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ANOTACE 

 

Tato práce obsahuje stručný přehled a úvod do problematiky regionální politiky 

EU. Tento teoretický základ je později přenesen do praktické části, kde autorka nabízí 

přehled dotačních zdrojů (EU a národní) a jejich využití ve dvou jihočeských městech – 

v Českém Krumlově a v Hluboké nad Vltavou.  Nejprve jsou tato města obecně 

charakterizována a posléze autorka uvádí vyčerpávající přehled o státních a evropských 

dotacích v rámci let 2004 až 2009. Nasbíraná data poukázala jasně na fakt, že za celé 

sledované období se městu Hluboká nad Vltavou podařilo získat z evropských zdrojů o 

6 mil. Kč více než Českému Krumlovu. Tento fakt je velmi zajímavý, neboť Český 

Krumlov je jednoznačně větším městem v porovnání s Hlubokou nad Vltavou, což 

dokazuje, že získávaní dotací je z velké míry závislé na administračních či projektových 

schopnostech daných měst.Tyto schopnosti se projevily i na procentuální úspěšnosti 

obou obcí, kdy Hluboké nad Vltavou bylo Evropskou Unií schváleno 60 % podaných 

žádostí, zatímco Českému Krumlovu necelých 30 %.  Na základě informací z obou obcí 

je jasné, že první progrmovací období bylo v rámci přidělených dotací velmi chudé, 

zatímco tento trend se začal poměrně dramaticky měnit k lepšímu v druhém 

programovacím období. Celá práce jednoznačně potvrzuje, že s postupem času a s 

blížícím se závěrem druhého programovacího období a ukončení možnosti čerpání 

dotací v roce 2013, obce čerpají z EU čím dál tím více finančních prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work includes a basic outline and introduction into the EU regional policy 

problematic. This theoretic background is then transferred into the practical part of this 

paper, where the author presents an overview of grant systems (both the EU´s and 

national programs) and their utilization in two south bohemian cities – Český Krumlov 

and Hluboká nad Vltavou. First, the cities are shortly characterized and later a 

comprehensive briefing of the national and EU´s grants is described, especially within 

the 2004-2009 period. The collected data clearly show the fact, that during the whole 

period, Hluboká nad Vltavou managed to acquire 6 mil. Kč more from the EU´s 

resources, than Český Krumlov did. This conclusion is highly interesting, since Český 

Krumlov is by far a larger city, compared to Hluboká nad Vltavou. This proves that the 

acquisition of the EU donations is significantly dependent on administrative or project 

skills of the given cities. The difference in these skills has projected in the grant-success 

percentage of both cities, while Český Krumlov received only 30% of requested 

donations, Hluboká nad Vltavou reached almost 60% rate. Based on this outcomes of 

the two cities and their EU donations, it is evident, that the 2000-2006 period was fairly 

poor, while this trend has started to change significantly between 2007 and 2010. This 

work concludes that the rate of grant requests is rapidly increasing as the EU moves 

towards the closure of the second program period in 2013, which mean the end for the 

grant system whatsoever. 
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1 ÚVOD 
 

Téma Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU a jejich realizace ve 

vybraných obcích Jihočeského kraje jsem si vybrala proto, že problematika čerpání 

finančních prostředků z fondů EU je v současné době oblastí, která skýtá mnoho otázek 

a toto téma je často diskutováno. O tzv. „evropských penězích“ se mluví s větší či menší 

nadějí snad ve všech našich městech i vesnicích, které by pomocí nich chtěly zlepšit 

svůj vzhled a vyřešit své četné problémy.   

Ve své práci chci na konkrétních případových studiích 2 jihočeských měst s různým 

počtem obyvatel zjistit, jak moc je pro municipality obtížné se o evropské dotace 

ucházet a co vlastně znamená celá procedura od podání žádosti o dotaci až po obdržení 

finanční podpory. Jsou potíže, o kterých je často slyšet, způsobené tím, že je 

administrace žádostí velice složitá, nebo tím, že v České republice je málo informačních 

zdrojů k tomuto tématu a  lidé nemají možnost se dostatečně informovat? Pro většinu 

obcí (především těch malých) je zpracování žádostí tak složité, že si na to raději 

najímají poradenské firmy různé kvality. Cílem mé práce je také zjistit, zda při čerpání 

dotačních prostředků hraje roli například i velikost obce. Jaká byla procentuální 

úspěšnost při získávání dotací z EU u jednotlivých měst, nebo za jak významný zdroj 

peněz se finance z EU dají považovat? A jak se bude vyvíjet situace s ohledem na to, že 

se blíží konec druhého programovacího období v roce 2013? 

Tato práce je rozdělena na tři základní části. Teoretickou, praktickou a analytickou. 

V teoretické části je popisována historie regionální politiky z důvodu snazšího 

pochopení následné praktické části. Obsahuje popis postupného vzniku jednotlivých 

evropských fondů, vzniku nomenklatury územních statistických jednotek, která byla 

zavedena, aby usnadnila možnost komparace jednotlivých členských zemí, jelikož 

každá z nich měla své vlastní územní členění. Poté se zabývá programovacími 

obdobími. První programovací období, jež se České republiky týkalo, než vstoupila do 

EU v roce 2004, bylo programovací období v letech 2000-2006. Aktuální je nyní druhé 

programovací období, které probíhá od roku 2007 do roku 2013. Každé období je 

charakterizováno specifickými cíly vytvořenými pro dané programovací období. 

Nedílnou součástí práce je popis průběhu celého složitého procesu žádání o dotace, jsou 

zde také vyjmenovány řídící orgány fondů EU a popsány jejich hlavní role v tomto 
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procesu. V návaznosti na to jsou popsány  řídící orgány v České republice a jejich 

funkce.  

Druhá část mé práce, praktická, je založená na případových studiích dvou různě 

velkých měst (Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou), které komparuje v oblasti 

možností, potřeb a následných uskutečněných žádostí. Nejprve stručně přiblíží jejich 

historický vývoj a dále charakterizuje jejich současnost (tzn. kolik mají města obyvatel, 

jejich katastrální výměry, současné politické vedení - starosta, počet zastupitelů a 

radních, stanovení potřeb měst. Dále jsem analyzovala jednotlivé roky (od 2004 - 2009 

včetně) v jednotlivých městech z hlediska obou programovacích období (tzn. tři roky 

z každého programovacího období - tedy období 2004 - 2006 a období 2007 - 2009). 

Zjišťovala jsem celkový finanční obnos dotací obdržený každým městem v každém 

zmiňovaném roce, a to nejprve z fondů EU a  poté pro srovnání i ze státních fondů. 

Získala jsem souhrnnou sumu finančních prostředků v každém roce a porovnávala jsem 

úspěšnost jednotlivých měst. Dále jsem zjišťovala, v jakých oblastech daná města 

obdržela nejvíce finančních prostředků, jaké projekty byly nejdražší, popřípadě 

nejzajímavější projekty uskutečněné v konkrétním roce. 

  Poslední, analytická, část práce srovnává dílčí závěry z jednotlivých let a utváří 

celkový obraz dané problematiky v jednotlivých městech. 

V průběhu celého zkoumání jsem používala různé druhy literatury. Pro úvodní pasáže to 

byl zejména doporučený francouzský zdroj: Droit européen, Gautron, J.-C., Dalloz,Paris 

2002, ze kterého jsem se dozvěděla všechny potřebné zásadní teoretické informace, co 

se týče regionální politiky. Především jsem ale čerpala z mnoha internetových zdrojů, 

protože problematika získávání dotací je téměř novou kapitolou. Druhou a třetí část 

jsem zpracovávala na základě podkladů, obdržených na jednotlivých odděleních 

strategického rozvoje. Jednalo se především o materiály týkající se podrobných rozborů 

jednotlivých let z hlediska žádání v daných městech. Dále jsem stavěla i na ústních 

rozhovorech s pracovnicemi a konzultacích, které mi s ochotou v průběhu mého psaní 

poskytly. V neposlední řadě jsem musela ke své práci použít i odborné slovníky 

k tvorbě závěrečného glosáře. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1  HISTORIE REGIONÁLNÍ POLITIKY 

 

Evropská Unie je sice bohatou součástí světa, ale to nemění nic na tom, že její 

regiony na tom nejsou co se týče  příjmů a příležitostí stejně. Regionální politiku lze 

tedy chápat jako účinný nástroj pro stírání nápadných rozdílů mezi jednotlivými regiony 

či jako rozdávání prostředků z bohatších zemí ve prospěch chudších a zároveň bránění 

vzniku a zvyšování nepoměrů, nebo též jako snahu o snížení zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných oblastí ekonomického rozvoje. 

Ve své práci budu používat pro Regionální politiku Evropské Unie název 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti. Její právní základ byl sepsán 

v Amsterodamské smlouvě (1997), kde se v sedmnácté hlavě můžeme dočíst: “ Na 

podporu svého celkového harmonického rozvoje Společenství rozvíjí a sleduje činnosti 

vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství usiluje 

zejména o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů, nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí“. Základním 

kamenem Regionální politiky je tedy solidarita mezi rozdílnými regiony . Hlavním 

úkolem je stanovení strategických cílů. Důležité je získávání finančních zdrojů a tak 

postupné naplňování hlavních strategických cílů. Evropská Unie dává k dispozici pro 

finanční podporu více než jednu třetinu svého rozpočtu.  
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2.2 VÝZNAMNÉ MEZNÍKY V HISTORII REGIONÁLNÍ POLITIKY 

 

Evropská Unie vznikla na základě smlouvy o ESUO (Evropské sdružení uhlí a 

oceli), jež byla podepsána na 50 let od jejího vstoupení v platnost roku 1952, 

zakládajícími zeměmi: Belgií, Lucemburskem, Nizozemím, Francií,  Itálií a Německem. 

Dalším důležitým datem byl rok 1957, kdy byly podepsány  Římské smlouvy, které 

daly vzniknout EHS (Evropskému hospodářskému společenství) a EURATOM 

(Evropskému společenství pro atomovou energii). V preambuli se můžeme dočíst : 

„…posílit jednotu svých ekonomik a zajistit jejich harmonický rozvoj snižováním 

rozdílů, které existují mezi různými regiony a dále snižovat zaostalost méně rozvinutých 

regionů“. To dokládá první snahy o snížení rozdílů mezi jednotlivými zeměmi 

(regiony). Následně v roce 1958 zakládající smlouva o ES (Evropském společenství) 

zabezpečila vznik Evropského sociálního fondu (ESF), jehož cílem bylo podpořit 

zaměstnanost, investicí do lidských zdrojů. V roce 1962 pak vznikl Evropský 

zemědělský podpůrný a garanční fond (EAGGF), který měl dotovat společnou 

zemědělskou politiku. V roce 1964 došlo k jeho rozdělení na podpůrný a záruční fond. 

Nejdůležitějším fondem byl v roce 1975 založený Evropský fond regionálního 

rozvoje (ERDF), jenž rozděloval příspěvky z rozpočtů každého členského státu na 

podporu těch nejchudších regionů. 

Poté v roce 1986 členské státy podepsaly Jednotný evropský akt (JEA), o 

kterém lze tvrdit, že byl první významnější reformou dosavadních smluv. Jeho cílem 

byla přeměna společného trhu na vyšší stupeň - jednotný vnitřní trh, což byla v podstatě 

obdoba trhu jednoho jediného státu a odstranění obtíží, které bránily vzniku jednotného 

trhu (volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu).Také se v něm  poprvé objevil 

termín strukturální fondy (ESF, EAGGF, ERDF). Jednotný evropský akt je tedy 

jasným základem skutečné politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 

Rok 1988 přinesl první významné změny v HSS. Došlo tehdy ke kompletnímu 

předělání fungování politik. HSS byla zařazena spolu s částí sociální a zemědělské 

politiky do takzvané strukturální politiky a hlavními finančními nástroji se staly 

strukturální fondy. Toto období se také vyznačuje snahou o cílené směřování finančních 

prostředků do integrovaných středomořských programů (zejména do Řecka, Španělska 

a Portugalska). Poprvé se objevil sytém dlouhodobějšího  rozvojového plánování 

(základ programovacího období). Hlavním cílem HSS se stalo zabezpečení společného 

a provázaného působení všech strukturálních fondů. Evropská Komise pro období 
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1989 - 1993 vytvořila 5 konkrétních cílů, kterými bylo: Podpořit zaostávající regiony, 

dále podpořit regiony ohrožené hospodářským úpadkem, snížit nezaměstnanost a 

začlenit sociálně vyřazované skupiny, podpořit adaptabilitu pracovní síly a nakonec 

podpořit rozvoj venkovských regionů. Evropská Komise každému přidělila množství 

finančních prostředků a vyhlásila i první iniciativy společenství, což byly první 

programy strukturální politiky s cílem usnadnit realizaci jiných programů EU či je 

doplňovat. Šlo například o programy: INTERREG na podporu přeshraniční spolupráce, 

LEADER na podporu rozvoje venkova, RECHAR na přeměnu důlních oblastí, … 

V témže roce 1988 byla zavedena tzv. Klasifikace statistických územních 

jednotek NUTS z důvodu možnosti srovnatelnosti statistiky v Evropské Unii a též pro 

sjednocení a usnadnění, protože do té doby každá členská země EU měla své vnitřní 

uspořádání správního členění. S její tvorbou začal Statistický úřad Evropského 

společenství (EUROSTAT) a s pomocí ostatních orgánů EU a vytvořily nakonec 

jednotnou strukturu územních jednotek. Právní základ NUTS najdeme v Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení 

společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) a Nařízení Komise (ES) 

č. 105/2007, ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS) - obě tyto nařízení jsou závazná v plném rozsahu a přímo 

aplikovatelná ve všech členských státech. 1) 

Rok 1993 ve změnách a reformách pokračoval. V platnost vstoupila 

Maastrichtská smlouva (smlouva o EU, která byla revizní a zároveň ustanovující 

smlouvou, ve které se zavedl termín Evropská unie). Tato smlouva měla zkvalitnit 

spolupráci, vytvořit předpoklady pro hospodářskou a měnovou unii, společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku EU a pro spolupráci v oblasti spravedlnosti a 

vnitřních věcí. Jedním ze zásadních témat a vytyčených cílů byla i soudržnost.  

Tatáž smlouva vytvořila Fond soudržnosti (FS), pro podporu členských zemí EU, které 

byly nejméně rozvinuté. Tento fond poskytoval finance především do oblasti dopravní 

infrastruktury a životního prostředí. 

                                                
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26.května 2003 , dostupné online 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1059:20070302:CS:PDF) ,  
(cit. 2010-04-02) 
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V témže roce Evropská rada v Edinburghu schválila, že na HSS z rozpočtu EU půjde 

celá 1/3 jejího rozpočtu a vznikl nový fond: Fond na podporu rybolovu ( FIFG), na 

podporu rybolovného průmyslu, jak mořského tak i sladkovodního. 

V roce 1997 byla členskými státy podepsána další revizní smlouva: 

Amsterodamská smlouva. Dalo by se říci, že byla mnohem více konkrétní než 

předchozí smlouva Maastrichtská. Zatímco posledně jmenovaná smlouva pouze 

vyjmenovala oblasti spolupráce, Amsterodamská jasně stanovila cíle unie 

v jednotlivých oblastech (pilířích) a význam soudržnosti v ní byl ještě utužen a posílen. 

V březnu roku 1999 Evropská rada odsouhlasila reformu strukturálních fondů,  

pozměnila počínání Fondu soudržnosti (FS) a schválila rozpočet na programovací 

období 2000 - 2006 pro HSS, které bralo v úvahu plánované rozšíření EU. To vše bylo 

sepsáno v dokumentu s názvem: „Agenda 2000 za silnější a širší unii“, která se 

zabývala čtyřmi prioritními oblastmi. První prioritou byla změna společné zemědělské 

politiky. Cílem druhé bylo posílení předvstupní pomoci kandidátským zemím, 

vytvořením dvou speciálních finančních nástrojů. První z nich se nazýval fond ISPA, 

který byl určen na pomoc v oblasti životního prostředí a dopravy kandidátským zemím. 

V roce 2004 byl převeden do režimu Fondu soudržnosti. A druhým byl fond SAPARD, 

který byl určen na podporu rozvoje venkova a zemědělství kandidátských zemí od 2000 

- 2006 a na jejich přípravu na společnou zemědělskou politiku. (Česká Republika ho 

mohla využívat pouze do data vstupu do EU- tedy do r. 2004). Oba tyto předvstupní 

fondy byly doplňkem fondu PHARE, který vznikl už  v roce 1989 a původně měl 

sloužit jen na pomoc Maďarsku a Polsku. Postupně však zacílil i na ostatní  kandidátské 

země EU. Později z něj členské státy mohly čerpat v případě povodňových katastrof ( 

například v letech 1997 - 2002). 

Třetí priorita se týkala rozpočtu na programovací období 2000 - 2006. A poslední čtvrtá 

priorita zacílila na zvýšení funkčnosti a účinnosti strukturálních fondů, včetně ESF a 

FS. Snížil se počet cílů na tři základní (viz. kapitola nazvaná Cíle vytvořené EK na 

programovací období 2000 - 2006), stejně tak jako se snížil počet iniciativ na tři 

základní.  

První iniciativa INTERREG, jejímž cílem bylo posílit hospodářskou a sociální 

soudržnost se dělila  nadále na tři poddomény : 

Přeshraniční, která se orientovala na své nejbližší sousední regiony, pomáhala jim a 

tím umožňovala existenci skutečných společných aktivit. 
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Nadnárodní, která se uskutečňovala mezi ústředními, regionálními a místními regiony 

za účelem zrychlit a zefektivnit integraci. 

Meziregionální, která sledovala cíl zkvalitnění politik, nástrojů  regionálního rozvoje a 

soudržnosti a to výměnou informací i s regiony, které nebyly přímými sousedy.2) 

Druhá iniciativa LEADER plus, měla za úkol rozvíjet venkovské oblasti a poslední 

třetí iniciativa EQUAL, jenž cílila na oblast nadnárodní spolupráce v oblasti 

diskriminace na trhu práce. 

Rok 2000 s sebou přinesl další změnu ve formě takzvané Lisabonské strategie. 

Ta v sobě nesla významný úkol, kterým bylo, že se Evropská Unie do roku 2010 stane 

velice dynamickou a co nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa se schopností 

trvalého růstu, se zlepšující se zaměstnaností a trvale udržitelným rozvojem.  

O dva roky později v roce 2002 vznikl Fond solidarity, který byl zřízen za 

účelem pomoci v případě živelných katastrof. Jeho založení bylo reakcí na ničivé 

povodně ve střední Evropě v létě roku 2002. Nejvíce zasaženými oblastmi se tehdy 

staly Německo, Rakousko, Česká Republika a Francie. Finance mohly být vždy 

uvolněny po vzájemné shodě EP, EK a ER). Žadatelem se mohly stát i země přistupující 

(kandidátské), jako tomu bylo v případě ČR, kde záplavy zničily značnou část území 

v roce 2002. Po dohodě s EK, ČR dostala na obnovu v roce 2003  129 miliónů eur.3) 

V roce 2004 Komise podala v pořadí třetí návrh na reformu HSS pro období 

2007 - 2013, který dostal jméno: „Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, 

konkurenceschopnost, a spolupráci“ a byl posléze schválen. Hlavním cílem byla stejná 

možnost spolupráce pro všechny členské státy ve prospěch trvale udržitelného rozvoje a 

dynamiky konkurenceschopnosti. Tento dokument snížil počet základních cílů na dva, 

iniciativy společenství byly úplně zrušeny, přičemž  iniciativy INTERREG pro období 

2000 – 2006 se staly samostatným třetím cílem.(viz. kapitola Cíle pro programovací 

období 2007 - 2013). 

 

 

 

 

                                                
2 Cíl 3 evropská územní spolupráce dostupné online (http://www.euroregion-
silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil3-o-programu2) (2010-05-19) 
3 Fond solidarity , dostupné online (http://www.euroskop.cz/8636/sekce/fond-solidarity---eusf/) (2010-05-
19) 
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2.3 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2000 - 2006 4) 

 

Toto programovací období se vyznačovalo zejména přijetím a vstupem 

v platnost klasifikace NUTS, k čemuž došlo 1. ledna 2000. V současné době se tedy ČR 

dělí na 14 krajů a 8 regionů soudržnosti. Aktualizace byla provedena a 1.1.2008 

vstoupila v platnost. 

Českou republiku lze v rámci územního členění NUTS rozdělit takto: 5) 

NUTS1 (stát) - jedná se o celé území České Republiky  

NUTS2 (regiony soudržnosti ) - rozděluje oblasti do takzvaných sdružených krajů 

takto:NUTS 2  Praha – se skládá z území hl. m. Prahy  

  NUTS 2  Střední Čechy – se skládá z území Středočeského kraje  

        NUTS 2  Jihozápad – se skládá území dvou krajů :Jihočeského a Plzeňského  

        NUTS 2  Severozápad – se skládá také z území dvou krajů: Karlovarského a 

Ústeckého  

         NUTS 2  Severovýchod – se skládá z území tří  krajů :Libereckého, 

Královehradeckého a Pardubického  

        NUTS 2  Jihovýchod – se skládá z území dvou krajů :Vysočina a Jihomoravského  

        NUTS 2  Střední Morava – se skládá z území krajů : Olomouckého a Zlínského  

        NUTS 2  Moravskoslezsko – se skládá z  kraje Moravskoslezského  

NUTS 3 (kraje)  

NUTS 4( okresy) 

NUTS 5 (obce) 

 

                                                
4 Historie regionální politiky, dostupné online (http://www.euroskop.cz/8783/sekce/historie-regionalni-
politiky) (2010-03-21) 
5 Vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické a analytické a pro potřeby EU, 
dostupné 
online:(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vymezeni_uzemnich_jednotek_nuts_v_cr_pro_potreby) , 
(cit. 2010-04-02) 
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Dále se toto období vyznačuje také tím, že v květnu roku 2004 přistoupilo do EU 

dalších deset zemí, což zapříčinilo nárůst populace EU o 20%, ale HDP se zvýšilo o 

pouhých 5%. Markantně se zvýšily i rozdíly v příjmech a zaměstnanosti, takže všechny 

přistoupivší země (Slovensko, Slovinsko, Kypr, Malta, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, 

Litva, Estonsko,  ČR) spadaly najednou do Cíle 1 programovacího období 2000 - 2006, 

kterým byla podpora rozvoje zaostávajících regionů. Včetně ČR, která do té chvíle 

čerpala pouze z předstupních fondů (PHARE, SAPARD, ISPA). 

 

2.3.1 Cíle vytvořené pro programovací období 2000 - 2006 

 

Evropská komise pro období 2000 - 2006 vytvořila tři konkrétní cíle.  

Prvním bylo podpořit regiony, které zaostávají. Týkalo se to především regionů, 

jejichž HDP nedosahovalo hranice 75% průměru EU. Těm bylo přispíváno hlavně do 

oblasti výroby. Finančními nástroji byly tyto fondy: ERDF, ESF, EAGGF a FIFG.  

Pro toto období byly vyjednány pro Českou republiku následující operační programy: 

OP-infrastruktura, OP-Průmysl a podnikání, OP- Rozvoj lidských zdrojů, OP- Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství, Společný regionální operační program. 

(„Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické 

povahy pro konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo 

konkrétní region soudržnosti (např. Moravskoslezský), který zpracovávají členské země 

EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti 

dosáhnout v aktuálním programovacím období. V OP najdeme popis typových aktivit, 

na které je možné čerpat prostředky se SF. Nechybí také uvedení výčtu těch, kteří 

mohou o finanční prostředky žádat“ 6) ). 

Druhým cílem bylo podpořit regiony, které zápasí s restrukturalizací, což 

byly všechny regiony vyjma těch, co spadají pod cíl 1. Ty, ve kterých byla dlouhodobě 

vysoká nezaměstnanost, nebo měly problémy s kriminalitou a nedostatečnou nebo 

slabou úroveň školství, či životního prostředí. Finančními nástroji byly následující 

fondy : ERDF, ESF, FIFG. 

                                                
6 Operační program, dostupné online(http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/O/Operacni-program) 
(2010-03-21) 
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Posledním třetím cílem bylo podpořit politiku zaměstnanosti a vzdělání a to 

zvýšením vzdělanosti a školení snížit míru nezaměstnanosti. Tento cíl byl financován 

pouze z fondu ESF. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Regionální politika  2004-2006 , dostupné online (http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/fb8656e9-
b738-44d4-af43-5c5675e54ac6/Regionalni-politika-EU-2004-2006) (2010-03-21) 
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2.4 SOUČASNÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 – 2013 
 
 

Nyní se nacházíme uprostřed programovacího období 2007 – 20013. Základním 

dokumentem se stala „Politika soudržnosti v podpoře růstu a zaměstnanosti: Strategické 

zásady Společenství, 2007 - 2013“, kde byly jasně naznačeny hlavní priority a hlavní 

cíle EU. V hlavních prioritách se řešila otázka: „Co chceme nakonec docílit“.  

A cíle formulují jak a kdo může žádat a posléze obdržet finanční podporu z fondů, aby 

bylo možné priority naplnit. 

Stávající programovací období je typické hlavně tím, že chce zefektivnit využívání 

finančních prostředků. „V rámci této snahy po maximální efektivnosti vynakládaných 

prostředků bylo přijato i snížení počtu Cílů ze tří na dva a počtu Iniciativ ze čtyř na 

jednu. Dále došlo k vyčlenění podstatné části  podpory venkova ze systému regionální a 

strukturální politiky a k jejímu přechodu pod zemědělskou politiku přičemž byl 

ustanoven nový fond : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.“ 8) 

Evropská Unie má také v úmyslu posílit hospodářskou a sociální soudržnost za 

účelem harmonického a trvale udržitelného rozvoje. K tomu slouží nástroje finanční 

podpory - fondy EU a Evropská investiční banka. Cíl je vždy stejný: zlepšit a zmenšit 

propast mezi jednotlivými regiony (zeměmi), které nastaly v důsledku  nerovnoměrného 

hospodářského vývoje. Co se týče příčin regionálních disproporcí, nutno poznamenat, 

že jsou různé. Kupříkladu dlouhodobé znevýhodnění kvůli své zeměpisné poloze, nebo 

jde o nedávné sociální či hospodářské změny. Důsledky se mohou projevit 

v nedostatečné vzdělanosti, vyšší nezaměstnanosti, nekvalitní dopravní infrastruktuře. 

Podle serveru EUROPA.EU se lze domnívat, že je to i vinou bývalého centrálně 

plánovaného hospodářství.  

Do roku 2007 procházela HSS vývojem, který se zabýval především 

optimalizací podoby  a fungováním. Vždy ale měla v úmyslu co nejvíce koncentrovat 

pomoc do míst, kde jí bylo zapotřebí. Finanční prostředky pro toto období jsou 

zajišťovány těmito fondy: ERDF, ESF, Fond soudržnosti. 

Co se týče České Republiky, ta může dostat z různých fondů EU až k 725 miliardám 

korun. Evropská Unie financuje projekty z 85%, finanční účast ČR je tedy nezbytná a 

                                                
8 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ – ROČNÍK X – ČÍSLO 1/2007, doc. RNDr. René Wokoun, CSc.,Vysoká 

škola ekonomická Praha (Autor je zpracovatelem Národního rozvojového plánu) ( 2010-03-25) 
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bude se pohybovat kolem 132 miliard9). Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli 

hlavního rozhodovacího orgánu.  

ČR si pro toto programovací období určila 26 operačních programů (viz. 

Tabulka č.1),   které bylo ještě potřeba rozdělit na podskupiny: tématické (8), regionální 

(ROP-7) a programy pro Prahu (2) a programy patřící do Cíle 3 (evropská územní 

spolupráce-9). Operační programy si každá členská země nejprve musí vyjednat 

s Evropskou komisí, přičemž je třeba pochopitelně respektovat  priority HSS pro období 

2007 - 2013, které jsou sepsány v dokumentu: „Strategické obecné zásady 

Společenství“. Každá členská země si pak vytvoří svůj vlastní Národní rozvojový plán 

(NRP), který musí být v souladu s předchozím dokumentem.  

 

 

Tabulka č 1: Přehled operačních programů pro období 2007-2013 

 

Operační programy na období 2007-2013 Přidělená finanční částka

  

  

 

TEMATICKÉ OP 

OP Podnikání a inovace   

  

 

21271,1 mil. EUR 

(79,5%) 

OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

  

  

REGIONÁLNÍ OP 

(ROP) 

ROP NUTS II Jihovýchod   

  

4659 mil. EUR

(17,6%) 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Střední Morava 

                                                
9ČR a strukturální fondy v letech 2007-2013, dostupné online ( http://www.euroskop.cz/8640/sekce/cr-a-
strukturalni-fondy-v-letech-2007-2013/) (2010-03-25) 
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OP - PRAHA 
OP Praha Konkurenceschopnost 372,4 mil. EUR

(1,4%) OP Praha Adaptabilita 

  

  

  

 

EVROPSKÁ 

ÚZEMNÍ 

SPOLUPRÁCE 

OP Meziregionální spolupráce   

  

  

 

389 mil. EUR

(1,5,%) 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce  

ČR - Slovensko 

INTERACT II 

ESPON 2013 

 

Zdroj: Abeceda Fondů EU 2007-2013, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropských fondů dostupné i online 

: (http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/docoutils/abeceda_web_final.pdf)( cit. 2010-05-20) 

 

2.4.1 Cíle vytvořené pro programovací období 2007 - 2013 

 

Pro stávající programovací období, vytvořila Evropská Komise nové cíle. 

Prvním je cíl konvergence, který se zabývá státy a regiony, které dlouhodobě zaostávají 

v rozvoji a zaměřuje se podle Reného Wokouna především na ty regiony, jejichž hrubý 

domácí produkt na obyvatele měřený paritou  kupní síly je nižší než 75% průměru 

Společenství. Nástroji jsou: Fond soudržnosti, ERDF, ESF 10) Úkolem je urychlit 

hospodářský a sociální vývoj regionů na úrovni regionů soudržnosti (NUTS2), kromě 

Prahy. Z fondu ERDF se financují projekty mířící ke zlepšení ekonomiky členských 

států a regionů plus oblast dopravní infrastruktury a též oblast životního prostředí. 

                                                
 10 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ – ROČNÍK X – ČÍSLO 1/2007, doc. RNDr. René Wokoun, CSc.,Vysoká 

škola ekonomická Praha (Autor je zpracovatelem Národního rozvojového plánu) 
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Z fondu ESF se financují projekty, které mají za účel amelioraci schopnosti institucí na 

pracovním trhu, vzdělanosti a též ošetřovatelských (sociálních) služeb. 

 

 

Druhý cílem je regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Sem se řadí regiony vyjma těch, které spadají pod první cíl (konvergence). V ČR je to 

tedy hlavní město Praha. Význam tohoto cíle spočívá v subvenci regionální 

konkurenceschopnosti  tím, že se regionální rozvoj bude nadále vyvíjet a s tím souvisí i 

fakt, že nadnárodní programy mohou pomoci pracovníkům a společnostem přizpůsobit 

se změnám a otevřít tak pracovní trhy. Regiony, které budou moci žádat finanční 

podporu jsou buď ty, jenž nepatří  prvního cíle (konvergence) nebo ty, jenž od roku 

2007 nejsou kvalifikované čerpat v důsledku již dosaženého hospodářského pokroku. 

Mohou ale čerpat podporu specifickou, dobíhající/ vyřazovací, sestupnou až do konce 

roku 2013, za účelem utužit rozvoj.11) 

Posledním třetím cílem je evropská územní spolupráce. Uvnitř tohoto cíle se 

skrývají tři podstatné oblasti a to: přeshraniční programy, nadnárodní programy a 

meziregionální programy. (Podobně jako v minulém programovacím období). 

Přeshraniční spolupráce má za cíl subvencovat odstraňování bariér a zkvalitnění jejich 

rozvojového potenciálu. Posilovat budou vztahy především v oblasti kultury, 

hospodářství, sociální sféra, důraz se klade i na přírodní bohatství, rozvíjející se 

cestovní ruch v příhraničí a jeho podpora - kvalitní dopravní infrastruktura, dostupné 

komunikace,  rozvoj měst a venkova a tvorbu společného trhu práce. Finanční 

prostředky: ERDF, ESF12). 

 

2.4.2 Nástroje HSS pro programovací období 2007 - 2013 

 

Jak už víme strukturální fondy EU a Fond soudržnosti jsou finančními nástroji a 

jsou určené pro zaostávající (chudší) regiony, nebo pro regiony, které jsou jiným 

způsobem znevýhodněné vůči ostatním (například: venkovské oblasti, příměstské či 

městské oblasti, průmyslové oblasti, které trpí úbytkem průmyslové činnosti,..) nebo i 

                                                
11 Politika soudržnosti EU 2007-2013 , dostupné online (http://www.ruse-
europe.org/IMG/pdf/newsletter_n_3_CZ.pdf )(2010-05-19) 
 
12) Evropská  územní spolupráce, dostupné online (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-
2007-2013/evropska-uzemni-spoluprace/1001573/42525/ ) (2010-04-02) 
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oblasti s geografickým znevýhodněním (například: ostrovy, horské regiony, pohraniční 

oblasti,...). 

Pro toto programovací období má Česká republika možnost z nich čerpat až 725 miliard 

Kč13). Stát je ale povinen se též finančně podílet. 

Strukturální fondy se dělí na dva základní: Prvním je Evropský fond pro regionální 

rozvoj (ERDF), který zaujímá první místo v důležitosti i v objemu peněz. Jeho cílem je 

obnovovat a podporovat hospodářství především subvencí projektů, týkajících se 

infrastruktury: Obnovou pozemních komunikací, výstavbou nových silnic, či železnics, 

úpravou říčních koryt a dále například i rekonstrukcí historických a kulturních památek, 

investování do obnovitelných zdrojů energie, podporou spolupráce podnikatelů 

v problémových regionech, výsadba zeleně, atd…  

      Evropský sociální fond 14)dotuje především tyto oblasti: Zaměstnanost a rozvoj 

lidských zdrojů a snižování nezaměstnanosti, rozvoj trhu práce postupným sociálním  

začleňováním osob. Subvencuje obyvatele, jež jsou určitým způsobem znevýhodněni. 

Například dotuje programy na rekvalifikaci nezaměstnaných, osoby trpící zdravotním 

postižením, etnické menšiny, dále vznikají vzdělávací programy pro zaměstnance  

a rozvoj kombinovaných a distančních forem studia, stáže studentů, učitelů a odborných 

pracovníků ve veřejném sektoru, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Strategické cíle NSRR ČR, dostupné online (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-
z-eu-2007-2013/strategicke-cile-nsrr-2007-az-2013/1001573/45553/) (2010-04-02) 
14Evropský sociální fond, dostupné online ( http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr)  
(cit. 2010-04-02) 
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2.5 ROZDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH FINANCÍ   

 

Následující kapitola popisuje průběh rozdělování financí a realizaci, což je 

velice komplikovaný proces. Na celé proceduře se podílí množství orgánů jak na 

evropské úrovni, tak na národní i regionální úrovni. Od evropských institucí, přes 

jednotlivá ministerstva členských států až k regionálním samosprávným jednotkám jako 

jsou například městské úřady. Přičemž vlastní odpovědnost za provádění regionální 

politiky leží na každém jednotlivém členském státu. 

Na počátku celého složitého procesu stojí Evropská rada, kde zasedají nejvyšší 

představitelé každého členského státu - premiéři a prezidenti. Ta má za úkol navrhnout 

rozdělení financí do jednotlivých politik EU (včetně HSS). Je potřeba docílit 

jednomyslné shody, poté je návrh postoupen Evropské Komisi, jejím hlavní úkolem je 

vytvořit soubor norem pro čerpání z fondů EU. Tento soubor norem musí poté schválit 

Evropský Parlament a Rada EU.  

Další krok je na jednotlivých členských státech. Ty připraví Národní rozvojové 

plány (NRP) a Národní strategické referenční rámce 15) (NSRR je soustava  

OP - operačních programů), ve kterých přesně vytyčí hlavní oblasti rozvoje a s nimi  

i cíle, kterých chtějí dosáhnout s pomocí fondů EU a zaručí propojenost regionální 

politiky národní a regionální politiky Evropské Unie. Pak je zapotřebí předložit hotové 

dva dokumenty Evropské komisi ke schválení. Pokud dojde k souhlasu, členský stát je 

oprávněn začít čerpat prostředky z fondů EU. Evropská komise nadále plní funkci 

dozorčího orgánu, kdy kontroluje, hodnotí a rozděluje peníze z fondů EU.  

Co se týče podání žádosti v ČR, celá procedura má několik dílčích fází. Nejprve 

je to fáze přípravná. Žadatel musí mít „myšlenku“ pro projekt, který by mohl být 

financován z EU, dále se v době výzvy podá žádost, která obsahuje určité náležitosti a 

přílohy které, dokazují, že je město připravené. Např. počáteční studii proveditelnosti, 

předinvestiční analýzy a projektovou dokumentaci požadovaného stupně. Poté se 

hodnotí reálnost a proveditelnost. Pak začíná samotná procedura realizace a 

monitorování. Nakonec se musí doložit ukončení, udržitelnost a publicita projektu. 

Žadatel nejprve musí investovat sám, projekty jsou propláceny až zpětně. 

                                                
15 Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013, dostupné online 
(http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/navrh-nsrr-vzaty-na-vedomi-
7-6-2006/1001573/40788/) (2010-03-25) 
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2.5.1 Implementační orgány v ČR 

 

Každý členský stát si určuje svůj subjekt, který povede jednání s Evropskou 

komisí a bude tedy komunikovat na její úrovni. Na základě rozhodnutí vlády ČR  ze dne 

22. února 2006 (usnesení č. 198) tuto funkci plní Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož 

pravomoc je definována zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a 

jehož součástí je i Národní orgán pro koordinaci (NOK), který je odpovědný vládě 

ČR a zodpovědný za přípravu NSRR - monitorování, kontrolu, realizaci projektů. Pro 

minulé programovací období plnil funkci NOKu  Rámec podpory společenství (RPS).  

Dalším takovým subjektem je  Monitorovací výbor NSRR . Tuto funkci plní 

řídicí a koordinační výbor, který byl vytvořen Ministerstvem pro místní rozvoj na 

základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. „…projednává a 

doporučuje finanční a věcné změny schválených oeračních programů, projednává 

návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel, koordinuje systémová opatření, 

jako jsou monitorovací a informační systém, institucionální struktury.“16 ) 

Dalším je Platební a certifikační orgán.V ČR je jím ustanoven Národní Fond a 

funguje v symbióze s NOKem. Nese odpovědnost za přijímání financí z EU a následné 

proplácení projektů cílovým subjektům (obcím, krajům, organizacím, neziskovým 

organizacím, univerzitám…). V ČR tuto funkci pro všechny operační programy plní 

Ministerstvo financí. 

Posledním je Auditní orgán. Centrální harmonizační jednotka pro finanční 

kontrolu. Je zřízen čl. 59 obecného nařízení. Usnesením vlády ČR č. 198 ze dne 22. 

února 2006.  Stojí mimo soustavu řídících orgánů a je na nich tedy nezávislý. Odpovídá 

Ministerstvu financí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Řízení fondů EU, dostupné online (http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-
fondu-EU ) (cit. 2010-04-05) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Následující praktická část se zabývá analýzou jednotlivých měst, při které jsem 

navštívila dvakrát městské úřady a jejich oddělení strategického rozvoje, kde jsem měla 

možnost mluvit s vedoucími pracovnicemi, jejichž doménou jsou hlavně grantové a 

dotační programy. To ony mi poskytly potřebné zdroje informací, materiály a tabulky, 

z nichž jsem si nakonec vybrala jen údaje podstatné pro mou analýzu. Z 

následujících tabulek pro jednotlivé zkoumané roky, které čtenář najde v praktické části, 

lze tedy přesně vyčíst název projektu (akce), název programu, dále zda žádost byla 

podána do EU či do státního fondu, poskytovatele grantu/dotace, celkové náklady na 

projekt v Kč, vlastní náklady (těmi se myslí finanční podíl města) - jak v Kč, tak pro 

lepší orientaci i v procentuelním vyjádření. Dále získanou dotaci, také jak v Kč tak 

v procentuelním vyjádření a nakonec poznámku, ve které je uvedeno, zda daná žádost 

byla nakonec úspěšná, nebo zamítnutá. Před každou tabulkou následuje její popis. 

Konkrétně se zabývám otázkami, kolik dané město podalo celkem žádostí, kolik z nich 

bylo úspěšných. Kolik podalo žádostí do EU a kolik z nich bylo úspěšných. Kolik dané 

město podalo žádostí do státních fondů a kolik z nich bylo úspěšných. Kolik byla 

konečná obdržená suma. Dále se zabývám oblastmi do kterých se nakonec dostalo 

nejvíce financí a ke každému roku uvedu jako zajímavost nejdražší projekt. 
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3.1 ČESKÝ KRUMLOV 17) 

 

Prvním městem, kterému se budu věnovat, je Český Krumlov. Stejně tak jako 

Hluboká nad Vltavou je situován do jižních Čech.Vznik města se datuje až k roku 1253. 

Jeho název podle legend pochází z němčiny a v překladu znamená „křivý kruh“. 

Novodobá historie spojuje vznik města se založením hradu roku 1250 (stejně jako 

v případě Hluboké nad Vltavou, jejíž vznik je též spjat s postavením hradu), kdy se zde 

usídlil rod Vítkovů. Po nich hrad zdědili Rožmberkové, kteří se významnou měrou 

podíleli na celkové historii města (na rozvoji obchodu, řemesla, pivovarů, masen,…). 

Nejznámějšími panovníky, jež se nejvíce zasadili o rozvoj Krumlova, byli Vilém 

z Rožmberka a posléze Petr Vok. Ti přestavěli hrad na renesanční zámek, tak jak ho 

můžeme vidět v dnešní době.  

Roku 1602 začíná nová éra, kdy zámek koupil Rudolf II. Habsburský. Za 20 let 

ho ale jeho následovník prodal rodu Eggenberků. Ti jej měli v moci celé tři generace, 

tedy až do roku 1719, poté Eggenberkové umírají bez přímého následovníka a zámku se 

ujímá rod Schwarzemberků, jež jsou vynikajícími hospodáři a politiky, navíc měli dobré 

vztahy s Vídní. Nesnažili se Český Krumlov nijak změnit, pouze ho zvelebit. Současná 

snaha o rekonstrukci města se snaží pokračovat v jejich šlépějích a nadále zvelebovat 

historické centrum a zároveň dbát na to, aby se ráz města nezměnil. Roku 1992 se 

Český Krumlov dostal na seznam památek dědictví UNESCO a v současné době 

spolupracuje s partnerskými obcemi z Německa, Rakouska, USA, Itálie a Slovinska. 

Celková katastrální výměra této obce je cca 162 000 ha. 

Celkový počet obyvatel je 13 942 osob (k 30.4. 2006). 

Současným starostou města je Ing. Luboš Jedlička. V radě města sedí 6 členů a 

v zastupitelstvu 23 členů.  

V dalších kapitolách se budu věnovat jednotlivým rokům z hlediska jejich 

úspěšnosti, a to jak na poli domácím, tak evropském. 

 

 

 

 

                                                
17 Český Krumlov, dostupné online (http://www.ckrumlov.info/php/) (cit. 2010-05-20) 
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3.1.1 Rok 2004 

 

Prvním zkoumaným rokem byl rok 2004. Řadí se do prvního programovacího 

období 2000-2006. Město v něm podalo celkem 40 žádostí o dotaci, z nichž úspěšně 

vyřízených bylo pouhých 8.  

Do evropských fondů bylo podáno 27 žádostí, úspěšnost však byla velice slabá - 

 město tehdy získalo pouze 5 dotací z fondů EU o celkovém obnosu 2 741 000 Kč, 

konkrétně z Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a 

strukturálně postižených regionů. Cílem toho programu byl rozvoj podnikání, snížení 

nezaměstnanosti, rozvoj v oblasti turismu a cestovního ruchu. Zprostředkovatelem 

dotace bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Z následující tabulky vyplývá, že zbytek žádostí (13) chtělo čerpat finance z 

domácích zdrojů - 11 bylo podáno do Grantového programu Jihočeského kraje a 2 

žádosti byly podány ke Státnímu fondu rozvoje bydlení a na Ministerstvo financí. 

Úspěšnost však byla podobně jako u evropských fondů jen nepatrná. Ze všech 13 

podaných žádostí o dotaci bylo nakonec vyhověno pouhým 3, které přinesly městu 

celkem 18 230 000 Kč. 

Souhrnná finanční podpora pro město Český Krumlov tedy v roce 2004 činila ze 

zdrojů státních i evropských cca 21 miliónů Kč. 

Nejvíc úspěšně vyřízených žádostí o finanční prostředky město podalo v oblasti 

turismu (např. na projekt podpory incomingové turistiky města a  regionu Český 

Krumlov, kterým chtělo město podpořit rozvoj turismu, a dále na akce spojené 

s propagací přeshraniční spolupráce). Celkový finanční obnos v této oblasti 

představoval 576 000 Kč.  

Nejdražším projektem byla rekonstrukce zimního stadionu za 25 mil.Kč, na 

kterém se město muselo podílet velkou finanční spoluúčastí (30%).



- 30 - 
 

Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Úprava povrchu 
školního hřiště ZŠ Za 
Nádražím 

Krajské programy 
podpory sportu pro rok 
2004-1.kolo 

školství N KÚJČ           
Dotace 
nezískána 

Úprava doskočiště 
školního hřiště ZŠ 
Plešivec 

Krajské programy 
podpory sportu pro rok 
2004-1.kolo 

školství N KÚJČ           
Dotace 
nezískána 

Víceúčelové školní 
hřiště ZŠ Za Nádražím 

Krajské programy 
podpory sportu pro rok 
2004-2.kolo 

školství N KÚJČ           
Dotace 
nezískána 

Reko. zimního stadionu 
Chvalšinská 

Dotace ze státního 
rozpočtu 

sport N MFČR 25 000 000 7 500 000 30% 17 500 000 70% 
Dotace 
získána  

Svatováclavské 
slavnosti 

Krajský program na 
podporu cest. ruchu 

kultura N KÚJČ           
Dotace 
nezískána 

Filmová a fotografická 
dokumentace 
kulturních a 
turistických akcí 

Příspěvek Jihočeského 
kraje 

turismus N KÚJČ 60 000 9 000 30% 30 000 70% 
Dotace 
získána  

Víceúčelové sportoviště 
ZŠ Za Nádražím Český 
Krumlov 

Grantový program na 
podporu rozvoje sportu - 
II výzva 

školství N KÚ JČ           
Dotace 
nezískána 

Pěší zóna Vltavská 
promenáda – příprava 
projekt.dokumentace 

Program na podporu 
zpracování dokumentace 
pro žádosti do  EU, 
příprava projektů 

turismus N KÚ JČ 200 000         
Dotace 
nezískána  

Rekonstr.mostu 
E.Beneše Č.Krumlov – 
příprava 
projekt.dokumentace 

Program na podporu 
zpracování dokumentace 
pro žádosti do EU, 
příprava projektů 

památky N KÚ JČ 500 000         
Dotace 
nezískána  
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Reko.lávky přes Vltavu 
u Plášť.mostu – 
příprava 
projekt.dokumentace 

Program na podporu 
zpracování dokumentace 
pro žádosti do  EU, 
příprava projektů 

památky N KÚ JČ 375 000         
Dotace 
nezískána  

Revitalizace městského 
parku – příprava 
projektové 
dokumentace 

Program na podporu 
zpracování dokumentace 
pro žádosti do  EU, 
příprava projektů 

životní 
protředí 

N KÚ JČ 180 000         
Dotace 
nezískána  

Multifunkční komplex 
bývalé Spirovy papírny 
na Plešivci v ČK - 
zpracování projekt. 
dokumentace 

Program na podporu 
zpracování dokumentace 
pro žádosti doEU - 
II.výzva  

sociální N KÚ JČ 1 500 000 800 000 53% 700 000 47% 
dotace 
získána                                                                                                                      

Záměr bezbariérové 
trasy v Českém 
Krumlově 

 

Národní rozvojový 
program mobility pro 
všechny 

 

dopravní 
infrastruktura 

N 

Vládní výbor 
pro zdravotně 
postižené 
občany 

          
dotace 
nezískána 

CELKEM         27 815 000     18 230 000     

 

 

Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Otočný most u pivovaru 
Eggenberg 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

památky E MMR           
Dotace 
nezískána 

Informační Systém 
Cestovního Ruchu 
Města  

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

turismus E MMR           
Dotace 
nezískána  
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Reko inž. sítí a zádlažby 
Parkán 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

památky E MMR 990 000 495 000 50% 495 000 50% 
Dotace 
získána  

Oprava komunikace 
ulice V Jámě 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava opěrné zdi v 
ulici Pod Sv.Duchem- 
II.etapa 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

památky E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace v 
ulici U Vltavy -II.etapa 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace v 
Potoční ulici-II.etapa 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace v 
Měst. parku u hotelu 
Gold 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava chodníku u 
Jelenky 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

rekonstrukce E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace 
Dobrkovice u viaduktu 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace K 
Dubíku-zámecká 
zahrada 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Oprava komunikace 
Krásné údolí k Zámecké 
zahradě 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 
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Rekonstrukce místní 
komunikace Za Jitonou 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Rekonstrukce chodníku 
komunikace Objížďková 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR           
Dotace 
nezískána 

Stavba nájemního 
domu o 44 bj. Mír 

Program výstavby 
nájemních bytů a tech. 
infrastruktury 

stavba E MMR           
Dotace 
nezískána 

Aquapark Český 
Krumlov – příprava 
projektové 
dokumentace 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

sport E MMR  3 000 000 420 000 30% 1 400 000 70% 
Dotace 
získána 

Projekt podpory 
incomingové turistiky 
města a reg.Č. Krumlov 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

turismus E MMR  350 000 105 000 30% 245 000 70% 
Dotace 
získána  

Revitalizace městského 
parku – příprava 
projektové 
dokumentace 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

životní 
protředí 

E MMR  250 000         
Dotace 
nezískána 

Výstavba podzemního 
parkingu Č.Krumlov – 
příprava 
proj.dokumentace 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR  8 500 000         
Dotace 
nezískána 

Rekonstr.mostu 
E.Beneše Č.Krumlov – 
příprava 
projekt.dokumentace  

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

památky E MMR  480 000         
Dotace 
nezískána 

Reko.lávky přes Vltavu 
u Plášť.mostu – 
příprava 
projekt.dokumentace 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

památky E MMR  350 000         
Dotace 
nezískána  

Pěší zóna Vltavská 
promenáda – příprava 
projekt.dokumentace 

Region.progr. podpory 
severozápadních Čech a 
Moravskoslezského 
regionu 

turismus E MMR  500 000         
Dotace 
nezískána 



- 34 - 
 

Stavba nájemního 
domu o 44 bj. Mír 

Program výstavby 
nájemních bytů a tech. 
infrastruktury 

sociální E SFRB           
Dotace 
nezískána  

Kultura a cest.ruch - 
propagace měst Linz a 
ČK 

EU Phare CBC 2003 
Společný fond malých 
projektů 

turismus E MMR  602 000 301 000 50% 301 000 50% 
Dotace 
získána 

Přeshraniční 
spolupráce mezi městy 
Linz a ČK 

 

EU Phare CBC 2002 
Společný fond malých 
projektů 
 

přeshraniční 
partnerství 

E MMR  600 000 300 000 50% 300 000 50% 
Dotace 
získána 

Oprava ulic Horní a 
Masná  

NP Phare 2003 (část II) - 
GS na podporu turistické 
infrastruktury 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR   4 869 000         
Dotace 
nezískána 

Modernizace a rozvoj 
Oficiálního 
Informačního Systému 
(OIS) města a regionu 
Č.Krumlov a 
vybudování 
Multifunkčního 
Komunikačního Centra 

 

Dotace na přípravu 
projektů obcí a svazků 
obcí pro SROP 

 

turismus E MMR ČR 281 000         
Dotace 
nezískána 

CELKEM         20 772 000     2 741 000     
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3.1.2 Rok 2005 

 

Druhým ze zkoumaných let byl rok 2005. Co se týče celkového počtu podaných 

žádostí o dotace byl nejchudší, ale velice úspěšný. Celkem bylo podáno 11 žádostí o 

dotaci. 

Žádosti o finanční příspěvek z EU byly celkem 2 a obě byly úspěšné. Podařilo se 

tak získat  cca 2 mil. Kč). 

Z tabulky vyplývá, že Český Krumlov čerpal i z národních zdrojů - ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury, Ministerstev zemědělství, financí, životního prostředí a kultury. 

Z podaných 9 žádostí o dotaci, proběhlo úspěšně 7 a celková obdržená částka činila 

41,2 mil. Kč. 

Souhrnná finanční podpora pro město Český Krumlov tedy v roce 2005 činila ze 

zdrojů státních i evropských  43,8 mil. Kč. 

V roce 2005 můžeme vysledovat velkou různorodost oblastí, do nichž Český 

Krumlov čerpal finanční prostředky (životní prostředí, dopravní infrastruktura, sociální, 

sport, atd.). Nejvíce financí získalo město do oblasti dopravní infrastruktury na první 

část rekonstrukce Tovární ulice (získalo dotaci ve výši 22 616 000 Kč), jež byla i 

nejdražším realizovaným projektem v tomto roce. 

Nejzajímavějším projektem z fondu PHARE byl Pilotní projekt využití solární 

energie v budově Městského úřadu v ČK, na kterém se ze 42 % muselo město podílet. 

Chtělo jím přispět k ochraně životní prostředí a také k motivaci dalších měst k 

využívání obnovitelné energie instalováním fotovoltaických nebo solárních panelů.  

Tento projekt sloužil také jako příklad přeshraniční spolupráce a komunikace mezi 

obyvateli Horního Rakouska a obyvateli Jihočeského kraje.  
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Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Rekonstrukce Tovární 
ulice 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR 

dopravní 
infastruktura 

N  MPO 36 368 000 13 752 000 38% 22 616 000 62% 
dotace 
získána 

Vdj.Vyšný kasárna-
výměna 
azbestocement.potrubí 

Program MZE 
329030 Výstavba a 
tech.obnova 
vodovodů 

vojenské 
objekty 

N MZE ČR 4 935 000         
dotace 
nezíská
na 

Vdj.Vyšný -výměna 
azbestocement.potrubí 

Program MZE 
329030 Výstavba a 
tech.obnova 
vodovodů 

vojenské 
objekty 

N MZE ČR 3 409 000 1 271 000 37% 2 138 000 63% 
dotace 
získána 

Florbalové mantinely do 
všesportovní haly v 
Č.Krumlově 

Jihočeské krajské 
programy podpory 
sportu 2005 

sport N JčK 194 000 84 000 43% 110 000 57% 
dotace 
získána 

Rekonstrukce 
inženýrských sítí a 
komunikace  Nové 
Dobrkovice ČK 

 

Program rozvoje a obnovy 
regionální infrastruktury č. 
298 110 

 

sociální N MF ČR 23 216 000 8 216 000 35% 15 000 000 65% 
dotace 
získána  

Jazykové kurzy MěÚ 
Č.Krumlov 

OPRLZ 3.4.1. 
Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a 
zaměstnanců 

školství N 
Úřad práce 
ČB 

365 500         
dotace 
nezíská
na 

Sanace Havraní skály v 
Č.Krumlově 

Program 215124 
Řešení nestability 
svahů v České 
republice 

životní protředí N MŽE 11 000 000 9 500 000 86% 1 500 000 14% 
dotace 
získána 

Odstranění  bezbariér 
na kom. v Českém 
Krumlově 

Národní rozvojový 
program mobility pro 
všechny 

dopravní 
infrastruktura 

N SFDI 565 000 165 000 29% 400 000 71% 
dotace 
získána 
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Objekty v MPR a MPZ 
Program regenerace 
MPR a MPZ Český 
Krumlov 

životní protředí N MK ČR 
částka není 
známá 

    
částka není 
známá 

  
dotace 
získána 

Celkem         80 052 500     41 764 000     

 

 

Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Oprava cyklostezky 
Fialková Český 
Krumlov 

Region.program. 
podpory rozvoje 
hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

turismus E MMR  1 104 000 552 000 50% 552 000 50% 
dotace 
získána 

Pilotní projekt využití 
solární energie v 
budově MěÚ v 
Č.Krumlově 

CBC PHARE 2003 
GS pro udržitelný 
rozvoj a ochranu ŽP 
CZ 2003/005-
079.01, II.výzva 

životní protředí E MMR 2 546 614 1 060 000 42% 1 486 000 58% 
dotace 
získána 

Celkem         3 650 614     2 038 000     
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3.1.3 Rok 2006 

 

V tomto roce město Český Krumlov podalo celkem 17 žádostí o finanční 

podporu, z nichž 12 bylo úspěšných.  

Žádost o finanční příspěvek na projekty, jež měl být financovány z EU byla 

pouze jedna a město nakonec dotaci obdrželo v celkové hodnotě 405 000 Kč. 

Z tabulky dále vyplývá, že v roce 2006 se opět mnohem více žádostí podávalo 

do státních fondů. Nejvíce jich opět šlo do grantového programu Jihočeského kraje (8 

žádostí podaných a z nich 6 vyřízených úspěšně o celkové hodnotě 2 013 000 Kč). 

Souhrnná finanční podpora pro město Český Krumlov tedy v roce 2006 činila ze 

zdrojů státních i evropských cca 24,3 mil Kč. 

Nejvíc finančních prostředků bylo užito v oblasti obnovy památek (různé druhy 

rekonstrukcí budov, obnova fasád, restaurování), protože jak známo, město Český 

Krumlov má neuvěřitelnou historickou základnu.   

Nejdražším projektem, na kterém se město podílelo finanční spoluúčasti byla 

druhá část rekonstrukce Tovární ulice, což je hlavní příjezdová trasa do Českého 

Krumlova a odtud následně do Domoradic. Projekt zahrnoval i vybudování několika 

autobusových zastávek, veřejného osvětlení, nebo chodníku po obou stranách 

komunikace.



- 39 - 
 

Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace 
v % 

Pozn. 

Rekonstrukce Tovární 
ulice 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 

dopravní 
infrastruktura 

N MPO 20 769 000 6 158 000 30% 14 611 000 70% dotace získána 

Sanace Havraní skály v 
Č.Krumlově 

Program 215124 Řešení 
nestability svahů v České 
republice 

životní protředí N MŽP, JčK 2 000 000 250 000 13% 1 750 000 88% dotace získána 

Městský kamerový 
dohlížecí systém - 
1.etapa 

Program partnerství 2006  bezpečnost N MV  1 500 000 500 000 33% 1 000 000 67% dotace získána 

Otočný most u pivovaru 
Eggenberg 

Státní pomoc při obnově 
území postiženého 
povodněmi v r.2002 

památky N MMR  52 955 000         
dotace 
nezískána 

Basketbalové 
konstrukce do 
všesportovní haly v 
Č.Krumlově 

Jihočeské krajské 
programy podpory sportu 
2006 

sport N JčK 170 000 70 000 41% 100 000 59% dotace získána 

Obnova Kříže na 
Havraní skále na Horní 
Bráně v Č.Krumlově 

GP JčK Obnova drobné 
sakrální architektury v 
krajině 

památky N JčK 51 000 43 000 84% 8 000 16% dotace získána 

Obnova Výklenkové 
kaple Svatého Floriána 
v Důlní ulici v 
Č.Krumlově 

GP JčK Obnova drobné 
sakrální architektury v 
krajině 

památky N JčK 33 000 13 000 39% 20 000 61% dotace získána 

Restaurování čtyř erbů 
na fasádě radnice v 
Č.Krumlově 

GP JčK Nemovité kulturní 
památky 

památky N JčK 70 000 5 000 7% 65 000 93% dotace získána 

Oprava fasády objektu 
Špičák 114 

GP JčK Nemovité kulturní 
památky 

památky N JčK 821 000         
dotace 
nezískána 

Objekty v MPR a MPZ 
Program regenerace 
MPR a MPZ Český 
Krumlov 

památky N MK  
částka není 
známá 

    3 040 000   dotace získána 

Nákup mobilní požární 
techniky pro JSDHO ČK 

GP JčK podpora jednotek 
SDH obcí a ostatních 
složek IZS 

SDH N JčK 223 900         
dotace 
nezískána 

Autobusová zastávka - 
Domoradice Plevno -
ČK. 

GP JčK Podpora 
výstavba a oprav aut.a 
žel.zastávek 

dopravní 
infrastruktura 

N JčK 150 000 80 000 53% 70 000 47% dotace získána 
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Provozní výdaje na 
řešení ochrany obcí - 
proplacení faktur 

Provozní výdaje na 
řešení ochrany obcí   

sociální N MMR 595 000 489 000 82% 106 000 18% dotace získána 

Obnova majetku 
postiženého živelní 
nebo jinou pohromou 

Dotace ze státního 
rozpočtu v rámci 
reg.programu na obnovu 
obecního majektu 
postiženého živelní nebo 
jinou pohromou 

 živelná 
pohroma 

N MMR 4 082 000 1 397 000 34% 2 685 000 66% dotace získána 

Dům na půl cesty 
Dotační řízení v oblasti 
poskytování soc.služeb 
pro rok 2007 

sociální N MPSV 660 000         
dotace 
nezískána 

Domov pro matky s 
dětmi 

Dotační řízení v oblasti 
poskytování soc.služeb 
pro rok 2007 

sociální N MPSV 656 000         
dotace 
nezískána 

Celkem         85 545 900     23 860 000     

 

 

Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytovatel Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získan
á 
dotace 
v % 

Pozn. 

Autobusové zastávky 
ve městě Český 
Krumlov 

Region.program. podpory 
rozvoje hosp. slabých a 
strukt. postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR  810 000 405 000 50% 405 000 50% dotace získána 

Celkem         810 000     405 000     
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3.1.4 Rok 2007 

 

V roce 2007 Český Krumlov podal celkem 23 žádostí z nichž úspěšně 

vyřízených bylo nakonec 13. V tomto roce nebyly bohužel získány žádné prostředky 

z EU. 

Z tabulky vyplývá, že dalších 20 žádostí bylo podáno ke státním fondům. 

Tradičně největší podíl (13 podaných žádostí) bylo podáno na Jihočeský kraj, ale 

úspěšně získaných dotací  z něj bylo jen 5 v celkové hodnotě 4 130 000 Kč.  

Souhrnná finanční podpora pro město Český Krumlov tedy v roce 2007 činila 

pouze ze státních zdrojů cca 27,9 mil. Kč. 

 Nejvíc finančních prostředků získalo město do oblasti kultury, památek a 

turismu. Nejdražším projektem s výraznou spoluúčastí města byla oprava mostu u 

Domu dětí a mládeže. Celkové náklady byly 19 975 000, z toho spoluúčast města činila 

pouze 7 % - 1 475 000 Kč. Oprava tohoto mostu byla pro město velice důležitá pro 

usnadnění života svých občanů. 
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Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Obnova majetku 
postiženého živelní 
nebo jinou pohromou 
- propustek 

Dotace ze státního 
rozpočtu v rámci 
reg.programu na obnovu 
obecního majektu 
postiženého živelní nebo 
jinou pohromou 

 živelná 
pohorma 

N MMR 822 000 244 000 30% 578 000 70% 
dotace 
získána 

Městský kamerový 
dohlížecí systém - 
2.etapa 

Program partnerství 2006  bezpečnost N MV 1 170 000 400 000 34% 770 000 66% 
dotace 
získána 

MKDS - propojení na 
policii ČR 

Program partnerství 2006 policie N MV 700 000 100 000 14% 600 000 86% 
dotace 
získána 

Most DDM Povodně 2002 památky N MMR 19 975 000 1 475 000 7% 18 500 000 93% 
dotace 
získána 

Sanace Havraní skály 
- 2. etapa 

Program 215124 Řešení 
nestability svahů v České 
republice 

životní protředí N MŽP, JčK 4 200 000 350 000 8% 3 850 000 92% 
dotace 
získána 

Stroj na čištění 
podlah do 
Všesportovní haly v 
Č.Krumlově 

Jihočeské krajské 
programy podpory sportu 
2007 

sport N JčK 74 851     0   
dotace 
nezískána 

Rekonstrukce a 
obnova 
volejbalových hřišť 
ZŠ Plešivec ČK 

GP JčK Rekonstrukce a 
obnova stávajících 
sportovišť 

školství N JčK 1 904 000     0   
dotace 
nezískána 

Rekonstrukce mostu 
ev.č. CK - 014 nad 
silnicí I/39 - Špičák 
ČK 

GP JčK Podpora 
zpracování projektů do 
budoucích dotač. 
programů v oblasti 
infrastruktury 

památky N JčK 195 000     0   
dotace 
nezískána 

Úprava lávky pro pěší 
u pivovaru 
Eggenberg ČK 

GP JčK Podpora 
zpracování projektů do 
budoucích dotač. 
programů v oblasti 
infrastruktury 

památky N JčK 105 000     0   
dotace 
nezískána 

Stezka pro pěší U 
Trojice - Hřbitovní 
ulice ČK 

GP JčK Podpora 
zpracování projektů do 
budoucích dotač. 
programů v oblasti 
infrastruktury 

turismus N JčK 195 000     0   
dotace 
nezískána 

Využití a zdokonalení 
OIS Č.Krumlov 

GP JčK Produkty a 
služby v cestovním ruchu 

turismus N JčK 500 000 300 000 60% 200 000 40% 
dotace 
získána 
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Obnova Kříže na 
Havraní skále na 
Horní Bráně v 
Č.Krumlově 

GP JčK  Obnova drobné 
sakrální architektury v 
krajině 

památky N JčK 54 29 000 53704% 25 000 46296% 
dotace 
získána 

Obnova vjezdové 
brány u domu s 
branou Linecká čp. 
48, Český Krumlov 

GP JčK Nemovité kulturní 
památky 

památky N JčK 54 000 24 000 44% 30 000 56% 
dotace 
získána 

Partnerská města na 
Dni s handicapem - 
Dni bez bariér 2007 

Společnost tří zemí 
přeshraniční 
spolupráce 

N JčK 42 000 17 000 40% 25 000 60% 
dotace 
získána 

Rekonstrukce školní 
jídelny ZŠ Plešivec 

Program 298210 školství N MF       0   
dotace 
nezískána 

ZŠ T.G.Masaryka Program 298210 školství N MF       0   
dotace 
nezískána 

Studie 
proveditelnosti 
protipovodňových 
opatření na Vltavě v 
Č.K. 

GP JčK Ochrana před 
povodněmi 

vodohospodářs
ká 
infrastruktura 

N JčK 399 000 120 000 30% 279 000 70% 
dotace 
získána 

Sanace Havraní skály 
- 3. etapa 

Program 215124 Řešení 
nestability svahů v České 
republice 

životní protředí N MŽP, JčK 1 705 000 170 000 10% 1 535 000 90% 
dotace 
získána 

Dům na půl cesty, 
Domov pro matky s 
dětmi 

Dotační řízení v oblasti 
podpory sociálních 
služeb pro r.2008 

sociální N MPSV 1 319 000 220 000 17% 1 099 000 83% 
dotace 
získána  

Oslavujte s Českým 
Krumlovem - 15 let 
UNESCO 

Podpora lokálních 
kulturních tradic 

kultura N MK, JčK 457 000 57 000 12% 400 000 88% 
dotace 
získána 

celkem         33 816 905     27 891 000     
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Název akce Název programu Oblast Evropské 
fondy/státní 
zdroje (E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

MPR Český Krumlov - 
Rekonstrukce kašny 
s morovým sloupem 

Podpora rozvoje 
hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených 
regionů 

památky E MMR 4 226 000     0   
dotace 
nezískána 

Přístřešky 
autobusových 
zastávek na území 
města Č.Krumlov 

Podpora rozvoje 
hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR 2 374 000     0   
dotace 
nezískána 

Rekonstrukce ulice 
Horní v MPR Český 
Krumlov 

Podpora rozvoje 
hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených 
regionů 

dopravní 
infrastruktura 

E MMR 5 456 000     0   
dotace 
nezískána 

celkem         12 056 000     0     
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3.1.5 Rok 2008 

 

V roce 2008 bylo podáno 22 žádostí o dotaci, z nichž úspěšně vyřízených bylo 13. 

Žádostí o finanční podporu z EU bylo podáno 14, z nichž město nakonec získalo 

5 v celkové hodnotě cca 44 mil. Kč. Bylo to poprvé v novém programovacím období 

2007 - 2013, kdy Český Krumlov uspěl při žádání evropských dotací. Všechny výsledné 

finanční obnosy pocházely z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 

přičemž poskytovatelem všech dotací byla Regionální rada regionů soudržnosti. 

Zbytek (8) žádostí o dotaci byl podán a následně úspěšně obdržen ze státních 

fondů (velká část pocházela z Jihočeského kraje, od Ministerstva práce a sociálních 

věcí, kultury, financí,..) 

Celková obdržená suma ze státních zdrojů činila cca 20 mil. Kč. 

Souhrnná finanční podpora pro město Český Krumlov tedy v roce 2008 činila ze 

zdrojů státních i evropských cca 64 mil. Kč, což jednoznačně napovídá, že rok 2008 byl 

ze všech analyzovaných let nejúspěšnější. Nejvíc finančních prostředků našlo uplatnění 

opět v oblasti památek.  

Nejzajímavějším projektem byla tento rok rekonstrukce kašny s morovým 

sloupem na náměstí Svornosti. Kašny a napájedla mají totiž v Českém Krumlově velmi 

starou tradici. Již od 15. století totiž obyvatelé budovali rozsáhlý systém vodovodů, 

které měly pro město být zásobárnami vody, a to ve formě kašen či nádrží na vodu, aby 

byl zaručen snadný přístup k vodě v tehdejší době, jež byla bohatá na požáry. 

Nejdražším projektem, na kterém se město podílelo částkou 16 729 000 Kč (74%) byla 

v roce 2008 rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Plešivci.  
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní zdroje   
(E/N) 

Poskytovat
el 

Náklady akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Dům na půl cesty, Domov 
pro matky s dětmi 

Dotační řízení v 
oblasti podpory 
sociálních služeb 
pro r.2008 

sociální N MPSV 1 319 000 220 000 17% 1 099 000 83% 
dotace 
získána  

Rekonstrukce komunikace 
Horní Č.Krumlov 

Podpora rozvoje a 
obnovy 
mat.tech.základny 
regionálních kultur. 
zařízení 

památky N MK  6 089 341 3 912 174 39% 6 000 000 61% 
dotace 
získána 

Rekonstrukce školní jídelny 
ZŠ Plešivec 

Program 298220 - 
29822080178 

školství N MF 22 729 000 16 729 000 74% 6 000 000 26% 
dotace 
získána 

Slupenec - posílení vodního 
zdroje a úprava vody 

GP JčK na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohosp.infr. 

vodohospodářs
ká 
infrastruktura 

N JčK 1 380 826 554 980 40% 825 845 60% 
dotace 
získána 

Obnova Kříže na Havraní 
skále na Horní Bráně v ČK-
2.etapa 

GP JčK  Obnova 
drobné sakrální 
architektury v 
krajině 

památky N SMOJK 45 562 15 562 34% 30 000 66% 
dotace 
získána 

Dům s branou Linecká čp. 48 
ČK - restaurování nástěnné 
malby 

GP JčK Nemovité 
kulturní památky 

památky N JčK 27 852 8 356 30% 24 000 86% 
dotace 
získána 

Kaple sv.Martina - obnova 
fasády objektu 

GP JčK Nemovité 
kulturní památky 

památky N JčK 975 541 475 541 49% 500 000 51% 
dotace 
získána 

Demolice nevyužitelných 
objektů kasárna Vyšný 

Podpora úprav 
bývalých vojenských 
areálů k obecnímu 
využití 

vojenské 
objekty 

N MMR 7 442 000 1 861 000 25% 5 581 000 75% 
dotace 
získána 

celkem         40 009 122     20 059 845     
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní zdroje   
(E/N) 

Poskytovat
el 

Náklady akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Stavební úpravy městského 
parku a jižních teras v 
Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

životní 
prostředí 

E RRRS 27 823 117 2 086 734 8% 25 736 383 92% 
dotace 
získána 

Vybavení školy a reko 
víceúčelového hřiště ZŠ 
Plešivec v Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 8 602 522 645 190 8% 7 957 332 92% 
dotace 
získána 

Reko Lazebnického mostu v 
Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

památky E RRRS 7 545 000 1 404 000 19% 6 141 119 81% 
dotace 
získána 

Provedení odborných 
průzkumů vč. zpracování 
rozboru udržitelného 
rozvoje 

IOP 
 udržitelný 
rozvoj 

E IOP 916 300 0 0% 916 300 100% 
získaná 
dotace 

Sanace skalní stěny - 
Sv.Duch Český Krumlov 

OPŽP                        
6.6. 

životní 
prostředí 

E MMR 3 943 541 714 541 18% 3 229 000 82% 
dotace 
získána 

Komunitní plánování 
sociálních služeb v České 
Krumlově 

OPLZZ sociální  E MPSV 2 661 326 0       
dotace 
nezískána 

Vybavení školy a reko 
pavilonu dílen ZŠ Za 
nádražím v Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 17 804 000 16 469 000       
dotace 
nezískána 

Vybavení ZŠ Linecká v 
Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 1 239 000 93 000       
dotace 
nezískána 

Vybavení školy a výstavba 
nových šaten, sport. hřiště, 
přístavba tělocvičny s její 
reko - ZŠ T.G.Masaryka v Č. 
Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 48 289 000 3 622 000       
dotace 
nezískána 

Stavební úpravy modelovny 
SUPŠ sv. Anežky v 
Č.Krumlově na st.p.č.1353 
Horní Brána 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 829 474 62 211       
dotace 
nezískána 
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Reko a vybavení MŠ 
Plešivec I. v Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 5 772 000 433 000       
dotace 
nezískána 

Nástavba a vybavení MŠ 
Vyšehrad v Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 6 717 000 504 000       
dotace 
nezískána 

Vybavení MŠ a úprava 
zahrad MŠ Za soudem, 
Plešivec II., Tavírna, 
T.G.Masaryka, Za nádražím v 
Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

školství E RRRS 8 371 000 628 000       
dotace 
nezískána 

Reko  lávky přes Vltavu u 
Plášťového mostu v 
Č.Krumlově 

Regionální operační 
program NUTS II 
Jihozápad 

památky E RRRS 9 667 000 725 000       
dotace 
nezískána 

celkem         150 180 280     43 980 134     
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3.1.6 Rok 2009 

 

V roce 2009 bylo podáno celkem 34 žádostí, přičemž úspěšných z nich bylo 16.  

Žádostí o finanční podporu z EU bylo podáno 13, z nichž celkem 5 bylo úspěšných a 

celková částka z fondů EU tedy činila cca 40,4 mil. Kč. Programy, z nichž peníze 

pocházely, byly rozmanité, například : Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

nebo Operační program životní prostředí. Z posledně jmenovaného programu získal 

Český Krumlov v roce 2009 největší finanční podporu, především na zateplování 

několika svých budov. 

Ze zbylých 21 podaných žádostí ke státním fondům, bylo nakonec 12 úspěšně 

vyřízených a město obdrželo ze státních zdrojů  celkem 4,8 mil. Kč.  

Souhrnná finanční podpora pro město český Krumlov tedy v roce 2009 činila ze 

zdrojů státních i evropských cca 45,1 mil. Kč. 

Nejvíc finančních prostředků se užilo v oblasti životního prostředí, a to na 

programy související s realizací úspor energie.  

Nejdražším projektem s největší finanční spoluúčastí města byl projekt, který ze 

70% financovala EU a ze 30% město (celkový podíl města v obou případech překročil 

částku 5 000 000 Kč. 
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Název akce 

Název programu Oblast Evropské 
fondy/ 
národní 
zdroje 
(E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% 

Pozn. 

Příběh města Český Krumlov - 
vydání publikace k 700. výročí 
města 

Jihočeský krajský 
příspěvkový 
program podpory 
v oblasti kultury 
pro r.2009 

kultura N 

JčK 1 063 535         

dotace 
nezískána 

Rozšíření městského 
kamerového dohlížecího 
systému 

Krajský program 
prevence 
kriminality JčK v 
r.2009 

kriminalita N JčK  450 000 215 400 48% 234 600 52% dotace získána 

Prevence kriminality 
prostřednictvím vhodných 
aktivit trávení volného času, 
neformálním vzděláváním a 

informacemi 

Krajský program 
prevence 
kriminality JčK v 
r.2009 

kriminalita N Jčk 262 940 134 040 51% 128 900 49% dotace získána 

Studie proveditelnosti - silniční 
tunel a most přes Vltavu na 
silnici II/157 - U Trojice - 
Nemocnice ČK 

Program SFDI pro 
poskytování 
příspěvků na 
průzkumné a 
projektové práce, 
studijní a expertní 
činnosti 

dopravní 
infrasturktura 

N SFDI 2 272 900 568 225 25% 1 704 675 75% dotace získána 
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Výstavba přechodu pro chodce 
přes ulici Chvalšinská - Český 
Krumlov 

SFDI program 
zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy a jejího 
zpřístupoňování 
osobám s 
omezenou 
schopností 
pohybu a 
orientace 

dopravní 
infrasturktura 

N SFDI 1 117 514 223 503 20%     
dotace 
nezískána 

Demolice nevyužitelných 
objektů kasárna vyšný II. - 
Český Krumlov 

Podpora úprav 
bývalých 
vojenských areálů 
k obecnímu 
využití" - 
podprogram 
217118  

vojenské 
objekty 

N MMR 3 500 000 875 000 25%     
dotace 
nezískána 

Obnova omítkového pláště 
mostu u Budějovické brány v 
ČK 

GP JčK Nemovité 
kulturní památky 

památky N JčK 626 383 356 383 57% 270 000 43% dotace získána 

Restaurování výklenkové kaple 
se sochou Bičovaného Krista 
na mostě 

GP JčK Nemovité 
kulturní památky 

památky N JčK 421 803 126 541 30%     
dotace 
nezískána 

Výměna střešní krytiny a 
oprava klempířských a 
dřevěných prvků MŠ Plešivec I 
v Českém Krumlově - 1.etapa 

GP JčK Nemovité 
kulturní památky  

památky N JčK 1 200 000 700 000 58%     
dotace 
nezískána 
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Výměna oken - ZŠ Linecká v 
městské památkové zóně 
Český Krumlov - Plešivec - 
I.etapa (průčelí) 

GP JčK Zvýšené 
náklady obnovy 
památkově 
chráněných 
staveb 

školství N JčK 613 206 313 206 51% 300 000 49% dotace získána  

Výměna podlahových krytin - 
MŠ Vyšehrad v Českém 
Krumlově 

GP JčK Rozšíření 
stávajících 
kapacit 
mateřských škol, 
rekonstrukce, 
modernizace a 
vybavení budov 

školství N JčK 691 074 192 257 28% 500 000 72% dotace získána  

Výměna podlahových krytin a 
dveří - MŠ Za Nádražím v 
Českém Krumlově 

GP JčK Rozšíření 
stávajících 
kapacit 
mateřských škol, 
rekonstrukce, 
modernizace a 
vybavení budov 

školství N JčK 603 988 120 798 20% 483 190 80% dotace získána 

Výměna podlahových krytin - 
MŠ Plešivec I v Českém 
Krumlově 

GP JčK Rozšíření 
stávajících 
kapacit 
mateřských škol, 
rekonstrukce, 
modernizace a 
vybavení budov 

školství N JčK 748 810 248 810 33%     
dotace 
nezískána 

Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště - sídliště Mír 
ČeskýKrumlov 

GP JčK 
Rekonstrukce a 
obnova vybavení 
stávajících 
sportovišť 

sportovní 
aktivity 

N JčK 1 518 471 518 471 34%     
dotace 
nezískána 

Protipovodňová opatření na 
Drahoslavickém potoce  

GP JčK Ochrana 
před povodněmi 

povodně N JčK 280 000 84 000 30%     
dotace 
nezískána 
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Zpracování mnagement plánu 
pro historické centrum města 
Český Krumlov -1.fáze 

Podpora pro 
památky 
UNESCO  

kultura N MK 300 000 90 000 30% 210 000 70% dotace získána 

Aktualizace a digitalizace 
lokálních ÚSES pro ORP ČK, 
vyjma území CHKO 

GP JčK Tvorba 
krajiny a 
biodiverzity 

životní 
prostředí 

N Jčk 709 240 141 848 20%     
dotace 
nezískána 

Oprava střechy objektu 
základní školy T.G.Masaryka v 
ČK - 1. etapa 

Podpora obnovy 
kulturních 
památek 
prostřednictvím 
obcí s rozšířenou 
působností 

školství N Jčk 595 174 221 174 37% 374 000 63% dotace získána 

Příběh města Český Krumlov - 
reprezentativní publikace k 
700. výročí města 

Podpora 
regionálních 
kulturních tradic 
pro rok 2009 

kultura N MK 1 063 000 863 000 81% 200 000 19% 
                  
dotace získána 

Rekonstrukce nefunkční 
signalizace na dětském 
dopravním hřišti v ČK 

GP JčK Podpora 
výstavby a 
modernizace 
dětských 
dopravních hřišť a 
jejich vybavení 

sportovní 
aktivity 

N Jčk 290 491 58 098 20% 232 393 80% dotace získána  
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Pořízení technického vybavení 
pro zpracování ÚAP pro ORP 
Č. Krumlov 

GP Jčk 
Podpora tvorby 
územně 
analytických 
podkladů ORP 

životní 
prostředí 

N Jčk 278 819 139 410 50% 139 409 50% dotace získána 

Celkem 
        

18 607 
348 

  
  

4 777 167 
    

 

 

Název akce 

Název programu Oblast Evropské 
fondy/ 
národní 
zdroje 
(E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v % 

Pozn. 

Komunitní plánování 
sociálních služeb v České 
Krumlově 

OPLZZ sociální E MPSV 2 661 326         
dotace 
nezískána 

Sanace skalní stěny - Sv.Duch 
Český Krumlov 

OPŽP                        
6.6. 

životní prostředí E EU 3 943 541 714 824 18% 3 228 717 82% 
dotace 
získána 

Autobusové zastávky ve městě 
Český Krumlov - 1.etapa 

1.5. Rozvoj 
místních 
komunikací 

dopravní 
infrasturktura 

E 
ROP 
V. výzva 

27 406 
985 

        
dotace 
nezískána 
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ČK, Nové Dobrkovice - 
rekonstrukce a modernizace 
komunikací 

1.5 Rozvoj 
místních 
komunikací 

dopravní 
infrasturktura 

E 
ROP 
V. výzva 

27 406 
985 

        
dotace 
nezískaná 

Rekonstrukce mostu MÚK u 
kina v ČK 
(Nadjezd nad I/39 Špičák)  

1.5. Rozvoj 
místních 
komunikací 

dopravní 
infrasturktura 

E 
ROP 
V. výzva 

15 545 
580 

2 338 080 15% 13 207 500 85% 
dotace 
získána 

Vybavení školy, rekonstrukce 
pavilonu dílen a přístavba 
učebny výtvarných prací ZŠ Za 
Nádražím v ČK 

2.4  
Rozvoj 
infrastruktury 
základního, 
středního a 
vyššího 
odborného 
školství 

školství E 
ROP 
V. výzva 

17 036 
527 

        
dotace 
nezískána 

Vybavení školy a výstavba 
nových šaten, sportovního 
hřiště, přístavba tělocvičny s 
její rekonstrukcí ZŠ T.G.M. v 
ČK 

2.4  
Rozvoj 
infrastruktury 
základního, 
středního a 
vyššího 
odborného 
školství 

školství E 
ROP 
V. výzva 

40 879 
464 

        
dotace  
nezískána 

Nástavba a vybavení MŠ 
Vyšehrad v ČK 

2.5.Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci 

školství E 
ROP 
V. výzva 

6 479 551         
dotace 
nezískána 
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Revitalizace území MPR Český 
Krumlov - Latrán, Vnitřní Město 

3.2. 
Revitalizace 
památek a 
využití kulturního 
dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu 

památky E 
ROP 
V. výzva 

37 991 
456 

        
dotace 
nezískána 

Zateplení a výměna oken 
budovy Městského úřadu Č. 
Krumlov 

OPŽP 
3.2.1 Realizace 
úspor energie 
energie + 3.1.1. 

životní prostředí E OPŽP 
13 552 
598 

3 691 300 27% 9 861 298 73% 
dotace 
získána 

Zateplení a výměna oken MŠ a 
ZŠ Za Nádražím 

OPŽP 
3.2.1 Realizace 
úspor energie 
energie + 3.1.1. 

životní prostředí E OPŽP 
17 058 
270 

5 143 550 30% 11 914 720 70% 
dotace 
získána 

ZŠ Plešivec - zateplení, 
výměna oken 

OPŽP 
3.2.1 Realizace 
úspor energie 
energie + 3.1.1. 

životní prostředí E OPŽP 
12 461 
085 

5 131 035 41%     
dotace 
nezískána 

Vzdělávání v eGON Centru 
ORP Český Krumlov 

IOP - OP LZZ             
4.1. Vzdělávání v 
eGON Centrech 
krajů a obcí s 
rozšířenou 
působností 

sociální E MV  2 261 400 113 070 5% 2 148 330 95% 
dotace 
získána  

Celkem 
        

224 684 
768 

    40 360 565     
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3.2 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 18) 

 

Druhým zkoumaným městem v jižních Čechách, kterému se budu věnovat, je 

město Hluboká nad Vltavou, vzdálené zhruba 10 kilometrů od Českých Budějovic. Je 

situováno po obou březích řeky Vltavy. Založil ho Přemysl Otakar II.. Městem 

v pravém slova smyslu se ale stalo až v roce 1907, kdy z císařského rozhodnutí vzniklo 

sloučením osad Podhradí, Hamr, Podskalí a Zámostí (a fakticky založením hradu).  

Od roku 1661 do roku 1947 měli hrad v rukách Schwarzembergové, kteří se zasloužili o 

jeho současnou  romantickou novogotickou podobu.  

V současné době je Hluboká nad Vltavou městem, jež se velice rychle rozvíjí a 

také dbá na podporu místních podnikatelů. Od počátku 90. let podporuje též zahraniční 

spolupráci a partnerství, proto je v kontaktu se Švýcarskem, Německem a Rakouskem, 

což znamená vzájemné výměnné pobyty, kulturní akce, výstavy, vystoupení umělců,… 

Celková katastrální výměra této obce je 9 112 hektarů, do kterých se započítávají i 

místní části - Bavorovice, Munice, Hroznějovice, Jaroslavice u Kostelce, Jeznice, 

Kostelec, Líšnice u Kostelce, Poněšice, Purkarec. 

K 26. 11. 2008 zde žilo 4 815 osob.  

Současným starostou města je Ing. Tomáš Jirsa. V radě města sedí 7 členů a 

v zastupitelstvu 21 členů.  

Město je velice zajímavé nejen co se týče jeho historických památek, ale snaží se i o 

přeměnu a zlepšení současné tváře města, což je pro mou práci zajímavé především 

z hlediska aktivity v  čerpání dotací a grantů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Hluboká nad Vltavou, dostupné online na (www.hluboka.cz) (2010-05-09) 
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3.2.1 ROK 2004 

 

Rok 2004 se řadí do programovacího období 2000 – 2006. Město v něm podalo 

celkem  21 žádostí  o dotaci, z nichž  úspěšně vyřízených bylo nakonec 14.  

Žádosti, jež měly být financovány z EU, byly pouhé 2 a jen jedna z nich byla 

úspěšná. Hluboká tedy dostala z fondů EU pouhých 243 299 Kč, a to z tzv. 

předvstupního fondu PHARE. (Po vstupu České republiky do EU v roce 2004 už příjem 

žádostí do tohoto fondu končí). 

Z následující tabulky vyplývá, že nejvíce finančních prostředků dostala Hluboká 

nad Vltavou od Jihočeského kraje, kde z celkových 12 žádostí bylo 10 úspěšných a 

celkový obnos obdržených financí činil 2 248 729 Kč. Dále město získalo ještě na 3 

podané žádosti od Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva pro místní 

rozvoj částku 6 011 981 Kč.   

 Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2004 

činila ze zdrojů státních i evropských cca 8,3 mil. Kč. 

Nejvíc úspěšně vyřízených žádostí o finanční prostředky město podalo v oblasti 

vodohospodářské infrastruktury (5 úspěšně vyřízených žádostí v celkové získané částce 

1 012 117 Kč.). Snažilo se po zkušenosti s ničivými povodněmi v roce 2002 nachystat 

protipovodňová opatření (např. vypracování studií odtokových poměrů v okolí řeky 

Vltavy nebo jednotlivá už konkrétní protipovodňová opatření na určitých místech -   

Hamr), aby se v budoucnu zabránilo velkým škodám na majetku města. 

Největší finanční obnos se dostal do oblasti turistiky (z 6 podaných žádostí, byly 3 

úspěšné a celkový finanční obnos činil 2 209 454 Kč.) Cílem bylo budování 

cyklostezek, které měly spojit Hlubokou nad Vltavou s okolními  vesnicemi Purkarec, 

Bavorovice, Munice. Tímto krokem podporuje město rozvoj turistiky a snaží se 

nabídnout kromě historického dědictví i možnost aktivního odpočinku a sportu. Tyto 

stezky mohou být využívány jak školáky, turisty, cyklisty tak i pěšími. 
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce celkem 
v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v 
Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

Revitalizace města 
Hluboká 
nad Vltavou 

GP na podporu 
přílivu investic životní prostředí N JčK 463 287 173 287 37% 290 000 63% 

získaná 
dotace 

Protipovodňová 
opatření III - 
Jeznice I. Etapa 

GP na podporu 
ochrany před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 271 654 84 654 31% 187 000 69% 

získaná 
dotace 

Vypracování studie 
odtokových poměrů 
v okolí 
řeky Vltavy v 
Hluboké nad 

GP na podporu 
ochrany před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 177 310 53 193 30% 124 117 70% 

získaná 
dotace 

Protipovodňová 
opatření III - 
vypracování studie 
odtokových poměrů 
v 
Hluboké nad Vltavou 
- Zámostí 

GP na podporu 
ochrany před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 166 600 61 600 37% 105 000 63% 

získaná 
dotace 

Protipovodňová 
opatření III - 
obnova východní 
stoky 
Bavorovice - 2. část 

GP na podporu 
ochrany před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 182 070 56 070 31% 126 000 69% 

získaná 
dotace 

Protipovodňová 
opatření III - 
jalový přepad u MVE 
Hamry 

GP na podporu 
ochrany před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 701 003 231 003 33% 470 000 67% 

získaná 
dotace 
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RRC Hluboká nad 
Vltavou - 
zpracování PD pro 
předložení 
projektu do SROP 

GP na podporu 
zpracování PD pro 
žádosti do SF EU, 
příprava projektů studie N JčK 1 372 240 696 233 51% 676 007 49% 

získaná 
dotace 

Cyklostezka Hluboká 
- Týn 
nad Vltavou, úsek 
Hluboká 
nad Vltavou - 
Purkarec 
(projektová příprava) 

GP na podporu 
zpracování 
dokumentace  pro 
žádosti do SF EU II. 
Výzva turismus N JčK 184 529 37 075 20% 147 454 80% 

získaná 
dotace 

Cyklostezka Hluboká 
- Munice 

GP na podporu 
zpracování 
dokumentace  pro 
žádosti do SF EU II. 
Výzva turismus N JčK 48 138 12 138 25% 36 000 75% 

získaná 
dotace 

Přístav Hluboká nad 
Vltavou 

GP program na 
zpracování  
dokumentů pro 
žádosti do SF EU, 
příprava projektů 

dopravní 
infrastruktura N JčK           

doatce 
nezískána 

Nákup nového 
doprovodného 
hasičského vozu 

GP na podporu 
jednotek sboru 
dobrovolných hasičů SDH N JčK           

doatce 
nezískána 

Nákup zvedací 
hygienické 
židle 

GP podpora rozvoje 
služeb na 
ošetř.odd.v ústavech 
soc.péče SDH N JčK 108 938 21 788 20% 87 150,40 80% 

získaná 
dotace 

Bezbariérové 
přechody - 2. 
fáze SFDI 

dopravní 
infrastruktura N SFDI 472 830 141 849 30% 330 981 70% 

získaná 
dotace 

Informační středisko 
Hluboká 
n/vlt - zpracování 
proj.dokumentace 

MMR Regionální 
program rozvoje SZ 
Čech a Mor.slez  
kraje turismus N MMR           

doatce 
nezískána 
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Cyklostezka Hluboká 
- Týn - 
úsek Hluboká - 
Purkarec 

MMR Regionální 
program rozvoje SZ 
Čech a Mor.slez  
kraje turismus N MMR           

doatce 
nezískána 

Cyklostezka s 
chodníkem pro 
pěší v úseku Hluboká 
- Munice 

MMR Regionální 
program rozvoje SZ 
Čech a Mor.slez  
kraje turismus N MMR           

doatce 
nezískána 

Cyklostezka podél 
silnice 
II/105 (Bavorovice - 
Ohrada) SFDI turismus N SFDI 3 415 297 1 389 297 41% 2 026 000 59% 

získaná 
dotace 

Pprojektová 
dokumentace 

MMR Regionální 
program rozvoje SZ 
Čech a Mor.slez  
kraje studie N MMR 6 058 000 2 403 000 40% 3 655 000 60% 

získaná 
dotace 

Splavnění řeky Vltavy 
ve 
městě Hluboká nad 
Vltavou - 
přístaviště, nový 
most 

MMR Regionální 
program rozvoje SZ 
Čech a Mor.slez  
kraje 

dopravní 
infrastruktura N MMR           

doatce 
nezískána 

Celkem         13 621 895     8 260 709     

 

 

Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

Ohradské slavnosti 
2005 Phare CBC kultura E Phare  348 173 104 866 30% 243 299 70% 

získaná 
dotace 

Rrealizace co je RRC SROP studie E SROP           
doatce 
nezískána 

 Celkem         348 173     243 299     
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3.2.2 Rok 2005 

 

Rok 2005 byl ze všech zkoumaných let jednoznačně nejchudší na celkový počet 

podaných dotací. Město jich dohromady podalo jen 11 a z nich pouhých 7 bylo úspěšně 

vyřízených. 

  Žádost o finanční příspěvek na projekt, jež měl být financován z EU, byla pouze 

jedna a dotaci se získat nepodařilo.  

Z následující tabulky vyplývá, že nejvíce se žádalo z různých grantových 

programů Jihočeského kraje. Druhým významným zdrojem získaných  finančních 

prostředků byl Státní fond dopravní infrastruktury (2 úspěšné žádosti o celkové hodnotě 

2 049 000 Kč na bezpečné přechody a cyklostezku ve městě.)  

Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2005 

činila ze zdrojů státních i evropských cca. 3,3 mil. Kč. 

Nejvíc finančních prostředků získalo město v oblasti vodohospodářské 

infrastruktury (4 úspěšné žádosti, týkající se i nadále nejvíce protipovodňových opatření 

v jednotlivých místních částech Hluboké nad Vltavou například ochrany potoků 

Bezdrevského a Dehtářského.) 

Nejdražším projektem, na kterém se muselo podílet město více  než poloviční 

finanční spoluúčastí ve výši cca 900 000 Kč (52 %), byla Cyklostezka Hluboká- Munice 

II. část.  
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   (E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

SOP Purkarec, Líšnice  

JČK - Gr.program 
na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 214 200 64 260 30% 149 900 70% 

získaná 
dotace 

Ochrana od 
Dehtářského potoka 

JČK - Gr.program 
na ochranu před 
povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 494 088 148 288 30% 345 800 70% 

získaná 
dotace 

Ochrana od 
Bezdrevského potoka 

JČK - Gr.program 
na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 319 489 95 839 30% 223 650 70% 

získaná 
dotace 

Jeznice 

JČK - Gr.program 
na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 390 740 117 222 30% 273 518 70% 

získaná 
dotace 

PPO v lokalitě Hamr, 
pravý 
břeh Vltavy a Zámostí 

JČK - Gr.program 
na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
nezískána 

Zpracování konceptu 
řešení 
územního plánu obce 
Hluboká nad Vltavou 

JČK - Podpora 
tvorby územně 
plánovací 
dokumentace 
obcí územní plánování N JčK 505 750 252 875 50% 252 875 50% 

získaná 
dotace 

Systém varování a 
vyrozumění obyvatel 
města 
Hluboká nad Vltavou JČK bezpečnost N JčK           

dotace 
nezískána 

Bezpečné přechody 
Hluboká 
nad Vltavou SFDI 

dopravní 
infrastruktura  N SFDI 1 551 776 344 776 22% 1 207 000 78% 

získaná 
dotace 

Cyklostezka Hluboká - 
Munice II.část SFDI 

dopravní 
infrastruktura  N SFDI 1 758 480 916 480 52% 842 000 48% 

získaná 
dotace 

Reedice propagační 
brožury 
Hluboká nad Vltavou - 
více 
než perla jižních Čech MMR turismus N MMR           

dotace 
nezískána 

Celkem         5 234 523     3 294 743     
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   (E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Hluboká nad Vltavou - 
více 
než perla Jižních Čech SROP kultura E SROP           

dotace 
nezískána 

Celkem         0       0   
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3.2.3 ROK 2006 

 

V roce 2006 byla odesláno celkem 18 žádostí o dotace, z nichž byly kladně 

vyřízeny celé dvě třetiny- tedy 12 žádostí. Tento rok byl posledním rokem 

programovacího období 2000 - 2006.  

Žádost o finanční příspěvek na projekt, jež měl být financován z EU, byla opět 

pouze jedna a dotace byla obdržena z fondu INTERREG IIIA v celkové hodnotě 42 720 

Kč a to na tenisový turnaj partnerských měst, kterým se Hluboká nad Vltavou snažila 

podpořit jak vzájemné vztahy s partnerskými městy v zahraničí, tak cestovní ruch a 

turismus ve městě. 

Nejvíce žádostí  o dotace bylo tradičně podáno na Jihočeský kraj (10 podáno a 

z nich jen 3 žádosti o dotace byly zamítnuty). Celkový obnos z fondů Jihočeského kraje 

činil 1 035 405 Kč. Další 4 žádosti byly podány na Ministerstvo pro místní rozvoj a 

všechny byly vyřízeny kladně (celkový obnos činil 477 380 Kč). Další žádosti podané 

ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury, k Ministerstvu zdravotnictví a 

k Ministerstvu zemědělství byly všechny 3 zamítnuty. 

Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2006 

činila ze zdrojů státních i evropských cca 1,6 mil. Kč. 

Nejvíc finančních prostředků získalo město z proplacení škod, způsobených 

další vlnou ničivých povodní z roku 2006 a to celkem 477 380 Kč. Další významnou 

oblastí  na kterou město žádalo finance byly památky (např. na obnovu božích muk u 

Bavorovic, či na obnovu kaple sv. Vojtěcha a pany Marie), ale dotace byly všechny 

zamítnuty až na jednu, kterou bylo vybavení vycházkového okruhu mobiliářem.  
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Název akce 
Název 
programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

Protipovodňové 
opatření Jeznice 
3.etapa 

GP- na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 659 699 197 919 30% 461 780 70% získaná dotace 

Studie 
odtokových 
poměrů- 
Poněšický potok 

GP- na ochranu 
před povodněmi 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 178 500 53 550 30% 124 950 70% získaná dotace 

Oddělení autom.a 
cyklistické 
dopravy ve 
sportovním 
areálu 

GP-na podporu 
zpracování 
dokumentace 
pro žádosti do 
programů sport N JčK 94 010 23 503 25% 70 508 75% získaná dotace 

Vybavení 
vycházkového 
okruhu 
mobiliářem 

GP-Rozvoj 
infrastruktury 
podporující 
šetrnou turistiku památky N JčK 99 953 19 991 20% 79 963 80% získaná dotace 

Rekonstrukce 
autobusových 
zastavek 

GP-Podpora 
výstavby a 
oprav 
autobusových a 
železničních 
zastávek 

dopravní 
infrastruktura N JčK 73 780 36 890 50% 36 890 50% získaná dotace 

Domov důchodců 
"U Zlatého 
kohouta" 

GP - Podpora 
opatření 
vedoucí 
k odstranění 
bariér v ústavní 
sociální péčí sociální N JčK 77 778 7 779 10% 70 000 90% získaná dotace 

Nákup mobilního 
požárního 
vysokotlakého 
požárního 
zařízení 

GP - na 
podporu 
jednotek SDH 
obcí a ostatních 
složek SDH N JčK 225 000 33 686 15% 191 314 85% získaná dotace 
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Obnova krajiny 
na území města 
Hluboká nad 
Vltavou 

GP- Tvorba 
krajiny a 
podpora 
biodiverzity životní prostředí N JčK           

dotace 
nezískaná 

Obnova kaple 
pany Marie a Sv. 
Vojtěcha 

GP-Obnova 
drobné sakrální 
architekrtury památky N JčK           

dotace 
nezískaná 

Obnova božích 
muk u Bavorovic 

GP-Obnova 
drobné sakrální 
architekrtury památky N JčK           

dotace 
nezískaná 

Výtah v budově 
zdravotního 
střediska zdravotní péče zdravotnictví N MZČR           

dotace 
nezískaná 

Žádost o 
proplacení faktur- 
Povodně 2006 

Provozní výdaje 
na řešení 
ochrany 
majetku obcí 
před povodněmi 
2006 povodně N MMR 63 467 1 667 3% 61 800 97% získaná dotace 

Žádost o 
proplacení faktur- 
Povodně 2006 

Provozní výdaje 
na řešení 
ochrany 
majetku obcí 
před povodněmi 
2006 povodně N MMR 193 844 193 844 100% 193 844 100% získaná dotace 

Žádost o 
proplacení faktur- 
Povodně 2006 

Provozní výdaje 
na 
řešeníochrany 
majetku obcí 
před povodněmi 
2006 povodně N MMR 136 080 136 080 100% 136 080 100% získaná dotace 

Žádost o 
proplacení faktur- 
Povodně 2006 

Provozní výdaje 
na řešení 
ochrany 
majetku obcí 
před povodněmi 
2006 povodně N MMR 85 656 85 656 100% 85 656 100% získaná dotace 

Intenzifikace ČOV 

Výstavba a 
obnova 
infratsruktury 
vodovodů a 
kanalizace 

vodohospodářská 
infrastruktura N MZE           

dotace 
nezískaná 
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Bezbariérové 
trasy města 
Hluboká nad 
Vltavou 

Bezpečnost 
dopravy 

dopravní 
infrastruktura N SFDI           

dotace 
nezískaná 

Celkem         1 887 766     1 512 783     

 

 

Název akce 
Název 
programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

Tenisový turnaj 
partnerských měst INTERREGIII A sport E 

Dispoziční 
fond 56 960 14 240 25% 42 720 75% získaná dotace 

Celkem         56 960     42 720     
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3.2.4 ROK 2007 

 

V roce 2007 Hluboká podala 30 žádostí. Bez mála dvě třetiny z nich (19) 

proběhlo úspěšně. Co se týče evropských fondů, rok 2007 byl začátkem nového 

programovacího období 2007 - 2013. 

Z žádostí o finanční příspěvky na projekty, jež měly být financovány z EU byla 

opět kladně vyřízena pouze jedna z fondu INTERREG III A, v hodnotě  27 530 Kč.V 

předchozím programovacím období 2000 - 2006 bylo do EU podáno žádostí o poznání 

méně.  

Z následující tabulky vyplývá, že nejvíce prostředků Hluboká tradičně čerpala 

z grantových programů Jihočeského kraje - konkrétně z 25 podaných žádostí bylo 

úspěšně vyřízeno 16 (celková částka činila 5 066 153 Kč) . Z dalších státních fondů 

například ze Státního fondu dopravní infrastruktury, město obdrželo ještě 3 500 000 Kč. 

Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2007 

činila ze zdrojů státních i evropských cca 8,8 mil. Kč.  

Nejvíc finančních prostředků získalo město v oblasti vodohospodářské 

infrastruktury na ochranu před povodněmi, na opravy kanalizací a vodovodů (konkrétně 

z 8 žádostí bylo 7 vyřízeno kladně - 4 392 911 Kč), což je přibližně polovina ze všech 

získaných financí.  

Nejdražším projektem, který byl v tomto roce realizovaný je oprava komunikací 

v katastru obce Hluboká nad Vltavou a na který město získalo 3 500 000 Kč od 

Ministerstva financí. 
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v 
Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

Škody 
způsobené 
orkánem 
Kyrillem 2007 MMR životní prostředí N MMR   

  

  160 000   získaná dotace 

Cyklostezka 
Hluboká n/Vlt - 
Purkarec - 
varianta č.4 - 1. 
etapa 

SFDI - příspěvek 
na výstavbu a 
obnovu 
cyklistických 
stezek turismus N SFDI 5 987 659         

dotace 
zamítnuta 

Bezbariérové 
trasy ve městě 
Hluboká 
nad/Vlt. - 
projekt přístupu 
do základní 
školy 

SFDI - program 
na zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy 

dopravní 
infrastruktura N SFDI 225 337 

  

      
dotace 
zamítnuta 

Opravy 
komunikací v 
katastru obce 
Hluboká nad 
Vltavou 

MF ČR - program 
298 220 

dopravní 
infrastruktura N SFDI   

  

  3 500 000   získaná dotace 

Munice - 
obnova 
kanalizace 

GP na podporu 
výstavby a obovy 
vodohospodářské 
infrastruktury- 
op.1 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 1 799 248 539 774 30% 1 259 474 70% získaná dotace 

Obnova 
vodovodu v 
Municích 

GP na podporu 
výstavby a obovy 
vodohospodářské 
infrastruktury - 
op.3 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 1 273 105 381 932 30% 891 174 70% získaná dotace 
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Hroznějovický 
košík 

Program II – 
Volnočasové 
aktivity 
s převahou 
zaměření na 
neorganizované 
děti a mládež zájmová činnost N JčK 34 842 14 942 43% 19 900 57% získaná dotace 

Hrozen plný 
nápadů 

Program I – 
Podpora 
pravidelné 
zájmové činnosti 
a zájmového 
vzdělávání zájmová činnost N JčK 58 047 18 047 31% 40 000 69% získaná dotace 

Bezpečná 
křižovatka 
Zámostí 

GP - Podpora 
zpracování 
projektů do 
budoucích 
dotačních 
programůl v 
oblasti 
infrastruktury 

dopravní 
infrastruktura N JčK 67 830 16 958 25% 50 873 75% získaná dotace 

Městská 
slavnost ke 
100letému 
výročí 

GP - Podpora 
živé kultury kultura N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Hluboká nad 
Vltavou - více 
než perla 
jižních Čech 

GP Produkty a 
služby v 
cestovním ruchu turismus N JčK 233 002 83 002 36% 150 000 64% získaná dotace 

Městský 
informační a 
orientační 
systém - 2. 
Etapa 

GP - Rozvoj 
infrastruktury 
podporující 
šetrnou turistiku turismus N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Vydání 
publikace "když 
století městem 
proletí, Hluboká 
n/Vlt. ve 100 
porovnáních" 

Příspěvkový 
program JČK - 
tématická 
skupina Kultura kultura N JčK           

dotace 
zamítnuta 
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Obnova krajiny 
na území města 
Hluboká nad 
Vltavou 

Grantový 
program JČK  - 
Tvorba krajiny a 
podpora 
biodiverzity životní prostředí N JčK 179 000 35 800 20% 143 200 80% získaná dotace 

Zpracování 
návrhu řešení 
ÚP obce 
Hluboká nad 
Vltavou 

Grant JČK - 
Podpora tvorby 
územně 
plánovací 
dokumentace územní plánování N JčK 261 800 183 260 70% 78 540 30% získaná dotace 

Vybavení 
florbalového 
hřiště v 
Hluboké nad 
Vltavou 

GP - Vybavení 
florbalových hřišť sport N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Obnova božích 
muk v obci 
Bavorovice 

Grant JČK - 
Obnova drobné 
sakrální 
architektury v 
krajině 2007 památky N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Obnova kaple 
P. Marie a 
sv.Vojtěcha 

Grant JČK - 
Obnova drobné 
sakrální 
architektury v 
krajině 2007 památky N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Obnova kaple 
sv.Isidora v 
obci 
Hroznějovice 

Grant JČK - 
Obnova drobné 
sakrální 
architektury v 
krajině 2007 památky N JčK 68 000 28 000 41% 40 000 59% získaná dotace 

Účast na 
mezinárodním 
festivalu hudby 
v Itálii 

Příspěvkový 
program JČK - 
tématická 
skupina Kultura kultura N JčK           

 dotace 
zamítnuta 
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Líšnice - 
protipovodňová 
opatření 

GP JČK - 87 - 
Ochrana před 
povodněmi, 
podop.01 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Studie 
odtokových 
poměrů - 
Munický potok 

GP JČK - 87 - 
Ochrana před 
povodněmi, 
podop.02 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 142 800 44 800 31% 98 000 69% získaná dotace 

Protipovodňová 
opatření - 
Jeznice - 
závěrečná 
etapa 

GP JČK - 87 - 
Ochrana před 
povodněmi, 
podop.01 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 245 409 76 655 31% 168 754 69% získaná dotace 

Ochranná hráz 
Hamr 

GP JČK - 87 - 
Ochrana před 
povodněmi, 
podop.01 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 1 683 627 715 118 42% 968 509 58% získaná dotace 

Munice - 
obnova 
kanalizace - 2. 
Etapa 

GP JČK 86 - na 
podporu výstavby 
a obnovy 
vodhospodářské 
infrastruktury 
podop.01 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 2 593 534 778 060 30% 778 060 30% získaná dotace 

Munice - 
obnova 
vodovodu - 2. 
Etapa 

GP JČK 86 - na 
podporu výstavby 
a obnovy 
vodhospodářské 
infrastruktury 
podop.02 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 327 380 98 117 30% 228 940 70% získaná dotace 

Rekonstrukce 
autobusových 
zastávek v 
Hluboké nad 
Vltavou 

GP JČK 70 - na 
podporu výstavby 
a opravy autob.a 
želez.zastávek 

dopravní 
infrastruktura N JčK 122 350 25 000 20% 97 350 80% získaná dotace 
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Modernizace 
MŠ v Hluboké 
nad Vltavou 

Program rozvoje 
JČK v oblasti 
školství, kult.a 
hist.dědictví a 
podpora 
programů pro děti 
se spec.problémy  školství N JčK           

dotace 
zamítnuta 

Zhodnocení 
mobilní požární 
techniky 
generální 
opravou 
požárního 
čerpadla 
novými 
technologiemi  

GP JČK 3 na 
podporu jednotek 
sboru 
dobrovolných 
hasičů obcí JČK, 
Op.3, podop. 1 SDH N JčK 78 478 25 107 32% 53 380 68% získaná dotace 

Celkem         15 381 448     8 726 153     

 

Název akce 
Název 
programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v 
Kč 

Získaná 
dotace v % Pozn. 

100 let města 
Hluboká nad 
Vltavou INTERREG IIIA  kultura E  

INTERREG 
IIIA-
Dispoziční 
fond 36 707 9 177 25% 27 530 75% dotace získána 

Zhodnocení 
mobilní požární 
techniky 
generální 
opravou 
požárního 
čerpadla novými 
technologiemi  

GP JČK 3 na 
podporu 
jednotek sboru 
dobrovolných 
hasičů obcí 
JČK, Op.3, 
podop. 1 SDH N JčK 78 478 25 107 32% 53 380 68% získaná dotace 

Celkem         36 707     27 530     
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3.2.5 ROK 2008 

 

Rok 2008 byl co se týče celkového objemu podaných žádostí o dotaci shodný ( 

30 podaných žádostí). Úspěšně jich ale proběhlo jen 16. 

Z následující tabulky je patrné, že tentokrát z žádostí o finanční příspěvky na 

projekty, jež měly být financovány z EU byla podána  skoro celá polovina (14 žádostí), 

úspěšně z nich bylo vyřízeno  9. Celkový finanční obnos obdržený z fondů EU činí  

49 936 999 Kč. Převážná většina pochází z regionálního operačního programu (5 

úspěšných žádostí). 

Více než polovina žádostí o finanční podporu (16 žádostí ) byla opět podáno 

k Jihočeskému kraji z nich byla také větší polovina (9 žádostí) vyřízena kladně (celková 

obdržená suma činila 3 012 268 Kč). 

   Nejdražším projektem financovaným EU je modernizace mateřské školy 

Hluboká nad Vltavou, na kterou EU přispěla celými 92% (částkou 16 714 256 Kč). 

Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2008 

činila ze zdrojů státních i evropských státních i evropských fondů cca 53,4 mil. Kč, což 

je více než 5 krát více než v předchozím roce 2007. 

Nejvíc finančních prostředků získalo město v oblasti vodohospodářské 

infrastruktury, úspěšnost byla menší , z 10 žádostí byla kladně vyřízena polovina ( 5 

žádostí) o celkovém finančním obnosu 2 419 269 Kč.  

Nejdražším projektem měl být projekt rekultivace staré skládky Zíkův lom , 

jehož předpokládané náklady činily 42 056 611 Kč. Tato žádost však byla zamítnuta. 

Naproti tomu dalším velkým projektem, na který se podařilo získat z ROP částku ve 

výši 16 714 256 Kč, byla akce „Modernizace mateřské školy Hluboká nad Vltavou“.
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v 
Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Generální oprava cisternové 
automobilové stříkačky CAS 
32 T-815 

GP na podporu 
jednotek SDH obcí 
JČK, 1. Výzva, op.2 SDH N JčK 445 365 233 609 52% 211 756 48% 

získaná 
dotace 

Zpracování PD pro 
rekonstrukci vodovodu, 
výstavby a vyzbrojení 2 
vodních zdrojů a 
souv.objektů v Kostelci 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohosp.infr. 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
nezískána 

PD Rekonstrukce ČOV 
Kostelec 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohosp.infr. 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 231 000 69 000 30% 162 000 70% 

dotace 
nezískána 

Obnova kanalizace v obci 
Bavorovice 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohospodářské 
infrastruktury, op. 1 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 914 553 640 187 70% 274 366 30% 

dotace 
nezískána 

Bavorovice - výměna části 
vodovodu 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohospodářské 
infrastruktury, op. 2 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
nezískána 

Obec Bavorovice - výměna 
vodovodních šoupat v části 
Sudárna 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohospodářské 
infrastruktury, op. 2 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
nezískána 

Výměna vodovodních 
šoupat a hydrantů v obci 
Purkarec 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohospodářské 
infrastruktury, op. 2 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 216 058 64 817 30% 151 242 70% 

získaná 
dotace 

Městský informační a 
orientační systém 

GP Rozvoj 
infrastruktury 
podporující šetrnou 
turistiku turismus N JčK           

dotace 
nezískána 

Obnova kaple sv. Isidora v 
obci Hroznějovice 

GP obnova drobné 
sakrální architektury v 
krajině 2008 památky N JčK 159 561 114 561 72% 45 000 28% 

získaná 
dotace 
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Obnova kaple p. Marie a sv. 
Vojtěcha 

GP obnova drobné 
sakrální architektury v 
krajině 2008 - 
poskytovatel dotace 
SMOJK památky N JčK 64 025 19 208 30% 44 818 70% 

získaná 
dotace 

Společná propagace 
destinace Hluboká nad 
Vltavou 

GP Produkty a služby v 
cestovním ruchu turismus N JčK 237 500 65 588 28% 171 912 72% 

získaná 
dotace 

Rekonstrukce autobusových 
zastávek 

GP na podporu 
výstavby a opravy 
stávajících 
autobusových zastávek 

dopravní 
infrastruktura N JčK 165 019 42 805 26% 122 214 74% 

získaná 
dotace 

Nákup nového příslušenství 
cisternové automobilové 
stříkačky CAS 32 T-815 

GP na podporu 
jednotek SDH obcí 
JČK, 1. Výzva, op.1 SDH N JčK 298 649 89 595 30% 209 055 70% 

získaná 
dotace 

Protipovodňové opatření v 
Purkarci 

GP Ochrana před 
povodněmi, op.4 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 115 000 34 500 30% 80 500 70% 

získaná 
dotace 

Líšnice - protipovodňová 
opatření 

GP Ochrana před 
povodněmi, op.1 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 2 822 530 846 759 30% 1 975 771 70% 

získaná 
dotace 

Hluboká nad Vltavou - 
oprava vodovodu Kostelec 

GP na podporu 
výstavby a obnovy 
vodohosp.infr. 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK           

dotace 
nezískána 

Celkem         5 669 260     3 448 633     

 

 

Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) Poskytovatel 

Náklady 
akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace 
v % Pozn. 

Rekonstrukce budovy DD "U 
Zlatého Kohouta" 

2.5 Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci sociální E rop 13 951 795 1 046 385 8% 12 905 410 92% 

získaná 
dotace 

Modernizace mateřské školy 
Hluboká nad Vltavou 

2.5 Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci školství E rop 16 305 179 1 222 889 8%     

dotace 
nezískána 
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Rekonstrukce místních 
komunikací 

1.5 Rozvoj místních 
komunikací 

dopravní 
infrastruktura E rop 6 590 294 494 273 8%     

dotace 
nezískána 

Revitalizace sídliště 
Fügnerova ulice 

2.3 Revitalizace částí 
měst a obcí životní prosředí E rop 2 465 106 184 883 8%     

dotace 
nezískána 

Cyklostezka Hluboká nad 
Vltavou - Purkarec 

3.1 Rozvoj 
infrastruktury 
cestovního ruchu  

dopravní 
infrastruktura E rop 34 476 498 

22 448 
923 65% 12 027 575 35% 

získaná 
dotace 

Dětská klubovna s 
hasičskou zbrojnicí 
Hroznějovice  

2.3 Revitalizace částí 
měst a obcí volný čas E rop           

dotace 
nezískána 

Modernizace mateřské školy 
Hluboká nad Vltavou 

2.5 Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci školství E rop 18 069 466 1 355 210 8% 16 714 256 92% 

získaná 
dotace 

Rekonstrukce místních 
komunikací 

1.5 Rozvoj místních 
komunikací 

dopravní 
infrastruktura E rop 7 549 648 566 224 8% 6 983 424 92% 

získaná 
dotace 

Revitalizace sídliště 
Fügnerova ulice 

2.3 Revitalizace částí 
měst a obcí životní prosředí E rop           

dotace 
nezískána 

Partnerská města v 
obrazech  

OP cíl3, Fond malých 
projektů 

přeshraniční 
spolupráce E fmp 104 766 15 715 15% 89 051 85% 

získaná 
dotace 

Projekt rekultivace staré 
skládky Zíkův lom 

4 - Zkvalitnění 
nakládání s odpady a 
odstraňování starých 
zátěží, obl.podpory: 4.1 životní prosředí E opžp 42 056 109 4 205 611 10%     

dotace 
nezískána 

Rekonstrukce 
vodohospodářské 
infrastruktury v Hluboké nad 
Vltavou 

SZIF - Program rozvoje 
venkova - Leader 

vodohospodářská 
infrastruktura E ezf 874 759 287 476 33% 587 283 67% 

získaná 
dotace 

Obnova kaple P. Marie a Sv. 
Vojtěcha 

SZIF - Program rozvoje 
venkova - Leader památky E ezf 634 041 63 405 10%     

dotace 
nezískána 

Studie využití kulturního 
dědictví Hlubocka-Lišovska 

SZIF - Program rozvoje 
venkova - Leader památky E ezf 700 000 70 000 10% 630 000 90% 

získaná 
dotace 

Celkem         143 777 661     49 936 999     
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3.2.6 ROK 2009  

 

Poslední ze zkoumaných let byl rok 2009. Celkem bylo podáno 21 žádostí, 

z nichž tradičně větší polovina (13 žádostí) byla úspěšně vyřízena.  

Z žádostí o finanční příspěvky na projekty, jež měly být financovány z EU byla 

podáno 13 žádostí, ze kterých byla více než polovina úspěšná (celková obdržená dotace 

z EU fondů činila 45 585 539 Kč.) Z následující tabulky dále vyplývá, že město poprvé 

žádalo více o finanční prostředky k EU (ROP a program rozvoje venkova – LEADER) 

Dohromady podalo město Hluboká nad Vltavou 8 žádostí a úspěšně proběhla 

polovina (jen 4 žádosti). Celková obdržená částka ze státních peněz byla cca 2,3 mil. 

Kč. 

Souhrnná finanční podpora pro město Hluboká nad Vltavou tedy v roce 2008 

činila ze zdrojů státních i evropských státních i evropských fondů cca  47,9 mil. Kč.  

Nejvíc finančních prostředků proudilo do oblasti sociální, školství a dopravní 

infrastruktury (konkrétně např. Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta cca 

1,9 mil. Kč nebo rekonstrukce místních komunikací ve výši cca 7 mil.) 

 Nejdražším projektem byla opět  modernizace mateřské školy Hluboká nad 

Vltavou, jejíž celkové náklady byly 18 069 466 Kč. Tato akce byla z 92% uhrazena 

z fondů EU (obdržená dotace činila byla 16 714 256 Kč). 
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady v 
% 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Opravy komunikací a 
chodníků v Hluboké nad 
Vltavou - rok 2009 

státní dotace MFČR 
program 298220 dopravní 

infrastruktura N MF 

  

    

  

  
dotace 
nezískána 

Změna automatizovaného 
knihovního systému z Lania 
na Clavius v Městské 
knihovně Hluboká nad 
Vltavou 

Ministerstvo kultury/ 
Podprogram 
Informační centra 
veřejných knihoven v 
rámci VISK 3 pro rok 
2009 volný čas N MK 

81 410 

35 410 43% 

46 000 

57% 
dotace  
získána 

Protipovodňové opatření v 
Purkarci 

GP Ochrana před 
povodněmi, op.4 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 

115 000 
34 500 30% 

80 500 
70% 

dotace  
získána 

Líšnice - protipovodňová 
opatření 

GP Ochrana před 
povodněmi, op.1 

vodohospodářská 
infrastruktura N JčK 

2 786 549 
835 965 30% 

1 950 584 
70% 

dotace  
získána 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení MŠ 
Schwarzenbergská 

GP JČK - Rozšíření 
stávajících kapacit 
mateřských škol, 
rekonstrukce, 
modernizace a 
vybavení budov 

školství N JčK 

418 091 

208 091 50% 

210 000 

50% 
dotace  
získána 

Dovybavení koupaliště 
Hluboká nad Vltavou herními 
prvky 

GP Zážitková turistika 

volný čas N JčK 

  

    

  

  
dotace 
nezískána 

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Kostelci 

GP na podporu 
jednotek SDH obcí JčK SDH N JčK 

  
    

  
  

dotace 
nezískána 

Dopravní značení - oblast 
Fidelák - I etapa  

GP Podpora obnovy 
dopravního zančení na 
místních komunikacích 

dopravní 
infrastruktura N JčK 

  

    

  

  
dotace 
nezískána 

Celkem         3 401 050     2 287 084     
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Název akce Název programu Oblast 

Evropské 
fondy / 
národní 
zdroje   
(E/N) 

Poskytov
atel 

Náklady 
akce 
celkem v Kč 

Vlastní 
náklady v 
Kč 

Vlastní 
náklady 
v % 

Získaná 
dotace v Kč 

Získaná 
dotace v 
% Pozn. 

Rekonstrukce budovy DD "U 
Zlatého Kohouta" 

2.5 Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci sociální E rop 13 951 795 

1 046 385 

8% 

12 905 410 

92% 
získaná 
dotace 

Modernizace mateřské školy 
Hluboká nad Vltavou 

2.5 Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci školství E rop 18 069 466 

1 355 210 

8% 

16 714 256 

92% 
získaná 
dotace 

Rekonstrukce místních 
komunikací 

1.5 Rozvoj místních 
komunikací 

dopravní 
infrastruktura E rop 7 549 648 566 224 8% 6 983 424 92% 

získaná 
dotace 

Přístavba domova důchodců 
U Zlatého kohouta 

2.5. Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci sociální E rop 0 

  

  

  

  
dotace 
nezískána 

Dětská klubovna s 
hasičskou zbrojnicí 
Hroznějovice 

2.3. Revitalizace částí 
měst a obcí 

volný čas E rop 

2 797 699 195 759 8% 2 414 362 92% získaná 
dotace 

Revitalizace sídliště 
Fügnerova ulice 

2.3. Revitalizace částí 
měst a obcí životní prostředí E rop 

3 315 513 238 335 8% 2 939 456 92% získaná 
dotace 

Sportovní areál ZŠ 

 2.4. Rozvoj 
infrastruktury 
základního, středního 
a vyššího odborného 
školství 

sport E rop 2 088 457 

156 635 

8% 

1 931 822 

92% 
získaná 
dotace 

Cyklostezka Hluboká nad 
Vltavou - Poněšice 2.etapa 

ROP 
turismus E rop   

  
  

  
  

dotace 
nezískána 

Studie využití kulturního 
dědictví Hlubocka-Lišovska 

SZIF - Program 
rozvoje venkova - 
Leader památky E ezf 700 000 

70 000 

10% 

630 000 

90% 
získaná 
dotace 

Rekonstrukce 
vodohospodářské 
infrastruktury v Hluboké nad 
Vltavou 

SZIF - Program 
rozvoje venkova - 
Leader vodohospodářská 

infrastruktura E ezf 

652 537 65 254 

10% 

587 283 

90% 
získaná 
dotace 

Obnova kaple P. Marie a Sv. 
Vojtěcha 

SZIF - Program 
rozvoje venkova ČR - 
Leader památky E ezf 634 041 

154 515 
24% 

479 526 
76% 

získaná 
dotace 
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Rekonstrukce 
vodohospodářské 
infrastruktury v Hluboké nad 
Vltavou - 2. Etapa 

SZIF - Program 
rozvoje venkova ČR - 
Leader vodohospodářská 

infrastruktura E ezf   

  

  

  

  
dotace 
nezískána 

Partnerská města v 
obrazech  

OP cíl3, Fond malých 
projektů 

přeshraniční 
spolupráce E fmp   

  
  

  
  

dotace 
nezískána 

Celkem         49 759 156     45 585 539     
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

4.1 ČESKÝ KRUMLOV  
 

Podrobná analýza jednotlivých let v jednotlivých programovacích obdobích 

ukázala, že město Český Krumlov za celých šest zkoumaných let obdrželo souhrnnou 

sumu ze státních fondů a z fondů EU ve výši  226 106 711 Kč. Celkový počet podaných 

žádostí do EU byl 60,  z nichž úspěšných bylo 18. Do státních fondů bylo  podáno 81 

žádostí a úspěšných z nich bylo 54. 

 

4.1.1 Programovací období 2004-2006 

 

V prvním programovacím období (2004-2006) město podalo celkem 68 žádostí 

o dotaci, z nichž 31 bylo úspěšně vyřízeno. 

Žádostí, jež měly být financovány z EU bylo celkem v tomto prvním období 

podáno 30, z nichž pouze 8 bylo úspěšných. Český Krumlov obdržel tedy v prvním 

programovacím období od EU celkem 5 184 000 Kč (např. na Pilotní projekt využití 

solární energie v budově MěÚ v ČK cca 1,5 mil. Kč). 

Naproti tomu do státních fondů bylo podáno 38 žádostí, z nichž 21 bylo 

úspěšných. Celkový objem finančních prostředků činil 83 854 000 Kč. 

Z nasbíraných dar je patrné, že nejvíce žádostí bylo podáno na grantový program 

Jihočeského kraje - stejně jako v případě Hluboké nad Vltavou.  

Nejvíc úspěšně získaných dotací patřilo do oblasti podpory turismu, s tím 

související rekonstrukce památek, dále do oblasti dopravní infrastruktury. Město Český 

Krumlov  pomocí těchto finančních prostředků chtělo vyřešit bezproblémový přístup do 

města.  

Nejvíce finančně náročným projektem uskutečněným v prvním období byla 

rekonstrukce Tovární ulice. Na tuto akci město Český Krumlov získalo dvakrát dotaci z 

Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 37  227 000  Kč (cca 70% z celkových 

nákladů akce). Dalším takovým náročným počinem byla např. rekonstrukce zimního 

stadionu v celkové výši 25 000 000 Kč, na kterou se podařilo získat 70% dotaci. 
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V prvním programovacím období město nenaplnilo potřeby zejména v oblasti 

dopravní infrastruktury (žádosti týkající se oprav nejrůznějších komunikací) a školství 

(například se  jednalo o žádosti týkající se úprav hřišť a víceúčelových sportovišť u 

škol). 

 

4.1.2 Programovací období 2007-2013 

  

Ve druhém programovacím období bylo podáno 79 žádostí, z nichž úspěšně 

proběhlo 43.  

Žádostí, jež měly být financovány z EU, bylo celkem 30 (10 z nich bylo úspěšně 

vyřízených). Ve druhém programovacím období tedy město dostalo celkem z EU 

84 340 699  Kč.  

Naproti tomu do státních fondů bylo podáno 49 žádostí, z nichž 33 bylo 

úspěšných v celkové hodnotě 52 728 012 Kč. 

Opět vidíme, že co se týče státních zdrojů, nejvíce podaných žádostí bylo znovu do 

grantového programu Jihočeského kraje.  

Nejvíc úspěšně získaných dotací proudilo také do oblasti památek, kultury a 

turismu.  

Ve druhém programovacím období se ukázalo, že nejvíce neúspěchů opět 

zaznamenala oblast školství (tentokrát to byly žádosti například týkající se vybavení 

škol, mateřských škol, či jejich jídelen nebo žádosti o rozšíření jejich stávajících 

kapacit), dále oblast památek (např. restaurování soch na mostě).
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ČESKÝ KRUMLOV - SROVNÁNÍ za léta 2004 - 2009           

    2004 2005 2006 

celkem za 
2004 - 2006 

v Kč 
Celkem 

v % 2007 2008 2009 

celkem za 
2007 - 2009 v 

Kč 
Celkem v 

% 

Celkem  za 
období 

2004-2009 
získaných 

Kč 

Evropské zdroje  
Celková 
požadovaná 
částka v Kč 

20 772 
000 

3 650 614 810 000 25 232 614   
12 056 

000 
150 180 

280 
224 684 

768 
386 921 048     

  
Získaná 
částka v Kč 

2 741 000 2 038 000 405 000 5 184 000 6% 0 
43 980 

134 
40 360 

565 
84 340 699 62% 89 524 699 

Národní zdroje 
Celková 
požadovaná 
částka v Kč 

27 815 
000 

80 052 
500 

85 545 
900 

193 413 400   
33 816 

905 
40 009 

122 
18 607 

348 
92 433 375     

  
Získaná 
částka v Kč 

18 230 
000 

41 764 
000 

23 860 
000 

83 854 000 94% 
27 891 

000 
20 059 

845 
4 777 167 52 728 012 38% 

136 582 
012 

Celkem z obou zdrojů v 
Kč   

20 971 
000 

43 802 
000 

24 265 
000 89 038 000   

27 891 
000 

64 039 
979 

45 137 
732 137 068 711   

226 106 
711 
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4.2 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
 
 

Po podrobné analýze jednotlivých let v období 2004 - 2009 lze konstatovat, že 

město Hluboká nad Vltavou za celých šest zkoumaných let obdrželo souhrnnou finanční 

podporu ve výši cca 123 366 192 Kč (ze státních fondů částku cca 27,6 mil. Kč, z fondů 

EU částka cca 95,6 mil. Kč.) 

Celkem podalo město 32 žádostí o podporu z EU, z nichž úspěšných bylo 19. Do 

státních fondů bylo podáno 99 žádostí, ze kterých 62 bylo úspěšných. 

 

4.2.1 Programovací období 2004 - 2006 

 

V prvním programovacím období (2004-2006) město podalo celkem 50 žádostí 

o dotaci, z nichž více než jedna polovina (33 žádostí) proběhla úspěšně. 

V tomto období byly podány jen 4 žádosti, jež měly být financovány z EU. 

Pouze 2 však byly úspěšné, což pro Hlubokou nad Vltavou představovalo finanční 

přínos celkem pouze 286 019 Kč.  

Naproti tomu do státních fondů bylo podáno 46 žádostí, ze kterých bylo 31 

úspěšných v celkové získané částce 13 068 235 Kč. Nejvíce žádostí bylo podáno do 

grantového programu Jihočeského kraje. 

Nejvíc úspěšně získaných dotací směřovalo do oblasti vodohospodářské 

infrastruktury. Bylo to z důvodu ničivých povodní v roce 2002 a 2006, kdy si město 

jednak nárokovalo proplacení faktur za způsobené škody a dále žádalo na četná 

protipovodňová opatření, která měla v budoucnu zabránit případným dalším škodám na 

majetku města. 

Finančně nejnáročnějším projektem uskutečněným v prvním programovacím 

období bylo vybudování několika cyklostezek,  které v budoucnu mají nabídnout 

občanům v oblasti cestovního ruchu a turismu kromě historického pohledu na město i 

možnost aktivního odpočinku, či sportu. Tyto cíle v oblasti cestovního ruchu jsou pro 

město Hluboká nad Vltavou typické a aktuálně prioritní. 

 

 

 



- 87 - 
 

4.2.2 Programovací období 2007 -2013   

 

Ve druhém programovacím období bylo podáno  celkem 81 žádostí, z nichž 

úspěšně vyřízených bylo 48.  

Z EU mělo být financováno celkem 28 žádostí o dotaci, což je o 24 více, než 

v předchozím programovacím období. Z těchto žádostí bylo 17 úspěšně vyřízených. Ve 

druhém programovacím období tedy město dostalo celkem z EU 95 836 087 Kč.  

Naproti tomu do státních fondů bylo podáno 53 žádostí, z nichž 31 bylo 

úspěšných, v celková hodnota získaných prostředků činila 27 530 105 Kč. 

Je zřejmé, že co se týče státních zdrojů, opět nejvíce podaných žádostí bylo do 

grantového programu Jihočeského kraje.  

Ze všech nasbíraných dat je patrné, že druhé programovací období bylo celkově 

úspěšnější, jak zvýšeným počtem žádostí (o 62%), tak i na celkově získané finanční 

prostředky (o cca 110 mil. Kč více). Zvýšil se i počet podaných žádostí do EU - zatímco 

v prvním období byly podány jen 4 žádosti (jedna úspěšná), ve druhém jich bylo podáno 

28 (19 z nich úspěšných). 

V obou obdobích město nejvíce žádalo o finanční prostředky v těchto oblastech : 

turismus, kultura, vodohospodářská infrastruktura, povodně. 

Co se týče neúspěšných žádostí, ve druhém programovacím období jich město 

podalo mnoho zejména do oblasti školství a památek na různé drobné opravy či na 

různé projektové dokumentace. 
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HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - SROVNÁNÍ za léta 2004 - 2009          

    2004 2005 2006 

celkem za 
2004 - 

2006 v Kč 
Celkem 

v % 2007 2008 2009 

celkem za 
2007 - 2009 

v Kč 
Celkem 

v % 

Celkem  za 
období 

2004-2009 
získaných 

Kč 

Evropské zdroje  
Celková 
požadovaná 
částka v Kč 

348 173 0 56 960 405 133   36 707 143 777 661 49 759 156 193 573 524     

  
Získaná 
částka v Kč 

243 299 0 42 720 286 019 2% 27 530 49 936 999 45 585 539 95 550 068 87% 95 836 087 

Národní zdroje 
Celková 
požadovaná 
částka v Kč 

13 621 
895 

5 234 523 1 887 766 20 744 184   
15 381 

448 
5 669 260 3 401 050 24 451 758     

  
Získaná 
částka v Kč 

8 260 709 3 294 743 1 512 783 13 068 235 98% 8 726 153 3 448 633 2 287 084 14 461 870 13% 27 530 105 

Celkem z obou zdrojů 
v Kč   8 504 008 3 294 743 1 555 503 13 354 254   8 753 683 53 385 632 47 872 623 110 011 938   123 366 192 
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5 ZÁVĚR 
 

V první - teoretické části své práce jsem popsala stručně historický vývoj 

regionální politiky pro snadnější orientaci v následujících kapitolách. Druhá část – 

praktická, se týkala podrobného zkoumání nasbíraných dat z jednotlivých měst. V rámci 

této části jsem byla několikrát na konzultaci s jednotlivými odděleními strategického 

rozvoje, jež mi v průběhu celé práce dávala cenné rady a pomáhala mi utvářet si 

závěrečný obraz o jednotlivých městech. Poslední analytická část dává dohromady 

nejdůležitější data a jejím cílem je vytvořit závěry. Pomocí názorných tabulek jsem 

dospěla k jednotlivým odpovědím na mé otázky v úvodu. 

Za celé sledované období (2004 -2009) město Český Krumlov získalo 

z evropských zdrojů méně prostředků (89,5 mil.Kč) než z národních zdrojů (136,5 mil. 

Kč). Na rozdíl od něj se městu Hluboká nad Vltavou podařilo získat z evropských 

zdrojů více finací (95,8 mil. Kč) než z národních zdrojů (27,5 mil. Kč). Přestože je 

Hluboká nad Vltavou menším městem než Český Krumlov, získala z evropských zdrojů 

více finančních prostředků (cca o 6 mil. Kč). Co se týče národních zdrojů, byl zase  

mnohem úspěšnější Český Krumlov (cca o 109 mil Kč).   

Celkový objem obdržených finančních prostředků z EU je v obou městech 

přibližně srovnatelný, ale vzhledem k velikosti města Hluboké nad Vltavou (4 800 

obyvatel) k městu Český Krumlov (14 000 obyvatel), vyznívá poměr získaných 

prostředků příznivěji. 

Co se týče počtu žádostí podaných do EU, Hluboká nad Vltavou měla 

v konečném důsledku 60 % úspěšnost (z 32 podaných žádostí bylo 19 úspěšných), 

Český Krumlov byl úspěšný pouze z necelých 30 % (z 60 bylo 18 úspěšných). 

  Naopak do státních fondů Hluboká nad Vltavou podala celkem 99 žádostí a 

z nich 62 bylo úspěšných, Český Krumlov jich podal 81 a 54 z nich bylo úspěšných. 

Procentuelně tedy byla  obě města téměř stejně úspěšná (kolem 65%). 

Celková analýza a následná komparace obou měst také ukázala, že celkem za 6 

zkoumaných let dostal Český Krumlov mnohem více finančních prostředků než 

Hluboká nad Vltavou (skoro jednou tolik). 
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Obě města se shodují i v tom, že finance čerpané z EU v prvním programovacím 

období tvoří jen malou část z celkového objemu získaných financí. V případě Hluboké 

nad Vltavou jsou to jen 2 % a v případě Českého Krumlova jen 6 % z celkové částky. 

Druhé programovací období ukázalo u obou měst velký pokrok v čerpání dotací z EU. 

V případě Hluboké je dokonce zcela zřejmé, že finance z EU tvořily většinu (až 87 %) 

z celkové obdržené finanční částky ze všech zdrojů. 

Na základě mých poznatků se tedy domnívám se, že velikost obce na čerpání 

dotací nehraje žádnou roli. Je pravděpodobné, že určitou roli hraje větší zkušenost obcí 

s podáváním žádostí o dotace. Zjistila jsem, že často obce využívají ke zpracování 

žádostí  specializované odborné firmy, nebo konkrétně v oblasti vodohospodářství své 

provozovatele infrastrukturního majetku. 

Důležité také je, aby byly v době výzvy k podávání žádostí obce formálně 

připraveny  (např. musí mít požadovaný stupeň projektové dokumentace a vlastní 

prostředky na dofinancování akce).   

Můj výzkum jednoznačně potvrdil, že s postupem času a blížícím se závěrem 

druhého programovacího období a ukončení možnosti čerpání dotací v roce 2013, obce 

čerpají z EU čím dál tím více finančních prostředků. Zvyšuje se počet pokusů, ale i 

úspěšnost.  Soudím tedy, že se zvyšuje  zájem čerpat prostředky z EU, ale zlepšuje se i 

informovanost jednotlivých obcí o systému poskytování dotací z EU. 

 V úvodu jsem si stanovila několik otázek, na něž jsem postupným bádáním byla 

schopná odpovědět, a proto považuji svou práci za úspěšnou. 

 

 

.  
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6 LE RÉSUMÉ 
 

Le sujet de mon mémoire est: « Les possibilités de prélèvement d'argent des 

fonds européens et ses réalisations dans les municipalités choisies ». 

En effet, mon mémoire a pour but d'examiner comment les municipalités tirent des 

ressources de L´UE en particulier, et de les comparer avec les ressources des fonds 

nationaux. 

Ce sera réalisé avec l'étude de deux villes de la Bohème du Sud. La première est 

Český Krumlov et la deuxième, Hluboká nad Vltavou. Chacune a un nombre différent 

d´habitants. Je voudrais savoir par exemple si les villes sont bien informées sur l'argent 

qu'elles peuvent obtenir pour ses besoins financiers de l´UE. 

Ainsi que pourquoi l'élaboration des demandes de subventions est si difficile pour les 

municipalités, d'où leur besoin d’engager une firme spécialisée pour le faire. 

De plus, je décris la procédure compliquée qui débute avec la demande de subvention et 

se finit avec la possibilité d'obtenir les ressources financières. Au cours de tout mon 

mémoire, je me pose cette question essentielle: Est-ce que les villes connaissent un 

succès avec les dotations de l'UE? Mon mémoire est divisé en trois parties. 

La première est la partie théorétique, où je décris l'histoire de la politique 

régionale et de son origine à travers son développement. C'est pour comprendre ce 

qu'est la politique régionale. Ce qui est très important pour comprendre plus facilement 

les deux autres parties. Au début, les pays fondateurs (la Belgique, les Pays-Bas, le 

Luxembourg, la France, l'Allemagne, et l'Italie) ont créé l'UE en signant le Traité 

instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (Traité CECA) en 1950. 

La première mention de développement harmonieux et de la réduction des écarts 

structurels entre les régions particulières de l'Union - dont l'origine de la politique 

régionale - a été notée dans les Traités de Rome en 1957. Ensuite, je parle de la création 

des fonds particuliers et des initiatives européennes pour la stabilité (les outils de la 

politique régionale). Par exemple: le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) ou le Fonds social européen (FSE) et beaucoup d´autres. De plus, je 

mentionne les autres traités importants (Maastricht et la stratégie de Lisbonne). 

Ensuite, il y a aussi la mention de la Nomenclature des unités territoriales statistiques 

qui a été créée pour faciliter la comparaison entre les pays individuels. Puisque jusqu’à 

cette période chaque État a eu sa propre division territoriale. 
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Cette partie décrit également les deux programmes. Le premier (de 2000 à 2006) dans 

lequel la République tchèque est passée avant l'entrée dans l'UE et les buts de ces 

programmes, ainsi que  les subventions (pour les régions qui ont du retard, pour les 

régions qui luttent contre la restructuration, et enfin les subventions de la politique pour 

l'emploi et le développement). Nous sommes maintenant dans le programme qui a 

commencé en 2007 et qui se terminera en 2013. Les buts se sont un peu améliorés, mais 

son essence reste - la solidarité avec les autres pays. J’aborde aussi la procédure de 

demande de dotation. Ensuite, je nomme les organismes qui la dirigent y compris les 

Tchèques.  

La deuxième partie de mon mémoire est analytique. Le lecteur y trouve l’analyse 

détaillée des deux villes citées ci-dessus. On y examine les besoins financiers et les 

compare à la possibilité d'obtenir des subventions de l’UE et des ressources obtenues de 

fonds nationaux. Au début, on apprend l'environnement de chaque ville - l'histoire, le 

nombre d'habitants, la situation politique actuelle, le nom du maire, le nombre de 

représentants et de conseillers municipaux. On y retrouve des tableaux pour chaque 

année de 2004 à 2009 (trois ans de chaque programme) où l’on peut trouver les 

informations suivantes : combien de demandes sont passées à l'UE? Combien de 

demandes ont abouti à une réponse positive? Combien de ressources ont été obtenues? 

Quel projet a été le plus exigeant en ce qui concerne la participation des villes ? Enfin, 

je me pose la question : Quel est le domaine dans lequel les aides financières sont 

arrivées le plus souvent? On citera toujours les données des fonds nationaux pour une 

meilleure comparaison. 

La troisième partie compare les résultats obtenus dans les tableaux pour les deux 

villes et dit quelle ville a réussi et en quelle année. Elle compare aussi les programmes 

de chaque ville. Combien de demandes sont passées à l'UE au total? Combien ont 

réussi? Combien de ressources ont-elles obtenues au total (dans les deux programmes et 

la somme indique le nombre de ressources données par l'UE ainsi que les ressources 

nationales) ? À la fin de chaque description de situation de la ville, il y a un tableau final 

avec un diagramme où l’on peut voir les progrès du prélèvement des ressources de 

chaque année (pour le prélèvement de l'UE ainsi que des fonds nationaux). 

La conclusion est la partie la plus importante, parce que le lecteur verra le 

résultat final et que presque tout dépend de l'habileté des villes. Avec étonnement on 

peut constater que Hluboká nad Vltavou a obtenu beaucoup plus de ressources 

financières de l'UE dans les deux programmes alors quelle est plus petite (en ce qui 
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concerne le nombre d´habitants). Et pour la somme totale (y compris les deux types de 

fonds) c’était Český Krumlov qui en a reçu le plus. On peut dire que le prélèvement 

s’améliore chaque année dans ces deux villes et au vu de l'avenir, il semble que la 

procédure d’administration est de plus en plus mieux comprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ČESKO- FRANCOUZSKÝ  GLOSÁŘ HLAVNÍCH TERMÍNŮ 

GLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES PRINCIPAUX 
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Amsterodamská smlouva - la Traité d´Amsterdam 

Analýza – l´analyse (f) 

Čerpat finanční prostředky z EU - tirer des ressources de L´UE 

Dotace nezískána - la subvention non - obtenue 

Dotace z Evropké unie - les dotations de l´Union européenne (f) 

Dotace získána - la subvention obtenue 

Ekonomický rozvoj - le développement éconimoque 

Evropská komise - la Commission européenne 

Evropské hospodářské společenství - la Communauté économique européenne 

Evropské společenství - la Communauté européenne 

Evropské společenství pro atomovou energii - la Communauté européenne de l'énergie  

          atomique 

Evropské společenství uhlí a oceli - la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

Evropský fond - le fonds européen 

Evropský fond regionálního rozvoje - le fonds européen de développement régional 

Evropský sociální fond - le Fonds social européen  

Evropský statistický úřad - l´Office statistique des Communautés européennes (m) 

Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond - le Fonds européen d´orientation et de   

                garantie agricole 

Fond solidarity - le Fonds de solidarité 

Fond soudržnosti - le Fonds de cohésion 

Informační zroj - la source d´information 

Iniciativy - les Initiatives  

Jednotný právní akt - l´Act unique européen (m) 

Jihočeský kraj - la Région de Bohème du Sud 

 Lisabonská strategie - la stratégie de Lisbonne 

Maastrichtská smlouva - le Traité de Maastricht 

Ministerstvo pro místní rozvoj - le Ministrère du développement régional 

Munucipalita - la municipalité 

Nařízení Evropské komise - le règlement de la Commission européenne 

Nomenklatura územních statistických jednotek - la Nomenclature des unités territoriales  

              statistiques 

Operační program - le programme operational 

Počet obyvatel - le nombre d´habitants 
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Podpora členských zemí - la subvention des des états membres 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti - la politique de cohésion économique et  

         sociale 

Prioritní oblasti - les domaines prioritaires (m) 

Programovací období - le programme 

Projekt - le projet 

Případová studie - l´étude de cas (f) 

Rada EU - le Conseil européen 

Regionální politika - la politique régionale 

Restrukturalizace - la restructuration 

Rozpočet  - le budget 

Řídící orgány EU - les organs directeurs de l´UE 

Římské smlouvy - les Traités de Rome 

Solidarita - la solidarité 

Soudržnost - la cohésion 

Specifický cíl - le but spécifique 

Spolupráce - la coopération 

Státní fond - le fonds national 

Strukturální fond - le Fond structurel 

Úspěšnost - le succès 

Vstoupit v platnost - entrer en vigueur 

Získat dotaci - obtenir la subvention 

Žádat o dotaci - demander  de dotation 
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