ABSTRAKT
Cílem této práce je vytvo it katalog projekt realizovaných v novém programovém období
2014 – 2020, zejména ze strukturálních fond Evropské unie. V teoretické ásti jsou definovány a zpracovány poznatky o rozvoji region a teorii vývoje m st. Dále se práce zabývá historií
Evropské unie, regionální politikou Evropské unie a hospodá skou a sociální soudržností Evropské Unie. Analytická ást se ve své první kapitole v nuje analýze projekt realizovaných
z fond EU za programové období 2007 – 2013. Následn je práce zam ena na vyhodnocení
dotazníkového šet ení provedeného mezi ob any m sta Hulína. V projektové ásti je navržen
katalog projekt , které je možné ve m st realizovat na základ identifikované absorp ní kapacity.
Klí ová slova: Region, strukturální fondy, absorp ní kapacita, opera ní program, programové
období, kohezní politika.

ABSTRACT
The main goal of the diploma thesis is to create a catalogue of projects implemented in the
new programming period 2014 - 2020, mainly from European Union structural funds. In
the theoretical part are defined and elaborated knowledge about the development of the
regions and the theory of the cities evolution. Furthermore, the work deals with the history
of the European Union, the European Union's regional policy and economic and social
cohesion of the European Union. The analytical part is in first chapter devoted to the analysis of projects implemented from EU funds for the programming period 2007 - 2013. Afterwards, is the work focused on the evaluation of a questionnaire survey conducted among
residents of the city Hulín. In the project part is suggested the catalogue of projects that can
be implemented in the city based on the identified absorption capacity.
Key words: Region, Structural Funds, Absorption Capacity, Operational Program, Programming Period, Cohesion Policy.
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ÚVOD
Na podzim lo ského roku jsem strávila dva m síce na praxi na m stském ú ad v Hulín ,
kde jsem po úsp šné spolupráci dostala nabídku na spolupráci p i tvorb mé diplomové
práce. Problematika, kterou se DP zabývá, je mi blízká, nebo jsem po ukon ení studia
v kv tnu tohoto roku za ala pracovat ve spole nosti zabývající se investi ními projekty
financovanými z prost edk Evropské Unie.
Ve m st Hulín již 3 roky žiji a osobn m zajímá, které projekty byly v minulých letech
ve m st realizovány, a jak m sto využívá možnosti erpat prost edky z EU. Zajímá m
také spokojenost ob an se zm nami, které se ve m st d jí, proto bude p i analýze práce
uskute n no mezi obyvateli dotazníkové šet ení. Pr zkum má za úkol ukázat, jak ob ané
vnímají zm ny ve m st , a m l by také nazna it, ím by se p edstavitelé m sta m li do
budoucna zabývat a na co zam it svou pozornost.
Teoretická ást práce bude v nována problematice rozvoje region , územní organizaci a
teorii vývoje m st. Tato ást bude následována p edstavením Evropské unie, jejich organizací a orgán a na to navazujícím p edstavením kohezní politiky Evropské unie.
V analytické ásti bude má za úkol tená e seznámit s obcí Hulín, v etn demografické a
hospodá ské situace m sta. Pro návrh katalogu projekt bude t eba provést rozbor projekt realizovaných v programovém období 2007 – 2013 a uskute nit dotazníkové šet ení
mezi ob any. Úkolem dotazníkového šet ení je zjistit, jaká je informovanost obyvatel o
projektech realizovaných ze strukturálních fond Evropské unie ve m st a jaké zm ny by
cht li obyvatelé uskute nit v budoucnosti. Sou ástí analytické ásti bude i vyhodnocení
dotazník .
Projektová ást a tedy i praktický výstup práce bude spo ívat v návrhu katalogu projekt ,
které vyplynou z identifikace a analýzy absorp ní kapacity m sta. Podkladem pro návrh
katalog budou názory obyvatel uvedené v dotazníkovém šet ení i výsledky demografické
a hospodá ské analýzy. Výstup práce by m l sloužit jako podklad pro další rozvoj m sta
p edstavitel m obce.
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE
Hlavním cílem práce je vyhodnotit projekty realizované v obci Hulín za programové období 2007 – 2013 a identifikovat další absorp ní kapacitu v sou asném programovém období.
K tomu, abych ur ila nový prostor pro realizaci dalších projekt , bylo mezi ob any provedeno dotazníkové šet ení, které ukázalo, o co mají obyvatelé m sta zájem a do jakých oblastí bude t eba sm ovat pozornost. Výstupem práce je návrh katalogu projekt , které by
se ve m st mohly v programovém období 2014 – 2020 realizovat a být spolufinancovány
ze strukturálních fond EU.
Pro správnou identifikaci projektu bylo nutné provést kvantitativní výzkum s využitím
empirických i teoretických metod. Data bylo nutné sbírat ve výhledu n kolika p edešlých
let zejména p i analýze demografie m sta nebo hospodá ské situace. U ekonomického
zhodnocení m sta byla použita analýza finan ního zdraví.
Informace o projektech, realizovaných v p edešlém programovém období byla použita
technika nestandardizovaný rozhovor se zam stnanci odboru Rozvoje m sta a životního
prost edí.
P i zjiš ování toho, jak jsou ob ané informováni o projektech realizovaných v p edešlých
letech a zjiš ování jejich spokojenosti byla použita technika dotazníkového šet ení. Jedná
se o kvantitativní metodu, pomocí které se získává velké množství odpov dí a informací.
Výhodou je as ob an na vypln ní a objektivita, nevýhodou pak nízká návratnost. Dotazník byl rozdáván mezi ob any všech v kových kategorií ve m st a dále byl umíst n
v budov m stského ú adu Hulín.
Pomocí syntézy a indukce byl na záv r vytvo en katalog projekt pro nové programové
období 2014 – 2020.
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ROZVOJ REGION

Regionální a strukturální politika, kohezní politika nebo také politika soudržnosti to vše je
ozna ení pro jedno a totéž. Regionální a strukturální politika je významnou sou ástí hospodá ské politiky Evropské unie a pat í mezi nejd ležit jší oblasti zájmu lenských zemí.
Není tajemstvím, že úrove a vysp lost jednotlivých evropských stát je rozdílná. Sledování jednotlivých disparit mezi státy tedy pat í mezi nejsledovan jší témata. P ed tím než
se bude práce soust edit na hospodá skou a strukturální politiku EU je t eba se zam it na
to, jak rozdíly mezi jednotlivými státy, regiony nebo obcemi vznikly.
P i sledování rozdíl mezi zem mi a regiony je d ležitý nejen jejich sou asný stav, ale
hlavn vývoj v ase. Rozvoj region je formován na základ územní organizace a historických souvislostí.

1.1 Územní organizace
Se vznikem státu se za al uplat ovat princip teritoriality- územní organizace obyvatelstva.
Obvykle se za základní územní jednotku pokládá stát, která má své hranice, obyvatelstvo,
suverenitu a svrchovanost. V rámci daných stát pak existují územní jednotky. Státy m ly
již od svého vzniku vždy tendence centralizovat a soust e ovat území do jednoho celku
pomocí r zných reforem a vytvá ení nových model správy – tedy oslabování regionální
politiky. V sou asné dob je tendence opa ná a to decentralizace, která má za úkol posílit a
zapojit do rozhodovacího procesu lokální komunity a zefektivnit tvorbu politiky. Nespoléhá jen na státní p erozd lování a využívá nových možností a p íležitostí. Tento typ rozvoje
vychází z lokálních pot eb a zájm . ( MEJREK, 2008, s. 10-23)
Vymezením obcí a kraj se zabývá nejvyšší právní akt – Ústava eské republiky. Ta íká,
že obce jsou základními územními samosprávnými celky a kraje vyššími územními samosprávnými celky. Zákon . 128/2000 Sb. o obcích definuje obec jako spole enství ob an a
ve ejnoprávní korporaci. Obec má právo mít majetek vystupovat v právních vztazích svým
jménem a nést odpov dnost. Obec má samosprávu, je vymezena hranicí území a m la by
pe ovat o všestranný rozvoj svého území a stejn tak o pot eby svých ob an . Kraj je koncipován velmi podobn jako obec.
Na rozdíl od obcí a kraj , které jsou pom rn jasn definovány, vyvolává potíže pojem
region. Region je v posledních letech velmi asto sklo ovaným, nejednozna ným pojmem.
eská legislativa ho upravuje v zákon

. 248/2000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje.
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Zmín ná legislativa zná pojem i v dalších souvislostech, nap . jako region soudržnosti na
úrovni NUTS II, regiony se soust ed nou podporou státu, strukturáln postižené regiony,
hospodá sky slabé regiony a regiony s vysoce nadpr m rnou nezam stnaností. Do posledního ze jmenovaných je za azen i okres Krom íž, pod n jž administrativn spadá m sto
Hulín, kterým se tato práce bude zabývat. Zmín né regiony jsou vymezeny na úrovni okres . Obce, kraje i regiony respektují administrativní len ní státu na okresy a kraje.
1.1.1

len ní eské republiky

eská republika pat í v rámci EU ke st edn velkým zemím. Po Sametové revoluci v roce
1989 došlo k velkým politickým, ekonomickým i sociálním zm nám, jejichž vrcholem byl
vstup

eska do EU v kv tnu roku 2004. Vývoj

eské republiky nazna uje r st a konver-

genci sm rem k vysp lým stát m, což zna í i to, že Sv tová banka v roce 2005 za adila
R z rozvojové na rozvinutou zemi. I p es tento úsp ch se naše zem neustále potýká
s hospodá skými problémy, jejichž ešení je podporováno v rámci politiky hospodá ské a
sociální soudržnosti.
Ústavní zákon z roku 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk
s ú inností od ledna 2000 vytvo il na území R 14 samosprávných kraj v etn hl. m sta
Prahy. V R je uplat ován odd lený model výkonu ve ejné správy. „ Územní ve ejná
správa je vykonávána na úrovni kraj a obcí, pro jejichž innost byly vytvo eny podmínky
a p íslušný právní rámec. Krajská úrove odpovídá rozd lení eské republiky na statistické územní jednotky NUTS III. Regiony NUTS II jsou tvo eny jednou až t emi jednotkami
NUTS III. Byly vytvo eny pro pot eby spojené s koordinací a realizací politiky hospodá ské a sociální soudržnosti.“ (Wokoun, 2008, s. 15)
1.1.2

Struktura osídlení

eská republika se dlouhodob vyzna uje hustotou osídlení kolem 130 obyvatel/km2. Sídelní struktura R je charakteristická t mito znaky:
Vysoký stupe rozdrobenosti sídel
Nízké zastoupení velkom st
Významná role malých a st edních m st.
Pro esko je charakteristický velký po et obcí, jejichž r st se zastavil na po átku nového
tisíciletí. V sou asné dob se na území naší

R nachází cca 6250 obcí z toho 393 obcí

s pov eným obecním ú adem, 205 obcí s rozší enou p sobností, 76 okres , 14 kraj a 8
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R nachází 4856 obcí

s po tem obyvatel menším než 1000 obyvatel, což p edstavuje 77 % všech obcí

R.

V t chto obcích však žije pouze 17 % obyvatel našeho státu, konkrétn 1 789 tis.
P i popisu sídelní struktury je t eba brát v úvahu nejen demografické ukazatele ale je t eba
si uv domit i to, že t chto 1000 obcí spravuje více než polovinu rozlohy státu.

eská re-

publika má krom Prahy pouze dv m sta s po tem obyvatel vyšším než 300 tis. (Brno,
Ostrava) a další dv m sta nad 100 tis. obyvatel (Plze , Olomouc).
Od roku 1994, kdy se zastavila koncentrace obyvatelstva do m st nastal proces suburbanizace a áste n i desurbanizace, viz. níže, tzn. st hování obyvatelstva do p edm stí a zázemí m st a na venkov. Nejvýrazn jší úbytky obyvatel zaznamenávají m sta nad 50 tis.
obyvatel, naopak nár st obyvatel je reflektován u obcí od 500 do 4999 obyvatel. Nejv tší
hustotu osídlení má region St edních

ech. Nejmenší urbanizace dosahuje region St ední

Morava a St ední echy. Region soudržnosti St ední Morava pat í do skupiny zaostávajících region , protože vykazuje problémy s dynamikou r stu zejména ve své severní ásti.
(Wokoun, 2008, s. 17)

1.2 Teorie vývoje m st
Proces urbanizace korespondoval v historii se zm nami v osídlení. V sou asné dob se
n která m sta vysp lých stát nachází na konci svého vývoje, který byl zapo at v období
pr myslové revoluce. Po II. sv tové válce se rozvoj m st zpomaloval a byl postupn nahrazován r stem m stských region a aglomerací.
1.2.1

Teorie stádií vývoje m st

Teorie stádií m st je p ímo závislá na sociáln ekonomické úrovni obyvatelstva, p edevším
zm nách ve struktu e ekonomiky a p íjm obyvatelstva. V rámci této studie jsou rozeznávány ty i stádia vývoje m st. Urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace.
Urbanizace byla prvním stádiem a byla vyvolána p ebytkem pracovní síly na venkov
v zem d lských regionech. To zap í inilo p esun obyvatel z venkova do m st. Obyvatelstvo se p esunuje do centrálních oblastí poblíž továren. Tato tendence vede k bytové výstavb a rozvoji obytných ástí m st a investicím do infrastruktury. V tomto stádiu dochází
k r stu celého regionu, p i emž roste zejména jádro m sta.
Suburbanizace znamená, že pokra uje rozvoj m sta, buduje se infrastruktura a v d sledku
dobré dopravní dostupnosti dochází k p esunu obyvatelstva do okrajových ástí m st za

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

16

zdrav jším bydlením a životním prost edím. P esouvá se i pr myslová výroba a to do míst,
kde nejsou továrny na obtíž a jsou stále dob e dostupné.
Desurbanizace je t etí fází, ve které se krom výhod suburbanizace za ínají projevovat
problémy nap . s dopravní dostupností a p etížeností dopravní sít . Centrum m st se stává
málo dostupné a chybí parkovací místa. Kancelá e a obchodní plochy vytla ují prostory
pro bydlení a vytla ují je. Jádra i p ím stské oblasti zaznamenávají klesající po et obyvatel
a venkovské oblasti se naopak p em ují na m stská sídla.
tvrtou fází je reurbanizace. Tento proces je spjat p edevším s politickou snahou znovuoživení center m st. K tomu slouží programy a projekty na zlepšení image m st, vytvá ení
p ších zón, sociální infrastruktury nebo zlepšení dopravní dostupnosti a snížení pr jezd
m stem apod. (Teorie stádií vývoje m st a diferenciální urbanizace, 2015)
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HISTORIE EVROPSKÉ UNIE

Pro pochopení regionální politiky je t eba p edstavit orgány EU a p ipomenout její vznik a
vývoj na evropském kontinentu. Orgány a organizace EU postupn utvá ely rámec a základ sou asné kohezní politice. Kapitola zabývající se tímto tématem je za azena výše

2.1 Vznik Evropské unie
Vznik EU bezpochyby provází pojem integrace. Pokud se bude hovo it o integraci, ve v tšin p ípad tím bude myšlena ta novodobá, jejíž po átky jsou datovány do 50. let minulého století. Evropská ekonomická integrace se stala fenoménem sv tové ekonomiky.
(KÖNIG, LACINA, P ENOSIL, 2007, s. 15) Integra ní procesy nejsou v Evrop novinkou, docházelo k nim již mnohem d íve, jen v menším m ítku. Na evropském kontinentu
vypukly b hem t iceti let dv sv tové války a po skon ení II. sv tové války vyvstala pot eba udržet mír, sblížit evropské národy za ú elem spolupráce a hlavn zajišt ní bezpe nosti.
(Blouet, 2012, s. 158 – 160) Z toho d vodu vznikaly tlaky na vytvo ení spole enství. Práv
zmín ná ekonomická integrita m la být nástrojem, který utlumí možné další konflikty mezi
evropskými státy. V první ad bylo ale po skon ení II. sv tové války t eba zajistit dostatek
potravin, materiálu, lék , surovin a stroj a tím p edejít vzniku dalších konflikt . V té dob
vznikla relativn nedocen ná organizace UNRRA, což byla správa OSN pro pomoc a obnovu. UNRRA až do roku 1947 bezplatn distribuovala zmín né suroviny a materiály do
postižených oblastí, v roce 1948 byla tato organizace nahrazena Programem obnovy Evropy, který založil pozd ji Organizací pro evropskou hospodá skou spolupráci OEEC. (Kuerová, 2006, s. 17 - 25)
2.1.1

Evropské spole enství uhlí a oceli

Základy evropské integrace vznikly ustanovením t í evropských spole enství. Na podklad
Schumanovy deklarace z kv tna roku 1950, ve které p edložil návrh na založení spole né
výroby uhlí a oceli vzešlo v roce 1951 na základ Pa ížské smlouvy první spole enstvíEvropské spole enství uhlí a oceli (dále jen ESUO). Smlouvu podepsalo šest zemí a to
státy Beneluxu, Francie, N mecka a Itálie, pozd ji se p idávaly i další zem . ESUO, též
nazývané Montánní unie bylo ú inné od ervence roku 1952. (Hájek, Novosák, 2010, s. 56; McDonald, Dearden, 1999, s. 7-8) Toto spole enství bylo vytvo eno na dobu ur itou,
p esn ji 50 let a poté zaniklo, hlavním motivy vzniku ESUO byly:
Zajišt ní míru, p edevším mezi Francií a N meckem, jakožto tradi ními nep áteli.
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Nediskrimina ní otev ení trhu uhlí a oceli pro všechny zú astn né státy (zárodek
pozd jšího jednotného trhu).
Vytvo ení spole ného Vysokého ú adu, který m l mít nadnárodní rysy.
Kontrola nad výrobou uhlí a oceli v N mecku i dalších zemích. (KÖNIG,
LACINA, P ENOSIL, 2007, s. 28-29)
Rozhodování neprobíhalo jednomysln nýbrž kvalifikovanou v tšinou, což na tehdejší
dobu nebylo obvyklé.
2.1.2

Evropské spole enství pro atomovou energii

Vznik ESUO po II. sv tové válce p isp l velkou m rou k urovnání povále ných vztah
mezi poraženými a vít znými zem mi. Založení první intenzivní sektorové spolupráce
otev elo dve e i k dalším integra ním p ístup m. Integra ní tendence se projevily p i založení Evropského spole enství pro atomovou energii (dále jen EURATOM). EURATOM
byl založen stejnými státy jako ESUO a m l se zabývat otázkami spojenými s využitím
atomové energie. Deset let po použití atomové bomby Spojenými státy proti Japonsku na
konci II. sv tové války byla jaderná energie vnímána jednozna n pozitivn a byla chápána jako relativn levný, efektivní a nevy erpatelný energetický zdroj. Evropské spole enství jadernou energii ale nechápalo pouze pozitivn . Motivem pro vytvo ení hlubší spolupráce mezi zem mi Spole enství v rámci jaderné energetiky byla zejména pot eba kontrolovat rozvoj této oblasti kv li zajišt ní bezpe nosti, ale také snaha podpo it výzkum a usm r ovat investice. (FIALA, PITROVÁ, 2009, s. 67-72)
Cílem spole enství bylo vytvo it spole ný trh s nukleárním materiálem. Smlouva definovala kontrolní mechanismy, zásady rovného p ístupu k zásobám, pravomoci ke kontrole užití
št pných materiál , evidenci pohybu i strategie investic do atomové energie.
2.1.3

Evropské hospodá ské spole enství

Paraleln s jednáními o EURATOMU byla vedena jednání o vzniku dalšího spole enství,
jehož myšlenka byla vytvo ení spole ného trhu a tím bylo Evropské hospodá ské spoleenství (dále jen EHS). Vzhledem k tomu, že ob smlouvy p ipravoval tzv. Spaak v výbor
a byly podepsány sou asn dostaly p ízvisko ímské. Smlouvy byly podepsány v hlavním
m st Itálie 27.3.1957 a v platnost vstoupily 1.1.1958. EHS bylo založeno na principu solidarity, sout živosti a protikartelových krocích. Dokument m l neomezenou platnost na
rozdíl od ESUO. Úkolem EHS bylo sbližování hospodá ské politiky jednotlivých stát ,

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

19

podpora nep etržitého a vyrovnaného r stu, stability, zvyšování životní úrovn nebo zlepšení vztah mezi státy Spole enství. Hlavním cílem EHS bylo zajišt ní tzv. ty svobod,
svobody kapitálu, osob, zboží a služeb. Základním orgánem EHS byla Komise, která ho
zastupovala v mezinárodních jednáních. Kone ná podoba EHS byla kompromisem, který
umož oval p ijetí spole ného trhu. U n kterých cíl EHS nebyl specifikován asový harmonogram jejich p ijetí ani postup a nebylo jich dosaženo, kv li nedosažení všeobecné
shody. P íkladem m že být spole ná zem d lská politika, u které se uvažovalo, že by mohla být sou ástí spole ného trhu. Zem d lské státy se snažily získat finan ní prost edky
z vývozu do pr myslových zemí, ty se však bránily z d vodu r stu cen potravin. EHS
sdružovalo spíše zem agrární, smlouva o EHS musela respektovat zájmy všech stran, proto se jejím základem stala vým na jedné výhody za druhou. Typickým p íkladem této vým ny m že být kompenzace zisk a ztrát mezi pr myslovým N meckem a zem d lskou
Francií. (FIALA, PITROVÁ, 2009, s. 72 - 75 )
V 60. letech došlo k první krizi. Po úsp chu a spln ných o ekáváních, které zaznamenaly
zmín né t i smlouvy, nastal v t chto letech problém s oblastí zem d lské politiky. Všechna
spole enství v této dob usilovala o vybudování spole ného trhu, emuž ale bránilo do ešení n kolika otázek, nap . zem d lské politiky. D ležitost zem d lské politiky vyplývala
zejména z požadavku, zajistit potravinovou sob sta nost a zajistit stabilní p íjmy zem d lc m, ímž m lo dojít k zabrán ní jejich p esunu do m stských aglomerací. (FIALA,
PITROVÁ, 2009, s. 82)
V 8. 4. 1965 byla v Bruselu podepsána smlouva o slou ení výkonných orgán t í Spoleenství (ESUO, EURATOM a EHS), smlouva vstoupila v platnost 1.7.1967. Od této doby
je možné hovo it o Evropském spole enství, leny tohoto Spole enství byly stále pouze
zakládající lenové ESUO, konkrétn N mecko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. (Jak funguje Evropská unie: Historie a), 2015); V roce 1973 došlo k prvnímu
rozší ení spole enství. Velká Británie, Irsko i Dánsko žádaly o p ístup do Spole enství již
v roce 1961, p ístup jim však byl umožn n až o 12 let pozd ji.
V roce 1974 byl z ízen Evropský fond pro regionální rozvoj. Ú elem tohoto fondu byl
v podstat princip solidarity, jehož podstatou bylo p erozd lování pen z z bohatých region do chudých ke zlepšení cest, komunikací, podpo e investic nebo vytvo ení nových pracovních míst. (Jak funguje Evropská unie: Historie b), 2015) Další p ístupovou zemí bylo
ecko, které se ke Spole enství p ipojilo v roce 1981, o p t let pozd ji se lenská desítka
rozrostla ješt o Špan lsko a Portugalsko. V roce 1968 byla zrušena vnit ní cla i p esto ale
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vnit ní obchod neprobíhal bez p ekážek. K usnadn ní obchodu m l sloužit Jednotný evropský akt (dále jen JEA), uzav ený v roce 1986, díky n muž m ly být p ekážky z obchodu
odstran ny. JEA byl ú inný od 1.7. 1987, a posiloval roli Evropského parlamentu, zejména
jeho pravomoci v oblasti ochrany životního prost edí. Na základe JEA byly také významn
revidovány smlouvy o EHS.
JEA znamenal velký krok vp ed, protože díky jeho p ijetí byla v podstat provedena první
reforma Evropského spole enství a p irozeným vývojem vedla ke vzniku Maastrichtské
smlouvy a vzniku EU. (Ke kovský, Ke kovská, 1999, s. 19)
Ke vzk íšení evropské integrace došlo v 90. letech na základ Maastrichtské smlouvy podepsané 7. 2. 1992, s ú inností od 1. 1. 1993, jinak zvané také Smlouva o Evropské unii
(dále jen EU). Smlouva pat í k nejvýznamn jším novelizujícím dokument m. Evropská
unie do sebe od této doby zahrnuje t i spole enství ESUO, EHS a EURATOM a také spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku. Smlouva stanovila jasná pravidla pro budoucí
m novou unii, pro zahrani ní a bezpe nostní politiku a spolupráci v oblasti spravedlnosti a
vnit ních v cí. V této dob také za al na základ obrovského množství právních p edpis
k odstran ní p ekážek, naplno fungovat jednotný trh a všechny zmín né svobody- tzn. volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu Mezi hlavními cíli EU vymezenými
v Maastrichtské smlouv jsou tyto:
Podpora harmonického a vyváženého rozvoje a trvalý hospodá ský r st.
Respekt k životnímu prost edí.
Vysoká zam stnanost a sociální ochrana.
Zvyšování životní úrovn .
Hospodá ská a sociální soudržnost, zabezpe ená pomocí solidarity lenských stát .
(Ke kovský, Ke kovská, 1999, s. 21)
Mezi základní ustanovení smlouvy pat í také stanovení princip fungování EU a to princip
subsidiarity a respekt k demokracii a základním lidským práv m.
Dalším vývojem EU bylo p istoupení nových stát . V lednu roku 1995 vstoupilo do EU
Rakousko a dv

severské zem , konkrétn

Švédsko a Finsko. V roce 1995 nabyla

v platnost v prvních sedmi státech EU Schengenská dohoda, která zaru ovala cestujícím
z t chto stát pohybovat se bez pasových kontrol na hranicích. (Jak funguje Evropská unie:
Historie c), 2015)
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K pátému a prozatím nejv tšímu rozší ení EU došlo 1. 4. 2004, kdy p istoupila deset stát ,
konkrétn

eská republika, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Ma arsko, Estonsko, Lotyšsko,

Litva, Malta a Kypr. V roce 2007 do Evropské unie p istoupilo Bulharsko a Rumunsko.
K poslednímu, sedmému rozší ení došlo v roce 2013, kdy se evropská 27 rozrostla o Chorvatsko. (Bolotov, ajka, Gajd šková, 2013, s. 15-20).

2.2 Instituce EU
Krom výše zmín ných organizací je EU tvo ena samoz ejm ješt nejr zn jšími vrcholnými orgány a institucemi. Lze íci, že základní strukturu EU tvo í tyto orgány:
Evropský Parlament
Rada Evropské unie
Komise ES (též Evropská komise)
Evropská rada
Soudní dv r
Evropský ú etní dv r
Instituce byly vytvo eny s cílem zajiš ovat prohlubování integra ních proces
2.2.1

Evropský parlament

Evropský parlament je jediný p ímo volitelný orgán EU, již od roku 1979. P edseda je
vždy volen na 2,5 leté období, tzn. na polovi ní období, než jsou voleni poslanci, jeho
funk ní období m že být prodlouženo. V sou asné dob , je prvním znovuzvoleným p edsedou Martin Schultz z N mecka, který má sv j mandát až do ledna 2017. P edseda dohlíží
na práci Evropského parlamentu a komunikuje navenek.

P edseda Parlamentu spolu

s p edsedou Rady EU podepisují legislativní dokumenty EU.
Evropský parlament se skládá ze 751 poslanc . Každá zem má právo si sama zvolit pr b h voleb, musí však zaru it rovnost žen a muž a tajné hlasování. Poslanci jsou voleni
pom rným volebním systémem a po et k esel v Evropském parlamentu je p id lován podle po tu obyvatel daného státu. Poslanci jsou v Parlamentu umíst ni nikoli podle své státní
p íslušnosti, ale podle politické p íslušnosti. V sou asné dob je v Parlamentu 8 politických skupin, k utvo ení skupiny je t eba 25 len . Evropský parlament sídlí v Bruselu. (O
Parlamentu, 2015)
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Kunešová (2005, s. 36) ve své knize Evropská unie uvádí, že Evropský parlament plní t i
hlavní funkce:
1. Legislativní funkci – tzn., že Evropský parlament má zákonodárnou moc, spolurozhoduje s Radou ministr

a ud luje souhlasy pro schvalování mezinárodních

smluv.
2. Rozpo tovou funkci- Evropský parlament se každoro n podílí na tvorb rozpo tu
EU, má právo modifikovat povinné výdaje, hodnotí hospoda ení Komise.
3. Kontrolní funkci- Parlament schvaluje leny a p edsedu Komise EU a jmenuje je
na p tileté období. Má právo odhlasovat i vyslovení ned v ry. Plní i reprezentativní funkce a udržuje kontakty s parlamenty ne lenských stát .
2.2.2

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je n kdy nazývána též Rada ministr . Pat í mezi zákonodárné orgány,
každý lenský stát zasílá do Rady EU jednoho svého zástupce z ad aktuálních ministr
vlády dané zem . P edsednictví v Rad ministr se ujímá vždy na 6 m síc jedna zem
EU. P edsednictví je prestižní záležitostí, daný stát má možnost prosazovat své zájmy a
ovliv ovat chod celé EU. Rada ministr pat í mezi nejd ležit jší orgány, protože rozhoduje v oblastech politiky a legislativy. Rada EU schvaluje všechny legislativní akty EU, tzn.
sm rnice, na ízení a rozhodnutí. Dalšími úkoly Rady ministr jsou koordinace hospodá ské
politiky, uzavírání smluv jménem EU s jednotlivými státy nebo mezinárodními organizacemi, schvalování rozpo tu EU spolu s Evropským parlamentem a rozvoj spole né zahrani ní a bezpe nostní politiky. Ve v tšin p ípad Rada EU rozhoduje kvalifikovanou v tšinou. (Kunešová, 2005, s. 33-35)
2.2.3

Evropská komise

Evropská komise je výkonným orgánem EU, který je nezávislý na vládách jednotlivých
lenských stát , ze své innosti se zodpovídá pouze Evropskému parlamentu. Komise se
skládá z p edsedy a 28 komisa

za každý lenský stát jeden zástupce. Komisa i jsou jme-

nováni na 5 let. Komise p edstavuje nejvýznamn jší evropskou nadnárodní instituci.
Hájek a Novosák (2010, s. 8-9) ve své publikaci uvádí n které z níže zmín ných základních funkcí Komise:
Navrhuje legislativu a iniciuje a formuluje politiky ve form legislativních, rozpo tových a programových návrh .
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Nese zodpov dnost za implementaci a monitoring svých politik za pomoci lenských stát .
Reprezenta ní funkce.
Po zmocn ní Radou EU m že projednávat i mezinárodní smlouvy s ne lenskými
zem mi.
Sestavuje rozpo et EU a p edkládá ho Rad EU a Parlamentu.
Spravuje fondy EU.
Evropská komise sídlí v Bruselu a Lucemburku, jedná se o nejv tší instituci EU, zejména
s ohledem na velikost jejího aparátu, ve kterém pracují evropští ú edníci. (Kunešová, 2005,
s. 37)
2.2.4

Evropská rada, Evropský soudní dv r, Evropský ú etní dv r a další orgány

Evropská rada je asto zam ována s Radou EU. Evropská rada je vrcholným politickým
orgánem EU, tvo eným z hlav lenských stát a p edsedy Evropské komise. Jako hlavy
lenských stát jsou považováni p edsedové vlád jednotlivých zemích a minist i zahrani ních v cí, s výjimkou Francie, již vždy zastupuje prezident a jeden ze jmenovaných len
vlády. Evropská rada je však instituce, která nemá legislativní pravomoci. Rozhoduje
zejména o globálních a strategických záležitostech EU. Poradními orgány jsou Hospodá ský a sociální výbor a Výbor region . (Wokoun, Tvrdo , 2010)
Evropský soudní dv r sídlí v Lucemburku. Jeho innost spo ívá zejména v aplikaci práva,
obecné interpretaci práva a jeho výkladu v p ípad spor . Soudní dv r je tvo en soudci
z jednotlivých lenských stát , každá zem vysílá jednoho soudce vždy na dobu šesti let.
Vým na soudc pak probíhá jednou za t i roky. Ze svého st edu si soudci volí prezidenta.
Soudci musí mít pro výkon své funkce p edpoklady. (Kunešová, 2005, s. 38)
Evropský ú etní dv r sleduje zejména dodržování rozpo tu EU. Hlavní inností Evropského ú etního dvora je revize ú t ES a jeho orgán i institucí.
Institucionálním základem eurozóny je Evropský systém úst edních bank, v jehož ele stojí
Evropská centrální banka, která sídlí od roku 1993 ve Frankfurtu nad Mohanem
v N mecku.
Dalším významným orgán m pat í nap . Evropský statistický ú ad, zvaný Eurostat, který
zajištuje shromaž ování, t íd ní, analýzu a vyhodnocování získaných informací. (Ke kovský, Ke kovská, 1999, s. 27-37)
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2.3 Rozdíly mezi regiony Evropské unie
Principem evropské integrace je umožnit všem obyvatel m i firmám participovat na pozitivech, kterých bylo dosaženo vytvo ením Spole enství. Z tohoto d vodu jsou kladeny ím
dál v tší požadavky na snižování rozdíl mezi jednotlivými regiony a krajinami v rámci
lenských stát . Evropská unie funguje na principu solidarity, tato zásada se snaží pomocí
nejr zn jších, zejména finan ních nástroj a opat ení, rozdíly snižovat. S tím souvisí i p id lování ve ejných prost edk . Regionální resp. kohezní politika se adí mezi nejd ležit jší
politiky Evropské unie, hned za spole nou zem d lskou politiku. Tato pozice vyplývá již
z historicky stanovených cíl , kdy Evropské spole enství ve svých zakládajících smlouvách z roku 1957 formulovalo myšlenku, že prvo adým cílem bude vyvážený hospodá ský
rozvoj a odstra ování rozdíl v ekonomické a životní úrovni region . (WOKOUN a),
2003, s. 21)

Obrázek 1: Graf stát EU zobrazující HDP na obyvatele, 2014
(EUROSTAT, 2015)
Výše zmín ný graf, sestrojený z dat Eurostatu ukazuje HDP všech stát Evropské unie za
rok 2014. Mezi nejvysp lejší státy EU pat í Lucembursko, Rakousko a Nizozemí, naopak
mezi zem s nejnižším HDP na obyvatele pak pat í asov poslední p istupující zem Chorvatsko, Rumunsko, Lotyšsko nebo Ma arsko. Mezi nejvysp lejší regiony v rámci
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len ní NUTS 2 pak mezi nejvíce rozvinuté pat í Luxembourg a Brusellex nebo Inner
Londýn. Regionální politika je d ležitá zejména z toho d vodu, že rozvinutost a ekonomická úrove jednotlivých zemí je rozdílná a politika soudržnosti se snaží tyto rozdíly
zmír ovat.
P ekvapivé není ani to, že rozdíly mezi v jednotlivými zem mi se i se stále více cílící politikou nezmenšují, ba naopak se zvyšují. Nejvysp lejší zem a regiony EU na úrovni NUTS
2 p ekra ují hranici 200 % pr m rného HDP na obyvatele, oproti tomu nejmén rozvinuté
regiony dosahují kolem 30 % pr m rného HDP na obyvatele EU. (EUROSTAT, 2015;
Plchová, Abrhám, Helísek, 2010, s. 61-62 )
Se snahou zmír ovat rozdíly souvisí již zmín ný pojem politika soudržnosti. Politika
soudržnosti znamená stovky projekt realizovaných po celé Evrop financovaných z fond
Evropské unie. V programovém období 2007 -2013 byla kohezní politika financována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF), dále z Evropského sociálního
fondu (dále jen ESF) a z Fondu soudržnosti, který mohly využívat pouze ty lenské státy,
jejichž HDP je nižší, než 90 % HDP pr m ru zemí v té dob ješt EU 27.
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REGIONÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA HOSPODÁ SKÉ A
SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI EU

Definic regionální politiky existuje nes etné množství, každý autor pojímá problematiku
z jiného úhlu pohledu. Dokonce i slavní ekonomové Samuelson a Nordhaus (s.577-588,
1991), se ve své knize Ekonomie regionálními disparitami a nerovnováhou zabývají. Zmín ní auto i íkají, že „Regionální problémy byly v ekonomice tak zanedbány, že tato oblast
je zajímavá sama o sob .“ Nejen zmín ní auto i považují tuto problematiku za zajímavou.
Po komparaci r zných knižních publikací bude práce vycházet z definice, kterou uvedl
Wokoun a kol. (2003, s. 29) ve své publikaci Regionální rozvoj, auto i uvád jí, že „ Regionální politika je soubor cíl , opat ení a nástroj vedoucích ke snižování p íliš velkých
rozdíl v socioekonomické úrovni jednotlivých region .“

3.1 Historie regionální a strukturální politiky
Regionální politika a její po átky sahají až do t icátých let minulého století, kdy Velká
Británie musela ešit dopady velké hospodá ské krize, která zp sobila obrovské rozdíly
mezi jednotlivými regiony. Tyto rozdíly nespo ívají pouze v ekonomických problémech
daných oblastí, ale jsou spojeny s nízkou mobilitou pracovního kapitálu a síly, geografickými faktory jako je odlehlost nebo nedostate ným množstvím p irozen se vyskytujících
p írodních zdroj . Existence regionální politiky vyplývá práv ze zmín ných meziregionálních diferencí, a to socioekonomických i hospodá ských. Nesourodý rozvoj region pak
vede k problém m s vysokou nezam stnaností, nízkou hospodá skou výkonností nebo ke
špatné kvalit životního prost edí. (Wokoun a), 2003, s. 7-9)
3.1.1

Cíle regionální politiky

Cíle politiky soudržnosti nebyly stanoveny od jejího vzniku, ale formovaly se postupn , do
té doby si každá zem regionální politiku ešila sama. První kroky k nadnárodnímu ešení
regionálních disparit nem ly p esn vymezit cíle. Spole enství se v té dob jen snažilo stát
pouze jakýmsi koordinátorem. V rámci koordinace pak cht lo doporu ovat lenským stát m opat ení, která by vedla zejména ke snižování nezam stnanosti a tvorb nových pracovních míst, hlavn v agrárn orientovaných regionech nebo oblastech, kde nastal úpadek
pr myslu. První náznaky spole n

ízené regionální politiky se objevily v rozvojových

programech. Vycházelo se z p edpokladu, že pokud bude Spole enství p ispívat na vyrov-
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návání regionálních disparit významnými finan ními prost edky, je d ležité, aby politické
p ístupy byly jednotné. Proto b hem vývoje EU došlo k vytvo ení n kolika Spole enství,
jejichž cílem bylo, aby m ly všechny lenské zem podobné zám ry. V tšina cíl sm ovala do vytvá ení nových pracovních míst nebo na budování infrastruktury. Všechny priority a cíle, které Spole enství stanovovalo, fungovaly na principu solidarity. Aby mohl
fungovat princip solidarity, bylo t eba snažit se o integraci stát , regionální politika se pak
stala nástrojem k prosazování zájm Spole enství. (Bohá ková, Hrabánková, 2009, s.33 )
V p edchozích kapitolách byla zmín na problematika historie a vývoje EU, která by m la
pomoci k pochopení a lepší orientaci p i interpretaci a vysv tlení regionální politiky. Jedním z d vodu vzniku Evropské unie bylo umožnit všem obyvatel m, firmám, stát m a
dalším organizacím participovat na pozitivech, která integrace p ináší a snaha o posílení
pozice EU, stejn jako snaha o vyrovnání ekonomických a hospodá ských rozdíl mezi
státy, ímž by došlo k posílení Evropy jako celku. Nerovnosti vyplývají zejména z velké
heterogennosti lenských zemí a jejich vnit ním uspo ádání. (WOKOUN 2006 b), s. 9)
Úkolem EU je harmonizace a koordinace politik a vývoje, úkolem lenských stát je samotná realizace regionální politiky. V souladu se základním principem EU- solidaritou, je
na velké rozdíly mezi státy reagováno vytvá ením finan ních nástroj , které mají pomoci
s jejich eliminací. (Kunešová, 2005, s. 209) Hlavními nástroji regionální politiky EU se
staly Strukturální fondy a Fond soudržnosti. Strukturální a regionální politika nabyla
v posledních 20 letech na významu. Prost ednictvím fond a p erozd lování vybraných
finan ních prost edk se EU snaží zmír ovat rozdíly v životní úrovni obyvatel Evropy a
bojovat s vysokou nezam stnaností pomocí podpory strukturáln postižených a slabých
region .
Jak již bylo napsáno v p edchozích kapitolách, regionálními nerovnostmi se zabývá kohezní politika, která pat í mezi koordinované politiky EU. K vytvo ení spole né regionální
politiky docházelo postupn v souvislosti s budováním spole ného trhu.
Regionálními disparitami se rozumí rozdíly v úrovni hospodá ského, environmentálního a
sociálního rozvoje region v mí e, která je celospole ensky uznána za nežádoucí. Za regionální disparity nelze nap . považovat rozdíly vyplývající z rozmanitosti podmínek jednotlivých region a z nich vyplývající rozdíly v kvalit života nap . v m stských nebo venkovských oblastech, kde se výhody a nevýhody navzájem vyvažují. (Strategie regionálního
rozvoje eské republiky 2006, 2006)
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3.2 Programová období Evropské unie
Tato práce se bude zabývat zejména minulým programovým obdobím 2007- 2013, protože
teorie související s tímto obdobím, je východiskem pro analytickou a praktickou ást práce.
Evropská unie realizuje programová období v sedmiletých intervalech. P ed každým tímto
programovým obdobím jednotlivé státy p ipravují a vytvá ejí nové dokumenty a stanovují
nové cíle a priority, kterých cht jí dosáhnout. Tyto cíle a priority jsou v tšinou v souladu
s cíli EU. (Programové období 2007 -2013, 2014)
V programovém období 2007 -2013 Evropská Unie vy lenila na podporu více než 347
miliard EUR, tato ástka tvo ila více než jednu t etinu celého rozpo tu Spole enství pro
zmín né rozpo tové období.
erpat tém

eská republika dostala možnost z tohoto balíku financí vy-

26 miliard EUR, v p epo tu na eské koruny p ibližn 650 miliard K . (Pro-

gramové období 2007 -2013, 2014)
erpání t chto prost edk je podmín no na ízeními Evropské unie. Konkrétní podmínky
jsou pak stanoveny Národním strategickým referen ním rámcem (dále jen NSRR), který
musel být zpracován všemi lenskými státy a jeho obsah byl pak schválen Evropskou komisí. (Programové období 2007 -2013, 2014)
Výše zmín nou problematiku upravuje krom NSRR i Ministerstvo pro místní rozvoj (dále
jen MMR). MMR má v eské republice na starosti oblast regionální politiky a rozvoje,
která je upravena zákonem . 248/2000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje, ten vymezuje
také pojem region, jako územní celek, který je vymezen administrativní hranicí kraj ,
okres a správních obvod obcí, jehož rozvoj je podporován. ( ESKO, 2000, s. 3549)
Evropská komise vychází p i definici politiky soudržnosti z Jednotného evropského aktu
z roku 1986 a Lisabonské smlouvy a íká, že kohezní politikou je snižování rozdíl mezi
r znými regiony a snaha o eliminaci zaostalosti nejvíce znevýhodn ných region
s aspektem na hospodá ské, sociální a územní soudržnosti. Politika soudržnosti by m la
dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj regionální politiky. V programovém období 20142020 by proto m lo dojít k posílení spolupráce a koherence mezi politikou soudržnosti a
dalšími politikami EU, a tím by m lo dojít k lepšímu regionálnímu rozvoji. (What is cohesion policy?, 2014)
V rozpo tovém období 2014–2020 došlo k posílení koordinace mezi politikou soudržnosti
a dalšími politikami EU, které p ispívají k regionálnímu rozvoji (zejména politikou pro
rozvoj venkova a rybá skou a námo ní politikou) pomocí spole ných ustanovení pro Ev-
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ropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti, Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námo ní
a rybá ský fond (ENRF). Všech p t t chto fond se dohromady ozna uje jako evropské
strukturální a investi ní fondy (ESIF).
Problematika ekonomické výkonnosti jednotlivých region je velice d ležitá pro alokaci
finan ních prost edk z EU, ale také pro i pro utvá ení budoucí podoby kohezní politiky
v eské republice. Strukturální fondy p edstavují d ležitý zdroj financování mnoha projekt , prost ednictvím nichž bylo vytvo eno obrovské množství pracovních míst a rekvalifikováno mnoho pracovník . (TUNKOVÁ, V ra, 01/2012)
V minulém programovacím období byla struktura opera ních program v eské republice
relativn komplikovaná. V esku fungovalo 26 opera ních program , které byly rozd lené
na tematické, regionální a mezinárodní i p eshrani ní.
Prost ednictvím fond Evropské unie a p ipravených opera ních program se eská republika snažila naplnit cíle, které si stanovila. Tyto cíle jsou:
konkurence schopná R
otev ená, flexibilní a soudržná spole nost
atraktivní prost edí
vyvážený rozvoj území
(Programové období 2007 -2013, 2014)

3.3 Principy strukturální politiky Evropské unie
Regionální politika EU je založena na ur itých principech, které se každé programovací
období m ní. Pro p edcházející období bylo stanoveno t chto p t základních princip :
Programování, tento princip znamená, že prost edky ze strukturálních fond jsou
alokovány na základ n kolikaletých program , zpravidla sedmiletých, které jsou
stanoveny Evropskou komisí. Programová období slouží zejména k zajišt ní komplexnosti p i ešení regionálních problém . Konec programovacího období je shodný i s koncem celkového rozpo tového období Spole enství.
Koncentrace, je zásada, která se snaží o p esné zacílení výdaj ze strukturálních
fond do oblastí s nejv tšími hospodá skými problémy. Tato zásada také íká, že
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prost edky by nem ly být rozdrobeny do mnoha malých neú inných projekt , naopak by se peníze m la koncentrovat na významn jší problémy v regionech.
Partnerství, tento princip má dv roviny- horizontální a vertikální. Horizontální
rovina si vyžaduje spolupráci a sou innost Evropské komise, lenských stát i odpovídajících regionálních a místních orgán a to ve všech etapách projektu. Vertikální partnerství znamená spolupráci mezi partnery projektu na úrovni regionu, p ípadn

lenského státu.

Adicionalita, znamená dopl kovost. EU má pouze dopl ovat chyb jící finan ní
prost edky. M lo by se v podstat jednat o prost edky navíc. Obecn by nem ly
nahrazovat národní zdroje, lenské státy by m ly být na projektech finan n zainteresovány a tím by m lo dojít k v tší efektivnosti a odpov dnosti p i poskytování
dotací.
Monitorování a vyhodnocování, významnost tohoto principu se stává po ád d ležit jší, zejména s ohledem na efektivitu a hospodárnost p i vynakládání finan ních
prost edk z fondu EU. V podstat se jedná o neustálé a pr b žné sledování, vyhodnocování a monitorování využívání prost edk ze zdroj EU.
Krom zmín ných princip n kte í auto i nap . Hrdý (2006, s. 116) nebo (Wokoun, 2006,
uvádí i další zásady EU, kterými je t eba se ídit:
Subsidiarita, hovo í o tom, že projekty by se m ly realizovat na co nejnižší možné,
kompetentní územní úrovni, pokud je možné zajistit uspokojivé pln ní.
Rovnoprávnost muž a žen je jedním ze základních princip EU.
Solidarita je taktéž jedním ze základních princip Spole enství. Princip solidarity
vychází z p edpokladu, že ekonomicky vysp lejší lenské zem p ispívají do spole ného rozpo tu více a financují rozvoj hospodá sky mén rozvinutých lenských
stát .

3.4 Fondy Evropské unie
Regionální politika EU je založena na finan ní solidarit , kdy lenské státy p ispívají do
rozpo tu EU a z toho jsou pak podporovány mén prosperující regiony. V každém programovém období se áste n m ní fondy, ze kterých je tato podpora poskytována. Tato práce
se bude zabývat zejména programovým obdobím 2007 – 2013, a aktuálním programovým
obdobím 2014 – 2020, z t chto údaj bude vycházet v dalších kapitolách.
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Pro programové období 2007 – 2013 EU využívala dva druhy fond a to:
Strukturální fondy
o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
o Evropský sociální fond (ESF)
Kohezní fond (Fond soudržnosti)
Pro programové období 2014 – 2020 EU využívá k financování regionální politiky tyto
fondy:
Strukturální fondy
o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
o Evropský sociální fond (ESF)
o Fond zem d lský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
o Fond spole né námo ní a rybá ské politiky (ENRF)
Kohezní fond (fond soudržnosti)
3.4.1

Strukturální fondy

Evropský fond regionálního rozvoje
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) byl založen jako nástroj regionální politiky na
základ smlouvy o EHS v roce 1975. Tento fond má za úkol pomáhat s odstra ováním
problém v oblastech s upadajícím pr myslem a zaostalých regionech. Z ERDF jsou financovány takzvané „tvrdé“ projekty, spo ívající v obnov a výstavb infrastruktury, vytvá ení nových pracovních míst a tím zvyšování zam stnanosti, z fondu je podporována
také v da a výzkum nebo místní rozvoj. (Hrdý, 2006, s.107)
V sou asné dob je ERDF nejvýznamn jším strukturálním evropským fondem. V programovém období 2007 – 2013 byly z tohoto fondu financovány projekty v regionech spadajících do cíl 1 a 2. Krom t chto cíl je z fondu financována také p eshrani ní, mezinárodní a meziregionální spolupráce, která spadá do iniciativy INTERREG.
Wokoun (2006, s. 16-17) ve své publikaci Strukturální fondy a obce I. uvádí hlavní oblasti,
kterými se ERDF zabývá:
Produktivními investicemi k zachování a vytvá ení dlouhodobých pracovních míst
Investicemi do infrastruktury
o Zejména investice do infrastruktury spadající do cíle 1, které pomáhají ke
zvyšování ekonomického potenciálu, tvorb

nových pracovních míst a
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k založení transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky nebo telekomunikací.
o Další oblastí, která je podporována, je lokální rozvoj malého a st edního
podnikání. Zejména pak podpora služeb pro podniky v oblasti managementu, marketingu a výzkumu, dále jsou z ERDF v rámci investic do infrastruktury financovány také nové technologie, p ímé investice v podnicích a p ístup podnik k úv r m.
Technická pomoc
ERDF podporuje produktivní životní prost edí, jeho ochranu a zlepšování nebo technologický vývoj a výzkum. ERDF p ispívá také k rozvoji informa ní spole nosti, napomáhá
v rozvoji cestovního ruchu, kulturní vybavenosti region a trvale udržitelnému rozvoji.
Úkolem tohoto fondu je také p ispívat k vyrovnávání genderových rozdíl v oblasti zam stnanosti. Jak již bylo zmín no výše, úkolem ERDF je v neposlední ad také financování p eshrani ní spolupráce. (Hrdý, 2006, s. 107-108)
V sou asném programovacím období se ERDF zam uje na stejné priority jako
v p edchozím období, nap . na budování stokových systém , podporu inova ního potenciálu podnikatel , opravy kulturních památek, výsadbu zelen nebo opravu infrastruktury
apod.
Evropský sociální fond
Evropský sociální fond (ESF) je nejstarší strukturální fond EU, založený již v roce 1957 na
základ

ímské smlouvy. Již od po átku své existence je zam ený na zlepšování lidské

perspektivy v oblasti zam stnanosti.
Marek a Kantor (2007, s. 31) ve své knize uvád jí, že se jedná o základní nástroj EU
v oblasti sociální politiky a zam stnanosti. V programovém období 2007 – 2013 se ESF
zam oval zejména na tyto oblasti:
Zvýšení adaptace pracovník a podnik .
Usnadn ní vstupu na trh práce a ú ast na trhu práce
Potla ování diskriminace a uleh ení vstupu na trh práce znevýhodn ným osobám
Podpora partnerství pro reformy v oblasti zam stnanosti. (Marek, Kantor, 2007, s.
31)
Krom zmín ných oblastí má ESF pomáhat také s podporou osob dlouhodob nezam stnaných, mladých lidí vstupujících poprvé na trh práce nebo by m l napomoci s adaptací
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pracovník p i pr myslových zm nách, nap . s rekvalifikací. V etn uvedených oblastí se
ESF zabývá také zvyšováním kvalifikace a zkvalitn ním vzd lávání nebo podpo e lidských
zdroj . (Vilamová, 2005, s. 16-17)
V programovém období 2014 – 2020 bude ESF poskytovat finan ní pomoc na podobné
neinvesti ní projekty jako v p edchozím období. Mezi podporované oblasti pat í nap . celoživotní vzd lávání, pomoc nezam stnaným p i vstupu na trh práce, rovné p íležitosti,
sociální za le ování, boj s diskriminací na trhu práce apod. (Evropský sociální fond v R,
©2008)
3.4.2

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti n kdy nazývaný též kohezní je specifickým fondem, který stojí samostatn od strukturálních fond . Základní podmínkou p i využívání kohezního fondu je, že
podpora bude poskytována pouze stát m EU s HDP na obyvatele nižším, než je 90 % pr m ru Spole enství. Další podmínkou, která jde v ruku v ruce s výše zmín nou je, že se
daná zem , žádající o podporu musí snažit plnit konvergen ní kritéria pro vstup do m nové
unie.
Mezi konvergen ní kritéria pat í tato:
1) Kritérium cenové stability, to íká, že cenová hladina nesmí p ekro it o více než 1,5
procentního bodu cenovou hladinu t í nejlepší lenských stát EU, které mají nejlepší výsledky v cenové stabilit .
2) Kritérium dlouhodob udržitelných ve ejných financí
a. Plánovaný nebo skute ný schodek ve ejných financí nesmí být vyšší než 3
% HDP dané lenské zem , m eno v tržních cenách.
b. Pom r ve ejného dluhu k HDP nep ekro í 60 % státního rozpo tu.
3) Kritérium stability kurzu m ny.
4) Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb, tzn., že pr m rná dlouhodobá nominální úroková sazba by v pr b hu jednoho roku nem la p ekro it úrokovou sazbu t í
nejlepších lenských stát o více než 2 %. (Kritéria konvergence, © 2003 – 2015)
Výše uvedené podmínky plní všechny zem , které p istoupili do EU od roku 2004, spole n s t mito zem mi erpají z tohoto fondu také ecko a Portugalsko. Alokace pro kohezní
fond byla pro období 2007 – 2013 ve výši 50 mld. EUR. (König a kol, 2009, s. 187)
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Fond soudržnosti je nejmladší z fond , do legislativy EU byl za azen v roce 1992 pomocí
Maastrichtské smlouvy a je zam en na spolufinancování infrastrukturních projekt . Svým
charakterem tedy kohezní fond není strukturální. Byl z ízen zejména pro financování cíle
Konvergence. Prakticky se dá íci, že slouží k financování opera ních program , ale na
rozdíl od strukturálních fond , jsou prost edky z n j alokovány p ímo lenským stát m,
nikoli region m. Kohezní fond má užší zam ení i územní p sobnost. König a kol. (2009,
s. 186) uvádí, že poskytuje p ísp vky pouze na budování infrastruktury v oblasti životního
prost edí a dopravy. Oproti strukturálním fond m, je tento fond ur en k p ímé podpo e a
spolufinancování p esn definovaných projekt . Míra spoluú asti na projektu byla stanovena na 80 – 85 % ve ejných výdaj . Na ízení 1083 a 1084/ 2006 ES krom fondu soudržnosti a jeho fungování vymezuje, že podpora jednoho projektu z kohezního fondu vylu uje
jeho sou asné dofinancování ze strukturálních fond .
V programovém období 2014 – 2020 je tento fond zam en na stejné oblasti jako
v p edchozím období, krom toho je z n j financována ješt oblast energetické ú innosti a
obnovitelných zdroj . Obecn lze íci, že projekty financované z tohoto fondu jsou podobné, jako projekty financované z ERDF, avšak jsou na finan ní objem v tší a náro n jší. P .
u dopravy jsou podporovány transevropské sít .
3.4.3

Ostatní fondy

V programovacích 2007-2013 byly využívány pouze výše zmín né t i fondy.
V p edchozích programovacích obdobích, tedy mezi lety 1993 – 1999, a 2000 – 2006 byly
využívány ješt další dva strukturální fondy. Prvním z nich byl Evropský zem d lský orienta ní a záru ní fond, který byl ur en na financování spole né zem d lské politiky ES a
ásti strukturální politiky. D íve to byl nejvýznamn jší fond EU. (Mates, Wokoun, 2001).
Druhým fondem byl Finan ní nástroj pro podporu rybolovu, který byl zam en zejména na
restrukturalizaci rybá ského odv tví. (König a kol, 2009, s. 185-186)
V sou asném programovacím období 2014 – 2020 jsou oba tyto fondy ur itým zp sobem
obnoveny ve form Evropského zem d lského fondu pro rozvoj venkova, který se má zabývat zejména zvýšením konkurenceschopnosti zem d lství a lesnictví nebo též zlepšením
životního prost edí. Op t vznikne i fond na podporu rybolovu, konkrétn Evropský námo ní a rybá ský fond, který se také snaží o zvýšení konkurenceschopnosti, a má za úkol p inést investice na modernizaci zpracovatelského pr myslu nebo modernizaci plavidel i
zlepšování akvakultury. (Informace o fondech, 2015)
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Prvo adým cílem EU je, aby všechny fondy maximálním možným zp sobem pomohly
k dosažení strategie EU 2020, která je zam ena na inteligentní a udržitelný r st, podporující za len ní. V rámci strategie EU 2020 každý stát zpracoval Dohodu o partnerství, kterou posoudila a schválila Evropská komise a k jejímu napln ní mají pomoci jednotlivé
programy.

3.5 Cíle pro období 2007 – 2013
Marek a Braun ve své knize

eská republika a Evropská unie (2010; s. 123) uvád jí t i

základní cíle, na které se soust edí strukturální fondy:
1. Cíl Konvergence
2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost
3. Cíl Evropská územní spolupráce
3.5.1

Konvergence

Cíl má za úkol podporovat nejmén rozvinuté regiony s HDP na obyvatele nižším než 75
% pr m ru EU. Cíl Konvergence se zabývá zejména podporou r stu a tvorby pracovních
míst ve zmín ných regionech lenských stát na úrovni NUTS II. (Marek, Kantor, 2007, s.
26) erpat z tohoto cíle mají možnost také státy, jejichž hrubý národní d chod na obyvatele je nižší než 90 % pr m ru EU. Cíl Konvergence je financovaný z rondu ERDF a ESF.
V eské republice do tohoto cíle spadají všechny regiony soudržnosti krom hlavního
m sta Prahy. (Programové období 2007 -2013, 2014)
3.5.2

Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost je druhým cílem kohezní politiky.
Jeho úkolem je financovat oblasti, které nespadají do cíle Konvergence, tedy podpora region s HDP na obyvatele vyšším než 75 % pr m ru EU. (Marek, Kantor, 2007, s. 27) Jedná
se o podporu region NUTS II a NUTS I. Do tohoto cíle v eské republice spadá hlavní
m sto Praha, finan ní prost edky na tento cíl plynou z ERDF a ESF. (Programové období
2007 -2013, 2014)
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Evropská územní spolupráce

Tento cíl má za úkol prohlubovat další integraci mezi lenskými státy EU. Podstatou tohoto cíle je p eshrani ní spolupráce region na úrovni NUTS III, které se nacházejí podél
vnit ních hranic daných stát a to maximáln do 150 km. Krom p eshrani ní spolupráce je
z tohoto cíle také podporována nadnárodní a meziregionální spolupráce. Cíl je financován
z ERDF a v eské republice zahrnuje všechny regiony.

3.6 Cíle pro období 2014 – 2020
V novém programovém období jsou prost edky ze strukturálních a investi ních fond využívány pro realizaci pouze dvou cíl . Cíl 1 je nazýván Investice pro r st a zam stnanost a
Cíl 2 se shoduje s jedním z p edchozích cíl , jedná se o Evropskou územní spolupráci.
Z EZFRV jsou financovány aktivity v Programu rozvoje venkova a z ENRF je financována
rybá ská a námo ní politika. (ESIF v R, ©2015)
3.6.1

Investice pro r st a zam stnanost

Cíl má za úkol podporovat rozvoj trhu práce a vznik nových pracovních míst, stejn jako
vzd lávání a zvyšování kvalifikace zam stnanc . Krom zam stnanc se cíl snaží i o zvýšení konkurenceschopnosti podnik . Cíl je zam en také na v du, výzkum, inovace nebo
životní prost edí. Významnou oblastí, kterou se cíl zabývá, je také boj s chudobou a r znými formami diskriminace nebo integrovaný rozvoj území. V neposlední ad budou
z cíle realizovány aktivity v oblasti správy a institucí. Do tohoto cíle spadají všechny aktuální tematické opera ní programy, navíc ješt Integrovaný regionální opera ní program.
(ESIF v R, ©2015)
3.6.2

Evropská územní spolupráce

Cíl se zam uje podporu p eshrani ní spolupráce. Tato spolupráce je realizována pomocí
p ti program , které má eská republika se sousedními státy. S N meckem jsou utvo eny
dva programy. Nejv tší alokace prost edk

je plánovaná na p eshrani ní spolupráci

s Polskem, z celkové p edpokládané ástky 303 mil. EUR tvo í alokace 30 %.
R – Slovensko
R – Polsko
R – Rakousko
R – Bavorsko
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R – Sasko

3.7 Opera ní programy 2007-2013
V programovém období 2007 -2013 bylo v eské republice využíváno 26 opera ních program (dále jen OP), které byly rozd leny do ty kategorií. Za pomoci OP se z EU erpají
finan ní prost edky na regionální politiku. Z pohledu žadatele se jedná o nejvýznamn jší
dokumenty, ve kterých je p esn specifikováno kdo, za jakých podmínek m že žádat, jaké
je území dopadu apod. OP popisují jednotlivé priority a ízení. V kone ném d sledku o
jejich podob rozhoduje Evropská komise, která je schvaluje. (Marek, Kantor, 2007, s. 39)
Tematické OP by m ly obecn spadat pod cíl Konvergence, který podporuje všechny
regiony krom Prahy. Z tohoto len ní se trochu vymykají OP Doprava a Životní prost edí,
které jsou spolufinancované z Fondu soudržnosti, který je ur en pro celou eskou republiku. Každý z osmi program má specifické zam ení, krom toho existují i více cílové OP,
které jsou financovány z prost edk pro cíl Konvergence a zárove z prost edk na cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost, tudíž je pro erpání zp sobilá i Praha. Do
t chto více cílových program pat í OP Lidské zdroje a zam stnanost, OP Vzd lávání pro
konkurenceschopnost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc. Celková p id lená ástka
na programy financované z cíle Konvergence pro eskou republiku na programové období
2007 - 2013 je 25,88 mld. eur, což p edstavuje cca 730 mld. K . Pro projekty, které spadají
pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost pak EU vy lenila ješt dalších
419 mil. eur v K to je 11, 73 mld. K . (Tematické opera ní programy, 2015)
Do tematických OP pat í programy:
OP Doprava
OP Životní prost edí
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost
OP Podnikání a inovace
OP Lidské zdroje a zam stnanost
Integrovaný OP
Technická pomoc
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Regionální OP (dále jen ROP), jsou další kategorií. ROP eší problémy jednotlivých region ve lenských státech. ídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti. Z ROP
je financován rozvoj tzv. region soudržnosti, kterých má eská republika sedm. Tyto regiony soudržnosti jsou vytvo eny slou ením jednotlivých kraj . Regiony soudržnosti byly
vytvo eny k jednotnému a spravedlivému rozd lování finan ních prost edk z EU. ROP
jsou soust ed ny na území NUTS II, tato oblast je specifikována min. po tem obyvatel
800 000 maximáln pak 3 000 000 obyvatel. (Tauer, Zemánková, Šubrtová, s. 17, 2009) V
eské republice toto kritérium spl uje pouze Praha, proto byly vytvo eny regiony soudržnosti pomocí administrativního slou ení kraj pro pot eby erpání z EU. Na základ tohoto
len ní vznikly následující regiony.
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II St ední Morava
ROP NUTS II St ední echy
ROP NUTS II Jihozápad

Obrázek 2: Regiony soudržnosti
(Ve ejná podpora a de minimis, © 1994–2015)
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Opera ní programy Praha jsou podporovány z cíle Regionální konkurenceschopnost a
zam stnanost. V eské republice sem spadá pouze hlavní m sto Praha se dv ma OP. Alokace prost edk na tyto programy je 0,42 miliardy eur. Pat í sem tyto OP:
OP Praha a Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

Programy Evropské územní spolupráce spadají do stejnojmenného cíle. V eské republice spadají do tohoto OP všechny regiony a prost edky lze erpat celkem z devíti OP, které
Evropská územní spolupráce zahrnuje. Celkem je na cíl Evropská územní spolupráce vylen no v eské republice 0,39 miliardy eur. Tyto programy se snaží o podporu a posílení
p eshrani ní, meziregionální a nadnárodní spolupráce region . Pat í sem tyto OP:
P eshrani ní spolupráce R – Bavorsko
P eshrani ní spolupráce R – Polsko
P eshrani ní spolupráce R – Rakousko
P eshrani ní spolupráce R – Sasko
P eshrani ní spolupráce R – Slovensko
OP meziregionální spolupráce
OP nadnárodní spolupráce
Opera ní program EPSON 2013
Opera ní program INTERACT II
Vzhledem k tomu, že p edstavit všechny opera ní programy by bylo velice náro né a pro
tuto práci zbyte né, budou v následujících odstavcích p edstaveny jen ty opera ní programy, které m sto Hulín za programové období 2007 – 2013 využilo.
3.7.1

OP Životní prost edí

Cíl: Konvergence
Financování: ERDF, Fond soudržnosti
Alokace: 4,92 mld. eur (18,4 % veškerých prost edk z EU pro R)
Jedná se o druhý nejv tší eský OP. Krom prost edk , které plynou z fond EU je pro
podporu tohoto OP nachystáno ješt dalších 300 mil. eur ze státního rozpo tu eské repub-
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liky a Státního fondu životního prost edí. Dotace m že dosahovat až 90 % z celkových
zp sobilých výdaj . P íjemci mohou erpat již v pr b hu realizace daného projektu. Žadatelem o dotaci m že být tém

každý po ínaje fyzickými osobami až po neziskové organi-

zace, státní správu a samosprávu nebo v decko-výzkumné ústavy. Projekty jsou omezeny
pouze minimální hranicí náklad , které se liší v závislosti na tom, o jaký projekt se bude
jednat. (Stru n o OPŽP, 2015)
Program je zam en na zlepšování životního prost edí. Obsahuje osm prioritních os:
Zlepšování vodohospodá ské infrastruktury a snižování rizika povodní
Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
Udržitelné využívání zdroj energie
Zkvalitn ní nakládání s odpady a odstra ování starých ekologických zát ží
Omezování pr myslového zne išt ní a snižování environmentálních rizik
Zlepšování stavu p írody a krajiny
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzd lávání, poradenství a osv tu
Technická pomoc
Zprost edkujícím orgánem pro OP Životní prost edí (dále jen ŽP) je Státní fond životního
prost edí (dále jen SFŽP). Fond zajištuje zejména p íjem žádostí o podporu na projekty,
které mají zlepšovat ŽP, vyhodnocování žádostí, zabývají se smluvní agendou, uvol ováním finan ních prost edk p íjemc m podpory a záv re ným vyhodnocováním. (Státní
fond životního prost edí R, 2015)
3.7.2

OP Doprava

Cíl: Konvergence
Financování: ERDF, Fond soudržnosti
Alokace: 5,82 mld. eur (tém

22 % prost edk EU ur ených pro R)

Jedná se o nejv tší eský opera ní program, který se zabývá zkvalitn ním dopravní infrastruktury, rozvojem transevropských sítí (TEN-T) a rozvojem dopravy na celostátní
úrovni a významu. Globální cíl tohoto OP je zlepšení dopravní dostupnosti. Tento cíl je
rozpracováván do sedmi specifických cíl tzv. prioritních os:
Modernizace železni ní sít TEN-T
Výstavba a modernizace dálni ní a silni ní sít TEN-T
Modernizace železni ní sít mimo TEN-T
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Modernizace silnic I. t ídy mimo TEN-T
Modernizace a rozvoj pražského metra a systém

ízení silni ní dopravy v Praze

Podpora multimodální nákladní p epravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
Technická pomoc. (Opera ní program Doprava, 2015)
Protože je OP Doprava zam en na sledování priorit evropského a nadregionálního významu je ídícím orgánem Ministerstvo dopravy. Roli zprost edkujícího subjektu dostal
Stádní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). Žádost o dotaci mohou podávat vlastníci a správy dopravní infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní
p epravy, vlastníci p ekládacích mechanism u multimodální dopravy a další relevantní
subjekty. (Opera ní program doprava - základní informace, ©2010)
Státní fond dopravní infrastruktury vykonává na základ delegované pravomoci od Ministerstva dopravy zprost edkující orgán pro OP Doprava. Tím, že byl SFDI za len n do implementa ní struktury OP Doprava došlo k výraznému zrychlení a zjednodušení systému,
tudíž p íjemci dostali podporu rychleji. (Zprost edkující subjekt OPD, 2015)
3.7.3

ROP NUTS II St ední Morava

Cíl: Konvergence
Financování: ERDF
Alokace: 672,24 mil. eur
ROP St ední Morava je ur en pro region soudržnosti St ední Morava, do kterého spadají
kraje Zlínských a Olomoucký. Jeho cílem je zejména zlepšení dopravní dostupnosti, modernizace prost edk ve ejné dopravy, zlepšování životních podmínek v obcích, p íprava
podnikatelských ploch nebo zkvalitn ní vzd lávací, zdravotnické a sociální infrastruktury.
Do ROP St ední Morava spadají 4 prioritní osy, které mohou být podpo eny:
Doprava
Cestovní ruch
Technická pomoc
Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Žadateli z ROP St ední Morava jsou zejména obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace z izované kraji nebo obcemi, správa železni ní dopravní cesty, zájmová sdružení a
další. (Regionální opera ní program NUTS II St ední Morava, 2015)
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3.8 Opera ní programy 2014 – 2020
Pro programové období 2014 – 2020 byly pro
st edky ve výši tém

eskou republiku vy len ny finan ní pro-

24 mld. eur. Zám rem EU je prost ednictvím strukturálních a inves-

ti ních fond a následn pomocí opera ních program a realizovaných projekt napl ovat
strategii EU 2020- Strategii pro inteligentní a udržitelný r st podporující za len ní.
V rámci této strategie, musel každý stát vypracovat Dohodu o partnerství, k jejímuž napln ní mají p isp t jednotlivé OP. Pro nové programové období nastaly oproti p edchozímu
zm ny. Mezi nejvýznamn jší zm ny oproti p edchozímu programovému období pat í: v tší množství fond , snížení po tu opera ních program nebo zavedení výkonnostního rámce a nastavení systém p edb žných podmínek atd.
Národní opera ní programy nahrazují v sou asném programovém období tematické a regionální OP. Pat í sem tyto:
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzd lávání
OP Zam stnanost
OP Doprava
OP Životní prost edí
OP Praha – pól r stu R
OP Technická pomoc
OP Rybá ství 2014 – 2020
Program rozvoje venkova
Integrovaný regionální opera ní program.
(Programy pro programové období 2014 -2020, 2015)
V rámci t chto fond m že m sto Hulín v následujících letech erpat z mnohých vyjmenovaných. Nejpravd podobn ji však bude žádat o dotace ze stejných fond
v p edchozích letech a ty budou v následujících odstavcích p edstaveny.
3.8.1

OP Životní prost edí

Cíl: Investice pro r st a zam stanost
Financování: ERDF, Fond soudržnosti

jako
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Alokace: 2,64 mld. eur
Hlavním cílem je ochrana a zajišt ní kvalitního prost edí pro život místních obyvatel a
podpora efektivního využívání zdroj . Oproti p edchozímu programovému období, je
v tom sou asném na OP ŽP o více než 2,3 mld. menší alokace prost edk a je kladen v tší
d raz na klí ové projekty, zejména na udržitelné formy dopravy a snižování negativních
vliv z dopravy na ŽP. Krom tohoto zacílení se OP ŽP snaží a bude snažit také o zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality vzduchu, úspory energie
nebo lepší nakládání s odpady. OP ŽP zahrnuje šest prioritních os, do kterých pat í:
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Odpady a materiálové toky, ekologické zát že a rizika
Ochrana a pé e o p írodu a krajinu
Energetické úspory
Technická pomoc
(Opera ní program Životní prost edí, 2015).
ídícím orgánem OP Životní prost edí je Ministerstvo životního prost edí.
3.8.2

OP Doprava

Cíl: Investice pro r st a zam stnanost
Financování: ERDF, Fond soudržnosti
Alokace: 4,7 mld. eur
Hlavním cílem je op t zajišt ní dopravní dostupnosti a kvalitní infrastruktury
s regionálním i nadregionálním charakterem. Vzhledem k tomu, že cílem regionální politiky je zmír ovat regionální rozdíly, pak OP Doprava pat í k nejd ležit jším program m.
Práv rozdíly v dopravní dostupnosti a nerovnom rná kvalita hraje d ležitou roli p i identifikaci územních rozdíl . Kvalitní dopravní infrastruktura umožnuje zvyšovat konkurenceschopnost a pomáhá v r stu celému národním hospodá ství.
Oproti p edchozímu programovému období je v tom sou asném kladen d raz na podporu
klí ových projekt pro pot eby

R a dále na udržitelné formy dopravy a ochranu ŽP.

V rámci OP Doprava jsou specifikovány ty i prioritní osy a to:
Infrastruktura pro železni ní a další udržitelnou dopravu
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Silni ní infrastruktura na síti TEN-T a ve ejná infrastruktura pro istou mobilitu
Silni ní infrastruktura mimo sí TEN-T
Technická pomoc. (Opera ní program doprava, 2015)
3.8.3

Integrovaný regionální opera ní program

Cíl: Investice pro r st a zam stnanost
Financování: ERDF
Alokace: 4,64 mld. eur
Namísto ROP St ední Morava v sou asné dob existuje pouze jeden centrální Integrovaný
regionální OP (dále jen IROP), jehož cílem je umožn ní vyváženého rozvoje území, zkvalitn ní dopravní infrastruktury nebo zlepšení ve ejných služeb a státní správy. D ležitým
cílem je také udržitelný rozvoj v obcích a m stech.
IROP se zam uje zejména na dopravu v regionech, zkvalitn ní ve ejných služeb a ve ejné
správy. Prioritní osy IROP jsou:
Konkurenceschopné, dostupné a bezpe né regiony
Zkvalitn ní ve ejných služeb a podmínek života pro obyvatele region
Dobrá správa území a zefektivn ní ve ejných institucí
Komunitn vedený místní rozvoj
Technická pomoc
ídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj R. (Integrovaný regionální opera ní program, 2015)
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P EDSTAVENÍ M STA HULÍNA

4.1 M sto Hulín
M sto Hulín se rozkládá v rovinaté oblasti v nadmo ské výšce 191 m n.m. na Jižní Hané.
M sto je obklopeno rozsáhlými zem d lskými plochami a z jedné strany je obklí eno št rkovišt m, kde se dodnes t ží. Díky t žb zde vzniklo št rkové jezero, které však prozatím
není vhodné ke koupání. Z programu rozvoje m sta je možné se dozv d t, že Hulín spadá
mezi pom rn

vzácná tzv. ostrovní m sta. Z p dorysného hlediska proto pat í

k nejzajímav jším na Morav . (Program rozvoje m sta, 2013)
V sou asnosti ítá Hulín okolo 7.000 obyvatel i s p ilehlými vesnicemi. Ve m st sídlí
m stský ú ad, který je ú adem tzv. II stupn - obec s pov ený obecním ú adem, m sto spadá pod obec s rozší enou p sobností (dále jen ORP) Krom íž, do okresu Krom íž. Hulín
se nachází ve Zlínském kraji a spadá pod NUTS II St ední Morava.
M stem Hulín, sm rem od Holešova protéká eka Rusava, která pramení v Hostýnských
vrších p ibližn ve výšce 600 m n. m. Do eky Moravy se vlévá v Krom íži, délka toku je
cca 30 km. Ve 2. pol. 20. století byla v okolí Hulína vybudována soustava rybník napájených z Rusavy. Krom t chto rybník vznikla kolem Hulína díky t žb št rko-písku i rozsáhlá vodní plocha. Hulín je m stem, jehož význam spo ívá zejména v doprav . M sto je
d ležitým tranzitním centrem na Morav . M sto se nachází na strategickém bod mezi
dv ma krajskými m sty Olomoucí a Zlínem. Krom zmín ných m st je Hulín ve vzdálenosti do 15 km obklopen ješt m sty Holešov, Krom íž a P erov. Poslední jmenované
m sto leží už v Olomouckém kraji. V rámci obce s pov eným ú adem spadají pod Hulín
ješt dv místní ásti a to Chráš any a Záhlinice, n kterou agentu vykonává m sto Hulín i
pro obce B est a Prav ice.
Jak už bylo napsáno výše, m sto je významnou dopravní tepnou. Hulín je d ležitým železni ním uzlem zejména mezi trat mi P erov – B eclav (Zlín) a Krom íž – Ostrava.
M stem také prochází dálnice D1, která navazuje na rychlostní komunikaci R55.
V blízkosti Hulína je plánovaná i výstavba dlouho o ekávané silnice R49, která by se m la
stát hlavním tahem na Slovensko. Výrazná vazba na dopravní infrastrukturu dodává Hulínu
šanci na další rozvoj zárove je ale limitem pro další expanzi.
Pr mysl v Hulín byl vždy zam en zejména na strojírenství. Mezi nejvýznamn jší podniky pat í: TOS Hulín a.s., Modikov s.r.o., Pilana a.s., Slévárna Pilana a.s., a další. Krom
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zmín ných strojírenských spole ností se v Hulín nacházejí i další podniky. Mezi nejvýznamn jší pat í stavební spole nost Rovina a Za-pa beton a.s. Hulín.
Z hlediska cestovního ruchu není Hulín p íliš atraktivním místem. V okolí se nachází rozsáhlé zem d lské plochy, které nedávají p íliš prostoru k rekreaci. Nejzajímav jší turistickou lokalitou je nejspíše oblast Záhlinických rybník , která je nadregionálním biocentrem
Filena, je využívána k rybolovu a je významnou ornitologickou lokalitou.
Ob anská vybavenost je v Hulín na dobré úrovni. M sto m že nabídnout koupališt
s minigolfem, letní kino, fotbalový stadion, lehkoatletický areál, základní škola disponuje
víceú elovým h išt m s um lým povrchem. K dispozici je ob an m st edisko volného asu, kulturní klub, sokolovna, m stská knihovna, základní um lecká škola nebo muzeum
Františka Skopalíka v Záhlinicích.
V Hulín se nachází cca 56 neziskových organizací. Mezi ty hlavní pat í ímskokatolická
farnost Hulín, Rybá ský svaz Grádo, který se nezabývá pouze ryba ením, ale po ádá
v Hulín i r zné tane ní zábavy a kulturní akce. Dále dechová hudba Hulí ané nebo Sportovní klub Spartak Hulín. Mnohé organizace, které p sobí v Hulín , se v nují d tem a
mládeži p íkladem m že být St edisko pro volný as d tí a mládeže Klubí ko. (Interní rozhovor s vedením m sta, 03/2015)

4.2 M stský ú ad Hulín
M stský ú ad je výkonným orgánem m sta Hulína. M stský ú ad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo m sta nebo rada m sta a pomáhá výbor m a komisím v jejich innosti.
Do správního obvodu obce s pov eným obecním ú adem pat í místní ásti Chráš any a
Záhlinice, jejichž agendu Hulín spravuje a obcím B est a Prav ice pak Hulín na základ
uzav ených ve ejnoprávních smluv zapisuje a vkládá údaje do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a projednává p estupky proti ve ejnému po ádku, ob anskému soužití a majetku. (Program rozvoje m sta, 2013)
Starosta, místostarosta i tajemníce vykonávají innosti, které jim ukládá Zákon .128/2002
Sb. o obcích. Starosta m sta zastupuje obec navenek. Tajemníce m stského ú adu je odpov dná za pln ní úkol m stského ú adu.
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Popis a cíle organizace

M stský ú ad Hulín v jeho ele zastupuje pan starosta Roman Hoza, který tento post zastává již druhé volební období a byl na pozici zvolen zastupitelstvem m sta. Na m stském
ú ad najdeme kancelá starosty, místostarosty a tajemnice. Následn je pak tvo en zam stnanci m sta za azenými do m stského ú adu. V budov m stského ú adu nalezneme 4
odbory- Finan ní odbor, Odbor správy majetku m sta, Odbor právních a vnit ních v cí a
Odbor rozvoje m sta a životního prost edí. Dále je zde možné najít Útvar tajemníka, pod
tento útvar pat í ješt Odd lení podpory ú adu a pé e o ob any. Nov bylo vytvo eno Odd lení územního plánování a stavebního ádu, které d íve pat ilo pod Odbor rozvoje m sta
a životního prost edí. Celkem má m sto 37 zam stnanc , v etn ú edník , neú edník i
vedení. (Interní rozhovor s vedením m sta, 03/2015)
Hlavním cílem m sta je rozši ovat a zlepšovat podmínky pro rozvoj bydlení, zvyšovat zam stnanost, podporovat vzd lání a nabízet kulturní vyžití. Mezi rozvojové cíle pat í zkvalitn ní dopravní infrastruktury- zejména zvýšení kvality místních dopravních komunikací a
do toho spadající omezení tranzitní dopravy v centru a údržba místních komunikací, dále
pak rozší ení parkovacích míst v centru m sta i na sídlištích Nová a Stará Družba. Dalším
rozvojovým cílem je podpora zam stnanosti- sem pat í zejména podpora rekvalifikace a
snaha o vznik nových pracovních míst p ilákáním nových investor . Jedním z d ležitých
bohužel t žko dosažitelných cíl je i vytvo it podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Hulín
je spíše pr myslové m sto a moc turist neláká, proto jsou rozvojovými cíli i zkvalitn ní
turistických služeb. Zejména pro cyklisty by mohla být zdejší p íroda atraktivní. Rozvojovým cílem je i ochrana životního prost edí a zkvalitn ní životních podmínek zejména pomocí vzniku obecní i m stské policie, která ve m st není.
Samoz ejm m stský ú ad jako takový má své „soukromé“ cíle jako je nap . soustavn
zvyšovat komfort, kvalitu a informa ní bezpe nost služeb poskytovaných klient m m stského ú adu, to znamená poskytovat klient m služby nejvyšší kvality, tedy služby p esné,
pohotové, dochvilné, dostupné, srozumitelné a úplné. Dále je snahou ú adu zvyšovat odbornost zam stnanc a také je p i práci motivovat.

4.3 Demografie m sta Hulína
Hulín se dlouhodob

adí mezi 4 nejv tší m sta v okrese Krom íž. Jak je možné vid t na

tabulce níže, spolu s místními ástmi ítal Hulín ke konci roku 2014 celkem 6 991 obyvatel. Nejv tší nár st obyvatel byl ve m st zaznamenán v 50. a 70. letech minulého století.
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Popula ní r st byl spojen zejména s historickými událostmi (II. sv tová válka) a rozvojem
pr myslu. V 70. letech byl r st obyvatel spojen s baby boomem. Po tomto období po ty
obyvatel ve m st v tšinou mírn klesaly. Jak ukazuje graf, v posledních 20. letech Hulín
zaznamenal významn jší nár st obyvatel po roce 2000, kdy meziro n narostla populace o
cca 200 osob. Nár st byl zp soben zvýšenou porodností, protože za aly rodit ženy, narozené v 70. letech a zvýšil se i po et p ist hovalých osob. Za posledních 20 let klesl po et
obyvatel ve m st Hulín o 11 %, což je významné íslo.

Vývoj po tu obyvatel m sta Hulína za roky 1995 - 2014

Obrázek 3: Vývoj po tu obyvatel m sta Hulína za roky 1995 – 2014
Zpracování vlastní, ( asové ady do obcí, 2015)
Pr m rný v k obyvatel m sta je 37 let, což je p ibližn o 3 roky mén , než je celorepublikový pr m r i pr m r Zlínského kraje. I p esto, je ale ve m st zaznamenán trend stárnutí
populace a v ková k ivka obyvatel neustále roste. Do budoucna bude d ležité se na tuto
problematiku zam it a v novat jí dostate nou pozornost. V sou asné dob

ítá m sto ne-

celých 7000 obyvatel. Z toho cca 8 % obyvatel má vysokoškolské vzd lání. Toto íslo
p edstavuje cca 500 osob. P ekvapující je, že z obyvatel starších 15 let jsou nejv tší skupinou lidé se st edním vzd láním bez maturity – cca 2324 osob z celkového po tu 5955 ekonomicky aktivních obyvatel.
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4.4 Hospodá ská situace m sta Hulín
M sto Hulín se dle zákona . 250/2000 Sb. o rozpo tových pravidlech snaží mít vyrovnaný
rozpo et. M sto je vlastníkem zejména etného movitého majetku, který využívají ke své
innosti hlavn p ísp vkové organizace jako základní škola, školka, kulturní klub, st edisko pro volný as apod. Krom toho m sto vlastní i majetek, který využívá k innosti nap .
m stský ú ad, muzeum, knihovna, bytové domy, hasi skou zbrojnici a jiné.
P íjmy rozpo tu m sta Hulína jsou tvo eny zejména da ovými p íjmy, které jsou na rok
2015 plánovány ve výši 68 760 tis. K . Druhou nejvýznamn jší položkou jsou neda ové
p íjmy v ástce 4 730 tis. K . Na t etí místo v žeb í ku významnosti p íjm jsou azeny
p ijaté transfery, které jsou plánovány ve výši 4 303 tis. K a kapitálové p íjmy. Celkov se
p íjmová stránka p edpokládá v ástce 78 263 tis. K .
Výdaje m sta se lení do podstatn více ástí. Nejvýznamn jší kapitolou výdaj m sta jsou
Služby pro obyvatelstvo ve výši více než 50 000 tis. K . Do t chto výdaj m sta jsou azeny zejména náklady na innost p ísp vkových organizací, investi ní náklady, ve ejné
osv tlení, likvidace odpad a další. Druhou nejv tší položkou výdajové stránky rozpo tu
jsou náklady na všeobecnou ve ejnou správu ve výši 30. 690 tis. Celkov je plánována
výdajová stránka ve výši 89 156 tis. K . Vzhledem k výše uvedeným skute nostem je patrné, že rozpo et m sta Hulín na rok 2015 je plánován ve schodkové výši -10 893 tis. K .

Tabulka 1: Vývoj konsolidovaných p íjm a výdaj m sta Hulín
(MINISTERSTVO FINANCÍ ESKÉ REPUBLIKY, 2014)
2010

2011

2012

2013

2014

P ÍJMY

113 145

101 806

89 646

100 702

108 599

VÝDAJE

106 317

95 226

83 000

87 190

100 926

SALDO

6 828

6 580

6 947

13 512

7 674

Za posledních 6 let v etn roku 2015 byl ty ikrát plánován schodkový rozpo et, jednou,
v roce 2013 byl naplánován vyrovnaný rozpo et a s p ebytkovým rozpo tem se po ítalo
pouze v roce 2010. Skute nost však neodpovídá plánu. V tabulce Vývoj konsolidovaných
p íjm a výdaj m sta Hulín, uvedené výše je možné vid t, že hospoda ení m sta Hulína

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

51

se za celé sledované období p ti let vždy pohybovalo v kladných íslech. Nejlepšího výsledku hospoda ení dosáhlo m sto v roce 2013. Tohoto výsledku m sto dosáhlo zejména
snížením výdaj na Služby pro obyvatelstvo, které zahrnují nap . náklady na p ísp vkové
organizace, sportovní organizace nebo ve ejné osv tlení i svoz odpadu. Oproti roku 2014
byly v roce 2013 tyto náklady o tém

15 mil. nižší. Ve všech dalších letech bylo hospoda-

ení m sta Hulín podobné.
Výkazy za poslední ú etní období 2014 má již ú etní jednotka Hulín k dispozici a jsou
dostupné na portálu Ministerstva financí

eské republiky Pokladna. Ze zve ejn ných dat

vycházejí dva následující grafy, které se zabývají p íjmy a výdaji.

P íjmy m sta Hulín v roce 2014

Obrázek 4: P íjmy m sta Hulín v roce 2014
(MINISTERSTVO FINANCÍ ESKÉ REPUBLIKY, 2014)
Pro grafické znázorn ní p íjmové stránky rozpo tu je v práci použit graf z portálu Státní
pokladna Ministerstva financí, který p esn ukazuje složení p íjm m sta Hulín za rok
2014. Do da ových p íjm , které jsou nejv tší položkou ve výši tém

80 mil. K , adíme

zejména dan sdílené (dan z p íjmu a dan z p idané hodnoty) a dan sv ené, tedy da
z nemovitostí, jejíž výši m že m sto Hulín ovlivnit. Do neda ových p íjm jsou azeny
zejména p íjmy z pronájmu majetku m sta, zejména pak byt a pozemk , tato ástka iní
9,7 mil. K . Transfery, které jsou druhou nejvýznamn jší položkou p íjm , tvo í finan ní
prost edky ze státního rozpo tu, státních fond a Národního fondu.
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Jak už bylo napsáno výše nejv tší výdaje má m sto Hulín na služby obyvatelstvu. Druhou
významnou položkou výdaj rozpo tu jsou, jak je možné vid t na grafu níže, náklady na
všeobecnou ve ejnou správu a služby ve výši 29,5 mil. K . P ísp vky z rozpo tu m sta na
pr mysl iní každoro n kolem 6 milion K . Každoro n je z celkového rozpo tu m sta
vy len na ástka, která slouží k zabezpe ení infrastruktury a rozvoji m sta. V posledních
letech jsou výdaje rozpo tu nahrazovány dota ními tituly, které pomáhají s financováním
investi ních akcí a snižují kapitálovou náro nost akcí.

Výdaje m sta Hulín za rok 2014

Obrázek 5: Výdaje m sta Hulín za rok 2014
(MINISTERSTVO FINANCÍ ESKÉ REPUBLIKY, 2014)

4.4.1

Ukazatele finan ního zdraví m sta Hulín

V rámci p edstavení obce Hulín se práce bude zabývat finan ním zdravím obce, které bezpodmíne n souvisí erpáním prost edk z EU. Pokud by obec byla zadlužená a nem la
dostatek disponibilních finan ních prost edk , nebyla by schopná erpat respektive dopl kov financovat projekty.
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Tabulka 2: Ukazatelé finan ního zdraví m sta Hulín

UKAZATELÉ FINAN NÍHO ZDRAVÍ M STA HULÍN

B žná likvidita
Podíl cizích zdroj

2012

2013

2014

2,215

2,635

6,339

7,64 %

6,39 %

5 890,07 K

5 297,81 K

k celkovým akti- 8,46 %

v m
Cizí zdroje na obyvatele

6 115,55 K

Zdroj: (MINISTERSTVO FINANCÍ ESKÉ REPUBLIKY, 2014); zpracování vlastní
Prvním ukazatelem, kterým se práce zabývá, je b žná likvidita. Pro obce je b žn kritická
hodnota od 0 do 1. Naopak doporu ené hodnoty se pohybují od 1,8 do 2,5. Ukazatel íká,
kolikrát je obec schopna uspokojit krátkodobé pohledávky svých v itel , kdyby prom nila
všechna svá ob žná aktiva v pen žní prost edky. M sto Hulín se t ší dobré b žné likvidit ,
za poslední t i roky má všechny hodnoty nad íslem 2. V roce 2014 má b žnou likviditu
dokonce více než 6. Takto vysoké íslo už ale hovo í o tom, že m sto své peníze a disponibilní prost edky ve form ob žných aktiv nemá vhodn využité a m lo by je lépe zhodnocovat, nap . ve form investování do cenných papír . Vysoká b žná likvidita je spojena
s vysokými hodnotami vlastního kapitálu. Tato ísla také nazna ují, že vedení m sta má
konzervativní p ístup k využívání svých finan ních prost edk .
S b žnou likviditou souvisí i další ukazatel, kterým se práce zabývá a to podíl cizích zdroj
k celkovým aktiv m. Zmín ný ukazatel by vždy m l být pod hranicí 25 %, v p ípad , že
obec tuto hranici p ekro í, m la by se zodpovídat ze svého hospoda ení Ministerstvu financí. M sto Hulín dle výsledk v tabulce hospoda í se svými prost edky ím dál lépe.
Podíl cizích zdroj k celkovým aktiv m každoro n klesá, meziro n o cca 1 %. Vzhledem k t mto výsledk m je možné íci, že obec je finan n stabilní a každým rokem se
zlepšuje její hospoda ení. Z tabulky je patrné, že stávající r st ekonomiky se odráží i u
obcí, a po ekonomické krizi, která nastala v roce 2008, se hospoda ení obcí zlepšuje. M sto
Hulín si hlídá prost edky, s kterými hospoda í. V roce 2014 klesly krátkodobé závazky
m sta Hulín na ástku kolem 4,4 mil. K , což je nejmén za posledních 6 let.
Ukazatel cizí zdroje na obyvatele íká, jaká je hodnota cizích zdroj obce, která p ipadá na
jednoho ob ana, v podstat se tedy jedná o zadlužení obce na jednoho ob ana. V roce 2012
inili cizí zdroje na obyvatele 6 115 K . Tato hodnota i vzhledem k neustále se snižujícímu
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podílu cizích zdroj klesá. V roce 2013 ástka inila už pouze 5 890 K a v roce 2014 byla
suma ješt o 500 K nižší.
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ABSORP NÍ KAPACITA M STA HULÍNA V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ 2007 – 2013

Cílem této práce je na základ analýzy absorp ní kapacity m sta Hulína p ipravit katalog
projekt , který by m l být vodítkem pro p edstavitele m sta p i rozhodování o realizaci
projekt v programovém období 2014 – 2020.
Pro porovnání absorp ní kapacity minulého a sou asného období je nutné nejprve p edstavit projekty realizované z Evropských strukturálních a investi ních fond v minulém programovém období 2007 - 2013.

5.1 Rekonstrukce muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
Název OP: ROP NUTS II St ední Morava
Název projektu: Rekonstrukce muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
Datum realizace: 01.10.2010 – 30.08.2011
Celkové výdaje projektu: 6 267 154, 08
Dotace projektu: 2 911 760,59
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 355 393,49
M sto Hulín se rozhodlo ve své místní ásti Záhlinice vybudovat pro zvýšení návšt vnosti
a podporu cestovního ruchu nové muzeum. Projekt byl financován zejména z prost edk
ROP St ední Morava v rámci prioritní osy Cestovní ruch, poskytnutá dotace mohla init až
85 %. M sto obdrželo z Regionálního opera ního programu St ední Morava cca 46 % finan ních prost edk . Zbylé prost edky byly uhrazeny z rozpo tu m sta. Název muzea byl
odvozen od jména slavného záhlinického rodáka Františka Skopalíka. Cílem projektu byla
rekonstrukce Obecního domu, který byl do té doby v katastrofálním stavu v etn následné
instalace muzejních exponát , v nujících se zejména památce Františka Skopalíka a oprava p ilehlých venkovních prostor. Budova má dv nadzemní podlaží, z ehož pouze spodní
podlaží se poda ilo bezbariérov zp ístupnit. Výstupy projektu m ly být zejména následující: rekonstrukce 6 místností pro expozice, vybudování kancelá e muzea, WC pro ženy,
muže a invalidy, depozitá a venkovní výstavní plocha v etn opravy chodníku a zpevn ní
plochy a komunikace v areálu muzea. Nejv tší náklady spojené s projektem byly spojeny
se stavebními úpravami, které inily p es 5 000 tis. K . Další významnou položkou byl
nákup služeb, zejména pak platby za dota ní, finan ní a právní poradenství. D ležitou po-
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ložkou rozpo tu byly i náklady na technický dozor stejn jako vypracování projektové dokumentace, která byla nezbytné pro zahájení rekonstrukce.

5.2 Regenerace nám stí Míru v Hulín
Název OP: ROP NUTS II St ední Morava
Název projektu: Regenerace nám stí Míru v Hulín
Datum realizace: 01.03.2013 – 30.06.2015
Celkové zp sobilé výdaje: 23 505 339,00 K
Celkové výdaje projektu: 23 505 339,00
Dotace projektu: 19 979 538,15
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 525 800,85

Revitalizace nám stí Míru v Hulín byla dlouho o ekávaným projektem zejména u obyvatel m sta. Projekt byl dokon en teprve v nedávné dob , proto jsou v p ehledu výdaj projektu uvedeny ástky, které vychází z projektové žádosti. Kone ný sou et výdaj ješt není
dostupný. P edm tem projektu byla žádost o poskytnutí finan ních prost edk na revitalizaci chodník , ve ejné zelen , parkovacího mobiliá e v etn parkovacích míst, autobusových zastávek, vybudování nové kašny, ve ejného osv tlení a rekonstrukce stávajícího
podchodu v etn ve ejného WC. Nám stí by m lo být nejfrekventovan jším místem ve
m st , které tvo í sí prodejen a poskytovatel služeb. Dosavadní stav nám stí Míru byl
však ve velmi nevyhovujícím stavu, proto bylo zapot ebí co nejd íve za ít s rekonstrukcí.
Projekt reaguje na negativní trend ve m st , spojený s vysídlováním centra sm rem
k okraji, k jedinému obchodnímu domu v obci, Albert. Vedle tohoto obchodu se
v posledních letech p est hovala pobo ka

eské pošty a byl zde nov vybudován D m

zdraví, ve kterém sídlí velké množství léka , v etn praktických a zubních nebo lékárna.
Koncentrace t chto objekt v jednom míst zp sobila odliv mnoha lidí z nám stí, kte í již
nemají d vod sem p icházet. V reakci na tuto tendenci bylo nutné obnovit a zatraktivnit
nám stí, aby bylo pro obyvatele, návšt vníky i projížd jící p itažliv jší a zpátky se na n j
vrátil život. V sou asné dob je projekt n kolik málo týdn dokon en. Již dnes je vid t
pozitivní trend, který revitalizace nám stí p inesla. Obyvatelé asto tráví sv j volný as na
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nových lavi kách na nám stí u kašny, kde si mohou hrát d ti s vodou vyv rající p ímo
z chodníku. Krom revitalizace nám stí bylo uprost ed tohoto prostoru vybudováno menší
podium s bo ní a zadní zdí, pro krytí p ed v trem, které m že sloužit na posezení a odpoinek, ale zárove bude vhodné pro konání kulturních akcí na nám stí. Podium je vybudováno z betonové konstrukce, která má hladký povrch, tudíž bude možné na n j i promítat.
Projekt by m l vyvolat i další investice zejména podnikatelských subjekt , kte í mají sídlo
na nám stí a projekt pln podporují. Cílem realizace bylo zejména zlepšení prost ední m sta pro obyvatele a zvýšení atraktivity života ve m st . Projekt revitalizace nám stí Míru
m že být až z 85 % financován z prost edk Evropské Unie konkrétn z ROP St ední Morava, kone né vyú tování a p id lená dotace mi nebyla sd lena.
Nejv tší náklady na revitalizaci nám stí tvo ily zejména výdaje na stavební ást a nákup
technologií v celkové výši p es 19 000 tis. K . V ástce na stavební úpravy je zahrnuto i
nezbytn související vypracování dokumentace projektu dodavatelskou firmou v ástce cca
320 tis. K . Zbylé prost edky byly vy len ny na rekonstrukci p ších komunikací, silnice,
parkovacích míst, WC a dalších. Více než 4 miliony byly plánovány na úhradu DPH, kdy
není nárok na odpo et na vstupu.

5.3 Zateplení základní školy
Již na za átek je nutné poznamenat, že zateplení základní školy v Hulín probíhalo ve
dvou etapách. První v roce 2008-2009, druhá fáze byla v roce 2009-2010. Pro zjednodušení: Ob etapy byly financovány z OP Životní prost edí prost ednictvím zprost edkujícího
orgánu SFŽP.
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Odstran ní závad energetického auditu v objektech základní školy Hulín
1. ETAPA 2008 – 2009
Celkové výdaje projektu: 8 528 390 K
Dotace projektu: 5 000 000 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 528 390 K
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2. ETAPA 2009- 2010
Celkové výdaje projektu: 5 299 842, 6 K
Dotace projektu: 5 000 000 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 299 842, 6 K

Projekty zateplení základní školy, které probíhaly v Hulín , byly financován z prost edku
EU, z OP Životní prost edí. Celková alokovaná ástka z rozpo tu programu byla v obou
etapách 5 mil. K . Zbylé prost edky hradilo m sto Hulín z vlastních prost edk . V první
etap se m sto Hulín na projektu podílelo ástkou více než 3,5 mil. K , což p edstavovalo
cca 41,37 %. Ve druhé fázi pak m sto p isp lo ástkou necelých 300 tis. K , což inilo
pouze necelých 5 % rozpo tu projektu, z OP ŽP šlo na projekt 95 % finan ních prost edk .
Hlavním cílem projektu bylo opravit a odstranit nevyhovující stav objektu základní školy a
tím snížit energetickou spot ebu budovy. Díky snížení energetické náro nosti došlo také ke
snížení úniku škodlivých látek CO2 do ovzduší. Základní škola se nachází v prostoru parku
na náb eží eky Rusavy. Celý areál školy se skládá z 5 samostatn stojících budov a to pavilónem u eben, jídelnou s kuchyní, hlavní budovou, koridorem ur eným k propojení budov a t locvi nou. V rámci projektu prob hlo zateplení fasády na všech objektech základní školy. V budov ur ené ke stravování byly vym n ny všechny výpln otvor v etn
oken v nevytáp ných prostorách. V objektu koridoru byla zateplena podlaha a v t locvi n
došlo k zateplení podst ešních prostor. Vše provedla jedna stavební firma, která vyhrála
výb rové ízení.

5.4

Zateplení mate ské školy Družba

Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Odstran ní závad energetického auditu Mate ské školy – MŠ Družba
Celkové výdaje projektu: 3 625 828,2 K
Dotace projektu: 1 763 131, 5 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 1 862 696, 7 K
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Mate ská škola Družba se nachází v okrajové ásti m sta u stejnojmenného panelového
sídlišt . Mate ská škola Družba je p ísp vkovou organizací, která se skládá z dalších dvou
ástí a to MŠ Eduarda Sv tlíka, která se nachází v p ímé blízkosti a MŠ Záhlinice. Cílem
projektu byla realizace úspor energie. Navrhovaná opat ení spo ívala v zateplení obvodových st n, vym n ní oken a dve í a zateplení stropu v 2. nadzemním podlaží objektu. P ípravné práce zapo aly již na ja e 2009. Samotná realizace probíhala v ervenci a srpnu
2009. Celkové náklady projektu dosáhly ástky více než 3 625 tis. K . Prost edky ze SFŽP
inily 48,63 %.
Rekonstrukce prob hla v dob omezeného provozu mate ské školy a hlavním p ínosem
této investice byla výrazná energetická úspora.

5.5 Zateplení MŠ Eduarda Sv tlíka
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Odstran ní závad energetického auditu Mate ské školy – MŠ Eduarda
Sv tlíka
Celkové výdaje projektu: 6 267 154,08 K
Dotace projektu: 2 911 760,59 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 625 828,2 K
Mate ská škola se nachází v t sné blízkosti MŠ Družba. Stejn jako u p edchozího popsaného projektu bylo nutné snížit energetickou náro nost budovy a u init úsporná opat ení
pomocí zateplení obvodové fasády, zateplení strop , vým ny výplní a dve í. Dle technické
zprávy a vým ru rozpo tu byl projekt p vodn p edpokládán v ástce necelých 4 milion .
Kone né náklady se vyšplhaly na 6 267 tis. K , z ehož 53,54 % hradilo m sto z vlastního
rozpo tu. Zbylá ástka byla financována ze SFŽP.

5.6 Zateplení budovy st ediska volného asu v Hulín
St edisko volného asu v Hulín se skládá ze dvou sousedních samostatn stojících objekt . Ob budovy byly rekonstruovány zárove avšak ve dvou na sob nezávislých projektech.
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Název OP: Opera ní program Životní prost edí
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Zateplení budovy St ediska volného asu Klubí ko v Hulín
Realizace: 2012
BUDOVA . 688
Celkové výdaje projektu: 893 359, 5 K
Dotace projektu: 550 525 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 342 834, 5 K
BUDOVA . 696
Celkové výdaje projektu: 1 123 229, 5 K
Dotace projektu: 692 195 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 431 034, 5 K

St edisko volného asu v Hulín se skládá ze dvou samostatn stojících objekt . Jedná se o
bývalé budovy policejní služebny. Na budov
ná údržba. Na budov

. 688 byla provád na pouze pravidelná nut-

. 696 byla krom povinné údržby provedena i áste ná vým na

dve í. Firma, která vyhrála výb rové ízení, navrhla následující postup p i oprav . Ob
budovy pot ebovali zateplení obvodového plášt , zateplení strop a vým nu oken, v etn
vstupních dve í u budovy . 688. V p ípad obou budov inily prost edky p id lené ze
SFŽP více než 61 %. Zbylou ástku vždy hradilo m sto ze svého rozpo tu.

5.7 Vodovod Chráš any, Záhlinice, Kurovice
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Vodovod Chráš any, Záhlinice, Kurovice
Datum: jaro – léto 2013
Celkové výdaje projektu: 6 267 154,08 K
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Dotace projektu: 2 911 760,59 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 625 828,2 K
Projekt Vodovod Chráš any, Záhlinice, Kurovice eší zásobování vodou zmín ných obcí.
Pomocí vodovodu dojde k zajišt ní dodávky kvalitní pitné vody do dvou místních ástí
Hulína a do obce Kurovice. P vodní rozpo et projektu byl 17 530 435 K . Z toho z fondu
EU se o ekávaly prost edky ve výši 11 953 740 K . Ve skute nosti m l projekt rozpo et
14 184 443,07 K , z toho bylo 11 027 070, 23 K poskytnuto z OP Životní prost edí. P ísp vek EU tedy inil více než 77 %.

5.8 Po ízení nádob na svoz biologicky rozložitelných odpad a kov
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Po ízení nádob na svoz biologicky rozložitelných odpad a kov
Datum: íjen 2013
Celkové výdaje projektu: 919 056 K
Dotace projektu: 367 622 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 551 434 K
Projekt financovaný z opera ního programu ŽP byl realizován v íjnu roku 2013. Cílem
projektu bylo zakoupení kontejner o objemu 770 l instalovaných do obytných tvrtí m sta. Kontejnery jsou ur eny pro shromaž ování biologických odpad rostlinného p vodu,
vznikající z innosti ob an na území m sta. Hlavním úkolem je odd lení biologického
odpadu od sm sného komunálního odpadu a minimalizace skládkování t chto odpad a
tím omezení únik

skládkového plynu do atmosféry. Projekt byl z 39 % financován

z prost edk EU.

5.9 Zateplení budovy Kulturního klubu Hulín
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Zateplení budovy Kulturního klubu

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

62

Datum: íjen 2013-duben 2014
Celkové výdaje projektu: 5 088 894,7 K
Dotace projektu: 2 721 920 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 2 366 974, 7 K
M sto Hulín realizovalo na p elomu roku 2013 a 2014 projekt, jehož p edm tem bylo zateplení obvodového plášt , st ešní konstrukce a vým na výplní oken v objektu Kulturního
domu Hulín. Budova Kulturního domu se nachází v intravilánu m sta Hulín, severn od
nám stí. ást budovy pochází již z roku 1920 a to sál s jevišt m. V 80. letech byla postavena další ást, konkrétn dvoupodlažní, kde se dnes nachází kancelá e a u ebny v etn
zázemí pro ú inkující. Budova Kulturního klubu byla ve velmi špatném stavu a rekonstrukce byla nutná. Projekt byl spolufinancován z prost edk EU, konkrétn obec obdržela
prost edky z ERDF – Opera ní program Životní prost edí.

5.10 Zateplení budovy sportovního areálu v Hulín
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Zateplení budovy sportovního areálu v Hulín
Datum: íjen 2011- kv ten 2012
Celkové výdaje projektu: 2 511 996 K
Dotace projektu: 1 048 416 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 1 463 580 K
Rekonstrukce budovy nacházející se ve sportovním areálu v Hulín zahrnovala zateplení
obvodové fasády, vým nu oken a vstupních dve í, a zateplení st echy v budov , kde se
nacházejí šatny a ubytovna. Projekt byl spolufinancován z prost edk EU, které inily 41
% z celkové ástky za opravu.

5.11 Zateplení domu s pe ovatelskou službou
Název OP: Opera ní program Životní prost edí,
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Zprost edkující orgán: Státní fond životního prost edí
Název projektu: Zateplení domu s pe ovatelskou službou, Hulín, Kostelní . 138
Datum: erven 2013- srpen 2013
Celkové výdaje projektu: 1 268 160, 21 K
Dotace projektu: 529 637, 99 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 738 522, 31 K
D m s pe ovatelskou službou v Hulín je jedním ze st edisek p ísp vkové organizace
DECENT, jejímž provozovatelem je m sto Hulín. Hlavním cílem organizace je pomáhat
lidem, kte í se ocitli v nep íznivé sociální situaci v d sledku stá í nebo zdravotního stavu.
Stejn jako u ostatních projekt žádalo m sto Hulín o p ísp vek na zateplení domu . 138
ve kterém pe ovatelská služba sídlí. Evropská unie prost ednictvím fondu ERDF poskytla
na tento investi ní projekt 529 637, 99 K , což p edstavovalo 41 % z celkových výdaj .
Finan ní prost edky byly poskytnuty z OP Životní prost edí.

5.12 Rekonstrukce komunikací ur ených pro chodce v Hulín
V rámci rekonstrukce komunikací ur ených pro chodce, m sto podalo n kolik žádostí o
p ísp vek v rámci opera ního programu Doprava, na které obdrželo prost edky od zprost edkujícího orgánu Státního fondu dopravní infrastruktury. Níže budou uvedeny postupn
jednotlivé projekty.
Název OP: Opera ní program Doprava
Zprost edkující orgán: Státní fond dopravní infrastruktury
Název projektu: Rekonstrukce chodníku Sadová
Realizace: 2009
Celkové výdaje projektu: 6 075 414 K
Dotace projektu: 2 907 000 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 3 168 414 K
Rekonstrukce chodníku Sadová je nejv tším projektem v rámci opravy ve ejných komunikací ur ených pro chodce v Hulín . Sadová není jen jeden chodník, jedná se o soustavu
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komunikací na druhém nejv tším stejnojmenném sídlišti v Hulín . Krom opravy chodník , které byly vydlážd ny zámkovou dlažbou, zde v rámci projektu byla zasazena a obnovena nová zele , provedeno zna ení, vystav ny odpadkové koše. Celková ástka projektu
se vyšplhala p es 6 mil. K . Dotace projektu ze SFDI inila 2 900 tis. K .
Název projektu: Rekonstrukce chodníku Sokolská
Realizace: 2008
Celkové výdaje projektu: 580 126 K
Dotace projektu: 302 200 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 277 926, 4 K
Rekonstrukce ulice Sokolská prob hla v roce 2008, jedná se o hlavní p ístupovou cestu
z centra m sta k nádraží. Celková ástka za opravu inila 580 126 K . M sto Hulín požádalo o dotaci z OP Doprava, prost ednictvím zprost edkujícího orgánu SFDI, m sto obdrželo p es 300 tis. K na jeho opravu.

Název projektu: Rekonstrukce chodníku Hviezdoslavova
Realizace: 2008
Celkové výdaje projektu: 580 126 K
Dotace projektu: 302 200 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 277 926, 4 K
S ulicí Sokolskou t sn sousedí i ulice Hviezdoslavova, která také p ivádí obyvatele na
nádraží a umožnuje podchodem spojit dv

ásti m sta. ástka, kterou jsme obdrželi i žáda-

li je stejná jako v p ípad projektu Rekonstrukce ulice Sokolská.

Název projektu: Rekonstrukce chodníku Holešovská
1. ETAPA
Realizace: 2008-2010
Celkové výdaje projektu: 1 674 589, 1 K
Dotace projektu: 736 000 K
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Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 938 589, 1 K

2. ETAPA
Realizace: 2008-2010
Celkové výdaje projektu: 580 126 K
Dotace projektu: 302 200 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 277 926 K
Rekonstrukce chodníku na Holešovské ulici probíhala po obou stranách silnice. Na každý
z chodník byla podána samostatná žádost o dotaci ze SFDI. Chodník vede pod železni ním nadjezdem a bylo nutné opravit i jeho základové zdi. Opravy chodník proto probíhali
postupn , aby nedošlo k úplnému uzav ení silni ní komunikace v ulici, která spojuje Hulín
a Holešov. Oprava probíhala postupn , nejprve na jedné stran ulice a poté na druhé. Doprava b hem celé doby rekonstrukce fungovala za pomoci semafor . Chodníky byly zpevn ny, vydlážd ny zámkovou dlažbou a bylo vytvo eno nové zábradlí. Na obou stranách
byla ást chodníku vymezena pro cyklisty.

Název projektu: Rekonstrukce chodníku Poštovní ulice
Realizace: 2008
Celkové výdaje projektu: 580 126 K
Dotace projektu: 302 200 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 277 926, 54 K
Projekt rekonstrukce chodníku v Poštovní ulici, byl realizován ve stejných letech, jako
ostatní projekty. Byla na n j z OP Doprava, prost ednictvím SFDI p id lena
302 200 K . Což p edstavuje cca 52 % celkové investice.

ástka
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5.13 Projekt digitalizovaný ú ad m sta Hulín
Název OP: Integrovaný opera ní program
Název projektu: Digitalizovaný ú ad m sta Hulín
Datum: za átek b ezen 2014 – neukon eno
Celkové výdaje projektu: 2 032 195 K
Dotace projektu: 1 727 365 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 304 830 K
Projekt digitalizace m stského ú adu vychází ze strategie m sta Hulína. Hlavní myšlenou a
cílem projektu je zajistit elektronizaci agend a zajistit transparentní kontrolu hospoda ení
m sta. Vyty ených cíl je možné docílit po ízením správních, ekonomických a obslužných
agend a elektronizací formulá . Projekt nevytvá í žádné další p íjmy, ale p ináší benefity
pro ob any m sta. Krom zmín ného také p ispívá k zefektivn ní práce ú edník . (Digitalizovaný ú ad m sta Hulína, 2014)
Projekt byl zahájen v b eznu minulého roku a doposud probíhá. ástky, které jsou uvedeny, vychází z rozpo tu p ikládaného k projektové žádosti. P esné vy íslení náklad bude
zve ejn no po skon ení projektu. Podle rozpo tu uvedeného v p edb žné žádosti m sto
požaduje 85% p ísp vek z EU.

5.14 CzechPOINT
Název OP: Integrovaný opera ní program
Název projektu: Digitalizovaný ú ad m sta Hulín
Datum: prosinec 2008 – erven 2009
Celkové výdaje projektu: 68 540 K
Dotace projektu: 58 259 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 10 281 K
Cílem tohoto malého projektu bylo vybudování p ístupového místa pro komunikaci
s informa ními systémy ve ejné správy- místního pracovišt CzechPOINT. P edm tem
žádosti byl zejména nákup pot ebného software a hardware vybavení. Dle informa ního
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portálu RISY.cz m sto žádalo 85 % dotaci z OP Integrovaný opera ní program. Tato ástka p edstavovala 58 259 K . P esné ástky se do této práce nepoda ilo získat.

5.15 Lesopark „Nivky“
Název OP: Opera ní program Životní prost edí
Název projektu: Lesopark „Nivky“
Datum: b ezen 2013 – neukon eno
Celkové výdaje projektu: 4 676 196 K
Dotace projektu: 2 739 145 K
Vlastní podíl (ve ejné prost edky): 483 379 K
Projekt byl zahájen v ervnu roku 2013 a konec je plánován k poslednímu dni roku 2015.
Prost edky uvedené výše jsou tudíž informativního charakteru, jedná se o záznamy
z projektové žádosti, která byla podána. Projekt má za úkol založit lesopark „Nivky“
v katastrálním území obce. V rámci projektu by m la prob hnout výsadba d evin, alejí a
lesních porost , ímž by m lo dojít ke vzniku krajinného prvku se zejména ekologickou a
rekrea ní funkcí.

5.16 Zhodnocení absorp ní kapacity m sta Hulína
Tato diplomová práce se v kapitole Absorp ní kapacita m sta Hulína zabývala projekty
realizovanými ze Evropských strukturálních a investi ních fond za programové období
2007 – 2013. V rámci analýzy bylo zjišt no, že za zmín né období bylo ve m sto realizováno 18 projekt . Složení projekt bylo následující:
2 projekty z ROP St ední Morava, v celkové hodnot 29 777 493 K , z toho dotace
inila celkem 22 891 298 K .
10 projekt z OP ŽP. V rámci tohoto OP nej ast ji docházelo k zateplení ve ejných
budov (ZŠ, MŠ, Kulturní d m, St edisko volného asu atd.). Celková hodnota projekt

inila za minulé programové období 41 793 064 K , z toho dotace inila cel-

kem 23 496 969, 64 K .
5 projekt bylo podpo eno z OP Doprava, jedná se zejména o projekty, které m ly
za úkol opravu místních komunikací, konkrétn p ti d ležitých chodník . Celková
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inila 10 070 507 K , z toho dotace od zprost edkovatele SFDI í-

tala 4 851 800 K .
2 projekty m sto realizovalo z Integrovaného opera ního programu. Hodnota t chto
projekt byla 2 100 735 K . Dotace na neinvesti ní projekty je z d vodu neukonení jednoho projektu o ekávána ve výši 1 785 624 K .
Celková výše finan ních prost edk , které m sto Hulín obdrželo z Evropských strukturálních a investi ních fond , inila za minulé programové období ástku 53 025 691 K .
ástka ješt není kone ná, protože n které projekty stále nejsou dokon eny a není hotové
jejich kone né vyú tování nebo není známá p esná výše dotace a p i analýze se vycházelo
z ástky, o kterou se m sto ucházelo v plné žádosti.
Celková hodnota projekt realizovaných za zmín né programové období inila 83 741 799
K , více než 30 mil. K tedy muselo m sto investovat z vlastního rozpo tu. Pr m rná dotace z ESIF podle p edb žných výpo t

inila 63, 32 % hodnoty projektu. Nejvíce úsp šné

bylo m sto p i žádání o dotaci z ROP St ední Morava, kde se výše p id lené dotace pohybuje kolem 76 % z celkové hodnoty zakázky. Naopak nejmén pen z m sto obdrželo z OP
Doprava, kde se pr m rná výše dotace pohybuje kolem 48 % hodnoty investice.
Hulín ítá v sou asné dob necelých 7 tis. obyvatel, konkrétn 6 991. P i p epo tu dotace
na jednoho obyvatele z ESIF p ipadá na každého ob ana m sta ástka 7 584 K .
Na 1000 obyvatel ve m st Hulín za stejné období pak p ipadá 2,71 projektu.
Z analýzy absorp ní kapacity je z ejmé, že m sto nevyužilo všech p íležitostí a pro další
programové období jsou tu ješt rezervy. S identifikací p íležitostí a nové absorp ní kapacity pom že i dotazníkové šet ení mezi ob any m sta, které ukáže, jakým sm rem by se
m sto m lo obrátit a na jakou oblast je t eba zam it pozornost. Tyto skute nosti dávají
možnost vytvo it a navrhnout katalog projekt , kterého by p edstavitelé m sta mohli využít, a m l by jim pomoci se získáním v tších finan ních prost edk .
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DOTAZNÍKOVÉ ŠET ENÍ V OBCI HULÍN

Dotazníkové šet ení, zam ené zejména na informovanost ob an m sta Hulína o projektech realizovaných z fond EU, probíhalo v pr b hu m síce ervence a na za átku srpna.
Respondenti m li možnost ho vyplnit b hem lh ty 30- ti dn . Dotazníky byly umíst ny
mezi mé p íbuzné a známé a dále jsem je po dohod s vedoucím Odboru rozvoje m sta a
životního prost edí, p. Dutkevi em umístila na m stský ú ad, kde byly dotazníky voln
k dispozici p ed kancelá í starosty k vypln ní jak zam stnanc m ú adu, tak voln p íchozím lidem. Celkem bylo distribuováno 200 ks dotazník . Celkem se vrátilo 132 kus vypln ných dotazník , což p edstavuje 66 % návratnost. Všechny dotazníky byly distribuovány
v tišt né podob (P íloha . 1). Dotazník byl zam ený na informovanost ob an o projektech financovaných z opera ních program EU. Otázky byly zam eny nejprve na minulé
programové období 2007 – 2013 a v druhé ásti byly otázky sm ovány do nového programového období 2014 – 2020. Pr zkumu se mohl zú astnit v podstat každý, kdo má
k Hulínu n jaký vztah. Celkem dotazník ítá 11 otázek, z ehož 2 otázky jsou zcela otev ené a umožnují obyvatel m vyjád it vlastní postoj k dané problematice. Ostatní otázky
jsou uzav ené, s možností více odpov dí, nebo vyjád ení vlastního názoru.

1. Otázka: Kolik je Vám let?
Otázka byla sm ována ke zjišt ní v kové struktury respondent . Jedná se o uzav enou
otázku,

se

t emi

možnými

odpov

mi,

kterou

Obrázek 6: Graf otázky . 1: Kolik je Vám let?

vyplnili

všichni

dotazovaní.
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První otázka orientovaná na v k ob an m la rozklí ovat v kovou strukturu respondent .
Z celkového po tu 132 odpovídajících osob, více než 76 % tvo ily osoby ve produktivním
v ku od 15- 59 let. 25 odpovídajících osob bylo ve v ku nad 60 let a dotazník vyplnilo také
6 osob mladších 15 let.

2. Otázka: Jaké je Vaše pohlaví?
Otázka sloužila k ur ení toho, jakou m rou se na vypln ní dotazníku podíleli muži vs. ženy. V dalších ástech dotazníku m la tato otázka sloužit ke zjišt ní preferencí v rámci rozvoje m sta u obou t chto skupin. P edpokládá se, že ženy a muži mají odlišný postoj.

! " #$%

%& '

( )"*

Obrázek 7: Graf otázky . 2: Jaké je Vaše pohlaví?

Cílem této otázky bylo zjistit, jak odpovídali muži a ženy na jednotlivé otázky, a jaký je
jejich postoj k aktuální situaci ve m st . Více se do dotazníkového šet ení zapojili ženy,
které tvo ili celkem 58 % dotazujících. V kategorii nad 60 let odpovídali více muži, jejichž
odpov di byly zaznamenány 16 krát.
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3. Otázka: Prosím uve te, v jakém vztahu jste k m stu Hulínu
Otázka slouží k tomu, aby identifikovala, jaký má výzkumný vzorek vztah k m stu Hulín.
Otázka je uzav ená p ti možnými odpov

mi, které definují, zda je vztah respondent

k m stu soukromý, pracovní i jiný.
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Obrázek 8: Graf otázky . 3: Prosím uve te, v jakém vztahu jste k m stu Hulínu

Jak ukazuje graf uvedený výše celkem více než 65 % respondent má bydlišt ve m st Hulín. Z toho 25 osob (19 %) lidí, v Hulín i pracuje. Dá se p edpokládat, že zmín ná
skupina obyvatel bude mít na rozvoji m sta nejv tší zájem, nebo zde žijí. 23 % dotázaných, což p edstavuje 31 osob, do Hulína dojíždí za svou rodinou. Za zam stnáním do
m sta p ijíždí pouze 7 % dotazovaných osob. Z výsledk dotazníku také vyplývá, že za
prací mimo m sto více dojíždí ženy.

4. Otázka: Pozorujete v posledních letech v Hulín zm ny?
tvrtá otázka je zam ena na vnímání dotazovaných osob a jejich názor na projekty, které
se v Hulín v posledních letech odehrály. Otázka se snaží zjistit, zda respondenti vnímají
projekty, které se ve m st konají a zda je chápou pozitivn , i negativn . Otázka je uzav ená a skládá se ze t í možných odpov dí.
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Obrázek 9: Graf k otázce . 4: Pozorujete v posledních letech v Hulín zm ny?
Z výsledk tohoto grafu je jasn patrné, že drtivá v tšina ob an , kte í mají k Hulínu n jaký vztah a to a už osobní nebo pracovní jsou se zm nami, které se zde odehrávají spokojeni. Žádný z respondent neuvedl, že by zm ny, které se ve m st odehrávají, byly negativní, ba naopak. Život ve m st je hodnocen kladn a lidé jsou s vývojem spokojeni. Pouze t i osoby odpov d ly, že nepozorují ve m st žádné zm ny. Všechny negativní reakce
byly zaznamenány na dotaznících, které vypl ovali muži.

5. Otázka: Zaregistroval/a jste v posledních letech, za programové období 2007 –
2013 zm ny ve m st realizované z prost edk Evropské unie? Prosím vypište.
Otázka . 5 reaguje na p edchozí otázku, kde v tšina osob uvedla, že registruje ve m st
pozitivní zm ny. Otázka byla otev ená a dávala respondent m možnost se vyjád it jaké
projekty a zm ny považují za užite né a p ínosné pro m sto. Bohužel ne každý respondent
možnosti vyjád it se konkrétn . etnost odpov dí u tohoto dotazu se pohybuje kolem 50 %
z navrácených dotazník . Mnoho z t ch, kte í otázku vyplnili, uvedli více zm n a projekt ,
které zaregistrovali. Nízká etnost odpov dí se dá zd vodnit i tak, že lidé nev dí, že projekty a akce, které se ve m st uskute nily, byly financované z prost edk EU, protože ve
m st panuje nízká informovanost. Nej ast jší odpov dí byla regenerace nám stí Míru,
která probíhala od b ezna roku 2013 až do ervna letošního roku a je ješt živ v pam ti
ob an . Zmín ný projekt do dotazníku zaznamenalo 40 respondent z 66 odpovídajících.
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Projekt regenerace nám stí stále ješt b ží a není dokon en. Respektive oprava nám stí je
již dokon ena, a v sou asné dob probíhají fakturace a vyhodnocování projektu. Dle reakcí
ob an se dá o ekávat, že projekt bude hodnocen kladn a pom že m stu ke zvýšení jeho
atraktivity.
Druhou nej ast jší odpov dí v této otev ené otázce bylo zateplení ve ejných budov. Ob ané zaznamenali zateplení objekt základní školy, a obou mate ských škol, které ve m st
p sobí. U všech t chto budov došlo k zateplení obvodového zdiva, vým n oken a zateplení st ech nebo strop . Projekty byly financované áste n z rozpo tu m sta a áste n
z OP Životní prost edí.
5 osob zmínilo v odpov di také opravu muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích. Tento
projekt m l za úkol zvýšit turistickou atraktivitu m sta a okolí. Další astou odpov dí byla
výstavba odpo inkového Lesoparku „Nivky“ mezi Hulínem a obcí Prav ice. Tento projekt
stále probíhá, ovšem je vnímán rozporupln . N kte í ob ané projekt pln podporují, druzí
považují projekt za zbyte ný a uvítali by spíše revitalizaci stávající zelen ve m st než
výsadbu nové.
Další odpov di, které byly v dotazníku zmín ny v ádech dvou, až t í odpov dí pat í revitalizace sídliš , respektive chodník a zelen na sídlištích Družba a Sadová, dále zateplení
Kulturního domu a St ediska pro volný as Hulín.

6. Otázka: Které projekty, realizované z prost edk EU za období 2007 – 2013,
považujete za p ínosné?
Otázka íslo 6. je op t uzav enou otázkou, kde bylo možné vybírat ze ty variant odpov dí. V otázce jsou zmín ny ty i nejv tší a nejvýznamn jší projekty, které se v Hulín za
minulé programové období odehrály, konkrétn regenerace nám stí Míru, vybudování muzea Františka Skopalíka nebo zateplení základní a mate ské školy. U otázky bylo možné
zatrhnout více odpov dí.
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Obrázek 10: Graf k otázce . 6: Které projekty, realizované z prost edk EU za
období 2007 – 2013, považujete za p ínosné?

Jak už bylo uvedeno výše, otázka . 6 umož ovala více odpov dí, této možnosti n kte í
využili a celkem se sešlo 194 odpov dí. Graf uvedený výše ukazuje, že 40 % respondent
v dotazníku ozna ilo za nejvíce p ínosný projekt, realizovaný ze strukturálních fond EU,
rekonstrukci nám stí Míru v Hulín . Tato odpov

byla zatržena celkem 77x. Vzhledem

ke struktu e respondent je možné z dotazník zjistit, že lidé ve v ku nad 60 let ze 70 %
ozna ili za nejužite n jší projekty zateplení ZŠ a MŠ, naopak za nejmén d ležité považují
rekonstrukci muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích. Projekt muzea opravdu není p íliš
úsp šný. Návšt vnost je velice nízká a musí být um le podporována pomocí návšt v žák
základních škol Zlínského kraje apod. Tato tendence se projevila i u ostatních dotazujících,
za p ínosné považuje muzeum pouze 17 % osob. Celkem 28 % odpov dí ozna ilo za d ležité rekonstrukci základní školy. Tato odpov
v produktivním v ku.

se nej ast ji objevovala u žen

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

75

7. Otázka: Které oblasti, by dle Vašeho názoru, m la být v sou asném programovacím období 2014 – 2020 v nována nejv tší pozornost?
Druhá polovina dotazníku je v nována spíše budoucímu vývoji, kterým by se m sto Hulín
m lo vydat. Otázka je uzav ená s možností více odpov dí. Na výb r m li respondenti
z šesti kategorií odpov dí.
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Obrázek 11: Graf k otázce . 7: Které oblasti, by dle Vašeho názoru, m la být
v sou asném programovacím období 2014 – 2020 v nována nejv tší pozornost.

Z grafu uvedeného výše vyplývá, že nejv tší rezervu má m sto v oblasti sportu, plných 36
% respondent uvedlo, že by se další projekty m ly v novat oblasti sportovního vyžití.
Nej ast jší odpov

„sport“ ozna ovali muži. V Hulín je možné nalézt fotbalový stadion

Spartak, kolem kterého je vybudována b žecká dráha, dále tenisové a volejbalové kurty a
koupališt . K základní škole pat í ješt víceú elové h išt , které však není ve ejn dostupné. Do základní školy je možné jít pouze v zim a pronajmout si tu t locvi nu. Ob ané by
uvítali, kdyby ve m st vznikla víceú elová hala, která by byla ve ejn p ístupná. Krom
této haly by obyvatelé uvítali i nové víceú elové venkovní h išt pro dorost a mládež, posilovnu, squash nebo bazén.
Ženy ozna ovali za nejd ležit jší ob anskou vybavenost. I do této kategorie je ale možné
sportovní za ízení za adit. Ob anskou vybavenost ozna ilo v dotazníku 47 lidí. Ve m st
chybí zejména obchodní domy, restaura ní za ízení a ubytovací kapacity. V Hulín je

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

76

možné nalézt pouze 5 obchod s potravinami, z toho 3 mají omezený sortiment. Z velkých
obchodních dom se zde nachází pouze Albert. Stravovací za ízení jsou ve m st dv ,
z ehož jedno má otev eno pouze b hem ob da a odpoledne. Ubytovací kapacity nabízí jen
motorest Jerry na severním okraji m sta.
13 % lidí, zejména pak senio i, ozna ovali jako oblast, které by se m sto m lo v novat
kulturu. V sou asné dob ve m st b hem léta pravideln funguje letní kino. V zá í jsou ve
m st po ádány Sv. václavské slavnosti a na ja e se koná masopust. V kulturním dom jsou
pravideln po ádány p ednášky nebo koncerty místní hudební skupiny Hulí anka. Kulturní
život ve m st zajiš ují p ísp vkové organizace m sta.
Dopravu, jako oblast, jíž by se m la v novat pozornost, ozna ilo pouze 8 % lidí. Vzhledem
ke strategicky dobrému umíst ní m sta, to není p ekvapivé. Hulín má velice dobré spojení
osobní automobilovou i autobusovou dopravou. Kolem m sta probíhá dálnice D1, p ímo
do m sta pak vedou dva sjezdy. V p íštích letech zde má probíhat také rychlostní silnice
R49 , která bude hlavní spojnicí se Slovenskem. Krom silni ní dopravy má m sto i dobré
zajišt ní železni ní dopravou. Hulínem prochází železni ní koridor. Pokud by se m sto
m lo zam it na dopravu, spíše by pozornost byla v nována místním komunikacím a
chodník m, které je nutné postupn opravit. I p esto, že kolem Hulína vede dálnice a podailo se tak m stu vymýtit hustou, zejména kamionovou dopravu, která vedla st edem m sta, i nadále je t eba snižovat dopravní zát ž.

8. Otázka: Jaké investi ní projekty byste cht li realizovat v p íštích letech ve
m st Hulín ?
Uvedená otázka se zabývá investi ními projekty, které by ob ané m sta cht li
v sou asném programovém období realizovat. Otázka nabízí 4 odpov di, z ehož t i možnosti jsou konkrétní, uzav ené a u jedné odpov di mají respondenti možnost vyslovit sv j
vlastní názor. Otázku zodpov d lo 127 osob. Ob ané m li možnost zakroužkovat více odpov dí, a zárove i napsat vlastní názor.
Možnosti dotazníku byli následující:
a) Rekonstrukce stávajících objekt ve m st Hulín
b) Oprava a modernizace dopravní infrastruktury ve m st
c) Výstavba v oblasti sportovní a kulturní infrastruktury
d) Jiné: prosím vypišt …………………………………………
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c), tedy realizaci projekt , zam ených na

sport a kulturu. M sto by m lo investovat peníze do opravy sportovních h iš p ípadn
budovat nová za ízení. S výstavbou v oblasti kulturní infrastruktury souvisí i druhá nej ast jší odpov

a to rekonstrukce stávajících objekt ve m st . 27,77 % ob an považuje za

d ležité opravu ve ejných budov, zejména pak sokolovny, hledišt letního kina, interiér
kulturního domu apod. Opravu a modernizaci dopravní infrastruktury ozna ilo pouze 7 %
osob. Vlastní názor napsalo necelých 15 % respondent , nej ast jší odpov dí bylo vybudování parkovišt p ed kostelem, podpora a budování inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných dom , a výstavba sportovní haly, tenisových kurt a víceú elových sportoviš .

9. Otázka: Jaké neinvesti ní projekty byste cht li realizovat v p íštích letech ve
m st Hulín ?
Otázka dev t je položena stejn jako p edchozí, jen s rozdílem, že tentokrát je dotaz sm ován na neinvesti ní projekty. Op t jsou možné 4 odpov di, z nichž jedna je vypisovací,
aby dotazník umožnil vyjád it respondent m vlastní názor. Bohužel dotazovaní neznají
nebo nezaznamenali rozdíl mezi slovy investi ní a neinvesti ní, tudíž v tšina odpov dí,
které se objevily, byly velice podobné jako v p edchozí otázce a netýkaly se neinvesti ních
projekt .
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Obrázek 12: Graf k otázce . 9: Jaké investi ní projekty byste cht li realizovat
v p íštích letech ve m st Hulín ?

Z celkového po tu 119 odpov dí, 58 osob ozna ilo za d ležité, aby ve m st probíhalo
v tší množství volno asových aktivit. P íkladem m žou být kurzy pro seniory (výuka na
PC, internet, jazyky) nebo kurzy pro d ti (keramika, v tší nabídka základní um lecké školy, tancování, volejbal, cyklistika). V sou asné dob nabídka volno asových aktivit pro
d ti zahrnuje pouze kroužek juda, fotbalu a gymnastiky. Za ostatními aktivitami musí d ti
dojížd t do okolních m st. I nabídka aktivit pro dosp lé je relativn úzká. Lidé by ocenili
zejména v tší nabídku sportovních aktivit, jazykových kurz nebo kurz zam ených na
ru ní práce. Druhou nej ast jší odpov dí je kulturní vyžití a vzd lávání. M sto by dle oban m lo investovat do kulturních akcí. 22 osob ozna ilo odpov

propagace m sta,

s ímž souvisí i n kolik vlastních odpov dí, týkajících se obnovy webových stránek m sta,
které jsou sice aktuální, ale dle respondent zastaralé a nereprezentují m sto.

10. Otázka: Jaké projekty byste z následujícího vý tu ve m st uvítali, p ípadn
využili?
Desátá otázka je uzav ená a respondenti m li na výb r ze ty možností. Úkolem otázky
bylo zjistit, které z plánovaných akcí obyvatelé podpo í a považují je za užite né. Respondenti m li možnost v otázce zaškrtnout více odpov dí. Celkem bylo zaškrtnuto 187 mož-

UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky

79

ností.

8 0

92 1:16

5 ./
; ?;0
O- 2
70 7 2 1
4 .=1. 987
;2@

!,

!

0 ) ( # 4 ()#
0 ) ( # 4 ()#
#)#
D7 #
)
) @ ! 5!

Obrázek 13: Graf k otázce . 10: Jaké projekty byste z následujícího vý tu ve
m st uvítali, p ípadn využili?
V Hulín je v budoucích letech naplánovaná ada investi ních akcí, u kterých ale není zcela jasné, zda se budou realizovat. Výše uvedená otázka nazna uje, jaké projekty by
v Hulín ob ané podpo ili. Graf íká, že více než 52 % odpov dí souhlasí s výstavbou herních ploch pro mládež a dorost, kterých je ve m st nedostatek. V sou asné dob je h išt
pro tuto kategorii d tí pouze na sídlišti Družba a velmi se osv d ilo. Pro malé d ti je herních ploch relativn dostatek, i tak by ale 19 osob uvítalo jejich další výstavbu nebo rozšíení. P es 23 % dotázaných by ocenilo rozší ení nabídky cyklostezek v okolí m sta.
V sou asné dob vedou z Hulína cyklostezky do Krom íže a do Holešova. V plánu je
výstavba cyklostezky do Záhlinic.

11. Prosím uve te další konkrétní projekty i místa realizace, které by se m ly
uskute nit a považujete je za d ležité?
Poslední otázka dává respondent m možnost vyjád it vlastní názor na to, co by se ve m st
m lo odehrát v p íštích letech. Otázku bohužel zodpov d lo jen necelých 39 % respondent , konkrétn

51 osob, i p esto ale má jistou vypovídací hodnotu. Nej ast ji se

v zaznamenaných odpov dích objevila reakce na vybudování nových sportoviš . 6x byl
zaregistrován požadavek na novou sportovní halu ve m st , která by sloužila pro širokou
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ve ejnost. M la by obsahovat vybavení pro týmové sporty, jako je basketbal, volejbal,
florbal, malou kopanou apod. krom toho by zde m ly být dle ob an vybudovány i kurty
na squash nebo místnost ur ená pro hrá e stolního tenisu. Druhou nej ast jší odpov dí
z tematiky sportu bylo vybudování víceú elového h išt , vhodného pro mládež a dorost.
Krom t chto projekt si ob asné p ejí také rekonstrukci stávajících tenisových a volejbalových kurt nebo rekonstrukci cyklostezky vedoucí do Krom íže. S cyklistikou souvisí i
vybudování nové cyklostezky do Záhlinic.
Dalším tématem, které bylo v odpov dích zmín no, jsou ubytovací a restaura ní kapacity.
Bohužel zvýšení restaura ních kapacit asi není v silách m sta, Hulín m že pouze podpo it
podnikatele p sobící v tomto odv tví nabídkou vhodných prostor k pronájmu nebo prodeji.
Ubytovací kapacity plánuje m sto do budoucna zvýšit pomocí cyklokempu, který by m l
vzniknout v areálu koupališt . Tím by se mohla zvýšit turistická atraktivita m sta.
S koupališt m souvisí další odpov

na desátou otázku. Ob ané požadují modernizaci

koupališt a jeho zatraktivn ní. V sou asné dob je nabídka areálu koupališt nevyhovující, návšt vník m chybí skluzavky, tobogány a další atrakce, kterých by mohly p i návšt v
využít. Krom toho by návšt vníci koupališt ocenily vybavení koupališt lehátky a slune níky.
N kolik odpov dí bylo zacíleno také na vytvo ení nových parkovacích míst p ed kostelem.
Poslední zmi ovanou oblastí byl požadavek ob an , aby do m sta p išel jeden nový zástupce obchodního potravinového et zce.
Vyhodnocení dotazníku
Dotazníkového šet ení se zú astnilo 132 osob. Pr zkum byl zam en na informovanost
ob an o projektech realizovaných ze strukturálních fond EU v obci Hulín za minulé a
sou asné programové období. Dotazník ukázal, že ob ané jsou informováni pouze o velkých projektech, ty menší v bec neregistrují. Obecn jsou ob ané se situací ve m st spokojeni a sledují v posledních letech pozitivní zm ny. Nejlépe je hodnocen projekt Regenerace nám stí Míru, který významn p isp l k zatraktivn ní m sta a pomalu pomáhá vrátit
život zp t z okraje m sta do jeho centra. Celým dotazníkem se prolínal požadavek ob an
na v tší sportovní vybavenost m sta. Dokládá to i otázka . 7, ve které ob ané odpov d li,
že nejv tší pozornost by m sto m lo v novat sportu a ob anské vybavenosti. Lidem chybí
sportovišt , kde by mohli trávit sv j volný as. V budoucích letech by tedy této oblasti
m la být v nována zna ná pozornost. Z neinvesti ních projekt by ob ané p ivítali v tší
nabídku volno asových aktivit ve m st , zejména pak vzd lávací aktivity (jazyky, kurzy
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na PC, seminá e) nebo sportovních aktivit. Krom zacílení na sport by vývoj m l být zam en na vybudování parkovacích míst, cyklostezky nebo opravu letního kina
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VYTVO ENÍ KATALOGU POTENCIÁLNÍCH PROJEKT VE
M ST HULÍN

Katalog projekt vychází z dotazníku realizovaného mezi ob any m sta Hulína a dalšími
osobami, které mají k Hulínu vztah b hem léta 2015. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda jsou
respondenti spokojeni se zm nami, které se v Hulín odehrávají, zda je vnímají a jaké projekty by cht li realizovat v sou asném programovém období. Výsledkem bylo zjišt ní, že
Hulín má ješt dostate n velkou absorp ní kapacitu a mohou se realizovat další d ležité
projekty. Alokace prost edk by p itom v novém programovém období mohla být výrazn
vyšší. Z výsledk dotazník vyplynulo, že obec by se m la zam it zejména na vybudování
sportovní infrastruktury nebo na politiku bydlení pro seniory a vycházet tak z aktuálního
demografického vývoje nejen ve m st , ale v celé

R. Trend a v ková k ivka populace

ukazuje jednozna ný trend stárnutí obyvatelstva, tudíž je nutné se zam it práv na tuto
problematiku.

7.1 Projekt vybudování nové cyklostezky Hulín- Záhlinice
Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální opera ní program (IROP)
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 4 935 000 K
Požadovaná dotace: 4 194 750 K (85 %)
Hlavní cíl projektu: Cíl projektu je hned n kolik. Hlavním cílem je zvýšit bezpe nost
cyklist , kte í cestují sm rem na Otrokovice a Zlín po hlavní silnici, tím, že bude podél
této komunikace vybudována cyklostezka. Dalším cílem je posílit dopravní dostupnost a
obslužnost regionu v souladu s udržitelným rozvojem. V neposlední ad je cílem m sta je
zvýšit atraktivitu území a navázat na další cyklostezky zejména podél eky Moravy
Projekt krom zvýšení bezpe nosti chodc i cyklist nabízí rozší ení sít samostatných
cyklotras v okolí Hulína. Cyklostezka by m la být o délce p ibližn 2 km. Její za átek by
byl na severní stran Hulína u motorestu Jery. V Záhlinicích by stezka mohla navázat na
cyklostezku vedoucí do Tluma ova a Kvasic, kde se napojí na novou dálkovou cyklotrasu
podél Ba ova kanálu. Díky cyklostezce bude m sto Hulín dob e napojeno na všechny
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okolní m sta krom P erova. Do Krom íže vede cyklotrasa p es obec Bílany. Do Holešova je možné se dostat po cyklotrase vedoucí skrz obec Prav ice a Koli ín.
Krom cyklist by stezku využívali také inline brusla i. Tento sport je v regionu velice
populární. Mnoho ob an chodí bruslit zejména na cyklostezku sm rem do Krom íže.
Vzhledem k rovinatému terénu v okolí Hulína je cyklostezka pro tento druh sportu vhodná
i bezpe ná. Jak vyplývá z dotazníkového šet ení, vybudování této cyklostezky by ob ané
m sta p ivítali. V podstat každý rozvoj a budování sportovní infrastruktury je ve m st
vnímáno pozitivn . Krom sportovního p ínosu a by projekt mohl p inést zvýšení návšt vnosti Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích.
Finan ní náklady na cyklostezku jsou r zné. P i stanovení rozpo tu je nutné vycházet
z toho, jaký bude ú el komunikace, jaký bude zvolen povrch nebo jaké jsou požadavky
dot ených orgán . Pro vybudování cyklostezky z Hulína do Záhlinic bude m sto Hulín
muset zakoupit cca 2 km pozemku, podél hlavní komunikace. Tento pozemek slouží
v sou asné dob pole.
Ší ka komunikace se vždy odvíjí od ú elu a m la by se pohybovat mezi 2,5- 4 m. Vzhledem k tomu, že na stezce budou jezdit i inlinisté, je nutné, aby byl povrch živi ný
i asfaltový. Protože se p edpokládá intenzivní využívání stezky p šími, inlinisty i cyklisty,
bude zvolena ší ka 3 m. Charakterem by stezka byla regionálního významu, protože by
spojovala další cyklostezky s významnou stezkou Ba v kanál.
P edb žná cena cyklostezky se dá zjistit na základ ceníku Ústavu racionalizace ve stavebnictví, který vydává katalogové ceny, dle kterých se ídí rozpo tování.
Celkové náklady jsou sou tem stavebních náklad , náklad na p ípravu stavby a náklady
na výkup pozemku. P i obvyklých konfiguracích by cena cyklostezky v etn dopravního
zna ení vyšla na tuto ástku:
Cyklostezka s asfaltovým povrchem 810 K /m
Ší ka 3 m; 810 K /m * 3 = 2 430 K /m
Do ceny je t eba zapo ítat d ev ný mostek p es potok Mojena za 75 000 K
Celková ástka (2000 m * 2 430 K /m) + 75 000 K = 4 935 000 K .
Projekt cyklostezky by m l být financován z Integrovaného opera ního programu. Maximální dotace, která by mohla být p id lena, je 85 % z celkového rozpo tu projektu.
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Obrázek 14: Mapa s vyzna enou cyklostezkou z Hulína do Záhlinic
(Seznam.cz,2015)

7.2 Projekt vybudování cyklokempu v areálu koupališt Hulín
Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální opera ní program (IROP)
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 10 600 000 K
Požadovaná dotace: 9 010 000 K (85 %)
Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit atraktivitu m sta Hulín a pomocí vybudování nové ubytovací kapacity zvýšit návšt vnost obce.
IROP p inese do eské republiky investice v celkové výši více než 4,64 mld. EUR. T chto
prost edk chce m sto Hulín využít, a protože je program zacílen na zvýšení regionální
konkurenceschopnosti a rozvoj území chce na své m území vybudovat krom cyklostezky i
zázemí pro cyklisty a zvýšit tím atraktivitu lokality. Hulín je m sto, které nemá p íliš turistických a kulturních atraktivit, proto je pro n j t žké p ilákat do m sta turisty. Vzhledem
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k tomu, že Zlínský kraj i okolí Hulína je protkané cyklotrasami a cyklostezkami, chce m sto využít p íležitosti a nabídnout této skupin lidí levné ubytování p ímo u vodní atrakce.
Jako vhodný prostor se zna í areál koupališt , p ilehlý park u koupališt a louka z levé
strany areálu. Tuto možnost ubytování nabízí pouze areál „Na Hrázi“ v Krom íži, jinak je
služba ojedin lá. Díky tomu by Hulín mohl získat konkuren ní výhodu mezi okolními
m sty. Cyklokempy nabízí relativn levné ubytování a nejsou pro návšt vníky p íliš finan n náro né jako nap . penziony apod. Výhodou areálu koupališt je, že je zde již vybudováno dostate n velké sociální za ízení a nachází se zde dv budovy poskytující rychlé ob erstvení a stravování.

Obrázek 15: Areál koupališt Hulín
(Hulín zve na freestyle v bazénu, 2013)
V rámci cyklokempu a projektu by návšt vník m m l být poskytován kompletní balí ek
služeb v etn servisu. Se servisem souvisí i pot ebné vybavení, které by bylo zakoupeno
z prost edk programu. Projekt by vytvo il 1-2 nová pracovní místa (recep ní, správce
kempu v . servisního technika).
P i realizaci projektu by m la být vybudována nová recepce kempu, kde by m l být zakoupen jeden po íta v etn pot ebného softwaru a vybavení recepce. Vybudována by m la
být také úschovna kol. Obec uvažuje, že využije inovativního produktu – parkovací v že
na kola a nabídne obyvatel m obce i návšt vník m kempu unikátní možnost zaparkovat
kolo v tzv. Bike-Tower. V sou asné dob funguje parkovací v ž pouze v Hradci Králové.
Její výstavba není náro ná a ob an m by posloužila zejména v souvislosti s bezpe ností
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jejich bicykl , které by ve v ži byli pojišt né. Do v že je možné zaparkovat kolo v etn
bagáže a p ilby. Parkovací v ž je pln automatická, po vhození parkovného a umíst ní kola
do stojanu už se zákazník nemusí o nic starat. V ž, jejíž kapacita je až 120 kol je vysoká
cca 11 m a široká 8 metr , šlo by ji tedy umístit kamkoli v areálu koupališt , náklady na
výstavbu se pohybují kolem 8 mil. K .
Krom zmín ných investic by v souvislosti s poskytováním komplexních služeb byla do
cyklokempu zakoupena i nová kola, která by byla návšt vník m pronajímána v p j ovn .
Aby se projekt vyplatil m stu i do budoucna, je d ležité také zajistit pot ebnou publicitu.
M sto by m lo v novat finan ní prost edky i do propagace cyklokempu a koupališt .
Kapacita kempu by m la init až 25 stan .

Obrázek 16: Parkovací v ž na kola
(fotografie vlastní)
P edb žný rozpo et projektu:
Vybudování recepce, v etn prostor pro servis kol- 2 mil. K
Vybavení recepce v . nábytku, software, hardware, apod. - 300 tis. K
Výstavba parkovací v že na kola 8 mil. K
Vybavení servisu a zakoupení jízdních kol 200 tis. K
Náklady na publicitu 100 tis. K
Celkem náklady: 10 600 000 K .
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Vzhledem k inovativnímu charakteru cyklokempu, podpo e sportu a zdravého životního
prost edí, podpo ením alternativních forem dopravy, se dá p edpokládat úsp šnost projektu. Zejména využití zcela nového produktu parkovací v že, který v echách funguje pouze
v jednom m st , je velká šance, že m sto získá maximální možnou ástku dotace, tedy
9 010 000 K . Pokud by parkovací v ž nebyla využita v areálu koupališt , je reálné uvažovat o jejím umíst ní do centra. V Hulín používá kolo jako hlavní dopravní prost edek obrovské množství lidí.

7.3 Snížení energetické náro nosti budovy u areálu letního kina Hulín
Poskytovatel dotace: Opera ní program Životní prost edí
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 1 320 000 K
Požadovaná dotace: 1 122 000 K (85 %)
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je snížení energetické náro nosti budovy u
areálu letního kina, zateplením obvodového zdiva, vým nou okenních výplní a dve í a zateplením st echy.
Letní kino Hulín zahájilo svou innost již v roce 1965 a je jediné svého druhu v regionu, na
což jsou obyvatelé m sta náležit pyšní. I vzhledem k jedine nosti atrakce, chce m sto
zajistit atrakci hezký vzhled a udržovat jeho zázemí. V letošním roce oslavilo kino 50. let
své existence. V rámci opera ního programu Životní prost edí by m sto Hulín rádo zateplilo budovu a snížilo její energetickou náro nost. V budov se nachází zázemí letního kina,
sociální za ízení a bufet. V rámci projektu by m lo dojít k zateplení obvodové fasády, vým n všech oken a vstupních dve í a zateplení strop uvnit budovy.
Budovu by m sto rádo zateplilo z OP ŽP, prioritní osa: Energetické úspory, v rámci podporované oblasti 5.1. – Snížit energetickou náro nost ve ejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdroj energie. Finan ní prost edky by m ly plynout z fondu soudržnosti.
V budov je umíst na místnost pro promítání film vybavená moderní Blueray technologií.
Promítání probíhá pravideln b hem letních m síc . Sou ástí budovy je bufet a sociální
za ízení.

ást hledišt letního kina je pro p ípad nep íznivého po así zast ešena. Hledišt

by v nejbližších letech pot ebovalo výraznou investici a obnovu. M sto plánuje v pr b hu
p íštích t í let renovaci seda ek a stolk z vlastních prost edk p ípadn za pomoci kraje.
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Plocha, k zateplení, v etn plochy st echy bude init cca 825 m2 (ší ka 5 m, výška 5 m,
délka 15m). Sou asná pr m rná cena zateplení obvodového zdiva, v etn vým ny oken,
dve í a zateplení st echy se pohybuje kolem 1600 K /m2. Celková investice za projekt by
se tak m la pohybovat kolem 1 320 000 K . P i p edpokládané dotaci 85 % by m sto mohlo na projekt obdržet finan ní prost edky ve výši 1 122 000 K .

Obrázek 17: Budova a areál letního kina Hulín

7.4 Projekt d m pro seniory
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 16 250 000 K
Požadovaná dotace: 13 510 000 K (max. do 500 000 EUR)
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vznik nových sociálních byt v Hulín ,
které by sloužili k sociálnímu bydlení pro seniory, a pro osoby, které se nachází
v nep íznivé životní situaci z d vodu zdravotních, v kových nebo sociálních.
Na d m pro seniory nelze v sou asné dob

erpat prost edky z žádného fondu Evropské

unie ani ze státního rozpo tu. Od kv tna do konce ervna letošního roku však spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj nový pilotní projekt, v rámci n hož bylo možné žádat o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních dom senior tzv. KODUS. Komunitní domy
pro seniory by m ly vzniknout v rámci programu Podpora výstavby podporovaných byt
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pro rok 2015. Na podporu byly p ipraveny prost edky ve výši 160 mil. K . Projekt byl vyhlášen poprvé v historii a možnost erpat m li zejména obce, kraje a neziskové organizace.
Dá se p edpokládat, že po vyhodnocení prvního kola této dotace, se bude finan ní podpora
opakovat a v tom p ípad , by m lo být m sto Hulín p ipraveno nabídku využít.
Obec Hulín by tak mohla žádat o investi ní finan ní podporu na výstavbu bezbariérového
bytového domu, který by m l obsahovat 20 byt pro seniory s vým rou od 30- do 40 m2.
Vým ra jednotlivých byt je povinn stanoveným indikátorem, který musí být dodržen.
Krom byt by v Komunitním dom senior m ly být vybudovány také spole enské prostory, kde by mohli senio i trávit spole n

as.

Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotaci ve výši 650 tis. K . P i celkovém po tu 20 byt by dotace mohla init až 16 250 000. K . Maximáln m že Ministerstvo poskytnout na celý objekt dotaci 500 tis. EUR, což p i sou asném kurzu EURA
(14.8.2015) iní více než 13 510 tis. K . Zbylou ástku by uhradilo m sto Hulín.
D m by byl ur en pro seniory ve v ku nad 60 let, jejichž m sí ní p íjem nep evýší pr m rnou hrubou mzdu v eské republice, což je podmínkou realizace projektu.
Vzhledem k celorepublikovému trendu neustálého zvyšování po tu osob ve v ku nad 60
let je vybudování takového domu do budoucna nutné a o byty bude zájem. Projekt umožuje rekonstrukci i novou výstavbu. D m senior by v Hulín m l být vybudován na nezastav ných pozemcích.

7.5 Projekt vybudování d tského h išt – mate ská škola Eduarda Sv tlíka Hulín
Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální opera ní program (IROP)
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 550 000 K
Požadovaná dotace: 467 500 K (85 %)
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit mate ské škole Eduarda Sv tlíka a
sousední budov mate ské školy Družba nové, kvalitní a hlavn bezpe né hrací pom cky.
V sou asné dob je d tské h išt možno vystavit pouze z programu IROP v rámci prioritní
osy 2, strategického cíle: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzd lávání a
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celoživotní u ení. Podpora bude poskytována pouze na vybudování nového h išt u základních škol, mate ských škol nebo jeslí.
P i respektování vývojových, v kových i individuálních zvláštností d tí je nutno v mate ské škole vytvo it podmínky pro optimální zát ž, stimulovat osobnost, schopnosti i zájmy.
Proto by projekt probíhal i za ú asti t ch nejmenších, kterých se modernizace týká. D ti by
byly do projektu zapojeny pomocí výtvarné sout že, v níž by m ly možnost vyjád it vlastní
názor a namalovat, jaké herní prvky by na školní zahrad uvítaly.
Projektu by m sto Hulín mohlo využít v rámci mate ské školy a jeslí Eduarda Sv tlíka
p ípadn v budoucnosti u mate ské školy v Záhlinicích. U obou t chto objekt by m lo
dojít k vým n a modernizaci herních prvk , za nový certifikovaný mobiliá .
P edm tem projektu bude vybudování h išt s herními venkovními prvky pro d ti do 6 let
v ku. Stávající vybavení je jich zastaralé a z v tší ásti pot ebuje obnovu. Mate ská škola
by nahradila stávající vybavení zahrady novou skluzavkou se schody nebo žeb íkem, šikmou šplhací st nou s horolezeckými chyty nebo špalíky, šikmou šplhací sítí, sí ovým tunelem, pneumatikovým pr lezem, prolézacím tubusem, et zovou lávkou a houpa kami.
Krom zmín ného by v zahrad byl možná umíst n i vestav ný dome ek s lavi kami.
Celkový rozpo et projektu je p edpokládán na 550 tis. K . Požadovaná dotace z fondu
ERDF, poskytovaná prost ednictvím IROP bude init 85 %, což p edstavuje 467 500 K .
V budoucnosti by m sto Hulín cht lo vybudovat i ve ejné h išt pro mládež a dorost na
místních sídlištích. Bohužel v sou asné dob není takový projekt z fond EU podporován,
a podle p edb žných informací již nebudou žádné výzvy na tyto projekty, jako tomu bylo
v p edchozím programovém období.

7.6 Zateplení budovy Sokolovny v Hulín
Poskytovatel dotace: Opera ní program Životní prost edí
Žadatel: M sto Hulín
Rozpo et projektu: 4 960 000 K
Požadovaná dotace: 4 216 000 K (85 %)
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zateplení budovy sokolovny, kterou m sto
zakoupilo od t lovýchovné jednoty Spartak. Cílem je snížení energetické náro nosti budo-
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vy, pomocí zateplení obvodových zdí, zateplení strop a st ešních prostor a vým nou
všech okenních výplní a vstupních dve í.

Obrázek 18: Budova sokolovny z ulice Javorová
(Sokolovna, 2012)
Komplexní rekonstrukce budovy Sokolovny, se stala jedním z hlavních projektových zám r m sta Hulína na nové programové období. Sokolská jednota byla v Hulín založena
již v roce 1896, samotná budova Sokolovny byla vystav na o 6 let pozd ji. Jedná se o objekt, který obec p evzala do vlastnictví až v posledních letech. Objekt se nachází ve špatném technickém stavu, protože do n j mnoho let nebylo investováno.
Obec by ráda v novém programovém období našla cestu jak budovu Sokolovny opravit a
vybudovat uvnit multifunk ní sportovní halu, která by sloužila sportovním oddíl m sídlícím v Hulín i široké ve ejnosti.
Oprava Sokolovny by m la prob hnout v n kolika etapách. M sto by rádo využilo možnosti získat dotaci z OP Životní prost edí, a využilo finan ních prost edk ur ených na
úspory energie.
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Obrázek 19: Objekt Sokolovny, pohled z ulice Holešovská
(Sokolovna, 2012)
Ve ejnost v sou asné dob budovu Sokolovny využívá zejména pro sportovní ú ely. Sál
uvnit je pronajímán skupinám osob, které sem pravideln chodí cvi it nap . s vibra ními
ty emi Flexi Bary, ženy sem chodí posilovat nebo na aerobic.
V sou asné dob se v budov Sokolovny nachází dva m stské byty, ást objektu je pronajímána restauraci Peklo, která je umíst na ve sklepních prostorech a zbylá ást je tvo ena
velkým sálem, který v minulosti sloužil zejména pro po ádání kulturních akcí. Nyní slouží
prostory, jak už bylo napsáno výše, ke sportovním ú el m. Okolo sálu vede balkónový
ochoz, ze který sloužil zejména jako vstup do prostor ve kterých bylo umíst no zázemí pro
ú inkující p i po ádání kulturních prostor. V minulosti byla v jedné ásti Sokolovny umíst na posilovna, která však byla p ed 5 lety zrušena. P íkladem toho, že je Sokolovna
v sou asné dob využívána zejména ke sportovním ú el m m že být nap . to, že v jedné
ásti sálu mají judisté umíst no tatami. Tatami je tradi ní japonská žín nka, vysoká cca 5
cm, utkaná z rákosu a rýžové slámy, na které každý týden n kolikrát probíhá trénink místních judist .
Naproti Sokolovn jsou umíst ny tenisové a volejbalové kurty, které jsou pravideln využívány. M sto v sou asné dob zvažuje dv varianty jejich využití. Jednou variantou je
rekonstrukce t chto sportoviš . Druhou možností, je ne p íliš dob e vnímané zrušení kurt .
Na jejich míst by pak m lo vzniknout ve ejné parkovišt .
Zázemí Sokolovny je ve velmi špatné stavu. V první etap by m lo dojít k zateplení obvodového plášt budovy (fasáda), vým n všech okenních výplní a vým n vstupních dve í.
Krom toho by m lo dojít k zateplení st echy, p ípadn strop . V rámci projektu Úspory
energie by m sto využilo možnosti zm ny vytáp ní. Díky nákupu nového kotle na pelety
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by došlo ke zm n otopného systému a tím ke snížení náklad za vytáp ní a menší ekologické zát ži.
Celkový rozpo et projektu by m l init: 4 960 000 K .
P i výpo tu ceny se vycházelo z aktuálních pr m rných cen zateplení budovy, v etn vým ny okenních výplní, dve í, a st echy – 1 600 K za m2. Finan ní prost edky poskytnuté
z ESIF by mohly init až 4 216 000 K .

7.7 Výstavba rychlostní silnice R49
Poskytovatel dotace: Opera ní program Doprava
Žadatel: eská republika
Rozpo et projektu: 1 440 000 000K
Požadovaná dotace z EU: 1 224 000 000
Požadovaná dotace ze státního rozpo tu: 216 000 000
Již usnesením vlády z roku 1996 bylo rozhodnuto, že se p evede tah z Chropyn u Krom íže p es Zlín na Slovensko do kategorie ty proudých silnic a bude vybudována rychlostní
silnice R49 jejíž výstavba byla schválena. Celková délka komunikace by m la init 59 km,
její za átek je plánován v Hulín . Místo plánované D1 vedoucí až na Slovensko bude vybudována zmín ná rychlostní komunikace, která se na nejdelší a nejvýznamn jší eskou
dálnici (D1 - Vyškov, Brno, Praha), napojí práv u Hulína, na významné k ižovatce
v Hulín bude R49 navazovat i na rychlostní silnici R55 (P erov – Zlín - B eclav). Na Slovensku by komunikace R49 m la navazovat p es hrani ní p echod St elná na dlouhou
rychlostní silnici R6 . Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1 a bude tak
zabezpe eno spojení s Tatrami i Košicemi.
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Obrázek 20: Mapa p edpokládaného pr b hu silnice R49
(Seznam.cz, a.s., 2015)
Jak je vid t na map silnice R49 by m la zasahovat do katastrálního území obce Hulín a
Prav ice, které spadají pod m sto Hulín. Celková délka silnice vedoucí p es tato území by
m la init 2,4 km. Geotechnické podmínky v míst realizace stavby jsou stejné jako na
území P erov – Lipník nad Be vou, kde se již za alo s dostavbou dálnice, proto se dá
p edpokládat, že cena rychlostní komunikace bude podobná jako zde. 1 km rychlostní silnice by podle p edb žných výpo t m l stát kolem 600 mil. K . Celkem by tedy výstavba
rychlostní komunikace kolem m sta Hulína m la vyjít na 1, 44 mld. K .
Stavba rychlostní komunikace je v plánu již mnoho let, nyní se opravdu schyluje
k výstavb . V sou asné dob ale nastal problém se zví aty, které v oblasti výstavby žijí. Na
plánované trase silnice u T eb tic a Alexovic se totiž vyskytuje vzácný a chrán ný k e ek
polní, kterého je t eba p est hovat, což stavbu silnice prodraží a hlavn zpomalí.

7.8 Zhodnocení katalogu projekt
Katalog projekt se snaží vycházet z výsledk dotazníkového pr zkumu, který se zabýval
absorp ní kapacitou m sta Hulína a byl proveden v lét 2015 na 132 respondentech. Celým
dotazníkem se prolínalo téma vybudování nových sportoviš ve m st , které obyvatel m
nejvíce schází, proto je katalog projekt zam en zejména na problematiku sportu.
V novém programovém období 2014 – 2020 by v obci Hulín mohla být z prost edk EU,
konkrétn z Integrovaného opera ního programu financováno n kolik investi ních projekt . Jedním z nich by mohla být výstavba dvou kilometr nové cyklostezky z Hulína do
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Záhlinic, která by rozší ila nabídku cyklotras v okolí Hulína a zvýšila bezpe nost cyklist ,
p ších i inlinist .
S cyklistikou souvisí i návrh na vybudování cyklokempu v etn parkovací v že na kola
v areálu letního koupališt Hulín. Díky vybudování nového kempu by v Hulín vznikly
ubytovací kapacity, které by pomohly p ilákat do m sta turisty a zvýšit tak jeho atraktivitu.
Na sport je nep ímo zam ena i rekonstrukce Sokolovny, která v sou asné dob slouží
zejména ke sportovním ú el m. Oprava Sokolovny by m la prob hnout ve dvou etapách.
Z prost edk

Evropské unie, by m la prob hnout etapa zam ená na úspory energie,

v rámci nichž by došlo ke snížení energetické náro nosti budovy díky zateplení fasády,
vým n oken a dve í a zateplení st echy.
Finan n druhým nejobjemn jším projektem by mohlo být v novém programovém období
vybudování Komunitního domu senior , který však nebude financován z prost edk EU,
nýbrž z dotace ze státního rozpo tu prost ednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Celková ástka by m la p esáhnout 16 mil. K .
Krom zmín ných projekt by m sto Hulín cht lo zmodernizovat d tské h išt p i mate ské škole Eduarda Sv tlíka a zrekonstruovat budovu u areálu letního kina v Hulín .
Nejv tším projektem, který je však v plánu již n kolik let, a teprve v tomto programovém
období by se m l realizovat je výstavba rychlostní silnice R49, která by m la spojit eskou
republiku se Slovenskem. Katastrálním územím m sta Hulín a obce Prav ice by m lo vést
cca 2,4 km této d ležité komunikace. Výstavba této silnice by m la stát více než 1,44 mld.
K . Na jejím financování by se m l podílet OP Doprava – fond soudržnosti a Státní rozpoet eské republiky prost ednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.
Celkem bylo v katalogu navrhnuto 7 projekt . Z toho 2 žádosti by m ly putovat do OP ŽP,
z finan ních prost edk tohoto programu by byly financovány projekty zateplení ve ejných
budov. Další až 4 projekty s celkovou alokací finan ních prost edk poskytnutých z IROP
se zam ují na výstavbu sportovní infrastruktury nebo domu pro seniory.
V dotazníkovém šet ení byly uvedeny i další projekty, které by bylo v Hulín dobré zrealizovat, bohužel v sou asné dob nejsou vypsané dota ní tituly, z kterých by bylo možné
projekty uskute nit.
Oproti programovému období 2007-2013, bude v novém programovém období vycházet
v tší dotace na obyvatele. Vzhledem k velkému projektu budování rychlostní silnice R49
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by dotace na ob ana byla 210 630, 77 K . Pokud bychom neuvažovali tuto obrovskou sumu pen z ur enou na dopravní infrastrukturu, tak by výše vybrané projekty p isuzovali
obci dotaci 4 651, 66 K . Dotace sice vychází mén než v p edchozím programovém období, ale je t eba si uv domit, že se jedná pouze o nejv tší projekty, které vyplývají
z dotazníkového šet ení u obyvatel. Nikoli ze zám ru nebo plánu obce. Jedná se tedy o
projekty navíc, o kterých by p edstavitelé m sta m li uvažovat, pro zvýšení absorp ní kapacity m sta.
Riziko u projekt p edstavuje zejména nep id lení o ekávané dotace a následné financování projektu z vlastních prost edk – tedy rozpo tu m sta. Pokud by rozpo et m sta neumož oval financování celé akce, musely by být projekty zastaveny nebo by se musely hledat jiné formy financování.
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ZÁV R
Tématem mé diplomové práce byla Identifikace absorp ní kapacity m sta Hulína. Cílem a
hlavním p edpokladem práce bylo vytvo it katalog projekt , které by se mohly v novém
programovém období realizovat ve m st . Práce by m la pomocí informací, získaných
z dotazníkového šet ení mezi ob any m sta pomoci s identifikací absorp ní kapacity a navrhnout další projekty, pro n ž je ve m st p edpoklad úsp šné realizace.
V teoretické ásti byly definovány základní pojmy z oblasti regionálního rozvoje, zejména
pak pojmy jako regionální rozvoj, region, obec, kraj, apod. Dále byly vymezeny pojmy
z oblasti problematiky Evropské strukturální a investi ní politiky a EU samotné. Pomocí
n kolika eských i zahrani ních literárních zdroj byla v práci podrobn analyzována a
komparována historie Evropské unie a regionálního rozvoje, dále strukturální politika Evropské unie a opera ní programy. V teoretické ásti nechybí zmínka o legislativ .
Analytická ást práce poskytuje ve své vstupní ásti zejména informace o m st Hulín,
dále je zde popsána innost m stského ú adu a popis a cíle organizace. Krom obecných
informací o m st je zde uvedena i analýza demografické situace. Tyto informace jsou
následovány analýzou hospodá ské situace m sta, ze které vyplývá, že se obci v sou asné
dob da í. Za identifikací ekonomické situace m sta následuje analýza absorp ní kapacity
m sta Hulína za programové období 2007 – 2013, ze které vyplývá, že ve m st bylo realizováno celkem 18 projekt v celkové ástce více než 83 mil. K , z ehož dotace inily
n co p es 53 mil. K . Krom analýzy absorp ní kapacity bylo provedeno i dotazníkové
šet ení, které je v analytické ásti vyhodnoceno. Z pr zkumu vyplývá, že ve m st chybí
sportovní infrastruktura a d m pro seniory.
Projektová ást se zabývá návrhem konkrétních projekt , které by m ly sloužit jako podklad p edstavitel m m sta p i návrhu a realizaci nových projekt v programovém období
2014 – 2020. Projekty byly navrhnuty na základ výsledk zjišt ných z dotazníkového
šet ení. Na nové programové období byla identifikována dostate n velká absorp ní kapacita a v optimistickém p ípad by v obci mohly být realizovány projekty za více než 1, 478
mld. K .

ástka je tak obrovská zejména z d vodu výstavby rychlostní komunikace R49.

Pokud nebudeme po ítat s realizací rychlostní komunikace R49, pak by pouze navržené
projekty byly v celkové hodnot více než 38 mil. K .
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P ÍLOHA P I: DOTAZNÍK

Dobrý den, jmenuji se Adéla Brožková a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlín , Fakulty managementu a ekonomiky – obor Hospodá ská politika a správa, specializace
Finan ní kontrola. V sou asné dob zpracovávám diplomovou práci na téma Identifikace
absorp ní kapacity m sta Hulína. Pro úsp šné dokon ení této práce bych Vás ráda požádala o vypln ní tohoto krátkého dotazníku. Vypln ní dotazníku je anonymní a výsledky budou sloužit pouze k formulaci záv r v mé diplomové práci. P edem d kuji za Váš as a
spolupráci.

Kolik je Vám let?
1) 0-14
2) 15 – 59
3) 60 a více

Jaké je Vaše pohlaví:
a) Muž
b) Žena

Prosím uve te, v jakém vztahu jste k m stu Hulínu?
a)
b)
c)
d)
e)

Mám v Hulín
Mám v Hulín
Mám v Hulín
Mám v Hulín
Jiný

bydlišt
zam stnání
bydlišt i zam stnání
rodinu

Pozorujete v posledních letech v Hulín zm ny?
a) Ano, pozoruji pozitivní zm ny
b) Ano, pozoruji negativní zm ny
c) Ne, nepozoruji žádné zm ny
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Zaregistroval/a jste v posledních letech, za programové období 2007 – 2013 (až 2015),
zm ny ve m st realizované z prost edk Evropské unie? Prosím vypište.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Které projekty, realizované z prost edk EU za období 2007 – 2013, považujete za p ínosné?
a)
b)
c)
d)

Rekonstrukce nám stí Míru v Hulín
Rekonstrukce muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
Zateplení základní devítileté školy
Zateplení mate ské školy Družba a zateplení mate ské školy Eduarda Sv tlíka
(DECENT)

Které oblasti, by dle Vašeho názoru, m la být v sou asném programovacím období 2014 2020 v nována nejv tší pozornost?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Školství
Doprava
Sport
Kultura
Cestovní ruch
Ob anská vybavenost

Jaké investi ní projekty byste cht li realizovat v p íštích letech ve m st Hulín ?
a)
b)
c)
d)

Rekonstrukce stávajících objekt ve m st Hulín (nap . sokolovna, letní kino)
Oprava a modernizace dopravní infrastruktury ve m st
Výstavba v oblasti sportovní a kulturní infrastruktury
Jiné: prosím vypište
………………………………………………………………………………………
…………………………

Jaké neinvesti ní projekty byste cht li realizovat v p íštích letech ve m st Hulín ?
a) Propagace m sta za ú elem zvýšení cestovního ruchu
b) Kulturní vyžití (kulturní akce, vzd lávání)
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c) Nabídka v tšího množství volno asových aktivit ve m st (kurzy pro seniory, d ti a
další skupiny; po ádání seminá , výstav, workshop )
d) Jiné: prosím vypište pište…………………………………………………………….

Jaké projekty byste z následujícího vý tu ve m st uvítali, p ípadn využili?
a)
b)
c)
d)

Herní plochy pro malé d ti
Herní plochy pro mládež a dorost
Ubytovací a restaura ní za ízení
Rozší enou nabídku cyklostezek

Prosím, uve te další konkrétní projekty i místa realizace, které by se m li uskute nit a
považujete je za d ležité.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

