

regionálních silnic; pro kvalitu dopravní infrastruktury je však nemén� významné i spojení 

regionu NUTS 2 St�ední Morava s ostatními regiony �eské republiky i spojení se zahrani�ím a to 

také prost�ednictvím regionálních letiš
. Význam úplného napln�ní cíle v rámci této priority tak 

podstatn� závisí i na napl�ování cíl	 dalších opera�ních program	. Velmi podstatným 
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parametrem této priority je rovn�ž bezpe�nost a ekologická vst�ícnost podporované dopravní 

infrastruktury. Druhou velmi podstatnou sou�ástí je pak podpora ve�ejné dopravní služby, 

zejména ve smyslu vytvo�ení integrované, spolehlivé a kvalitní ve�ejné dopravy. A kone�n� 

akcent životního prost�edí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, �áste�n� i jako alternativní 

forma místní dopravy, je v rámci této priority respektován; proto je pozornost v�nována rozvoji 

cyklistických komunikací a lodní dopravy. 

 

Prioritní osa �. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bude zam��ena na rozvoj 

regionálních center, m�stských a venkovských oblastí regionu NUTS 2 St�ední Morava a v jejím 

rámci bude dominantn� uplatn�n územn�-integrovaný p�ístup. Pro rozvoj a regeneraci m�stských 

území bude uplat�ována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty, integrované 

projekty a grantová schémata. V p�ípad� specifického zam��ení na podporu regionálních center 

bude forma podpory spo�ívat v integrovaném plánu rozvoje p�íslušných m�st. V m�stských i 

venkovských oblastech bude pozornost zam��ena p�edevším na podporu zlepšení fungování 

ve�ejných služeb a investice do revitalizace území, budou jako formy podpory rovn�ž aplikovány 

individuální projekty, integrované projekty a grantová schémata. Analogické formy podpory pak 

budou využity i v p�ípad� aplikace podp	rných opat�ení ve prosp�ch podnikání. 

 

Prioritní osa �. 3 Cestovní ruch bude zam��ena na maximální využití potenciálu tohoto 

odv�tví ve prosp�ch sociáln�-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje ve�ejné a 

podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu budou realizovány prost�ednictvím širší škály 

forem podpory (individuální projekty, integrované projekty, grantová schémata); projekty v 

oblasti propagace a �ízení cestovního ruchu pak v podob� individuálních projekt	. 

Cílem je podpo�it jak rozvoj venkovských oblastí pro turistické ú�ely, tak i rozvoj 

m�stské, láze�ské i alternativní turistiky. 

 

Význam prioritní osy �. 4, Technické pomoci, spo�ívá v podpo�e aktivit zam��ených na 

implementa�ní �ást a �ást zam��enou na absorp�ní kapacitu. Provád�né �innosti musejí jasn� vést 

ke zvýšení informovanosti, získávání v�domostí, dovedností a odborné praxe pot�ebných pro 

spln�ní požadavk	 vyplývajících z p�íslušných na�ízení nebo z r	zných aspekt	 rozvoje regionu a 

zpracování plán	 a projekt	. Rostoucí produktivita a kvalita práce ve ve�ejném sektoru – zejména 
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v oblasti ekonomické, zam�stnanosti, sociální, vzd�lávací, zdravotní, spravedlnosti a životního 

prost�edí – je podstatná pro pokra�ování a urychlení reforem. 

Technická pomoc m	že hrát významnou úlohu v podpo�e efektivní tvorby a 

implementace politik ve zmín�ných oblastech – jejich role se týká ve�ejné správy a ve�ejných 

služeb na regionální i místní úrovni. 

[4] 

 
4.5  Vize 

 

Regionální opera�ní program pro NUTS 2 St�ední Morava napln�ním svých cíl� 

p�isp�je k tomu, že v roce 2013, resp. 2015, i na základ� napln�ní cíl� ostatních Opera�ních 

program� a p�irozeného sociálního a ekonomického rozvoje, bude regionem vyzna�ujícím 

se : 

- vysp�lejší, rozvinut�jší a udržovan�jší dopravní infrastrukturou. Dosažený stav dopravní 

infrastruktury bude výsledkem napln�ní p�ímých kompetencí regionálních autorit a využití 

nep�ímého synergického vlivu ostatních nástroj	 politiky soudržnosti 

- v programovacím období 2007 - 2013 p�edevším v oblasti rozvoje sít� dálnic a rychlostních 

komunikací, 

- zkvalitn�ným vzd�lávacím procesem, vedoucím k pružn�jšímu vstupu na trh práce a 

napln�ným inova�ním potenciálem, 

- kvalitní a moderní soustavou za�ízení sociální pé�e, 

- zlepšeným a zkvalitn�ným zdravotním stavem obyvatelstva, jež v regionu žije a/nebo 

pracuje, 

- efektivn� využitým podnikatelským potenciálem pro služby, moderní zpracovatelský 

pr	mysl i pro cestovní ruch a volný �as, 

- nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu výrazn� p�ispívající k celkovému 

ekonomickému výkonu regionu. Region se stane oblíbenou turistickou destinací pro 

tuzemské i zahrani�ní návšt�vníky, 

- ekonomickou vysp�lostí i strukturou srovnatelnou s úrovní �eské republiky. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 36 

 
V uvedených oblastech se efekty projeví v r	stu zam�stnanosti, v poklesu míry 

nezam�stnanosti, redukci strukturální nezam�stnanosti, restrukturalizaci pr	myslu, zvýšení 

pozice sektoru služeb a ve zvýšení ekonomické role a vlivu regionu NUTS 2 St�ední Morava v 

rámci ekonomiky �eské republiky m��eno ukazatelem HDP na obyvatele. 

[5] 

 
4.6 Strategické dokumenty, vazby, prioritní osy 

 

4.6.1  Strategické dokumenty 

 

Strategické dokumenty p�edstavují druhý klí�ový pilí�, na n�mž je strategie ROP pro 

NUTS 2 St�ední Morava, postavena. Definice globálního a specifických cíl	 ROP a volba 

zp	sobu k zajišt�ní priorit by nebyla možná bez respektování kontextu Strategických obecných 

zásad spole�enství, zásad Lisabonské strategie (na úrovni institucí EU), Strategie hospodá�ského 

r	stu �eské republiky, Národního strategického referen�ního rámce (na národní úrovni �eské 

republiky), programy rozvoje územních obvod	 Olomouckého a Zlínského kraje (na regionální 

úrovni); pro identifikaci možných synergií je dále vhodné identifikovat vazby na ostatní Opera�ní 

programy i další podp	rné nástroje (p�ímé komunitární granty, nástroje podpory EIB). 

 

4.6.2 Vazba na Strategické obecné zásady Spole�enství 

 

Pro období 2007 – 2013 se politika soudržnosti EU zam��í na následující prioritní oblasti: 

 

Tyto prioritní oblasti p�edstavují: 

 

1. Zlepšení atraktivnosti �lenských stát�, region� a m�st zlepšením jejich p�ístupnosti a 

dostupnosti, zajišt�ním adekvátní kvality a úrovn� služeb a ochranou jejich enviromentálního 

potenciálu. 
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2. Podpora inovací a podnikatelského prost�edí a r	st ekonomiky založené na znalostech 

prost�ednictvím výzkumných a inova�ních kapacit, v�etn� nových informa�ních a 

komunika�ních technologií. 

 

3. Vytvo�ení více a lepších pracovních míst p�ivábením v�tšího po�tu lidí do zam�stnání nebo 

podnikatelských aktivit, zlepšením adaptability pracovník	 a podnikatelských subjekt	 a 

zvýšením investic do lidského kapitálu. 

[5] 

4.6.3 Dekompozice (rozložení) prioritních oblastí do jednotlivých prioritních sou�ástí: 

 

 a) U�init Evropu a její regiony atraktivn�jšími místy pro investice a práci 

 

Rozší�it a zlepšit dopravní infrastrukturu 

 

Zajišt�ní efektivní, flexibilní a bezpe�né dopravní infrastruktury je základní podmínkou 

napln�ní rozvojových vyhlídek v dot�ených regionech, vedoucí k usnadn�ní pohybu osob a zboží. 

Dopravní sít� podporují p�íležitosti pro obchod a zvyšují jeho efektivnost. Evropská komise 

rovn�ž sleduje rozvoj celoevropské dopravní infrastruktury, se zvýšeným zam��ením na 

p�eshrani�ní projekty – což je podstatné k dosažení v�tší integrace národních trh	 zejména v 

kontextu rozší�ené Unie. 

 

Zesílit synergie mezi ochranou životního prost�edí a r�stem 

    
Investice do životního prost�edí mohou být ekonomicky p�ínosné a podp	rné alespo� ze 

t�í d	vod	: mohou zajiš
ovat dlouhodobou udržitelnost hospodá�ského r	stu; snižují vn�jší 

náklady životního prost�edí na ekonomiku (zdravotní náklady, náklady na o�išt�ní životního 

prost�edí, odstra�ování škod); stimulují inovace a vytvá�ení nových pracovních míst. 
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Zam��ení se na tradi�ní využívání energetických zdroj� 

 

Souvztažnou prioritou je pot�eba redukovat tradi�ní energetickou závislost 

prost�ednictvím zlepšení energetické efektivnosti a obnovitelných energií. Investice do t�chto 

oblastí p�ispívají bezpe�nosti energetické nabídky pro dlouhodobý r	st a sou�asn� p	sobí jako 

zdroj inovací a zajišt�ní p�íležitostí pro vývoz. 

 

V rámci tohoto cíle se jedná o projekty podporující zlepšení energetické efektivnosti a 

ší�ení rozvojových model	 založených na nízké energetické intenzit�. Dále se jedná o rozvoj 

obnovitelných a alternativních technologií (vítr, slunce, biomasa), jež mohou dát  EU v	d�í 

pozici a tak posílit konkuren�ní postavení. Tyto investice rovn�ž p�ispívají k zajišt�ní 

Lisabonského cíle do roku 2010 generovat 21% elektrické energie z obnovitelných zdroj	. 

 
b) Zlepšit znalosti a inovace pro r�st 

 

Zvýšení a zlepšení investic výzkumu a technologického rozvoje 

 

Konkurenceschopnost evropských podnikatelských subjekt	 zásadn� závisí na jejich 

schopnosti p�inášet nové znalosti co možná nejrychleji na trh. Tato schopnost je zesilována 

ve�ejnou podporou výzkumu a technického rozvoje, v�etn� podpory spole�nostem, kde to 

ekonomické a tržní podmínky ospravedl�ují. 

 

P�i implementaci regionální politiky musí být zvažována specifická povaha výzkumu a 

technologického rozvoje. Zejména výzkum a technologický rozvoj vyžaduje úzkou propojenost 

mezi hrá�i podporujícími formování „poles of excellence“ (míst, kde bude docházet k 

„vytvá�ení“ výzkumných projekt	), jichž je zapot�ebí dosáhnout ur�itého limitního (kritického) 

množství. 

 

Usnadn�ní inovacím a podpo�e podnikání 

 

Investice do inovací p�edstavují souhrnnou politiku kohezní politiky v celé EU. Jejich 

kofinancování by se m�lo stát hlavní prioritou v regionech v rámci nového cíle pro regionální 
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konkurenceschopnost a zam�stnanost, kde je zapot�ebí, aby omezené finan�ní zdroje byly 

koncentrovány k dosažení skute�ných priorit. Startovací fáze firem a spole�ností, zejména t�ch, 

jež mají propojenost s výzkumem a technologickým rozvojem, pot�ebují být podporovány s 

cílem rozvoje partnerství s výzkumnými institucemi založenými na dlouhodob�jší vizi a jasn�jší 

tržní orientaci. Ve�ejné autority by m�ly usilovat, aby výzkumné instituce, privátní sektor i 

ve�ejný sektor využívaly plný potenciál synergií mezi nimi. 

 

Podpora informa�ní spole�nosti 

 

Ší�ení informa�ních a komunika�ních technologií (ICT) nap�í� EU a její ekonomikou 

p�edstavuje klí�ový faktor pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti region	. Efektivní 

fungování ve�ejných služeb – zejména e-government a e-health – má výrazný potenciál pro 

hospodá�ský r	st a pro umožn�ní nových služeb. M�la by být �in�na opat�ení k povzbuzení 

rozvoje produkt	 a služeb sm�rem k usnadn�ní a podpo�e soukromých investic do ICT p�i 

zajišt�ní sout�že v tomto sektoru. Politika soudržnosti by m�la být využita k rozvoji dovedností 

pot�ebných v ekonomice založené na znalostech a k rozvoji obsahu dodávek aplikací a služeb (e-

government, ebusiness, e-learning, e-health), jež zajistí zajímavé alternativy v	�i dalším, �asto 

nákladn�jším model	m dodávky služeb. 

 

Zlepšit p�ístup k financím 

 

Další klí�ovou sou�ástí podpory znalostí a inovací je usnadn�ní p�ístupu k financím. V 

sou�asnosti p�ístup k financím je �asto obtížný a vytvá�í p�ekážku r	stu a vytvá�ení nových 

pracovních míst. Zejména trhy rizikového kapitálu vztažené k inova�ním aktivitám pot�ebují být 

rozvíjeny ve vztahu s lepším regulatorním prost�edím, které usnad�uje podnikání. Prioritou by 

m�lo být vytvo�ení nebo rozší�ení specializovaných poskytovatel	 rizikového kapitálu a 

bankovních záruk pro p�ípad tržních selhání. 

 

c) Více a lepší pracovní místa a p�íležitosti 

 

P�ivábení a získání více lidí na trh práce, do zam�stnání a modernizace systém	 sociální 

ochrany. V této oblasti musí být podp	rné akce založené na p�edchozí identifikaci pot�eb p�i 
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využití relevantních národních a regionálních indikátor	 typu míry nezam�stnanosti, míry 

zam�stnanosti, m�r dlouhodobé nezam�stnanosti, úrovn� p�íjmu �i podíl populace spadající do 

rizika chudoby.  

P�ítomnost a existence efektivních institucí trhu práce (i na regionální úrovni), jmenovit� 

služeb zam�stnanosti, které mohou reagovat na výzvy rychlé ekonomické a sociální 

restrukturalizace a demografického stárnutí, je podstatná k podpo�e nabídky služeb pro osoby 

hledající pracovní místo, nezam�stnané �i jinak znevýhodn�né osoby. 

 

Zlepšení adaptability pracovník� a podnikatelských subjekt� a flexibilita trhu práce 

 

Ve sv�tle rostoucích trh	 globalizace, v�etn� skrytých a neo�ekávaných obchodních šok	, 

a kontinuálního zavád�ní nových technologií, musí Evropa zvyšovat svoji kapacitu p�edvídat, 

tlumit a absorbovat ekonomické a sociální zm�ny. V této souvislosti by m�la být v�nována 

pozornost akcím podporujícím investice do lidských zdroj	 ze strany podnik	, hlavn� malých a 

st�edních, a zam�stnanc	 prost�ednictvím celoživotních výukových strategií a systém	, jež 

vybavují pracovníky – zejména s nízkou kvalifikací nebo starší osoby – nezbytnými znalostmi a 

dovednostmi k p�izp	sobení se požadavk	m ekonomiky založené na znalostech a k prodloužení 

jejich pracovního života. 

 

Zvýšení investic do lidského kapitálu prost�ednictvím lepšího vzd�lání a profesních dovedností 

 

Evropa pot�ebuje více investovat do lidského kapitálu. P�íliš mnoho lidí nevstupuje nebo 

nez	stává na trhu práce kv	li nedostatku dovedností. Proto vzr	stá pot�eba vzd�lávacích systém	, 

školení a kvalifika�ních kurs	. Investice do lidského kapitálu v p�íštím programovacím období 

budou siln�ji cíleny na aktualizované Lisabonské cíle. 

 

Administrativní kapacita 

 

V p�edcházejících programovacích obdobích fondy EU – prost�ednictvím technické 

pomoci – zesílily manažerské kapacity v �lenských státech a kapacity �ídících orgán	 p�i 

implementaci na�ízení. To bude v období 2007 – 2013 i nadále pokra�ovat. 
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Pomoc udržení zdravé pracovní síly 

 

Ve sv�tle demografické struktury EU a stárnutí populace a pravd�podobného poklesu 

objemu pracovních sil je podstatné, aby EU p�ijala kroky ke zvýšení po�tu let, po které m	že být 

zdravá pracovní síla maximáln� produktivní. Investice do podpory zdraví a prevence proti 

nemocem pomohou udržet aktivní ú�ast ve spole�nosti pro maximáln� možný po�et pracovních 

sil. 

[5] 

4.6.4  Vazba: 

 

1. První specifický cíl ROP NUTS 2 St�ední Morava p�ímo koresponduje s první obecnou 

zásadou Strategických obecných zásad Spole�enství „P�itažliv�jší Evropa a její regiony pro 

investice a práci“. Míra souladu je patrná v celkovém vnímání této priority, nejvíce pak projevuje 

v ose „Rozší�ení a zlepšení dopravních infrastruktur“, projevuje se však rovn�ž v p�ípad� v 

p�ípad� „Posílení sou�innosti mezi ochranou životního prost�edí a r	stem“ a v menší mí�e u 

„�ešení intenzivního využívání tradi�ních zdroj	 energie v Evrop�“. V první obecné zásad� se 

projevuje rovn�ž druhá a t�etí priorita ROP NUTS 2 St�ední Morava, v p�ípad� rozvoje 

infrastruktury a služeb cestovního ruchu (3. priorita), �i sanace starých ekologických zát�ží a 

budování dopravní infrastruktury na lokální úrovni. 

 

2. Druhý specifický cíl ROP NUTS 2 St�ední Morava se nejvíce protíná se t�etí obecnou 

zásadou Strategických obecných zásad Spole�enství „Vytvá�ení více a lepších pracovních míst“; 

projevuje se p�edevším v ose „Zvýšit investice do lidského kapitálu prost�ednictvím lepšího 

vzd�lávání a kvalifikace“ a „Pomoci udržet zdravou pracovní sílu“. 

 

3. T�etí specifický cíl ROP NUTS 2 St�ední Morava se ve vztahu k obecným zásadám 

Strategických obecných zásad Spole�enství projevuje p�edevším propojením se zásadou 

„Zlepšení znalostí a inovace: cesta k r	stu“, v jejím rámci pak s osou „Usnadnit inovace a 

podporovat podnikavost“  
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A kone�n�, i priorita Technická pomoc se v rámci Strategických obecných zásad 

Spole�enství promítá v zásad� „Vytvá�ení více a lepších pracovních míst“, konkrétn� pak v ose 

„Správní kapacita“. 

[5] 
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Obr.�. 2 

 
  

[5] 
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5  Implementa�ní struktura 
  

5.1 Stru�ná charakteristika 

 

Implementa�ní struktura ROP SM, o níž jsem se zmínila v úvodu, je v souladu se 

zákonem �. 138/2006 Sb. (dále jen „Zákon“), kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s 

p�ijetím zákona o ve�ejných zakázkách, kterým se mimo jiné m�ní zákon �. 248/2000 Sb., o 

podpo�e regionálního rozvoje, ve zn�ni pozd�jších p�edpis	. �ídicím orgánem programu je 

Regionální rada. 

 

5.2  Implementace programu 

 

5.2.1 Regionální rada 

 

Jak už jsem se zmi�ovala na za�átku mé práce, celkovou odpov�dnost za realizaci ROP 

SM nese �ídící orgán – Regionální rada regionu soudržnosti St�ední Morava (dále jen „RR“). 

Sídlo Regionální rady regionu soudržnosti St�ední Morava je dle Zákona v Olomouci. 

 

Organy Regionální rady jsou dle Zákona: 

- Výbor Regionální rady (dále jen „Výbor“) 

- p�edseda Regionální rady (dále jen „P�edseda“) 

- Ú�ad Regionální rady (dále jen „Ú�ad“) 

 

Pro pot�eby schvalováni kriterii pro výb�r projekt	 a monitorováni na úrovni programu bude 

ustaven Monitorovací výbor ROP SM, který též bude zprost�edkovávat vazbu na sociální 

partnery a organy EU. Funkci Platebního a certifika�ního organu a Auditního organu bude plnit 

Ministerstvo financi �R. Popisy jednotlivých subjekt	 vycházejí z Obecného na�ízeni. 

Za �ízeni a provád�ni ROP SM je jako �idící organ zodpov�dná RR. V souladu se zásadou 

�ádného finan�ního �ízeni bude RR odpovídat zejména za transparentní výb�r projekt	, 

monitorováni projekt	, zajišt�ni spolufinancováni z ve�ejných zdroj	, �ízeni �innosti 

monitorovacího výboru, poskytováni informaci a zprav, zajišt�ni publicity programu atd. 
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5.2.2  Výbor Regionální rady 

 

Výbor ROP SM je ustanoven na základ� Zákona. �lenov� Výboru jsou voleni z �len	 

zastupitelstva kraj	, které tvo�i region soudržnosti St�ední Morava, tj. Olomouckého a Zlínského 

kraje. 

 

Výbor dle §16e Zákona: 

- schvaluje realiza�ní a �ídící dokumentaci ROP SM, 

- schvaluje opat�eni, tykající se publicity a informovanosti o ROP SM, 

- schvaluje výb�r projekt	, kterým RR poskytne dotaci �i návratnou finan�ní výpomoc, 

- schvaluje rozpo�et a záv�re�ný u�et, 

- voli p�edsedu a místop�edsedy RR, 

- jmenuje a odvolala �editele Ú�adu na návrh p�edsedy RR, 

- stanovuje organiza�ní strukturu a po�et zam�stnanc	 RR, 

- schvaluje další záležitosti, pokud tak stanoví jednací �ad Výboru. 

[6] 

 

Krom� uvedených funkci daných zákonem je Výbor Regionální rady je odpov�dny za: 

- p�ípravu a projednáni ROP SM a jeho p�edloženi Evropské komisi, 

- zavedeni systému pro shromaž�ováni spolehlivých finan�ních a statistických informaci o 

provád�ni ROP SM, zavedeni ukazatel	 monitorovaní a hodnoceni, p�edáváni t�chto 

údaj	 v dohodnutém elektronickém formátu Monitorovacímu výboru, Platebnímu a 

certifika�nímu organu a Evropské komisi (EK), 

- zajišt�ni vypracováni výro�ní a záv�re�né zprávy o provád�ni ROP SM a (po schválení 

Monitorovacím výborem) p�edloženi a EK a kopii výro�ní a záv�re�né zprávy o 

provád�ni obdrží Auditní organ 

- z�ízeni a �innost monitorovacího výboru programu, 

- zajišt�ni, že Platební a certifika�ní organ obdrží všechny pot�ebné informace o postupech 

a auditech provád�ných ve vztahu k výdaj	m pro ú�ely vydaní potvrzeni o oprávn�nosti 

výdaj	, 
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- zajišt�ni, že auditni organ obdrží požadované dokumenty a podklady pro ú�ely analytické 

a zpravodajské �innosti, 

- zabezpe�eni vyhotoveni hodnoceni ROP SM, 

- zajišt�ni toho, že subjekty, které se ú�astní na �i�eni a provád�ni ROP SM v�etn� 

p�íjemc	 a dalších subjekt	 zapojených do implementace, povedou samostatný u�etni 

systém, nebo budou používat vhodn� kódové ozna�eni ú�t	 pro všechny transakce 

tykající se pomoci, 

- zabezpe�eni šet�eni a �ešeni nesrovnalosti, 

- zajišt�ni opat�eni k náprav� v p�ípad� vzniklých nedostatk	, 

- zajišt�ni shody s národními politikami a politikami Spole�enství, zvlášt� s ohledem na 

zadáváni ve�ejných zakázek, pravidla ve�ejné podpory, ochranu životního prost�edí a 

rovnost p�íležitostí muž	 a žen, 

- zajišt�ni zdroj	 národního spolufinancováni, 

- poskytnuti informaci, které Evropské komisi umožni provést vyhodnoceni velkých 

projekt	, 

- pln�ni povinnosti tykajících se informaci a propagace ROP SM, 

- výb�r projekt	, kterým RR poskytne dotaci �i návratnou finan�ní výpomoc. 

 

5.3  P�edseda 

 

P�edseda je dle §16f Zákona statutárním organem Regionální rady a zastupuje ji navenek. 

Ze své �innosti je odpov�dny Výboru Regionální rady. Svolala a �ídi sch	ze Výboru. P�edsedu 

spolu s místop�edsedou voli a odvolala ze svých �ad Výbor tak, aby byl každý kraj zastoupen bu� 

p�edsedou nebo místop�edsedou Regionální rady. Je-li zvoleno více místop�edsed	, zastupuji 

p�edsedu v po�adí stanoveném Výborem. 

 

5.4  Ú�ad 

 

Ú�ad je dle § 17 Zákona výkonným organem RR, který zabezpe�uje veškeré úkoly 

spojené s funkci �ídicího organu ROP SM s výjimkou t�ch záležitostí, které jsou sv��eny nebo 

vyhrazeny Výboru a p�edsedovi RR. Ú�ad také plni úkoly spojené s odborným, organiza�ním a 

technickým zabezpe�ením �innosti RR. 
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Ú�ad zajiš�uje nasledujicí úkoly : 

- p�ijímáni žádosti o podporu a organizováni výzev k p�edkládaní projekt	, 

- podávaní informaci o programu, 

- posouzeni p�ijatelnosti, úplnosti a formálních náležitostí p�edkládaných projekt	, 

- zajišt�ni kvalitativního hodnoceni projekt	, 

- p�ípravu smluv o financováni, 

- monitorováni pln�ni pravidel pro zadávaní ve�ejných zakázek, 

- kontrola postupu prací na jednotlivých projektech, 

- zajišt�ni fungováni monitorovacího systému – elektronické evidence dat pro 

monitorováni a vyhodnoceni implementace programu, 

- zpracováni údaj	 o výdajích jako podklad	 pro certifikaci, 

- p�íprava podklad	 pro výro�ní a záv�re�nou zprávu ROP SM, 

- provád�ni a zajišt�ni výkonu finan�ních kontrol realizace projekt	 s cílem ov��it, zda 

spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly vynaloženy v 

souladu s podmínkami smlouvy o poskytnuti dotace a legislativou �R i EU, 

- p�ezkoumáni p�edložených žádosti o proplaceni uskute�n�ných výdaj	 p�íjemci 

(p�edevším ov��eni souladu se stanovenými výkonovými cíli a finan�ním plánem projektu, 

souladu s politikami a legislativou �R i EU, posouzeni, zda výdaje jsou uznatelné, atd.), 

- zajiš
ováni publicity, 

- p�íprava rozpo�tu a záv�re�ného u�tu RR. 

- Implementa�ní, platební a kontrolní funkce Ú�adu jsou striktn� odd�leny. 

 

5.5  Územní pracovišt� Ú�adu 

 

D	ležitou funkci v implementa�ní struktu�e plni uzemni pracovišt� Ú�adu v jednotlivých 

krajích v rámci NUTS 2 St�ední Morava. To zabezpe�uje efektivní a uživatelsky p�íznivou 

implementaci programu. Uzemni pracovišt� jsou zabezpe�ována pracovníky Ú�adu, a plni úlohu 

p�i podávání informací, p�ijímání žádosti, zajišt�ní jejich hodnocení a p�ípravy smluv s p�íjemci a 

p�i kontrole projekt	. 

[6] 
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Obr.�. 3 
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Obr.�. 4 

[7] 
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Obr.�. 5 
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6  Implementa�ní procesy 
 

6.1  Administrativní procesy ve vztahu �ídící orgán – p�íjemce 

 

Vyhlášení výzvy a p�íjem žádostí o podporu 

Regionální rada (�ídicí organ ROP SM) vyhlašuje výzvy k p�edkládáni projekt	 

prost�ednictvím Ú�adu Regionální rady (odd�leni metodiky a publicity) na webových 

stránkách www.rr-strednimorava.cz, p�i�emž zve�ej�uje kompletní dokumentaci pot�ebnou 

ke zpracováni a p�edloženi žádosti o dotaci (dále jen žádost). �ídící organ zajisti pro 

žadatele o podporu (dále jen žadatel) podrobné pokyny ve form� P�íru�ky pro žadatele, 

která obsahuje nezbytné informace tykající se zpracováni žádosti (v�etn� všech 

souvisejících povinných p�íloh) a informace ohledn� p�ijmu žádosti a její další 

administrace na Ú�ad� Regionální rady. 

Žadatel p�edkládá žádost v�etn� povinných náležitostí a p�íloh, které jsou uvedeny 

v P�íru�ce pro žadatele, pracovník	m odd�leni �ízení projekt	 územních pracoviš
 Ú�adu 

Regionální rady. 

 

6.2  Kontrola p�ijatých žádostí 

 

Pracovnici odd�leni �ízení projekt	 územních pracoviš
 Ú�adu Regionální rady 

kontroluji žádost a p�ílohy z hlediska formálních náležitostí a p�ijatelnosti projektu. 

Podmínky pro spln�ni budou sou�ástí P�íru�ky pro žadatele. 

Žadatele, jejichž žádost a/nebo p�ílohy nesplnily kriteria formálních náležitostí (ani 

po vyzváni k jejich odstran�ni) �i kriteria p�ijatelnosti projektu, jsou z dalšího procesu 

administrace vy�azeni. 

Projekty, které prošly kontrolou formálních náležitostí i kontrolou p�ijatelnosti, 

postupuji do další fáze – hodnoceni projekt	. 

 

6.3  Hodnocení projekt� 

 

Hodnoceni projekt	 provádí pracovnici odd�leni �ízeni projekt	 územních 

pracoviš
 Ú�adu Regionální rady dle hodnotících kriterii, která jsou rovn�ž sou�ástí 

P�íru�ky pro žadatele. Každý projekt hodnotí dva pracovnici formou zápisu do tzv. 
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bodovacích tabulek vyhotoveních zvláš
 pro každou oblast podpory ROP SM. V p�ípad� 

nutnosti zajisti pracovnici odd�leni �ízení projekt	 zpracováni odborných nezávislých 

posudk	 hodnoceni projektu. Výstupem z hodnoceni projekt	 je doporu�eni �i 

nedoporu�eni projektu ke schválení v podob� hodnotící zprávy, kterou vypracovávají 

pracovnici obou územních pracoviš
. Z hodnotících zprav je v sídle Ú�adu Regionální rady 

vytvo�ena souhrnná hodnotící zprava (tzv. longlist), která je p�edložena Výboru Regionální 

rady ke schválení. Na základ� rozhodnuti Výboru Regionální rady vypracovávají 

pracovnici odd�leni �ízení projekt	 územního pracovišt� (v n�mž se jednání Výboru 

Regionální rady konalo) Zápis ze zasedaní Výboru Regionální rady, Seznam projekt	 

doporu�ených k financovaní (tzv. shortlist) a Seznam náhradních projekt	. 

 

6.4  Fyzická kontrola ex-ante 

 

Na základ� analýzy rizik schválených projekt	 m	že být pracovníky odd�leni 

kontroly a plateb Ú�adu Regionální rady provedena u vzorku projekt	 doporu�ených 

k financováni fyzická kontrola ex-ante, jejímž cílem je ov��it v�cnou správnost údaj	 

uvedených v žádosti v míst� realizace projektu, a p�edejit tak p�ípadným budoucím 

problém	m p�i implementaci projektu. 

 

Pokud jsou u projektu na základ� fyzické kontroly ex-ante shledány nesrovnalosti a 

zjišt�ny stav projektu nevyhovuje požadavk	m fyzické kontroly ex-ante, je projekt ze 

Seznamu projekt	 doporu�ených k financováni vy�azen a je nahrazen projektem ze 

Seznamu náhradních projekt	, který získal nejvyšší bodové hodnoceni. 

Žadatel	m, jejichž projekty byly Výborem Regionální rady vybrány k poskytnuti 

podpory, zasílá p�edseda Regionální rady dopis s oznámením, že jejich projekt byl 

doporu�en Výborem Regionální rady k uzav�eni smlouvy o poskytnuti dotace. 

 

6.5  Podpis smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Smlouva o poskytnuti dotace je uzavíraná mezi p�íjemcem a �idicím organem ROP 

SM. P�ípravu smlouvy o poskytnuti dotace zajiš
uje odd�leni kontroly a plateb p�íslušného 

územního pracovišt� ve spolupráci s právníkem. Následn� pracovnici odd�leni kontroly a 

plateb územního pracovišt� vyzývají žadatele (tj. budoucího p�íjemce), aby se dostavil k 

podpisu smlouvy o poskytnuti dotace. 
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6.6  Povinnosti p�íjemc� 

 

P�íjemce je povinen: 

- realizovat projekt v souladu s jim p�edloženou žádosti a to v�etn� p�edloženého 

rozpo�tu, jakékoliv zm�ny projektu musí byt p�edem schváleny poskytovatelem 

prost�edk	 

- postupovat p�i realizaci projektu dle dokument	 stanovených �idicím organem ROP 

SM a v souladu s platnou �eskou a evropskou legislativou 

- v rámci udržitelnosti projektu zachovat výstupy nejmén� po dobu 5 let od ukon�eni 

realizace projektu 

- poskytovat údaje nezbytné pro monitorováni projektu a umožnit tak pr	b�žn� 

sledovaní p�ínos	 projektu 

- po dobu nejmén� 10 let od ukon�eni záv�re�né platby - umožnit poskytovateli nebo jim 

pov��eným osobám: o provedeni kontroly ú�etní (da�ové) evidence, použiti ve�ejných 

finan�ních prost�edk	 a fyzické realizace projektu o vstup do svých objekt	 a na své 

pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své �innosti o sou�innost p�i 

kontrolách nebo monitorováni projektu 

- v p�ípad� povinnosti vrátit finan�ní prost�edky nebo jejich �ást neprodlen� tuto 

skute�nost sd�lit poskytovateli a požádat ho o schváleni zm�n ve Smlouv� o poskytnuti 

dotace a stanoveni zp	sobu vypo�ádaní finan�ních prost�edk	 

- zajistit úplnost a pravdivost všech údaj	, které uvádí poskytovateli 

- zajistit, že výše uvedené splní i p�ípadný partner p�íjemce 

- zajistit propagaci projektu v souladu se stanovenými dokumenty 

- dodržovat pravidla hospodá�ské sout�že a pravidla zadávaní ve�ejných zakázek 

- u�init nezbytná opat�eni k zamezeni st�etu zájm	, finan�ních podvod	 a korup�ního 

jednáni ze strany p�íjemce �i jeho zam�stnanc	 a partner	 p�íjemce. Povinnosti 

p�íjemc	 jsou blíže definovány ve Smlouv� o poskytnuti dotace. 

[7] 
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ZÁV�R 

Cílem této práce bylo aplikovat, již zmín�né teoretické poznatky na za�átku úvodu, 

na oblast Spole�ného regionálního opera�ního programu v regionu soudržnosti St�ední 

Morava a Regionálního programu NUTS II St�ední Morava. To znamená stru�n� jsem 

popsala a charakterizovala  socioekonomickou analýzu regionu NUTS 2 St�ední Morava, 

dále jsem provedla  strategii Regionálního opera�ního programu pro region NUTS 2 

St�ední Morava, taktéž jsem ur�ila a vytí�ila globální, specifické cíle a vize v daném 

regionu. 

Nejprve bych cht�la zhodnotit bližší pohled na slabé a silné stránky díl�ích oblastí, 

jakož jsou trh práce, doprava, vzd�lání a ostatní komponenty v regionu St�ední Moravy. 

Tedy díky o�ekávanému vývoji sociáln� ekonomických charakteristik regionu je rozumné 

investovat do oblasti tohoto regionu, jelikož, jak jsem se zmínila ve SWOT analýze,  

poptávky po celém rejst�íku služeb sociálního charakteru rostou. Stejn� tak souhlasím i 

s investicemi do podnikatelských aktivit v této oblasti. Dále bych velký d	raz kladla na 

oblast dopravy, p�edevším aby nedošlo ke stagnaci v této oblasti, zejména v rozvoji 

integrovaného systému ve�ejných dopravních služeb, p�eshrani�ní dopravní infrastruktury, 

ve�ejných dopravních služeb a dalších. Za nep�íznivý fakt pokládám stále nízký podíl 

výdaj	 na vzd�lání v porovnání s pr	m�rem EU, který m	že vést ke zhoršení regionální 

vzd�lanostní struktury. Nesmím opomenout taktéž problematiku trhu práce, kde na jednu 

stranu dochází k rozší�ení zam�stnanosti v sektoru služeb, ale na stran� druhé je 

pozorovatelný dlouhodobý výrazný nár	st míry nezam�stnanosti.  

V poslední �ásti mé práce jsem se zam��ila na hlavní bod tohoto tématu a provedla 

analýzu funk�nosti implementa�ní struktury Spole�ného regionálního opera�ního 

programu, kde celkovou odpov�dnost za realizaci ROP SM nese �ídící orgán – Regionální 

rada regionu soudržnosti St�ední Morava. Pro pot�eby schvalování kriterií pro výb�r 

projekt	 a monitorování na úrovni programu bude ustaven Monitorovací výbor ROP SM, 

který též bude zprost�edkovávat vazbu na sociální partnery a organy EU. Funkci 

Platebního a certifika�ního orgánu a Auditního orgánu bude plnit Ministerstvo financí �R. 

Popisy jednotlivých subjekt	 vycházejí z Obecného na�ízení. 

D	ležitou funkci v implementa�ní struktu�e taktéž plni i územní pracovišt� Ú�adu 

v jednotlivých krajích v rámci NUTS 2 St�ední Morava. To zabezpe�uje efektivní a 

uživatelsky p�íznivou implementaci programu. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 55 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY   

[1]    PR�B�ŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU SROP ZA 
ROK 2006, [HTML dokument], cit. 5.5.2007,  

                Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1581.vyrocni-zpravy//>  
 
 
[2]   REGIONÁLNÍ OPERA�NÍ PROGRAM (ROP) NUTS II ST�EDNÍ MORAVA    

ROP NUTS II ST�EDNÍ MORAVA- b�ezen 2007 [HTML dokument], cit. 
5.5.2007, Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1583.rop/>  

 
 
[3]    SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU – ROP NUTS II ST�EDNÍ 

MORAVA- b�ezen 2007 [HTML dokument], cit. 5.5.2007,  
               Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1583.rop/>  

 
[4]   SWOT ANALÝZA  – ROP NUTS II ST�EDNÍ MORAVA- b�ezen 2007 [HTML 

dokument], cit. 5.5.2007,  
               Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1583.rop/>  
 
[5]   GLOBÁLNÍ, SPECIFICKÉ CÍLE, VIZE – ROP NUTS II ST�EDNÍ MORAVA- 

b�ezen 2007 [HTML dokument], cit. 5.5.2007,  
               Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1583.rop/>  
 
[6]   VAZBY NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY - ROP NUTS II ST�EDNÍ 

MORAVA- b�ezen 2007 [HTML dokument], cit. 5.5.2007,  
               Dostupné na <http://www.nuts2strednimorava.cz/page/1583.rop/>  
 

 
[7] IMPLEMENTA�NÍ STURKTURA - PROVÁD�CÍ DOKUMENT ROP –   

duben 2007, HTML dokument], cit. 5.5.2007,  
               Dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm/dokumenty/>  

 
[8]  IMPLEMENTA�NÍ SCHÉMA- PROVÁD�CÍ DOKUMENT ROP – duben 

2007, HTML dokument], cit. 5.5.2007,  
          Dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm/dokumenty/>  



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 56 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

OA  Auditní orgán 

CEDR  Centrální evidence dotací z rozpo�tu 

CHJ (CHU)  Centrální harmoniza�ní jednotka pro finan�ní kontrolu 
(Central Harmonisation Unit for Financial kontrol) 

�NB  �eská národní banka 

�R  �eská Republika 

�SU  �eský statistický ú�ad 

EK  Evropská komise 

ERDF (EFRR)  Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional 
Development Fund) 

ES  Evropské spole�enství 

ESF  Evropský sociální fond (European Social Fund) 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

FS  (CF) Fond soudržnosti (Cohesion Fund) 

GS  Grantové schéma 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IKT  Informa�ní a komunika�ní technologie 

IgP  Integrovaný projekt 

IPRM  Integrovaný plán rozvoje m�st 

IOP  Integrovaný opera�ní program 

IA  Interní audit 

IS  Informa�ní systém 

KPS  Koordina�ní pracovní skupina 

MF   Ministerstvo financí 

MHD  M�stská hromadná doprava 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
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MPSV  Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

MSP  Malé a st�ední podniky 

Ms 2007  Monitorovací systém CENTRAL 2007 

MSSF2007  Monitorovací systém strukturálních fond	 2007 - 2013 
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