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SOUHRN 

Tato diplomová práce pojednává o problematice využití prostředků z Evropské unie 

českou veřejnou správou. Vychází z charakteristiky jednotlivých fondů a principů strukturální 

politiky. Jsou zde uvedeny informace o organizaci, působnosti a činnosti veřejné správy. Rovněž 

je zde popsána oblast využití finančních prostředků z Evropské unie. Podmínky pro využití 

těchto finančních prostředků vychází z Národního rozvojového plánu, který je podkladem pro  

sepsání závazné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze strukturální fondů mezi Českou 

republikou a Evropskou unií, nazývá se Rámec podpory společenství. Rámec podpory 

společenství určuje podmínky využití finančních prostředků pro Cíl 1, Cíl 2 a Cíl 3. Další část 

práce je věnována vybranému projektu veřejné správy v této oblasti. V závěru práce je 

provedeno hodnocení projektu a hodnocení způsobu využití finančních prostředků z Evropské 

unie v rámci české veřejné správy.  
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TITLE 

IMPROVEMENT THE STRUCTURAL FOUDS  EUROPEAN UNION PUBLIC 

ADMINISTRATION THE CZECH REPUBLIC 

 

ABSTRAKT 

The theses deals with problems of the application of the financial resources of the 

European Union by Czech public administration. It is based on characteristic of particular funds 

and principles of structural policy. It includes information about organisation, scope and activity 

of the public administration. The area for application of the financial resources of the European 

Union is described as well. The conditions for application of these financial resources come from 

the National Development Plan, which is the basis to draw up a mandatory agreement on 

providing the financial resources from structural funds between the Czech Republic and the 
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European Union. This agreement is called the Community Support Framework. The Community 

Support Framework sets conditions for application of the financial resources for Direction 1, 

Direction 2 and Direction 3. The other part of the work covers a chosen project of the public 

administration  in this field. The last part deals with the evaluation of the project and the way to 

use the financial resources of the European Union within the Czech public administration.  

 

KEYWORDS 

Structural funds European Union; National Development Plan; The Community Support 

Framework; public administration; project; wireless internet. 
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ÚVOD 
Cílem diplomové práce je na základě dostupných informací širšímu okruhu lidí přiblížit  

a usnadnit jim orientaci ve využití Strukturálních fondů Evropské Unie, a to od doby vstupu 

České republiky do tohoto společenství. První programovací období, 2004 – 2006, bylo obdobím 

seznamování se s možnostmi, které nám Evropská Unie nabízí a získáváním zkušeností v oblasti 

čerpání finančních prostředků. Toto téma je, dle mého názoru, v současné době velice aktuální. 

Já sama jsem chtěla získat nejen obecné informace o Evropské Unii, ale rovněž zjistit, jak se 

naše země zapojuje do programů Evropské Unie a s jakými výsledky.  

 

V průběhu zpracovávání práce byla na veřejnosti věnována pozornost nejen novému 

programovacímu období, 2007 – 2013, ale také schvalování „Euroústavy“, která již v počátku 

schvalovacího procesu nebyla ratifikována. Nakonec byla dne 13. 12. 2007 ratifikována 

Lisabonská smlouva, pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie. 

Způsob financování nabízený Evropskou Unií je třeba využívat, dokud tuto možnost máme. 

S ohledem na avizované informace bude stávající programové období, 2007 - 2013, posledním 

obdobím, kdy můžeme příslušné finanční prostředky čerpat. Po jeho ukončení bychom se měli 

stát již pouze “čistými plátci“ a nikoliv jako dosud částečnými plátci a příjemci podpor.  

 

Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Kapitoly 1., 2. a 3. se týkají historie 

Evropské Unie a jednotlivých fondů, včetně popsání metodiky jejich využití v České republice. 

V praktické části, ke které se vztahují kapitoly 4. a 5., jsem popsala způsob přípravy  

a zpracování projektu Městskou částí Praha 9. Současně jsem do práce zařadila získané 

poznatky, týkající se praktických zkušeností z pohledu uživatele. 

 

V průběhu tvorby této práce jsem vycházela, za využití metody analýzy, jak z dostupné 

literatury, z interních materiálů Ministerstva pro místní rozvoj, Městské části Praha 9, Českého 

statistického úřadu, Czechinvestu, tak i z jejich internetových adres. Bylo zajímavé porovnávat 

různé zdroje, zvláště v případech, kdy jsem narazila na diametrální odlišnosti hodnot či poznatků 

k danému tématu. 

 

V závěru práce zhodnotím zapojení České republiky do problematiky Evropské Unie jako 

celku, zejména pak přístup orgánů státní správy z hlediska poskytování informací široké 

veřejnosti o vyhlašovaných výzvách či o možnostech využití těchto finančních prostředků vůbec.      
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Cíle své diplomové práce jsem shrnula následovně: 

• Seznámení s problematikou Strukturálních fondů Evropské unie, včetně 

programového prohlášení na období let 2004 – 2006, z toho vyplývá i cíl 

zjistit, jak se Česká republika do těchto fondů, Strukturálních fondů 

Evropské unie, zapojuje. 

• Dalším mým cílem bude analýza a prognóza programového období let  

2007 – 2013. 

• Posledním vytyčeným cílem mé diplomové práce je zaměření na užití             

a využívání teorie popsané v metodice pro čerpání financí ze Strukturálních 

fondů hlavním městem Prahou, se zaměřením na konkrétní subjekt, a to 

Městskou část Praha 9. 
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1. Česká republika a Evropská unie 

Evropská unie ( EU ) je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly ke 

společnému úsilí o mír a prosperitu. Má své historické kořeny ve druhé světové válce. Myšlenka 

Unie se zrodila, neboť Evropané byli odhodláni zabránit, aby se podobné zabíjení a ničení někdy 

v budoucnosti opakovalo. V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí a probíhala 

hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 27 zemí s 490 miliony obyvatel  

a zabývá se širokou paletou otázek, které mají přímý dopad na náš každodenní život. Cílem 

založení tohoto “státu“ není nahradit stávající státy, ale především vytvořit společné orgány, na 

které bude přenesena část suverenity jednotlivých států a bude tak možno lépe rozhodovat  

o určitých záležitostech společného zájmu demokraticky a na evropské úrovni.  

Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje v Evropské 

unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti vzájemného statistického  

a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky HSS. 

 

Česká republika ( ČR ) se od 1. 5. 2004 stala členem tohoto svazku. Tím získala právo 

využívat finanční prostředky, které EU poskytuje členským státům k jejich dalšímu rozvoji. 

Rozvoj je zaměřen především na oblast sociální, ekonomickou a regionální finanční podporu. 

Prostředky jsou spravovány Evropskou komisí ( EK ), hlavním orgánem EU, a mají pomoci 

především chudším regionům členských států. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je 

věnována na snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v ekonomickém  

a sociálním postavením občanů Evropské unie.  

Nástrojem regionální politiky jsou Strukturální Fondy a Fond soudržnosti, které slouží 

jako finanční zdroje k naplnění cílů této politiky. Obecně lze říci, že regionální politika 

podporuje především ty regiony v členských státech, které nedosahují 75% průměru úrovně HDP 

Evropské unie na osobu. 

 

ČR byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, avšak kvůli 

vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající 

úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována podpora  

z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost1.  
                                                 
1 Cíle pro období 2007 – 2013. 
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Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. 

místní administrativní jednotky ( LAU ).1  

 

1. 1  Národní rozvojový plán  
Možnost využívat finanční prostředky EU vychází z Národního rozvojového plánu  

( NRP ), který byl vytvořen naší vládou a následně schválen EU. Je tak základním programovým 

dokumentem pro čerpání finančních prostředků z EU. Obsah NRP: 

První kapitola NRP obsahuje popis současné socioekonomické situace v ČR. Jednotlivé 

údaje a trendy jsou tam, kde to je vhodné, porovnávány se situací v EU  

a v přistupujících zemích. Kapitola je zaměřena na všeobecný popis území, demografické 

charakteristiky, hospodářskou a sociální situaci a situaci v oblastech zemědělství, venkova  

a životního prostředí. Kapitola je zakončena popisem dosavadních rozvojových programů  

a to nejen národních, regionálních a sektorových politik, ale i předvstupní pomoci EU. 

V úvodu druhé kapitoly jsou výsledky socioekonomické analýzy shrnuty ve SWOGT 

analýze, která tvoří cestu k následné formulaci cílů a strategie. Cílů bude dosaženo realizací 

prioritních os pomocí operačních programů. Po té následuje kapitola popisující zajištění shody 

s politikami Společenství. 

Obsahem třetí kapitoly je stručný popis zaměření jednotlivých připravovaných 

programů. Operační programy jsou popsány svými cíly a popisem priorit, jejichž realizací bude 

dosaženo stanovených cílů.  

Opatření pro řízení a monitorování jsou obsahem čtvrté kapitoly. Je zde uveden systém 

řídicích orgánů, monitorovacích výborů a finančního řízení a kontroly. V této kapitole jsou 

vymezeny odpovědnosti a pravomoci jednotlivých subjektů, jakož i monitorovací indikátory, 

které slouží ke sledování postupu naplňování cílů NRP. Součástí této kapitoly je také informace 

o provedeném ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí, včetně hlavních 

doporučení hodnotitelů a způsobu jejich zohlednění. Na závěr jsou uvedena opatření k zajištění 

informovanosti a publicity.  

Pátá kapitola prezentuje finanční rámec a rozdělení finančních prostředků mezi 

jednotlivé operační programy. Současně je uveden i výpočet adicionality pro Cíl 1.  

 

 
1 LAU I – okresy ( 76 + 15 pražských obvodů ), LAU II – obce ( 6 249 ). 
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Účelem zpracovaného ex-ante hodnocení bylo poskytnout podklady pro zpracování 

NRP, operačních programů a programových dodatků. Odpovědnost za zajištění provedení 

předběžného hodnocení má příslušný řídicí orgán. Předběžné hodnocení by mělo být provedeno 

nezávislou skupinou hodnotitelů. Jisté zkušenosti s tímto typem hodnocení byly získány již na 

konci roku 2000, kdy bylo připraveno zjednodušené hodnocení socioekonomických dopadů 

první verze NRP. Pro současnou verzi NRP bylo zpracováno již plnohodnotné posouzení, které 

bylo na počátku roku 2002 zadáno nezávislému zpracovateli – společnosti BermanGroup. 

Spolupráce s hodnotiteli probíhala v souladu s doporučeními Evropské komise, paralelně se 

zpracováváním NRP. Jednotlivé dokončené kapitoly NRP byly postupně předávány 

k vyhodnocení, následná doporučení byla zohledněna v konečné verzi dokumentu. Hodnotitelské 

týmy se aktivně účastnily jednání pracovní skupiny pro programování, které byly pořádány 

Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti se zpracováním NRP. 

 

Plánovacím obdobím, na které je NRP vytvářen je sedm let. S ohledem na náš vstup do 

EU tak první plánovací období bylo na léta 2004 – 2006. Na NRP navazují regionální rozvojové 

plány a plány územního rozvoje. Pomocí těchto prostředků dochází ke snižování regionálních 

rozdílů, ke zlepšování životního prostředí, zlepšení infrastruktury, zkvalitnění lidských zdrojů  

a podpoře podnikatelské prostředí. Jejich význam je nezastupitelný pro hospodářskou i sociální 

soudržnost v rámci EU.  

 

1. 2  Fondy EU1 
Evropský regionální rozvojový fond ( ERDF ) 

Je základním nástrojem regionální politiky. Pomáhá odstraňovat zásadní problémy  

v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje především 

investiční projekty, jako je např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, 

budování stokových systémů, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, 

podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro 

cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, 

výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba 

                                                 
1 PORADCE: ekonomický magazín. č.4/2005, str. 249. Český Těšín: Nakladatelství Poradce, 2005. Vychází měsíčně.  

ISSN 1211-2437. 
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či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické 

infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování 

spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového 

managementu apod. 

 

Evropský sociální fond ( ESF )                                                                                                                              

Je zaměřen na posilování na boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů a na podporu 

integrace na trhu práce. Podporuje neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické 

menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí 

služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, 

zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů  

a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. 

 

Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond ( EAGGF )  

Fond je nástrojem pro politiku rozvoje venkova, druhého pilíře společné zemědělské 

politiky. Fond financuje rozvoj venkovských oblastí, člení se na 2 sekce: záruční a podpůrnou. 

Záruční sekce tvoří 95% všech výdajů a slouží pro financování společné zemědělské politiky. 

Prostředky z podpůrné sekce jsou využívány na spolufinancování aktivit spadajících pod Cíl 1  

a v některých specifických případech pod Cíl 2.  

 

Finanční nástroj pro podporu rybářství ( FIFG )                                                                                            

Není klasickým fondem, ale přesto se řadí mezi strukturální fondy. Jeho význam není ve 

srovnání s ostatními fondy velký – zaměřuje se na financování restrukturalizace rybářského 

odvětví. Podílí se na podpoře, úpravách a modernizaci rybářského sektoru, navazujícího 

průmyslu a marketing pro jeho produkty. Pomáhá dosáhnout rovnováhy mezi přírodními zdroji 

sloužícími k rybolovu a jejich využíváním.  

 

Kohezní fond ( KF )                                                                                            

Nazývaný též Fond soudržnosti ( FS ), je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. V současné době pomáhá všem 12 členským států, ale 

také Řecku, Portugalsku, Španělsku. Počátečním kritériem je, aby HDP příslušného státu 

nedosáhl 90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, nefinancuje však 
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programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostřední a transevropských dopravních sítí. 

Tím brání tomu, aby náklady na tyto práce zatěžovaly rozpočet a podporuje snahu příslušných 

zemí splnit podmínky Hospodářské a měnové unie.  

Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, ale jen se zaměřením na 

dopravní infrastrukturu většího rozsahu ( dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, 

řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy ) a ochranu životního prostředí.  

 

1. 3  Principy strukturální politiky 
Strukturální politika EU je postavena na několika základních principech, které se odrážejí 

v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Jedná se o: 

 

• Princip koncentrace 

Smyslem této zásady je soustředění největších prostředků do regionů s nejvážnějšími problémy, 

které jsou určené pouze na předem definované cíle. Výhody plynoucí z koncentrace jsou mimo 

většího efektu a větší viditelnosti také snadnější a přehlednější monitorování a kontrola. 

 

• Princip partnerství 

Poskytnutí pomoci ze strany vyžaduje aktivní spolupráci jak samotných příjemců pomoci ve 

všech fázích a na všech úrovních procesu, tak i dalších subjektů - regionálních, místních orgánů 

a jiných příslušných veřejných orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a dalších. 

Uplatňuje se zde zásada subsidiarity na příslušné územní úrovni, přičemž celková odpovědnost 

zůstává na členském státě. Také se respektuje zásada rovnoprávnosti mezi muži a ženami, na niž 

se v rámci celého Společenství klade velký důraz. 

 

• Princip adicionality ( doplňkovosti ) 

Prostředky poskytnuté ze zdrojů ES mají doplňovat, respektive posilovat prostředky ze strany 

příjemce pomoci. Záměrem tohoto principu je důraz na finanční zainteresování členského státu  

a jeho orgánů, což má vést k vyšší efektivnosti a zodpovědnosti při využívání poskytnutých 

prostředků.  
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• Princip programování 

V zásadě jde o to, že pomoc je namířena do nejméně rozvinutých regionů a je realizována 

formou víceletých a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové dokumenty. 

Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek realizovaný v dlouhodobějším horizontu. 

 

• Princip monitorování a vyhodnocování 

Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování efektivnosti využívání prostředků ze zdrojů EU, 

a to ve všech fázích procesu z hlediska věcného i finančního. Hodnocení může být: předběžné  

( ex ante ), střednědobé ( interim ) nebo následné ( ex post ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Podmínky a způsoby čerpání prostředků 

Na základě schváleného NRP byly s EK dojednány texty Rámce podpory společenství  

( RPS ) a pěti odvozených operačních programů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1, Cíle 2   

a Cíle 3.              

obrázek 1 - Znak Rámce podpory společenství                                              

 
[ zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps ] 

 
RPS má charakter smlouvy mezi vládou ČR a EK, ve které je specifikován  závazek 

obou stran poskytnout prostředky na dosažení cílů uvedených v dokumentu. Dokument byl přijat 

„Rozhodnutím komise, kterým se schvaluje RPS pro strukturální pomoc Společenství 

v oblastech Cíle 1 v ČR“ – K ( 2004 ) 2089 ze dne 17. 6. 2004. Rovněž vymezuje prioritní 

oblasti a cíle, do kterých mají směřovat prostředky z uvedených fondů EU, v ČR do 13 

krajů. Definuje základní institucionální uspořádání pro čerpání pomoci z příslušných fondů  

a finanční rámec.  Řídícím orgánem RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor RPS. 

Zajišťuje věcnou koordinaci řízení všech operačních programů, a to zejména efektivní 

komunikací s řídícími orgány jednotlivých operačních programů a koordinací při vypracovávání 

směrnic k RPS a zajištění příslušných školení. Řídící orgán RPS nese celkovou zodpovědnost za 

účinnost, správnost řízení a provádění pomoci, která je poskytována z fondů v ČR. 

 
1 2. 1  Cíle pro období 2000 - 2006

Cíl 1 - PODPORA ROZVOJE ZAOSTÁVAJÍCÍCH REGIONŮ 

Regiony s HDP pod hranicí 75 % průměru EU obdrží podporu pro udržitelný rozvoj zejména 

prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1 je dosahován za podpory prostředků ze všech čtyř 

strukturálních fondů – ERDF, ESF, AEGGF a FIFG2. 
                                                 
1 PORADCE: ekonomický magazín. č.4/2005, str. 246. Český Těšín: Nakladatelství Poradce, 2005. Vychází měsíčně.  

ISSN 1211-2437.                                             

 
2 Zkratky vysvětleny v části 1.2 této práce. 
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Cíl 2 - PODPORA OBLASTÍ POTÝKAJÍCÍCH SE S RESTRUKTURALIZACÍ 

Všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují vysokou míru 

nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Cíl 2 je 

naplňován z prostředků ERDF, ESF a FIFG. 

 

Cíl 3 - PODPORA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁNÍ 

Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Využívá pro 

dosažení Cíle 3 prostředky jediného fondu - ESF.  

 

Proč jsou cíle stanoveny pro období 2000 – 2006, když plánovací období je  

2004 – 2006?  Důvodem je, že ČR mohla již před svým vstupem do EU využívat pro rozvoj tzv. 

předstrukturální pomoc. Ta je uskutečňována prostřednictvím předvstupního nástroje – ISPA  

( The Instrument for Structural Policies Pre-accession ). Finanční nástroj ISPA je určen pro 

kandidátské státy v období od roku 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU. Je zaměřen na 

zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Začlenění finančního 

nástroje ISPA do předvstupních programů podpory poskytovaných EU kandidátským státům je 

základním předpokladem pro následné úspěšné využití finančních fondů unie po jejich vstupu do 

EU. Předvstupní podpora je poskytována prostřednictvím následujících “Iniciativ“ Společenství: 

 

INTERREG  

- podpora přeshraniční spolupráce, financování z Evropského regionálního rozvojového fondu.  

URBAN  

- podpora obnovy měst, financování z Evropského regionálního rozvojového fondu.  

LEADER  

- podpora rozvoje venkova, financování z evropský zemědělský podpůrný a garanční fond.  

EQUAL  

- odstranění diskriminace na trhu práce, financování z ESF.  

 

K naplňování rozvojové strategie, která je vytyčena v RPS dochází pomocí pěti 

operačních programů ( OP ). Na základě takto vytvořeného rozvojového programu tak může ČR 

využít až 1,454 miliardy eur, která je určena na podporu všestranného rozvoje regionů ČR  

( mimo Prahy, která má JPD 2 a 3 ). Všechny dokumenty jsou tzv. programovány na období 

příslušné finanční perspektivy.  
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tabulka 1- OP a jejich vazba na příslušné fondy v % 

 OP ERDF SF EAGGF FIFG 

OP Průmysl a podnikání ( MPO ) 17,94 17,94   

OP Infrastruktura ( MŽP ) 16,94 16,94   

OP Rozvoj lidských zdrojů ( MPSV ) 21,920 21,92  

OP rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství ( Mze ) 

11,96  11,46 0,50

SROP ( MMR ) 31,24 27,99 3,25  

OP Celkem 100,00 62,87 25,17 11,46 0,50

 

[ zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy ] 

 

 

2. 1 Výzvy pro předkládání projektů 
Čerpání prostředků probíhá prostřednictvím tzv. výzev. Jak je zřejmé z názvu, jsou 

subjekty, jak z veřejné správy, tak z podnikatelské sféry, vyzývány k předkládání návrhů na 

realizaci projektů ve stanovených oblastech. Podmínky jednotlivých výzev jsou přesně 

specifikovány a nesmí být v průběhu řízení doplňovány či dokonce měněny.  

 

Informace o vyhlašovaných výzvách, specifikace subjektů a podmínek předkládaných 

projektů, průběh a výsledky hodnocení předložených projektů, jsou žadatelům k dispozici na 

www.strukturalni-fondy.cz, v sekci Strukturální fondy a SROP. Přehled výzev pro grantová 

schémata SROP jsou zveřejňována pod odkazy Grantová schémata ( GS ) a GS krajská. 

Další informace o aktuálních výzvách, jejich průběhu, výsledku a o realizovaných 

projektech je možno získat z periodik. Jedná se například dotační věstník1 či o periodika 

vydávaná jednotlivými obcemi, nebo jejich částmi.  

 

2. 2 Operační programy 
ČR má v Rámci podpory Společenství připravené čtyři sektorové operační programy  

( OP ) a jeden regionální – Společný regionální operační program ( SROP ). Stručné 

charakteristiky jednotlivých OP jsou uvedeny níže. 

                                                 
1 Dotační věstník vydává jako měsíčník nakladatelství ECONOMIA a.s.,  se sídlem Dobrovského 25, Praha 7. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/


obrázek 2 - Operační programy  

 
[ zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rps ] 

OP Průmysl a podnikání 

Za obsah této sekce odpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Průmysl a podnikáníOP  ( OP PP ) má podporovat rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání 

v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové 

produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení efektivnosti energetiky.  

Cílem je tak nejen zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb, ale 

i dokončení potřebných strukturální změn v průmyslu.1 Je financován pouze z ERDF. Intenzita 

veřejné podpory  se v průměru předpokládá na úrovni 50 %, tj. zhruba polovinu nákladů 

na realizaci jednotlivých priorit směřujících do produktivního sektoru budou pokrývat soukromé 

zdroje.  

 

OP Rozvoj lidských zdrojů  

Za obsah této sekce odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Globálním cílem OP RLZ je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na 

kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva  

a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Operační 

program Rozvoj lidských zdrojů ( OP RLZ ) tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů v ČR na období  2004 – 2006.  
                                                 
1 PORADCE: ekonomický magazín. č.5/2005, str. 251. Český Těšín: Nakladatelství Poradce, 2005. Vychází měsíčně.  

ISSN 1211-2437.       
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OP Infrastruktura 

Za obsah této sekce odpovídají Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. 

OP Infrastruktura ( OP I ) má podporovat modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury 

celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Dále 

podporuje ochranu životního prostředí a jeho složek ( vody, ovzduší a klimatu, nakládání 

s odpady ), ochranu přírody a krajiny a odstraňování starých zátěží. Ze SROP budou 

financovány projekty regionálního a místního významu. Priority programu v oblasti životního 

prostředí vycházejí ze Státní politiky životního prostředí.  

 

OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

Za obsah této sekce odpovídá Ministerstvo zemědělství. 

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ( OP RVMZ ) má podporovat rozvoj 

venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj 

multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj vodního hospodářství. 

Restrukturalizace zemědělství by měla vést k vyjasnění a racionálnímu, novému uspořádání 

vlastnických vztahů k půdě. OP tak navazuje na cíle a principy stanovené v koncepci agrární, 

lesnické a vodohospodářské politiky, které pro období před naším vstupem do Evropské unie 

schválila vláda. Dalším cílem je zajištění podmínek nutných pro tvorbu alternativních 

pracovních příležitostí ve venkovských oblastech cestou zvyšování přitažlivosti oblastí pro 

podnikatelské investice v zemědělství a v oblastech blízkých zemědělství. OP bude 

spolufinancován z EAGGF. Opatření chov ryb a v oblasti rybářství budou financována z FIFG.1 

 

Společný regionální operační program 

Společný regionální operační program je komplementární s operačními programy jednotlivých 

sektorů a s Fondem soudržnosti. Rozšiřuje jejich dopad na místní úroveň a zaměřuje se na 

společné rozvojové potřeby regionů. Hlavním cílem programu je přispět k dosažení trvalého 

hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů.2 

                                                 
1 PORADCE: ekonomický magazín. č.4/2005, str. 256. Český Těšín: Nakladatelství Poradce, 2005. Vychází měsíčně.  

ISSN 1211-2437.       
2 PORADCE: ekonomický magazín. č.5/2005, str. 246. Český Těšín: Nakladatelství Poradce, 2005. Vychází měsíčně.  

ISSN 1211-2437.       



 

tabulka 2 – Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi OP 

 Podíl na OP 2004 2005 2006 Celkem Kč 

OP PP 15% 1422,556 1997,603 2540,676 5960,835 

OP RLZ 21% 1991,579 2796,644 3556,947 8345,169 

OP  I 13,5% 1280,301 1797,842 2286,609 5364,752 

OP RVMZ 12% 1138,045 1598,082 2032,541 4768,668 

SROP 38,5% 3684,519 5173,929 6580,528 15438,977 

Celkem OP 100% 9517,000 13364,100 16997,300 39878,400 
( zdroj: autor ) 

 

obrázek 3 - Zvolené zóny v ČR pro Cíle 1 a 2 v letech 2004 a 2006 
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Cíl 1 Cíl 2

[ zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/fondy-eu-v-cr ] 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/fondy-eu-v-cr
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OP jsou v různém měřítku naplňovány v rámci Cíle 1, Cíle 2 a Cíle 3.  Praha 

s ohledem na výši HDP na obyvatele, jako regionu NUTS II překračuje 130 % průměr EU  

 nemá na rozdíl od zbytku ČR možnost žádat o podporu pro zaostávající regiony v rámci Cíle 1.1 

 

Z tohoto důvodu rozhodla EK o podpoře Prahy pouze z Cílů 2 a 3, pro které byly 

vypracovány dva speciální dokumenty, a to Jednotný programový dokument  pro Cíl 2  ( JPD 2 ) 

a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 ( JPD 3 ). Na jejich základě může Praha čerpat 

prostředky ze dvou strukturálních fondů. JPD 2 čerpá prostředky z ERDF a JPD 3 z ESF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 EKONOM: ekonomický magazín.  Č.27, str.19. Praha: Nakladatelství Economia a.s., 2005. ISSN 1210-0714.  



3. Městská část Praha 9  

Jsem obyvatelkou městské části Praha 9 ( dále jen „MČP 9“ ) a z tohoto důvodu mne 

zajímalo, jakým způsobem jsou naší MČ využívány finanční prostředky EU.  Pro popis využití 

těchto prostředků je však nutné nejprve se seznámit nejen s touto MČ, ale i s její činností.  

MČP 9 se skládá z historických čtvrtí: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, 

Hrdlořezy a část Libně. Její rozloha je 1386 ha a má 43 800 obyvatel. Jako jiná města či MČ 

má i tato MČ svůj znak.  

obrázek 4 – Znak MČP 9  

 

                                    Znak tvoří  rozpoltěný a v levé půli  napříč rozdělený  štít. V pravé                  

p                                        polovici  štítu  červené  barvy je stříbrný  dvouocasý  lev  se zlatou                   

k                                             korunkou,  symbolizující  české  království. V horním – ( modrém )  

                                   poli levé polovice  štítu  stojí  kolmo  černě  obalená  homole cukru,  

                                   připomínající  rod  Freyů, zakladatelů  cukrovarnictví,  a na  homoli  

                                   je položeno stříbrné ozubené kolo jako symbol strojírenství.  

                                                Z nohy dolního stříbrného pole levé polovice štítu se vypínají tři 

travou porostlé pahorky s vinnou révou a hrozny na památku vysočanských vinic. Na okraji 

hlavy štítu spočívá koruna s pěti výběžky.  

[ zdroj: http://www.praha9.cz/ ] 

  

3. 1 Historie v datech a názvech 
První zmínku nalézáme v listině kladrubského kláštera v r. 1115 a dále pak r.1239. 

V průběhu času docházelo k následujícím změnám v územním uspořádání Prahy 9: 

1922 - k Praze je připojeno 37 obcí. Vznikla tím tzv. Velká Praha, mezi nimi i Vysočany, Prosek 

a Hloubětín, pod společným označením Praha IX. 

1923 - Praha je rozdělena na 16 částí, Prahu 9 tvoří Vysočany, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy  

a část Libně.  

1964 - k devátému obvodu je připojena část Střížkova.  

1968 - jsou připojeny obce: Čakovice, Třeboradice, Miškovice, Kyje, Hostavice, Kbely  

a Letňany. 

 

 

25

http://www.praha9.cz/
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1974 - další rozšíření o: Běchovice, Dolní a Horní Počernice, Chvaly, Svépravice, Klánovice, 

Koloděje, Satalice, Újezd nad Lesy a Vinoř.  

1994 - obvod Praha 9 je rozdělen na dvě samostatné MČ: - městská část Praha 9, kterou spravuje 

náš úřad, zahrnuje Vysočany s cípkem Libně, Prosek s částí Střížkova, Hrdlořezy a část 

Hloubětína; - městská část Praha 14, která má svůj místní úřad. 

 

VYSOČANY: název patrně odvozen od charakteristiky obyvatelstva - tj. od lidí žijících na 

vysokém místě. V r. 1902 byly dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat 

městský znak. Budova vysočanské radnice byla postavena v r. 1911. V r. 1922 se Vysočany staly 

součástí tzv. Velké Prahy.  

 

HRDLOŘEZY: název od místa plného nebezpečí. V okolních lesích sídlili lapkové 

přepadávající pocestné. Stará zájezdní hospoda. 

 

PROSEK: název od "prosekati" nebo "průsek". Místo s hustými lesy, kudy vedly prosekané 

stezky. Nachází se zde kostel sv. Václava, založený v 11. stolení jako románská pseudobazilika1. 

Zakladatelem podle legendy byl kníže Boleslav na památku zavraždění sv. Václava. Nalezneme 

zde i chráněný krajinný útvar "Prosecké skály". V 60. letech zde bylo postaveno sídliště Severní 

Město. 

 

3. 2 Činnost úřadu 
Úřad provádí činnosti v rámci přenesené působnosti2, organizuje a provádí kontroly na 

vybraných úsecích přenesené působnosti úřadů městských částí, vyhodnocuje jejich výsledky  

a k nápravě nedostatků přijímá potřebná opatření, ukládá sankce podle zákona, podílí se na 

zabezpečení výstavby a provoz informačního systému Magistrátu hl. města Prahy a úřadů 

městských částí kompatibilního s informačními systémy správních úřadů, podílí se na odborné 

přípravě zaměstnanců úřadů městských částí pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

a vykonává další činnosti svěřené mu zákonem.  Přehled předpisů, jimiž se úřad řídí, je dle ust. 

§5 odst. 1 písm. e) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

 
1 Pseudobazilika je křesťanský chrám různě vysokých lodí pod stejnou střechou ( tzv. dvouspádovou ) se střední lodí osvětlenou 

nepřímo postranními bočními loděmi. 
2  Viz. Kapitola 3.4 – odbory úřadu. 
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uveden jak na vývěskách úřadu, tak i na příslušných webových stránkách: 

http://www.praha9.cz/.  

 Ve smyslu ust. §13 odst. 2 zákona č.309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv je možné do příslušných Sbírek zákonů nahlížet, a to včetně možnosti 

pořízení kopií z těchto sbírek ( za úhradu dle platných tarifů ). Nahlížet je možno v úředních 

hodinách ÚMČP 9, v kanceláři tajemníka – recepce vedení radnice, Praha 9, Sokolovská 14, 

1.patro. 

Mezi hlavní předpisy, kterými se řídí činnost úřadu patří: 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.1 

 

Z dalších předpisů se jedná například o: 

Zákon č.132/2000 Sb., o měně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem  

o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č.55/2000 Sb., Sb. hl.m.Prahy, Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č.309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky.  

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č.634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Jak bylo uvedeno výše, může Praha čerpat finanční prostředky z fondů EU v rámci Cílů 2 

a 3, na základě JPD 2 a 3. Projekty pak mohou být předkládány buď jednotlivě v rámci 

samotných městských částí, sdruženími městských částí nebo za Prahu jako celek. 

 

                                                 
1 V příloze č.1 této práce je uveden stručný přehled obsahu těchto zákonů.   

http://www.praha9.cz/
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3. 3 Složení zastupitelstva MČP 9 

Ing. Jan J a r o l í m /ODS/                           
Telefon: 283 091 330                                       
E-mail: jarolimj@p9.mepnet.cz 

Starosta městské části Praha 9                                    
člen RMČ P9,                                                                 
člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9,             
člen Komise život. prostředí a dopravy RMČP 9  

Ing. arch. Jaroslav T o m š ů /ODS/          
Telefon: 283 091 329                                          
E-mail: tomsuj@p9.mepnet.cz 

Zástupce starosty MČ Praha 9                                           
pro oblast majetku, územního rozvoje a výstavby,               
člen RMČP 9,                                                                        
člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9,             
člen Komise život. prostředí a dopravy RMČP 9  

Mgr. Eva G o r č í k o v á /ODS/                  
Telefon: 283 091 455                                       
E-mail: gorcikovae@p9.mepnet.cz 

Zástupce starosty MČ Praha 9                                           
pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, protidrogové 
problematiky a hospodaření s byty, člen RMČP 9,                 
člen Komise bytové RMČP 9,                                              
člen Komise sociálně zdravotní RMČP 9  

Ing. Zdeněk D a v í d e k /nestr./                   
Telefon: 283 091 328                                              
E-mail.: davidekz@p9.mepnet.cz 

Zástupce starosty MČ Praha 9                                             
pro oblast financí a ekonomiky školství, životního 
prostředí a dopravy,                                                       
člen RMČP 9,                                                                 
člen Komise život. prostř. a dopravy RMČP 9,                       
člen Komise školské a rozpočtové RMČP 9,                          
člen Komise informatiky RMČP 9,                                         

Bc. Adam V á ž a n s k ý /ODS/                   
Telefon: 283 091 204                                              
E-mail: vazanskya@p9.mepnet.cz 

Uvolněný člen RMČ P9                                                
pro oblast prevence kriminality a bezpečnostní 
problematiky, volnočasových aktivit dětí a mládeže, 
kultury a sportu a předsedy Redakční rady Devítky,           
člen RMČP 9,                                                                        
člen Komise protidrogové  a bezpečnostní RMČP 9,              
člen Komise kultury a sportu RMČP 9  

Bc. Tomáš P o r t l í k /ODS/                        
Telefon: 283 091 355                                             
E-mail: portlikt@p9.mepnet.cz 

Uvolněný předseda Rozpočtové komise RMČP 9,          
člen RMČ P9,                                                               
místopř. Finančního výboru ZMČP 9,                       
místopř. Komise protidrogové RMČP 9,                               
člen Komise informatiky RMČP 9  

JUDr. Petr A n d ě l /ODS/ 
člen RMČ P9,                                                               
člen Kontrolního výboru ZMČP 9,                            
místopředseda Komise výstavby a úz. rozvoje RMČP 9, 

Tomáš H o l e č e k /ODS/                                    
E-mail: holecekt@p9.mepnet.cz 

člen RMČ P9,                                                               
předseda Finančního výboru ZMČP 9,                     
místoř. Komise rozpočtové RMČP 9  

Ing. Jaromír V á ň a /ODS/                             
E-mail: vanaj@p9.mepnet.cz 

člen RMČ P9,                                                               
předseda Komise život.prostř.a dop. RMČP 9,                   
člen Komise výstavby a úz. rozvoje RMČP 9,                     
člen Komise rozpočtové RMČP 9 

Jan V á ň a /ODS/ předseda Komise informatiky RMČP 9                                 
člen Komise kultury a sportu RMČP 9,  

PaedDr. Taťjana  H o r k á   /ODS/          
Telefon: 2 57 07 27 72                                          
E-mail: horkatj@senat.cz 

člen Komise školské RMČP 9 

Ing. Luboš H a v r á n e k /ODS/ 
předsda Komise bytové RMČP 9                                   
místopř. Komise život. prostředí a dopravy RMČP 9, 
místopř. Komise informatiky RMČP 9  

Miroslav V o j t í š e k /ODS/                     
Telefon: 777 100 860                                         
E-mail: mvojtisek@mvojtisek.com 

předseda Komise bezpečnostní RMČP 9,                             
člen Komise kultury a sportu RMČP 9,                              
člen Komise bytové RMČP 9,  

mailto:jarolimj@p9.mepnet.cz
mailto:tomsuj@p9.mepnet.cz
mailto:gorcikovae@p9.mepnet.cz
mailto:davidekz@p9.mepnet.cz
mailto:vazanskya@p9.mepnet.cz
mailto:portlikt@p9.mepnet.cz
mailto:holecekt@p9.mepnet.cz
mailto:vanaj@p9.mepnet.cz
mailto:horkatj@senat.cz
mailto:mvojtisek@mvojtisek.com
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Mgr. Barbora H e j d o v á /ODS/              
Telefon: 731 473 837                                            
E-mail: b.hejdova@nadeje.cz 

předseda Komise protidrogové RMČP 9,                             
člen Kontrolního výboru ZMČP 9,                                         
člen Komise sociálně zdravotní RMČP 9  

Ing. Vlastimil H o u f e k /ODS/                 
Telefon: 284 814 197                                       
E-mail: v.houfek@guick.cz 

předseda Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9     
člen Komise život. prostředí a dopravy RMČP 9  

Jana J e l í n k o v á /ODS/                       
Telefon: 724 902 108                                              
E-mail: janajelinkova@email.cz 

předseda Komise kultury a sportu RMČP 9                          
člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9,             
člen Komise život. prostředí a dopravy RMČP 9  

Lenka V o j t ě c h o v á /ODS/ členka Komise životního prostředí a dopravy 
Vladimír  Z e d n í k  /ODS/                         
Telefon: 283 890 228 

člen Komise bezpečnostní RMČP 9                                   
člen Komise kultury a sportu RMČP 9 

JUDr. Jiří S t r á n s k ý /ODS/ člen Komise protidrogové RMČP 9  

Mgr. Martin K u l í č e k /ODS/ 
místopředseda Komise bezpečnostní RMČP 9,                       
člen Komise sociálně zdravotní RMČP 9 ,                    
člen Komise školské RMČP 9 

Mgr. Alena F i m a n o v á /ODS/ člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9, 
místopř. Komise školské RMČP 9  

Mgr. Věra Č á p o v á /ČSSD/                        
Telefon: 283 882 131                                              
E-mail: v.capova@volny.cz 

člen Komise sociálně zdravotní RMČP 9,                            
člen Komise protidrogové RMČP 9  

Ing. Jan P o k o r n ý /ČSSD/ 

předseda Kontrolního výboru ZMČP 9,                                
člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9,             
člen Komise bytové RMČP 9,                                       
člen Komise bezpečnostní RMČP 9,                             
člen Komise školské RMČP 9  

Ing. Jan Š t r o f /ČSSD/ 

člen Finančního výboru ZMČP 9                                       
člen Komise kultury sportu RMČP 9,                                   
člen Komise informatiky RMČP 9 ,                                   
člen Komise školské RMČP 9 

Ing. Martin Š k o d a /ČSSD/                        
Telefon: 283 882 131                                              
E-mail: martin.skoda@centrum.cz 

předseda Komise školské RMČP 9,                                      
člen Finančního výboru ZMČP 9,                                 
člen Komise kultury sportu RMČP 9,                                   
člen Komise rozpočtové RMČP 9  

JUDr. Gejza K a r v a i /ČSSD/ člen Komise život. prostř. a dopravy RMČP 9,                    
člen Komise bezpečnostní RMČP 9  

Zdeňka Š k r é t o v á /ČSSD/                               
E-mail: zskretova@seznam.cz 

předseda Komise sociálně zdravotní RMČP 9,             
místopř. Komise bytové RMČP 9,  

Ing. Jana D a v í d k o v á /SZ/                      
Telefon: 724 008 049                                              
E-mail: davidkova@puncovniurad.cz 

člen Finančního výboru ZMČP 9                                            
člen Kontrolního výboru ZMČP 9                                           
člen Komise výstavby a úz.rozvoje RMČP 9  

Ing. Vratislav K r e j b i c h /KSČM/   
Telefon: 283 881 200                                              
E-mail: krejbich@seznam.cz 

místopředseda Kontrolního výboru ZMČP 9,                       
člen Komise výstavby a územního rozvoje RMČP 9  

 
[ zdroj: http://www.praha9.cz/?c_id=4241 ] 
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3. 4 Odbory úřadu 
 

Starosta MČP 9: Ing. Jan Jarolím 

• nejvyšší představitel místní ( městské nebo obecní ) samosprávy, případně 

zastupitelstva městské části či městského obvodu. Vykonává obecní správu  

a zastupuje obec navenek. Starostu volí zastupitelstvo obce. Ve statutárních 

městech se tato funkce nazývá primátor. Práva a povinnosti starosty jsou 

upraveny zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.1 

 

Tajemník úřadu: Ing. Leoš Toman  

• má na starosti personální servis, servis informační techniky. 

 

Odbory: 

Vnitřní správa: Eva Geletová 

• má na starosti oddělení finanční správy, oddělení spisové služby, oddělení údržby  

a autoprovozu a oddělení krizového řízení. 

Občansko správní: Mgr. Pavel Sýkora 

• má na starosti oddělení správní ( přestupky, trvalý pobyt ), oddělení vydávání 

dokladů a evidence obyvatel, oddělení služeb veřejnosti a informačních kanceláří. 

Výstavby a územního rozvoje: Ing. Václav Vaněk 

• je orgánem státní správy na úseku výstavby a územního rozhodování ( stavebním 

úřadem ) a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( Stavební zákon ) a vyhláškou 

č.55/2000 Sb. Hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů ( Statut Hlavního města 

Prahy ). 

Správy majetku: Ing. Josef Příplata 

• má na starosti oddělení technicko provozní a investiční, oddělení realitní a bytové. 

Životního prostředí a dopravy: Mgr. Pavel Morávek 

• má na starosti oddělení životního prostředí, dopravy a kontroly. 

 
1 V tomto případě nejvyšší představitel městské části. 
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Ekonomický: Ing. Jan Šíba 

• má na starosti účetnictví, rozpočet a správu daní a poplatků. 

Školství a kultury: RNDr. Helena Kvačková 

• má na starosti občanské záležitosti v oblasti školství a kultury a další činnosti 

v oblasti školství a kultury.  

Sociální a státní sociální podpory: Mgr. Michaela Žáčková 

• patří sem oddělení doplňkové péče (  průkazy TP, ZTP, ZTP-P, dávky v hmotné 

nouzi,…), oddělení péče o děti, oddělení sociální prevence, oddělení státní 

sociální podpory. 

Živnostenský: Ing. Fiala Oldřich 

• činnost a pracovní náplň živnostenského odboru vyplývá ze zákona  

č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů  

a zákona č. 85/2004 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Využití finančních prostředků EU MČP 9  

V programovacím období 2004 – 2006 získala MČP 9 prostředky z fondů EU na pět 

rozsáhlejších projektů. Všechny jsou realizovány v rámci JPD 2. Projekty mají investiční 

charakter, což znamená že jsou jednodušší jak z hlediska zpracování, tak realizace. Jedná se  

o následující projekty:  

  

• RKS – bezdrátový internet ( regionální komunikační servis ) – jedná se  

o zprovoznění sítě bezdrátového připojení k internetu zdarma pro obyvatele  

MČP 9, která by mimo jiné měla umožnit snazší přístup k elektronickým 

dokumentům Úřadu městské části a dalších úřadů v České republice. 

 

• ICP – internetové centrum Prosek - cílem projektu je provozovat v ZŠ 

Litvínovská 500 informační internetové centrum pro občany Prahy 9. V centru 

budou probíhat nejen výukové kursy, ale v určených hodinách bude k dispozici 

žákům školy a v dalších hodinách bude k dispozici občanům. Součástí střediska 

bude databáze podnikatelů Prahy 9 a speciální zařízení umožňující práci  

s počítačem postiženým a nevidomým občanům.  

 

• Revitalizace pěší zóny Jablonecká - na proseckém sídlišti, vedle supermarketu 

Delvita, bude provedena kompletní rekonstrukce plochy a budou zde instalovány 

odpočinkové prvky, vhodně umístěna zeleň a také například hrací prvky pro děti. 

Celý prostor by měl sloužit jako nově vytvořené centrum proseckého sídliště, kde 

se lidé budou cítit dobře. Následně by mělo dojít k propojení s nově upraveným  

a zrekonstruovaným Parkem přátelství, tak, aby byl vytvořen odpočinkový  

a komunikační prostor. 

 

• Dopravní hřiště Prosek - na Proseku, vedle ZŠ Litvínovská 500 na místě již 

zbouraného pavilonu spol. Eltodo vyroste moderní dopravní hřiště pro děti  

a mládež. Přístupné bude pro školní třídy i veřejnost. Součástí hřiště bude  

i půjčovna nejrůznějších „vozítek“ a model benzinové pumpy. Pro školy bude 
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připravena i moderně vybavená učebna, ve které budou probíhat kursy dopravní 

výchovy. Učebnu budou využívat i školy z jiných městských částí. 

 

• CEDR – centrum pro regionální vzdělávání – bylo otevřeno v září 2007. Centrum 

sídlí v nástavbě bývalé mateřské školy v Kytlické ulici na Proseku. Centrum bude 

sloužit celoživotnímu vzdělávání, budou zde vytvořeny jednotlivé vzdělávací 

moduly například pro občany, kteří si chtějí doplnit své vzdělání nebo se začít 

věnovat úplně jinému oboru. Jednotlivé moduly budou vymyšleny tak aby 

poskytovaly potřebné znalosti i praxi pro různé obory činnosti – např. pro 

podnikatele bude v modulu kurs daňový, účetnictví apod. V současnosti se 

připravují jednotlivé moduly a vybavuje nástavba budovy potřebnou výpočetní 

technikou a nábytkem. 

  

Všechny uvedené projekty má na starosti odbor školství a kultury, jehož vedoucím je 

RNDr. Helena Kvačková. Tento odbor zajišťuje nejen veškerou dokumentaci k projektům, ale 

provádí i výběrová řízení, která jsou ze zákona nezbytná pro výběr strategických partnerů 

podílejících se na realizaci samotného projektu. Zcela ukončen prozatím nebyl žádný z projektů, 

s výjimkou CEDR. Důvodem jsou především přísné podmínky realizace a dlouhodobý 

schvalovací a kontrolní proces jak ze strany úřadu ( zákonné schvalovací postupy ), tak ze strany 

kontrolních orgánů zastupujících EU.  
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5. Projekt - bezdrátový internet  

Projekt, který jsem vybrala je RKS – bezdrátový internet1. Jak je výše uvedeno, MČP 9 

se v roce 2007 rozhodla pro své obyvatele zprovoznit bezplatnou síť bezdrátového připojení 

k internetu. Ta by mimo jiné měla umožnit snazší přístup k elektronickým dokumentům Úřadu 

městské části a dalších úřadů v České republice. 

Webové stránky www.Praha9net.cz pro podporu tohoto projektu Vás seznámí 

s nejdůležitějšími informacemi o provozu sítě a současně Vám umožní se bezplatně stát jejím 

uživatelem. Stránky jsou spojeny s Informačním portálem Prahy 9, který mino jiné nabízí 

základní rozcestník k webovým stránkám nejdůležitějších úřadů a organizací v Praze 9 a v celé 

České republice.  

Vzhledem k tomu, že nekomerční síť Praha9net slouží širokému spektru uživatelů 

a jejím cílem je především zpřístupnit internetové stránky a usnadnit komunikaci městské časti 

s obyvateli. Jsou zde jistá omezení v pravidlech využívání této sítě jako např. nelze hrát hry, 

telefonovat či stahovat hudbu, je zakázána zábava, do které patří i ICQ, zmíněné hry a erotika. 

V současné době je zablokováno asi 578 tisíc webových stránek s výše uvedenou tématikou.  

Bližší informace o tom, jak se stát uživatelem této sítě a jaké zařízení je potřeba pro 

příjem signálu naleznete v návodu "jak se připojit". Na stránce pokrytí nalezneme informaci  

o přístupových bodech a jejich umístění. Je třeba si uvědomit, že šíření signálu v komplikované 

zástavbě nelze snadno určit, a proto blízkost přístupového bodu ještě neznamená, že se budete 

moci připojit. Předtím, než se obyvatelé rozhodnou investovat do nového zařízení, měli by 

využít služeb odborníků nebo si sami otestovat připojení na nějakém přenosném či zapůjčeném 

zařízení.  

 

5. 1 Příprava projektu 
Před zahájením přípravy žádosti o podporu  v rámci jednotlivých operačních programů je 

třeba mít jistotu, že projekt naplňuje základní podmínky konkrétního programu a odpovídajícího 

opatření. Je vhodné projekt konzultovat s řídícím orgánem, implementační agenturou nebo 

s externím poradcem. Ti mohou zásadním způsobem přispět ke zjednodušení celého procesu,  

a to od vypracování žádosti až ke konečnému schválení veřejné podpory, tzn. k přidělení dotace. 

Rovněž by mělo být pečlivě prostudováno znění aktuální výzvy, především části týkající se 

                                                 
1 Pro označení bezdrátové připojení je využívána zkratka Wi-Fi či WiFi. 

http://www.praha9net.cz/
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žádosti, včetně všech podmínek a lhůt vztahujících se k jejímu podání. Je dobré využívat tzv. 

implementační manuály či pokyny žadatele, které mohou pomoci při vyplňování žádosti. 

Většina žádostí o dotaci v rámci operačních programů má podobnou strukturu. Úvodní 

část obsahuje základní údaje o žadateli a informace o jeho historii včetně jeho zkušeností 

s čerpáním dotací, ekonomickou situaci žadatele ( finanční výkazy k vyplnění ), stručnou 

charakteristiku projektu, předpokládaný rozpočet projektu, harmonogram, místo realizace, 

horizontální ukazatele, závazné ukazatele a seznam příloh. Seznam příloh se liší dle typu 

programu. Přílohy musí jednoznačně splňovat stanovená kriteria.1  

 

Dne 10. 1. 2006 byla na 1. mimořádném Zastupitelstvu MČP 9 usnesením  

č.Us ZMČ 4/06 schválena “Realizace projektů ze SF EU – projekt IU“. Projekt se týká vytvoření 

RKS ze Strukturálních fondů ( SF ) EU v rámci JPD 2 pro Cíl 2. 

Předpokládané celkové náklady jsou 9 317 700,-Kč včetně DPH, které budou plně 

realizovány v souladu s pravidly JPD 2. MČP 9 poskytne na projekt procentuální podíl 

z rozpočtu ve výši 6,5%, tj. 605 651,-Kč.  

 

K realizaci projektu bylo třeba nejprve posouzení stavebního úřadu a odboru ochrany 

životního prostředí ( dále jen ŽP ). Dotčené orgány k tomuto uvádí: 

Stavební úřad 

• K projektovému záměru „RKS“ na území MČP 9 stavební úřad sděluje, že 

umístění informačních kiosků veřejné internetové sítě v budovách v majetku 

MČP 9, NEPODLÉHÁ ve smyslu ust. §56 odst. b) zákona č.50/1976 Sb.,  

o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků  

( stavební zákon ), stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

Odbor ochrany ŽP 

• Stanovisko orgánu ochrany přírody příslušnému podle §77a odst. 3  písm. n) 

zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ( dále jen 

„zákon“ ) z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 20002  podle §45i 

 
1 MODERNÍ OBEC: magazín o obcích. č.12/2007, str. 18. Praha: Nakladatelství Economia a.s., 2005 – 2008. Vychází měsíčně. 

ISSN 1211-0507.       
2 Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní 

ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území. 
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zákona: předmětný záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné 

lokality, které jsou uvedeny v příloze č.1 až č.863 nařízení vlády č.132/2005 Sb., 

kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti. 

Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na ŽP ve znění zákona č.93/2004 Sb.,: 

v případě zachování parametrů a činností uvedených ve Vámi předložených 

podkladech, projekt NEPODLÉHÁ POSOUZENÍ podle zákona č.100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na ŽP, ve znění zákona č.93/2004 Sb.. 

 

5. 2 Realizace  
V návaznosti na Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 1. 2006 byla uzavřena „DOHODA  

O PARTNERSTVÍ“ se Soukromou střední školou výpočetní techniky, Litvínovská 600,  

Praha 9, jejímž předmětem je spolupráce na projektu RKS, zejména pak poskytování informací 

k projektu RKS, a to jak v předinvestiční, investiční, tak i v provozní fázi. Škola má poskytovat 

odborné konzultace pro přípravu projektové dokumentace, spolupracovat při řešení odborných 

problémů, při vyhodnocování a výběru poskytovatelů  a při řešení provozu sítě.  

 

Dne 2. 2. 2006 byla se spol. Relsie, spol. s r.o., Plzeňská 221, Praha 5, podepsána 

„SMLOUVA O DÍLO“, jejímž předmětem bylo zhotovení projektu a veškerých podkladů pro 

podání žádosti o příspěvek ze SF EU JPD 2 opatření 2.3, 4. výzva na projekt: “REGIONÁLNÍ 

KOMUNIKAČNÍ SERVIS“. Podklady pro vypracování zadávacího řízení byly předány 

zpracovateli ihned po schválení realizace projektu. První varianta projektu pro zadávací řízení 

byla zpracována a předána ke schválení v květnu roku 2006. V prosinci roku 2006 byly 

zpracovány podklady pro ekonomické hodnocení projektu.  

 

Zadávací řízení mělo následující části: 

1. Základní informace o předkladateli a zpracovateli projektu. 

2. Výchozí stav před realizací projektu. 

3. Popis projektu a jeho aktivit, analýza cílových skupin, etapy, harmonogram. 

4. Výsledky, přínosy a dopady pro žadatele a cílové skupiny. 

5. Analýza trhu, odhad poptávky. 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů. 
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7. Popis použitých technologií. 

8. Technické a technologické aspekty. 

9. Potřeba a zajištění oběžného a investičního majetku.  

10. Finanční plán ( přehled výdajů v průběhu a po ukončení realizační fáze, kalkulace ). 

11. Udržitelnost projektu. 

12. Vyhodnocení rizik. 

13. Zhodnocení projektu. 

14. Závěr. 

 

Dále bylo nutné vytvořit podklady pro ekonomické hodnocení projektu – studie 

proveditelnosti. Tato zahrnuje výše uvedených 13 ( resp. 14 ) skupin, které má projekt 

obsahovat. Zadavatelem projektu je MČP 9, Sokolovská 324/14, Praha 9, zastoupená: Ing. 

Vladimírem Řihákem, starostou.1 Projektový záměr RKS ze dne 11. 12. 2006 zahrnuje tři části: 

V I. části nazvané “Úvod“ je uveden popis projektu, jeho přínosy a cíle. Dále jsou zde 

specifikovány technické parametry, zejména popis použitých technologií.  

Ve II. části nazvané “Návrh řešení a rozpočet projektu“ je specifikována architektura  

a uživatelské připojení k bezdrátové síti. Dále jsou zde uvedeny parametry internetového 

připojení, včetně grafického znázornění použitých technologií a umístění vysílacích bodů. 

Hovoří se zde rovněž o vybudování a využití internetových kiosků, bezpečnosti sítě, způsobech 

archivace a aktualizace. Na závěr této části je zařazen rozpočet projektu, tzn. vyčíslení 

zřizovacích nákladů na zřízení WiFi sítě Praha 9, na zřízení informačních kiosků a měsíční 

náklady na provoz WiFi sítě Praha 9. 

III. část nazvaná “Závěr“ shrnuje výhody projektu s tím, že tento projekt zapadá do 

schválené koncepce rozvoje informačních systémů „INFORMAČNÍ STRATEGIE HL. M. 

PRAHY DO ROKU 2010 – CESTA K e-PRAZE“, kterou dne 20. 10. 2005 schválilo 

zastupitelstvo hl. m. Prahy jako základní koncepční dokument.  

 

Projekt RKS umožní elektronickou veřejnou správu na území MČP 9, včetně poskytování 

služeb občanům a dalším cílovým skupinám v souladu s moderními principy e-Governmentu. 

 
1 Ing. Vladimír Řihák byl starostou do 3. 12. 2006.  Od 4. 12. 2006 je starostou Ing. Jan Jarolím. 
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Rozšíří možnosti využívání on – line moderních komunikačních prostředků pro široké spektrum 

obyvatel a návštěvníků Prahy 9. Vytvoří vysoce produktivní a otevřené komunikační prostředí  

i pro sociálně slabé a handicapované občany.  

1. 6. 2006 byla centrem pro regionální rozvoj ČR provedena kontrola ex-ante1,  jejímž 

předmětem bylo: 

• objasnění připravenosti projektu k realizaci; 

• podrobnost projektové dokumentace; 

• rozpočet; 

• zadávací řízení; 

• stavební povolení. 

Závěr kontroly: „Lze konstatovat, že v případě doložení všech požadovaných dokladů bude 

riziko neúspěšného průběhu realizace minimalizováno. Projekt lze doporučit ve stavu  

7.3 – projekt doporučen ke spolufinancování po úpravě. Závazný termín pro předložení 

opraveného rozpočtu a aktualizovaných navazujících údajů je stanoven po vzájemné dohodě na 

13. 6. 2006.“ 

 

 tabulka 3 – Harmonogram projektu 

     Stávající   

harmonogram 

Závazný harmonogram pro 

přípravu „PODMÍNEK 

K ROHODNUTÍ“ 

Zahájení projektu 1. 5. 2006 1. 7. 2005 

Zahájení realizace projektu 1. 5. 2006 30. 9. 2006 

Ukončení realizace projektu 30. 4. 2008 31. 8. 2008 

Ukončení projektu 30. 5. 2008 30. 9. 2008 

Očekávané finanční uzavření 30. 11. 2008 31. 3. 2008 

[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 ] 

 

Dne 9. 6. 2006 došlo k aktualizaci údajů projektů ze 4. výzvy, doporučených Centrem pro 

regionální rozvoj ČR ( CRR ) ke spolufinancování z fondů EU, pro přípravu návrhu 

                                                 
1 Ex-ante znamená před něčím. 
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„PODMÍNEK K ROZHODNUTÍ O ÚČASTI STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ 

PROJEKTU“. Projekt byl označen zkráceným registračním číslem: %0156. 

 

Dne 15. 6. 2006 byly odeslány podklady pro uveřejnění údajů a informací pro zadání 

veřejné zakázky. Požadovaný termín uveřejnění je 30. 6. 2006. Lhůta pro podání nabídek končí 

22. 8. 2006 ve 12,00 hod. K otevírání obálek s nabídkami dojde dne 24. 8. 2006 v 10,00 hod. 

Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31. 3. 2007. Výběrové řízení bylo vyhlášeno a provedeno 

v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.1 

 

Dne 30. 6. 2006 byla podepsána “SMLOUVA O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

JPD pro Cíl 2 regionu NUTS II hl.m. Praha na období 2004 - 2006“. Rozhodnutí  

o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu: RKS.  

 

tabulka 4 - Harmonogram projektu s rozdělením na jednotlivé etapy 

  

Stávající 

harmonogram 

Závazný harmonogram pro 

přípravu „PODMÍNEK 

K ROHODNUTÍ“ 

Výše způsobilých 

výdajů na etapu 

Zahájení 1. etapy 1.5.2006 30.9.2006 

Ukončení 1. etapy 1.9.2006 31.1.2007 

Datum předložení etapové 

zprávy a Žádosti o platbu 

( do 30 dnů od konce etapy )  1.10.2006 28.2.2007 

5 272 235,50 

Zahájení 2. etapy 1.9.2006 1.2.2007 

Ukončení 2. etapy 30.4.2008 31.8.2008 

Datum předložení etapové 

zprávy a Žádosti o platbu 

( do 30 dnů od konce etapy )  30.5.2008 30.9.2008 

4 045 464,50 

[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 ] 

                                                 
1 Informace o aktuálních veřejných zakázkách je možno získat na webových stránkách jednotlivých fondů či příslušných 

Ministerstev. 



Dne 28. 2. 2007 byla na MMR zaslána ŽÁDOST O PROPLACENÍ VÝDAJŮ 

K PROJEKTU ( přetisk ), jejíž součástí je i rozpis financování projektu1:  

 

 
[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 - přetisk ] 

 

                                                 
1 Dokument: Rozpis financování projektu je uveden v Příloze č.2 této práce. 
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Dne 26. 9. 2007 bylo vydáno ROZHODNUTÍ MMR o poskytnutí dotace  ( přetisk ) a dne  

20. 11. 2007 byly podepsány i „PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE“.1 

 

 
[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 - přetisk ] 

 

                                                 
1 Dokument: Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou v příloze č.3 této práce.   
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[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 – přetisk ] 
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Dne 20. 11. 2006 ( 5. 12. 2006 ) bylo vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a SF 

EU na financování akce ( projektu ), včetně kopie podmínek.1 

Dne 21. 3. 2007 obdržela MČP 9 “STANOVISKO K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ“. 

Stanovisko vydalo CRR, Vinohradská 46, Praha 2. Ve svém stanovisku CRR pro NUTS II. 

Praha sděluje, že nemá k předložené dokumentaci výhrady. 

 

V průběhu realizace projektu došlo ještě k úpravě v oblasti aktivit projektu. Toto bylo 

uskutečněno na základě OZNÁMENÍ  konečného příjemce o změnách v projektu: rozšíření 

aktivit projektu bez navýšení způsobilých výdajů projektu v celkové hodnotě cca  

610 000,-Kč s cílem dosáhnout kvalitnějších výsledků projektu, včetně rozšíření možností 

monitoringu a kontroly v období udržitelnosti po ukončení realizace projektu ze dne  

23. 7. 2007.   

 

Celkové náklady na projekt činí 9 317 700,-Kč. Financování bude provedeno dle 

následujícího rozdělení:  

1. ERDF ve výši: 4 658 850,-Kč. 

2. Národní zdroje:  

a) státní rozpočet ve výši: 913 134,-Kč; 

b) hl. m. Praha ve výši: 3 140 065,-Kč  

c) MČP 9 ve výši: 605 651,-Kč. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Další dokumenty již není možno přiložit, neboť nejsou veřejnosti přístupné. 



6. Projekt z pohledu uživatele 

O možnosti bezplatného WiFi - internetového připojení, poskytovaného naší MČ jsem se 

dozvěděla z novin “DEVÍTKA“, které MČP 9 vydává. Bylo to v třetím čísle roku 2007. Cílem 

projektu je dle MČP 9 přiblížit internet občanům. Velká část obyvatel MČP 9 nyní může 

připojení k internetu využívat nejen doma z počítače, ale i pomocí informačních kiosků. Nabídka 

mne zaujala a tak jsem ji chtěla vyzkoušet. V článku bylo uvedeno, že jednou z podmínek 

používání je, aby součástí zařízení, na kterém budu internet využívat ( počítače či notebooku ) 

byla karta pro bezdrátové připojení – WiFi karta ( dále jen karta ).  

 

Nejprve je třeba zjistit, zda je v místě, kde budete připojení využívat, signál, jak je tento 

signál silný, a podle toho si pořídit odpovídající zařízení pro příjem signálu. Proměření signálu, 

nákup a instalaci příjmového zařízení může poskytnout kterákoli společnost, která se těmito 

službami zabývá. Je možné obrátit se na MČP 9 či jiné subjekty, kteří tyto služby za úplatu 

poskytují. Pro připojení k síti je možné použít několik typů zařízení: 

 

Univerzální řešení:  
1bezdrátový přijímač připojený přes USB , ke kterému je přiveden signál z antény nebo 

obsahuje integrovanou anténu  

samostatný tzv. Access Point, který je spojen s anténou, do počítače ( PC ) pak vede 

klasický síťový UTP kabel + PCI síťová karta (nebo integrovaná na základní desce)  

 

Pouze stolní PC:  

samostatná PCI karta přímo do PC, ke které je přiveden signál z antény 

 

Pouze notebook:  

některé notebooky mají vestavěný WiFi přijímač  

samostatná PCMCIA karta přímo do notebooku, ke které je přiveden signál z antény 

nebo obsahuje integrovanou anténu  

 

                                                 
1 USB je univerzální sériová sběrnice. Nahrazuje dříve využívané sériové či paralelní způsoby připojení součástí počítače či 

jiných zařízení k počítači.   

 

 

44



Protože jsem uvažovala o nákupu nového výkonnějšího notebooku, byla jednou 

z požadovaných součástí právě tato karta. Po uvedení notebooku do provozu jsem se pokusila  

o první přihlášení. 

 

Nejprve jsem tedy zjistila, zda mám v místě bydliště dostupný signál, zda je zde 

dostatečné pokrytí. Dalším krokem bylo zaregistrovat se, což jsem provedla prostřednictvím 

stávajícího, telefonního připojení. V internetovém vyhledávači našla příslušnou webovou 

stránku: http://www.praha9net.cz/ a postupovala podle návodu. Při přihlášení bylo nutné vyplnit 

registrační formulář a zadat přihlašovací jméno a heslo. Registrační formulář obsahuje údaje 

povinné i nepovinné, které slouží pro monitoring úřadu využívání této služby.  

 

Obrázek 5 – Přihlašovací formulář č.1 

 
[ zdroj: http://www.praha9net.cz/registrace.php ] 
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Během několika minut mi přišlo na e-mailovou adresu potvrzení o založení uživatelského účtu:  

Ucet ***** byl uspesne zalozen. 

Dekujeme Vam za Vasi registraci do site a zajem o projekt Praha9net. Na e-mailovou adresu 

MaPa100@seznam.cz vam byl zaslan e-mail s potvrzovacim kodem. 

 

 

Dále zde byly uvedeny následující instrukce: 

Nezapomente pomoci zaslaneho kodu Vas ucet aktivovat, jinak bude za 12 hodin zrusen. 

Nyni se prihlaste ziskanym jmenem a heslem na Praha9net 

Aktivujte si svuj ucet! 

Bez aktivace (potvrzeni) vasi registrace pomoci kliknuti na aktivacni odkaz zaslany na vami 

uvedenou emailovou adresu bude za 12 hodin vas ucet zrusen. 

Pokud jste si nechali zaregistrovat emailovou adresu, email si vyzvednete pri pouziti techto 

udaju:  

pristup k poste pres webove rozhrani: http://mail.praha9net.cz  

pristup k poste pres POP3: pop3.praha9net.cz  

prihlasovaci jmeno do emailu: *****@praha9net.cz 

 
 

Pak už bylo možné využívat internetové připojení dle potřeby. Pro přihlášení je využíván 

odkaz: http://www.praha9net.cz/login.php, kde je nutné vyplnit přihlašovací údaje, včetně 

souhlasu s provozním řádem, a to při každém přihlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.praha9net.cz/
mailto:*****@praha9net.cz
mailto:*****@praha9net.cz
http://www.praha5net.cz/login.php


Obrázek 6 – Přihlašovací formulář č.2 

 
[ zdroj: http://www.praha9net.cz/registrace.php ] 

 

Kromě ryze komunikačních serverů je možno využívat různé studijní weby, např. 

encyklopedie, což by mělo školákům usnadnit přípravu na vyučování. Já sama jsem zkoušela 

využívat i různé veřejně prospěšné informační servery a samozřejmě webové stránky Univerzity 

Pardubice a agendy STAG.  

 

6. 1 Hodnocení projektu 
Jaká je kvalita tohoto připojení? U bezdrátového připojení je třeba počítat s občasnými 

výpadky signálu. Jako laik nevím, čím je toto způsobeno.  Někdo říká, že kvalita signálu je 

závislá nejen na vysílači, ale i na počasí. S tím však nemohu zcela souhlasit. Vysílač je v mém 

případě umístěn na vedlejším domě - někdy je kvalita signálu vynikající při hezkém počasí, jindy 

zase při špatném počasí. I přes tento problém se signálem však musím konstatovat, že tento 

projekt bude mít užitek pro místní občany a samozřejmě i pozitivní vliv na život každého z nás.       
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Při zpracovávání této práce jsem zjistila, že MČP 9 vydala informační brožuru, kde 

občany informuje o projektu RKS. Seznamuje je s cílem a možnostmi projektu, s umístěním 

informačních kiosků a vysílačů a podrobně popisuje návod, jak se k síti připojit z domácího 

počítače. Takovéto informační materiály hodnotím kladně, i když ke mně se dostal až v době, 

kdy jsem již tuto službu využívala. Možná by bylo lepší, kdyby byl doručen do poštovních 

schránek místních obyvatel tak, jak je to v případě periodika DEVÍTKA.1 

 

Chtěla bych říci, že spoléhat se pouze na tento typ připojení není dle mého názoru dobré, 

protože nemusíme mít dobrý signál právě v době, kdy bychom chtěli internet využívat. Je 

samozřejmě možné využívat i služeb jiných poskytovatelů internetu, ale to jsou ve většině 

případů připojení placená, nikoliv bezplatná, takže záleží jen na samotném uživateli, jaký druh 

připojení se rozhodne využít. Já sama jsem doposud využívala připojení telefonické, vytáčené. 

V současné době však již využívám WiFi připojení MČP 9 a v případě, že není dostupný signál, 

tak využívám služeb soukromého poskytovatele WiFi připojení. 

 

Provozování WiFi připojení MČP 9 je prozatím ve zkušebním provozu a neustále se 

všichni zúčastnění starají o to, aby docházelo ke zlepšení kvality poskytované služby a občané 

byli co nejvíce spokojeni. V rozsahu v jakém je internet provozován nedochází k porušování 

konkurenčního prostředí, neboť je zaměřen především na komunikaci s úřady a na vzdělávání. 

Zavedení internetu do domácností a vůbec seznámení se s internetem i v případě starších občanů 

je jedním z cílů nejen EU, ale i naší zemně v rámci zvyšování schopností obyvatel a zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu práce.     

 

Na závěr této vědecké práce jsem se chtěla zaměřit na statistický průzkum povědomosti 

občanů o tomto projektu. Zjistila jsem však, že průzkum byl již proveden úřadem. Proto jsem se 

rozhodla využít již získaná data a vytvořit graf, ve kterém budou zohledněny a porovnány údaje 

za tři monitorovací období. I. Období: 30.9.2006 – 31.1.2007, II. Období: 31.1.2007 – 4.8.2007, 

III. Období: 4.8.2007 – 31.1.2008.   

 

 

 

 
1 Noviny vydávané naší městskou částí. 

 



    graf 1 – Statistika zvolených ukazatelů za daná období                                    
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[ zdroj: dokumentace úřadu Městské části Praha 9 a autor  ] 1 

 

                                                 
1 BP – bezdrátové připojení. 

       



7. Výhled do následujícího programového období 2007 -2013 

V průběhu následujících sedmi let obdrží ČR z EU bezmála 775 mld. Kč. Spolu se 

státním příspěvkem to bude více než 864,3 mld. Kč. Zhruba 53 % z celkových alokovaných 

zdrojů je určeno pro municipální sektor. Hlavním kritériem pro rozdělování finančních zdrojů 

bude počet obyvatel obce.  

Převážnou část prostředků z EU budou municipality čerpat především z Regionálních 

operačních programů ( ROP ), Operačního programu Životní prostředí ( OP ŽP ), případně  

z Programu rozvoje venkova ( PRV ).  

Při tvorbě ROP a PRV byla vytvořena hranice 2000 obyvatel. Obce nad 2000 obyvatel by 

měly žádat prostředky z regionálních operačních programů a v případě vodohospodářské 

infrastruktury z OP ŽP. Obcím s méně než 2000 obyvateli je určen Program rozvoje venkova. 

Tato hranice byla na základě jednání Asociace krajů ČR a Ministerstva zemědělství ČR snížena 

na 500 obyvatel. Důvodem bylo, aby i menší obce měly možnost získat dotace na oblasti 

podporované výhradně z ROP.  

 

tabulka 5 – Přehled financování na období 2007 - 2013 

 
[Zdroj: 

http://img.ihned.cz/attachment.php/13287870/FmB8eNfiPS3KuGs0gEUhqJ9nIWRMowLk/MO0507s20.jpg ] 
 

Z tabulky lze vyčíst částky alokovaných finančních zdrojů určených na rozvoj venkova  

v rámci ROP. Méně výhodné podmínky pro malé obce se mohou projevit i tím, že se v rámci 

       

http://img.ihned.cz/attachment.php/13287870/FmB8eNfiPS3KuGs0gEUhqJ9nIWRMowLk/MO0507s20.jpg
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ROP uvažuje o průběžném financování. S tím však PRV rozhodně nepočítá. Diskutabilní je  

i maximální částka uznatelných nákladů na jeden projekt, která činí 5 mil. Kč. Tato suma nebude 

stačit na financování větších rekonstrukcí místních komunikací, případně objektů občanské 

vybavenosti. Na druhou stranu malé obce mohou počítat s 90 až 100% dotací - na rozdíl od 

maximálních 92,5 % v případě ROP.  

 

7. 2 Cíle pro období 2007 - 2013  
Pro současné programovací období, 2007 – 2013, byly stanoveny i nové cíle. ČR má ze 

strukturálních fondů EU k dispozici až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 mld. Kč. Pro úspěšné 

čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na 

spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých 

výdajů. 

V tomto období jsou tedy opět sledovány tři cíle, k jejichž dosažení má naše země  

v evropské finanční perspektivě prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

vyčleněno 308 041 000 000 € ( přibližně 8 686,8 mld. Kč ). 

 

Cíl Konvergence  

Je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů ( regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem ( HDP ) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii ) zemí EU. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 

jejichž hrubý národní důchod ( HND ) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS1 a v České republice pod 

něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 

- částka pro cíl Konvergence pro ČR – 25, 89 mld. EUR. 

 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Týká se regionů, které nespadají pod cíl Konvergence. Podporuje regiony na úrovni NUTS II 

nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Cíl 

„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ hraje klíčovou roli v tom, aby se zabránilo 

novým nerovnováhám objevujícím se v neprospěch regionů, které by jinak trpěly následky 

 
1 Zkratky vysvětleny v části 1.2 této práce. 



 

 

52

nepříznivých sociálně ekonomických faktorů a neměly by dostatek prostředků na státní podporu. 

Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha. 

- částka pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – 419,09 mil. EUR. 

 

Cíl Evropská územní spolupráce  

Je zaměřen na zintenzivnění spolupráce na třech úrovních – přeshraniční spolupráci regionů 

NUTS III realizovaná prostřednictvím společných programů, spolupráce na nadnárodní úrovni  

a meziregionální spolupráce ve formě vytváření sítí pro spolupráci a výměnu zkušeností v rámci 

celé Evropské unie. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají 

všechny regiony.  

- částka pro cíl Evropská územní spolupráce – 389,06 mil. Kč. 

 

7. 2 Praha  
Česká metropole nedosáhla na vyšší podporu z evropských fondů než kolik činí její 

přepočet na podíl příspěvku ČR do rozpočtu EU, neboť hrubý domácí produkt Prahy činí 

v přepočtu na jednoho obyvatele 156% průměru EU. Jinak tomu nebude ani v současné období, 

neboť Praha je již nyní čistým plátcem do fondů EU. Praha tak dostává pětkrát méně peněz 

z evropských fondů než všechny ostatní regiony v naší zemi. Nejvíce prostředků půjde nyní na 

životní prostředí a na podporu vědy a výzkumu. Evropská komise apelovala na magistrát 

hlavního města, aby co nejdříve dokončila tematický Integrovaný plán rozvoje města ( IPRM ). 

“Tematický“ v tomto případě znamená “malé městské části“. Útvar rozvoje města vytipuje pro 

IPRM největší strukturální problémy, pro jejichž řešení by městské části samy integrovaly 

několik vzájemně souvisejících projektů. Při předkládání projektů mohou žadatelé již využívat 

webových stránek magistrátu. 

 

7. 3 Municipality  
U ostatních měst nebyly možnosti čerpání dotací rovněž ideální, ale v následujících 

sedmi letech bude situace zcela opačná. Bylo to způsobeno mimo jiné vinou politického vedení 

obce, neboť z neznalosti opomíjelo tento možný zdroj financování projektů. V menších obcích 

bylo příčinou především zahlcení nepočetného osazenstva obecního úřadu běžnou agendou  

a intenzivní potřebou řešit akutní problémy obce. Zapojení se do procesu přípravy a realizace 

projektů podporovaných z fondů EU pro ně představovalo skutečně nemalé břemeno.  
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Dlouhá řada činností, které musí tyto instituce povinně zabezpečovat, tak značným 

způsobem komplikuje jejich aktivity spojené s vytipováním vhodných projektů a případně 

přípravou žádosti. Ve velkých městech často posílí úřad o pozici projektového manažera či zřídí 

celý útvar ( např. na úrovni samostatného oddělení ), který se zpracováváním projektů a žádostí 

zabývá. Na kreativitě a aktivitě takového pracovníka či týmu pak záleží do značné míry, kolik 

vhodných projektů se podaří identifikovat a následně rozpracovat do úrovně žádosti předkládané 

do příslušného operačního programu a opatření.  

Municipality budou mít v tomto období mnohem více příležitostí žádat o finance 

především na rekonstrukce veřejných ploch, a to zejména regionálních operačních programů.  

U nich může dosáhnout podpora až 92,5%, ale musí jít o projekt, který nebude zahrnovat 

výdělečné činnosti. Dotace z regionálních operačních programů budou moci města a obce použít 

především na vegetační úpravy, dláždění ploch, instalaci městského mobiliáře, obnovu různých 

městských prvků a revitalizaci přilehlých ploch. Cílem projektů bude zatraktivnit centrální části 

měst a obcí po estetické ahistorické stránce. Způsoby, jak vyřešit otázku přípravy a realizace 

projektů efektivněji jsou dva. 

První - a zřejmě jednodušší - možností je spojit se s partnerem, který má vyjasněné své 

potřeby a uvítá spojení s obcí při realizaci svého záměru. Řadu činností pak lze přenést na něho  

a přípravy a uskutečnění projektu se účastnit právě v pozici partnera. Ukázkovým případem 

může být revitalizace památkového objektu ve vlastnictví obce. Obec jej může poskytnout  

k dispozici, třeba formou pronájmu, nebo se subjekty podílí na rekonstrukci objektu pro služby 

cestovního ruchu, a následně jej pak lze přenechat k provozování - partner revitalizovaný objekt 

k prospěchu zúčastněných provozuje.  

Druhou možností je, aby se obec pokusila záměr uskutečnit nezávisle. Je však vhodné 

konzultovat možnosti s nezávislým specialistou. Jeho pohled "zvenčí" může napomoci odhalit 

netušené příležitosti či naopak předcházet rozhodnutím, která by mohla přinést komplikace  

a těžkosti. Podrobná znalost komplikované metodiky příslušných operačních programů  

a schopnost přiřadit konkrétnímu projektu nejvhodnější opatření je zadáním pro specialisty. 

Pozice nezávislého konzultanta nese řadu výhod - pohled specialisty, který v dané lokalitě nežije, 

a není tudíž zatížen místními stereotypy, pomůže odhalit řadu příležitostí, které si místní nemusí 

ani uvědomovat. Rekonstrukce a revitalizace památkových objektů je jednou z nich. Ale 

můžeme uvést například obnovu rybníků, revitalizaci center sídel, regeneraci brownfields, 

bývalých průmyslových či zemědělských areálů, výstavbu komunikací, rozvoj podnikatelských 

aktivit obce, ochranu životního prostředí. To jsou jen některé oblasti, na něž by bylo možno se 
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zaměřit. Jednotlivé operační programy nabízejí řadu různých příležitostí a jde skutečně pouze  

o to, aby k nim byly vhodně přiřazeny potřeby obce.  

Velikost obce v tomto ohledu není rozhodující - rozhoduje pouze velikost projektu, a to 

především ve vztahu k efektivnímu sestavení projektového týmu a možnosti zapojení externích 

specialistů - dostupnost potřebných zdrojů je v tomto ohledu prvořadá.  

 

7. 4 Regionální operační programy 2007 - 2013  
Regionální a operační programy1 by rovněž měly podpořit rekonstrukce a následné 

využívání kulturních domů a center. EU podporuje zejména projekty, které se zaměřují 

především na multifunkční využití daných prostor. Obecně by tak dotace měla směřovat na 

stavební úpravy, po jejichž dokončení se zlepší využívání volného času obyvatel všech věkových 

kategorií. V případě, že se v kulturních centrech budou nacházet i kavárny, bowlingy apod. bude 

finanční podpora pouze čtyřicetiprocentní.  

 

Přestože fenomén strukturálních fondů již není velkou neznámou ani pro státní či krajské 

instituce v roli řídících orgánů, ani pro žadatele, ať již ze sektoru veřejného, neziskového či 

soukromého, nelze v žádném případě tvrdit, že by jejich připravenost byla na optimální úrovni. 

Ukončené období, kdy již dlouhá řada projektů byla úspěšně podpořena právě z těchto zdrojů, 

ukázalo nemalé množství úskalí, kterým musí žadatel na dlouhé cestě k dotaci čelit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Přehled regionálních operačních programů na období 2007 – 2013 je uveden na další stránce.                          

Zdroj: [http://www.euroskop.cz/47716/119977/clanek/programy-a-fondy-evropske-unie/programy-evropske-unie/#oppi ] 
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OPERAČNÍ PROGRAMY NA 

OBDOBÍ 2007 - 2013  
  

PŘIDĚLENÁ FINANČNÍ 

ČÁSTKA  

  OP Podnikání a inovace    

  OP Doprava   

  OP Životní prostředí   

 Tématické OP  
 21 271, 1 mil. EUR 

(79, 5 %) 

  OP Lidské zdroje a zaměstnanost    

  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnpst   

  OP Výzkum a vývoj pro inovace    

  Integrovaný operační program   

  OP Technická pomoc   

  ROP NUTS II Jihovýchod   

  ROP NUTS II Jihozápad   

  ROP NUTS II Moravskoslezsko   

Regionální OP (ROP)   
 4 659 mil. EUR 

(17, 6 %) 

 ROP NUTS II Severovýchod   

  ROP NUTS II Severozápad   

  ROP NUTS II Střední Čechy   

 ROP NUTS II Střední Morava   

OP - Praha   
 372, 4 mil. EUR 

(1, 4 %) 

  OP Praha Konkurenceschopnost    

  OP Praha Adaptabilita   

  OP Meziregionální spolupráce   

  OP Nadnárodní spolupráce   

  OP Přeshraniční spolupráce - Bavorsko   

 OP Přeshraniční spolupráce -  Polsko   

 Evropská územní spolupráce    389 mil. EUR (1, 5 %) 

  OP Přeshraniční spolupráce - Rakousko    

  OP Přeshraniční spolupráce - Sasko   

  OP Přeshraniční spolupráce - Slovensko   

  INTERACT II   

  ESPON 2013    
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7. 2 Pravidlo “De minimis“  
Aplikace pravidla de minimis1 se stala podmínkou na všech úrovních potenciálních 

poskytovatelů veřejné podpory. Jeho aplikací se poskytovatel vyhne někdy zdlouhavému 

oznamovacímu procesu a posuzování možné veřejné podpory EK.2 Toto pravidlo se často 

využívá v situacích, kdy není zcela jasné, zda příslušné opatření je veřejnou podporou či nikoliv 

a poskytovatel se obává možného porušení svých povinnosti. Je to jakási “pojistka“, aby 

k rozporu s předpisy nedošlo.  

Hlavní změnou oproti předcházející úpravě je, že dochází ke dvojnásobnému zvýšení 

základní hranice de minimis na 200 tisíc eur pro jeden podnik za období tří let. Existují ovšem 

některé výjimky. Například pro podniky činné v odvětví silniční dopravy platí hranice 100 tisíc 

eur za období tří let. V odvětví zemědělství a rybolovu stanovuje speciální úpravu pravidla de 

minimis nařízení Evropské komise číslo 1860/2004. Uvedené hranice platí bez ohledu na to, zda 

financování plyne zcela ze zdrojů poskytovatelů příslušného členského státu či je 

spolufinancováno ze zdrojů EU. Co se týče období tří let, rozhodné jsou fiskální roky používané 

k daňovým účelům v příslušném členském státě, v ČR jde o tři kalendářní roky. 

 

Pravidlo de minimis lze v zásadě aplikovat na opatření určená podnikům ve všech 

odvětvích s výjimkou těch, která jsou v nařízení stanovena negativním výčtem. Nesmí být 

použito ve vztahu k podnikům činným v odvětví rybolovu a aquakultury, na něž se vztahuje 

nařízení Rady č.104/2000, k podnikům činným v prvovýrobě zemědělských produktů uvedených 

v příloze I Smlouvy ES ( v jejich případě lze aplikovat nařízení č. 1860/2004 ), k podnikům  

v obtížích, je-li poskytnutí podpůrného opatření závislé na užití domácích produktů na úkor 

dovážených a v případě podpůrných opatření na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo 

do členských států EU, zvláště pak na provoz a vytvoření distribuční sítě nebo jiné běžné výdaje 

související s vývozní činností. Podstatnou změnou je, že pravidlo de minimis lze použít  

v odvětví dopravy. Výjimkou jsou podpůrná opatření určená k nabývání vozidel pro silniční 

nákladní dopravu podnikům, které tento druh dopravy provozují ve prospěch třetích stran. 

Pravidlo lze aplikovat i na podniky v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů 

 
1 Definice pravidla de minimis vyplývá ze samotného nařízení. Jde o prahovou hodnotu, pod kterou se opatření podpory považují 

za opatření nesplňující kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES a nepodléhají tak povinnosti notifikace obsažené primárně v čl. 88  

odst. 3. Opatření pokrytá pravidlem de minimis nejsou tedy veřejnou podporou. 

 
2 EK = Evropská komise. 
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uvedených v příloze I Smlouvy ES, jestliže výše podpůrného opatření není stanovena na základě 

ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních producentů nebo uvedených na trh 

danými podniky, nebo pokud poskytnutí opatření nezávisí na podmínce, že bude zčásti nebo 

zcela předáno prvovýrobcům. 

Z nařízení explicitně vyplývá, že zmíněné hranice je možno užít nezávisle na formě 

podpůrného opatření nebo sledovaném cíli. Poskytovatel si však musí zodpovědět otázku, zda 

má pravidlo de minimis vůbec použít. Při tom se zajisté nevyhne hodnocení účelu podpůrného 

opatření. Zjišťování zamýšleného použití prostředků na základě pravidla de minimis lze 

poskytovatelům jedině doporučit. A to nejen kvůli tomu, že neporuší podmínky nařízení, ale 

budou moci snáze vymáhat "zneužité prostředky" zpět.  

Pravidlo de minimis lze aplikovat v různých oblastech a v souvislosti s různými formami 

veřejné podpory. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že nařízení je aplikovatelné pouze na 

podpůrná opatření, která jsou tzv. transparentní. U takových opatření by měl poskytovatel vědět, 

jakou má podpůrné opatření finanční hodnotu.  

Je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny základní hranice de minimis. Nařízení EK je 

totiž nekompromisní. Stanoví, že v takových situacích nelze v době poskytnutí podpůrného 

opatření ani v pozdějším období využít právní výhody plynoucí z tohoto nařízení, a to ani pro 

část opatření, která stanovenou hranici nepřekračuje. Poskytovatel by proto měl neustále 

pamatovat na to, že stanovené hranice je nutno dodržovat bez ohledu na počet zapojených 

veřejných rozpočtů.  

Jestli přinese nová úprava pravidla de minimis územním samosprávám nějakou úlevu, to 

dosud nelze s jistotou říci. Pozitivní je prozatím zvýšení horních limitů. Díky tomu může být 

řada opatření poskytnuta bez posouzení Evropskou komisí. Zároveň nařízení ukládá nové 

povinnosti, které je nutno důsledně respektovat. Vždy je totiž třeba mít na paměti, že kdokoliv 

může EK podat podnět, že příslušný poskytovatel porušuje pravidla v oblasti veřejné podpory. A 

její následné šetření by mohlo vyústit v navracení podpory.  

 

7. 3 Prostředky z fondů EU přispívají ke zvýšení kvality činnosti  úřadů 
Stačí málo – několik nespokojených klientů či nešikovné mediální vyjádření, nečinnost či 

neochota pár úředníků a nepříjemný stín ulpí na celém úřadu. Je-li klíčovým prvkem pro 

formování kultury úřadu jednání autorit, pak jednou z efektivních cest, jak ji ovlivňovat, je 

vzdělávací program. Toto si uvědomují i školitelé, kteří se zaměřují na vzdělávání, zvláště pak  

na profesionální vystupování pracovníků veřejné správy.   
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Projekty zaměřující se na tuto oblast mají být realizovány v rámci opatření 3.3 Rozvoj 

dalšího profesionálního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a finančně ho 

podpořily Evropský sociální fond a rozpočet ČR. Partnery projektu mohou být jednotlivá města 

či jejich sdružení. Cílovou skupinu tvořilo zaměstnanci městských úřadů včetně vrcholových 

politiků příslušných měst. Každý z nich musí být coby zástupce vykonavatele samosprávy či 

státní správy váženou autoritou.  

 

Jak je z názvu projektu patrné, jeho základní cíle jsou dva:  

Proměňovat kulturu úřadů prostřednictvím pozitivního jednání jejich pracovníků, a tím 

naplňovat poslání městských úřadů.  

"Prozkoumat cestu" pro další úřady, jež by se vydaly obdobným směrem.  

 

Vznikly proto dva nové vzdělávací programy, které budou nejprve odzkoušeny a poté se 

budou ucházet o příslušnou akreditaci ministerstva vnitra. Účastníci projektu budou rozděleni 

pěti skupin, v každé budou zástupci všech partnerských městských úřadů, což umožňuje řízenou 

výměnu zkušeností.  

Projekt se skládá ze dvou tematických modulů. První se soustředí na firemní kulturu 

městského úřadu, zejména na jeho organizační kulturu či vizitku, dále na image  

a etický kodex úředníka. Ačkoliv se zdá, že jsou to témata natolik samozřejmá, že je zbytečné 

jim věnovat pozornost, opak je pravdou. V poslední době jsou úředníci pod stále intenzivnějším 

dohledem veřejnosti. Zvyšují se nároky na jejich vystupování i znalosti. Navíc média upozorňují 

na různé nešvary v jednání úředníků, spatřují v nich jakési nositele normotvorného chování. 

Nástrojem, který jim může pomoci tuto roli zvládnout, je i zmíněný vzdělávací program. 

Zdůrazňuje, že vše se odvíjí od hodnot, které jednotlivci a zástupci úřadu vyznávají. Hodnotové 

žebříčky jednotlivců by se měly v podstatném shodovat s hodnotovým rámcem úřadu. Tyto 

hodnoty nestačí pojmenovat, ale denně je naplňovat svým jednáním. Texty etických kodexů 

mohou být příliš vzdáleny praktické aplikaci.  

Druhý modul se věnuje komunikaci na úřadě, hlavnímu nástroji, který úředník ve své 

práci používá. Je formou, jež "prodává jeho služby" i úřad jako celek. Vzdělávací program se 

soustřeďuje na komunikační dovednosti, na jejich základy. Velký prostor ponechává obtížným 

situacím při jednání s klienty. Příležitost učit se a získávat komunikační schopnosti i dovednosti 

by neměl nikdo odmítat. Celoživotní vzdělávání je nezbytnou součástí rozvoje osobnosti, 

zejména pro ty z nás, kteří pracují ve veřejné správě.  
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V projektu se klade důraz vedle ústní komunikace i na písemnou formu - korespondenci. 

Písemná forma komunikace nepochybně musí mít předepsané náležitosti, neboť je vizitkou 

každého úřadu. V průběhu jsou aplikovány krátké odborné bloky a pak následuje diskuse  

a procvičování témat na různých případových studiích či formou drobných herních technik. 

Tento způsob se v praxi ukázal jako velmi přínosný a vhodný k lepšímu zapamatování si tématu. 

Dosavadní zkušenosti vychází ze skutečnosti, že pracovníci považuji takový typ vzdělávání za 

relaxaci, výměnu zkušeností a především za nastavené zrcadlo. Vnáší příjemnou změnu do 

pracovního koloběhu, zamyšlení se nad sebou díky zpětné vazbě, o kterou se výuka opírá.  

 

Vzděláváním pracovníků se zabývá mimo jiné Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy ( RRAJM ). Ta úspěšně završila projekt Projektově vzdělaná samospráva, realizovaný  

v rámci Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem projektu bylo vytvořit 

nový vzdělávací program pro představitele a další zástupce měst a obcí v Jihomoravském kraji, 

tj. potenciální zpracovatele projektových žádostí do strukturálních fondů EU v letech 2007-2013.  

Nový přístup RRAJM spočíval v tom, že projektový tým zpracoval přednášky z hlediska 

potřeb obce. Program byl ověřen na pilotní skupině sestavené za pomoci projektového partnera 

Sdružení obcí a měst jižní Moravy.  

 

Vzdělávací program tvoří pět samostatných jednodenních modulů:  

1. modul: Infrastruktura, Podpora podnikání, Brownfields,  

2. modul: Životní prostředí, Zemědělství, Rozvoj lidských zdrojů, Občanská společnost,  

3. modul: Cestovní ruch + výjezd za příkladem dobré praxe,  

4. modul: Sociálně psychologické aspekty projektového řízení - týmová spolupráce, 

efektivní komunikace a vyjednávání s partnerem, stress a time management,  

5. modul: Finanční a nefinanční aspekty řízení projektu.  

 

Hlavním projektovým záměrem RRAJM bylo, aby potenciální nositelé projektu mohli 

kvalitně rozhodovat, na jaké oblasti, z jakých prostředků a jak efektivně získávat podporu pro 

obecní projekty, jak lépe řídit práci projektového týmu a jakých chyb se v projektovém 

managementu vyvarovat.  
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ZÁVĚR 
Při ohlédnutí za uplynulým obdobím musím konstatovat, že ze schválených  

a realizovaných projektů, financovaných z finančních prostředků EU je zřejmé, že byla ČR 

úspěšná. Nebyly sice využity všechny prostředky poskytnuté EU, ale získali jsme cenné 

zkušenosti, které využijeme při podávání žádostí o podporu v současném programovacím 

období 2007 - 2013. 

Možnost získání peněz z evropských fondů byla velkou motivací pro naši zemi při 

rozhodování o vstupu do EU, ale už v počátku se ukázalo, že dosáhnout na ně bude o mnoho 

složitější než se původně zdálo.  

 

Strukturální politika byla v programovacím období  2000 – 2006 zaměřena především na 

snížení rozdílů v životní úrovni obyvatel jednotlivých regionů, zajištění relativně vyváženého 

ekonomického a sociálního vývoje a předcházení novým regionálním problémům, které mohou 

způsobit strukturální změny v evropském či světovém hospodářství. Rozhodující část finančních 

prostředků současného programovacího období 2007 – 2013 je opět investována do regionální 

politiky a zajištění vyváženého rozvoje. Optimistická očekávání spojená s novým 

programovacím obdobím však byla narušena únavou z přípravy množství programové 

dokumentace a příliš pomalého postupu při vyjednávání podmínek programů jak na úrovni 

jednotlivých rezortů a regionů ČR, tak i ve vztahu k EK. Původní skeptické prognózy 

poukazovaly na malou připravenost regionů a také na možnost politického ovlivňování 

rozhodování o dotacích na úrovni regionů. Obojí tak vytvářelo dojem, že existuje reálná hrozba 

malé transparentnosti celého procesu rozdělování prostředků z fondů EU. Úřady regionálních rad 

však dokázaly, že jsou sebevědomými reprezentanty regionální politiky EU, kteří pracují na 

základě jasně definovaných pravidel a nepodléhají politickým tlakům, ani tlakům různých 

zájmových skupin.  

 

Po podrobném seznámení s podmínkami a principy poskytování finanční pomoci z EU  

a vytvoření přípravného a následného realizačního systému, který zajišťuje a koordinuje 

efektivní využívání těchto prostředků, byl stanoven určitý postup rozhodování o poskytnutí či 

neposkytnutí podpory jednotlivým projektům. Jak byla ve skutečnosti ČR v čerpání prostředků 

z EU úspěšná a porovnání výše poskytnutých, schválených a vyčerpaných finančních prostředků 

je uvedeno níže: 

 



 

graf 2 – Operační programy: nárok a využití prostředků z EU  
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( zdroj: autor ) 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ( MPO ) vydalo v souvislosti s poskytováním 

finančních prostředků ze strukturálních fondů několik informačních materiálů, které mají pomoci 

zejména podnikatelům při přípravě žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU. Materiály jsou 

však dle mého názoru příliš obecné. Takovéto informace je možno získat i hledáním na internetu 

a není tak třeba vydávat náklady na informační brožury obecného charakteru. musela bych 

shánět tištěnou verzi. Myslím si, že Rovněž přispělo k tomu, že v příštích letech budou moci 

české firmy čerpat peníze z fondů EU prostřednictvím úvěrů a záruk více než dosud. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka ( ČMRZB ), která záruky a úvěry nabízí, tak na tuto 

formu podpory českých podniků vyčlenila v současném období 2007 – 2013 kolem deseti 

miliard korun z operačního programu podnikání a inovace. K dosavadním programům Start, 

Záruka a Progres, díky nimž už podnikatelé mohli získat zvýhodněné úvěry s finančním 

příspěvkem nebo záruky k úvěrům, přibude ještě část programu Eko-energie. Ten se týká 

investic do využívání obnovitelných zdrojů a také úsporných technologií. Je ale nutné počítat 

s tím, že se bude objem prostředků ztenčovat kvůli výhodnějším úrokům pro podnikatele, 
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finančním příspěvkům k úvěrům i nutnosti vyplácet část záruk u podnikatelských projektů, které 

neuspějí. Výhodou úvěrů a záruk oproti přímým dotacím je především to, že nenarušují tržní 

prostředí a navíc je díky nim možné podpořit více projektů právě posílením o vlastní zdroje 

banky.   

 

Pokud budeme hodnotit přínos připojení ČR k EU, pak z hlediska bilance odvodů  

a příjmů z rozpočtu EU vyplývá, že se nám toto členství vyplatilo. Za období od roku 2004 do 

poloviny roku 2007 ČR odvedla do evropské pokladny 94 miliard korun, zatímco zpět 

získala 112,3 miliardy korun. I když byla ČR za čerpání peněz z EU v roce 2006 kritizována, 

protože patřila spolu s Kyprem a Lotyšskem ke třem nejméně úspěšným zemím, tak s ohledem 

na nedostatek znalostí v této oblasti nebyl náš přístup tak špatný. Podle kritiků byl důvodem 

liknavý postup při přípravě projektů. Bylo to dáno zejména tím, že jsme s podobným způsobem 

financování, přípravou podkladů a zejména pak hodnocením neměli zkušenosti. Podle subjektů 

však největším problémem byl způsob financování, protože projekty byly hrazeny z evropských 

peněz až po dokončení. Řada podnikatelů a obcí si tak musela vzít úvěry od bank, čímž se 

investice prodražily, proto se do větších projektů raději nepouštěli. Při čerpání peněz jsme spíše 

volili princip obezřetnosti než rychlosti. Praxe dotování projektů až po dokončení by měla 

v současném období skončit. Peníze se budou vyplácet průběžně. Cílem je odlehčit nejen 

privátnímu sektoru, ale také státní pokladně, která se na investicích spolupodílela. 

   

Ještě je třeba upozornit na služby v oblasti využití finančních prostředků z fondů EU, 

které poskytují  naše největší peněžní ústavy. Mezi první patřily ČSOB a. s.  a Česká  

spořitelna a.s..  

ČSOB nabízí poradenskou službu v oblasti využívání podpor ze strukturálních fondů 

EU. Samozřejmostí je individuální přístup k řešení každého případu a využití všech dostupných 

dotačních programů ČR a EU, což umožní nalézt optimální složení finančních prostředků 

k financování rozvojových projektů. Odborníci z ČSOB EU Centra vytvoří speciální schéma 

financování projektů, které zahrnuje nejen příslib úvěrů, ale i samotné úvěry. EU Centrum je 

útvar specializovaný na projekty dotované ze strukturálních fondů EU. Poskytuje klientům 

dotační audit, nabídku spolupráce s vybranými poradenskými firmami a v neposlední řadě  

i pomoc při vyhledávání vhodných partnerů pro projekt a další poradenské služby. 

Rovněž Česká spořitelna chápe členství v EU jako příležitost k rozvoji ekonomiky 

země, k hospodářskému růstu a sociálnímu rozvoji. Z tohoto důvodu připravila, pro uchazeče  
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o dotace z fondů EU komplexní nabídku produktů, služeb a aktivit k pokrytí všech potřeb 

souvisejících s realizací projektů. Jedná se o “EU Program“ České spořitelny, který je určen jak 

soukromým subjektům ( EU Program Business ), tak zejména veřejnému a neziskovému sektoru 

( EU Program Region ). Snaží se tak, podobně jako ČSOB, co nejvíce investorům usnadnit 

přístup k dotacím z fondů EU a ČR a pomoci svým klientům realizovat co nejvíce dobrých 

projektů. 

V současné době se na tyto služby zaměřují i další peněžní ústavy jako Komerční  

banka a.s. nebo Raiffeisenbank a.s..   

 

Komplexní služby v oblasti čerpání dotací z fondů EU nabízí i společnosti jako např. 

TECHNOEXPORT CZECH REPUBLIC, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  

Economia a.s..  

 

Celkové shrnutí: cílem mé diplomové práce bylo přiblížit problematiku strukturálních 

fondů Evropské unie, zejména pak způsob využití finančních prostředků z těchto fondů 

českou veřejnou správou. Snažila jsem se charakterizovat všechny články tohoto procesu. 

Ze získaných podkladů jsem analyzovala jednotlivé články tohoto procesu, jakož i složitost 

postupu při přípravě a realizaci projektu. Ve své práci jsem využila řadu publikovaných 

materiálů na internetových stránkách Evropské unie, odborné knihy, příručky a statě 

bakalářských a diplomových prací, které se zabývají touto problematikou.  

Závěrem tedy konstatuji, že cíle, které jsem si vytkla v úvodu své diplomové práce jsem 

naplnila, přičemž jsem k naplnění cílů využila především metodu analýzy, komparace  

a statistiky. 
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9. Přílohy 

9. 1 Stručný obsah zákonů, kterými se řídí činnost ÚMČP 9 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů 

§1 – 155  zákon č.128/2000 Sb. 

§1 – 146 ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ  

§1 – 34a HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ  

§1 – 15 DÍL 1 Postavení obcí  

§16 – 17 DÍL 2 Občané obce 

§18 – 26 DÍL 3 Území obce a jeho změny 

§27 –34a DÍL 4 Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, 

číslování budov, znak a vlajka obcí  

§35 – 60 HLAVA II. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE 

§35 – 37 DÍL 1   

§38 – 45 DÍL 2 Hospodaření obce 

§46 – 54 DÍL 3 Spolupráce mezi obcemi 

§49 – 53 Svazek obcí 

§54 Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami 

§55          DÍL 4  Spolupráce s obcemi jiných států 

§56 – 59 DÍL 5 Správní delikty 

§60       DÍL 6 Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum 

§61 – 66e HLAVA III. PŘENESENÁ PŮSOBNOST  

§64 – 66b Pověřený obecní úřad   

§38 – 45 DÍL 2 Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám ( §63  

a §66a ) 

§67 – 116 HLAVA IV. ORGÁNY OBCE 

§67 – 83 DÍL 1 Zastupitelstvo obce   

§84 – 98 DÍL 2 Pravomoc zastupitelstva obce 

§99 – 102 DÍL 3 Rada obce 

§103 - 108 DÍL 4  Starosta 

§109 – 116 DÍL 5 Obecní úřad 

§117 – 122 HLAVA V. ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE 

§117 – 122 Výbory   
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§122 Komise 

§123 – 128 HLAVA VI. DOZOR 

§123 – 124a DÍL 1 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení obecně 

závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů 

obcí v samostatné působnosti   

§125      DÍL 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, 

rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti   

§126           nadpis vypuštěn 

§127 – 127a DÍL 3 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí 

a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně 

členěných statutárních měst   

§128 DÍL 4  

§129 – 129c HLAVA VII. KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ 

PŮSOBNOSTI 

§129a  Kontrola výkonu samostatné působnosti   

§129b Kontrola výkonu přenesené působnosti   

§130 – 146 HLAVA VIII.  

§147 – 152 ČÁST DRUHÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ   

§153 – 155 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

 

Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

§1 – Příl.  zákon č.131/2000 Sb. 

§1 – 118 ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH 

ČÁSTÍ 

§1 – 5a HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

§6 – 10 HLAVA II. OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH 

ČÁSTÍ 

§11 – 15 HLAVA III. ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY AMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

A JEHO ZMĚNY  

§13 – 14 Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných 

prostranství a číslování budov   

§15 Znak, vlajka a razítko hlavního města Prahy a městských částí 
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§16 – 30 HLAVA IV. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

§20 – 28a Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními 

kraji a obcemi   

§29 – 30 Ukládání pokut 

§31 – 33 HLAVA V. PŘENESENÁ PŮSOBNOST ORGÁNŮ HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY A ORGÁNŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

§31 Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy  

§32 - 33 Přenesená působnost orgánů městských částí 

§34 – 43 HLAVA VI. HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

§44 – 47 HLAVA VII. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO 

MĚSTA PRAHY  

§48 – 86 HLAVA VIII. ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

 §48 – 67 DÍL 1 Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

§52 - 59 Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy  

§59 nadpis vypuštěn 

§60 - 67 Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy  

§68 – 71 DÍL 2 Rada hlavního města Prahy 

§72 – 76 DÍL 3 Primátor hlavního města Prahy 

§77 - 80 DÍL 4  Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady 

hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy 

§81        DÍL 5 Magistrát hlavního města Prahy 

§82 - 83 DÍL 6   

§82  Označování listin 

§83  zrušen 

§84 – 86 DÍL 7 Zvláštní odborná způsobilost   

§87 – 105 HLAVA IX. ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

§87 – 93 DÍL 1 Zastupitelstvo městské části   

§89 - 93 nadpis zrušen  

§94 – 96 DÍL 2 Rada městské části   

§97 – 99 DÍL 3 Starosta městské části   
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§100 - 102 DÍL 4  Výbory zastupitelstva městské části, komise rady 

městské části  a zvláštní orgány městské části   

§103 - 104   DÍL 5 Úřad městské části   

§105 DÍL 6 Označování listin   

§106 – 112a HLAVA X. DOZOR 

§106 – 107a DÍL 1 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných 

vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření 

orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti 

§108 –109  DÍL 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního 

města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního 

města Prahy v přenesené působnosti 

§110 – 111 DÍL 3 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí  

a jiných opatření orgánů městských částí hlavního města Prahy  

§112 – 112a  DÍL 4 Společná ustanovení k dozoru 

§113 – 117 HLAVA XI. KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ 

PŮSOBNOSTI 

§113 nadpis vypuštěn   

§114 Kontrola výkonu samostatné působnosti   

§115 Kontrola výkonu přenesené působnosti   

§118    HLAVA XII.    

§119 – 128 ČÁST DRUHÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

§129          ČÁST TŘETÍ  ÚČINNOST 

Příl.  Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze 

      Vybraná ustanovení novel 

 

  

 

 

 

 

 



9. 2 Rozpis financování projektu 

 
[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 ] 
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[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 ] 
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9. 3 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
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[ zdroj: dokumentace Městské části Praha 9 ] 
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