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1. INFORMACE O IPRM

1.1. Číslo IPRM
Číslo IPRM

1.2. Název IRPM
Název IPRM - CZ Integrovaný plán města Olomouce - Městské parky

1.3. Číslo hlavního Operačního programu (OP)
NEVYPLŇUJE ŽADATEL  - toto pole vyplní Řídící orgán

Číslo OP

1.4. Název hlavního Operačního programu (OP)

Název OP Regionální operační program Střední Morava

1.5. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM

IPRM - celkové výdaje v EUR 13 746 196
IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR 11 157 094
EUR (kurz): 25,742
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2. INFORMACE O ŽADATELI

Informace o žadateli
Úplný úřední název žadatele  Statutární město Olomouc
Právní forma Obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
IČ  00299309
DIČ  CZ00299309
Typ žadatele                         Statutární město, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Oficiální adresa žadatele  Magistrát města Olomouce, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
Počet obyvatel obce 100 381
Adresa pro doručení  Magistrát města Olomouce, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
Webové stránky žadatele  www.olomouc.cz

Statutární zástupce
Příjmení Šnevajs Jméno Ladislav
Titul před RNDr. Titul za
Funkce osoby Náměstek primátora statutárního města Olomouce
Telefon 585 513 446 Fax
E-mail  ladislav.snevajs@mmol.cz
Adresa pracoviště  Magistrát města Olomouce, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc

Manažer IPRM 
Příjmení Drešr Jméno Marek
Titul před Ing. Titul za
Funkce osoby Projektový manažer Odboru evropských projektů
Telefon 588 487 608 Fax
E-mail marek.dresr@mmol.cz
Adresa pracoviště Magistrát města Olomouce, Barvířská 1, 779 11 Olomouc

Další osoby zapojené do realizace IPRM
Příjmení  Sítek Jméno Radovan
Titul před  Ing. Titul za
Funkce osoby  Vedoucí Odboru evropských projektů
Telefon  588 487 600 Fax
E-mail  radovan.sitek@mmol.cz
Adresa pracoviště  Magistrát města Olomouce, Barvířská 1, 779 11 Olomouc
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3. INFORMACE O PARTNEROVI / PARTNERECH

Informace o partnerovi
Úplný úřední název partnera Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Právní forma Akciová společnost
IČ 25848526
DIČ CZ25848526
Oficiální adresa partnera Wolkerova 37, 771 11 Olomouc
Webové stránky partnera www.flora-ol.cz

Statutární zástupce partnera
Příjmení Pokorný Jméno Vladimír
Titul před Ing. Titul za
Funkce osoby Předseda představenstva
Telefon 585 726 111 Fax
E-mail info@flora-ol.cz
Adresa pracoviště Wolkerova 37, 771 11 Olomouc

Kontaktní osoby partnera
Příjmení Svačinka Jméno Jiří
Titul před Ing. Titul za
Funkce osoby vedoucí technického úseku
Telefon 585 726 203 Fax
E-mail svacinka.jiri@flora-ol.cz
Adresa pracoviště Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

Předchozí spolupráce 
partnera s žadatelem

Výstaviště Flora Olomouc, a.s je společností se 100% účastí Statutárního 
města Olomouce a s městem spolupracuje dlouhodobě na pořádání 
všech významných kulturních a společenských akcí.

Zkušenosti partnera s 
projekty

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. zatím nemá žádné konkrétní zkušenosti 
s konkrétními projekty, nicméně má dlouholeté zkušenosti s úpravou a 
údržbou parků, zeleně a výstavnictvím.

Stručný popis zapojení 
partnera do IPRM

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se spolu se Statutárním městem Olomouc 
podílel na přípravě IPRM, bude zajišťovat i realizaci dílčích projektů, 
monitoring a koordinaci účastí v řídícím výboru a pracovních skupinách
IPRM. Po dokončení realizace projektu bude zajišťovat jejich provozní 
fázi.

Vstupy a výstupy ze zapojení 
do IPRM

Partner zpracoval a předložil projektové náměty, bude se podílet na 
přípravě a realizaci dílčích projektů a zajistí jejich udržitelnost. 
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Informace o partnerovi
Úplný úřední název partnera Univerzita Palackého v Olomouci
Právní forma Veřejná vysoká škola
IČ 61989592
DIČ  CZ 61989592
Oficiální adresa partnera Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Webové stránky partnera www.upol.cz

Statutární zástupce partnera
Příjmení Dvořák Jméno Lubomír
Titul před prof. RNDr. Titul za CSc.
Funkce osoby rektor
Telefon 585631011 Fax 585631012
E-mail rektor@upol.cz
Adresa pracoviště Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontaktní osoby partnera
Příjmení Kotlebová Jméno Henrieta
Titul před Ing. Titul za
Funkce osoby Kvestora UP
Telefon 585631008 Fax 585631012
E-mail henrieta.kotlebova@upol.cz
Adresa pracoviště Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontaktní osoby partnera
Příjmení Vašutová Jméno Radka
Titul před Ing. Titul za
Funkce osoby projektová manažerka
Telefon 602140042 Fax
E-mail rvasutova@seznam.cz
Adresa pracoviště Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Předchozí spolupráce 
partnera s žadatelem

Univerzita Palackého v Olomouci a Magistrát města Olomouc 
dlouhodobě spolupracují v kulturní a společenské oblasti. Magistrát 
města Olomouc pravidelně finančně podporuje kulturní a vzdělávací akce 
pořádané Univerzitou Palackého v Olomouc. Město Olomouc je vnímáno 
jako univerzitní město, které má mimo jiné potenciál ve 20 000 
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studentech a 2 900 zaměstnancích Univerzity Palackého v Olomouci. 
Univerzitu Palackého každoročně navštíví mnoho významných českých i 
zahraničních hostů z politického a kulturního života, kteří si návštěvu 
univerzitního prostředí spojí s krásou a historií města Olomouce.

Zkušenosti partnera s 
projekty

Univerzita Palackého v Olomouci má bohaté zkušenosti z oblasti řízení a 
realizace projektů, a to jak projektů investičních, tak vzdělávacích, 
vědeckých a výzkumných.  Mezi poskytovatele dotací patří mimo jiné 
MŠMT, MPO, MZe, GAČR, AVČR, Evropský sociální fond, Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Magistrát města Olomouce a  Olomoucký kraj.

Univerzita Palackého v Olomouci byla v programovacím období 2004-
2006 velmi úspěšným žadatelem a následně řešitelem projektů 
financovaných z Evropského sociálního fondu. Největší počet projektů byl 
přijat v Opatření 3. 2. – Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a 
vývoje. Počtem získaných projektů a objemem financí se Univerzita 
Palackého v Olomouci stala v tomto opatření nejúspěšnějším žadatelem.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci získala v 
programovacím období 2004-2006 finanční zdroje na realizaci 7 projektů 
financovaných z ESF v celkovém objemu financí 35 255 tis. Kč. Všechny 
tyto projekty byly úspěšně realizovány a v tomto období jsou 
připravovány závěrečné monitorovací zprávy.

Univerzita Palackého v Olomouci má i značné zkušenosti s realizací 
investičních projektů. Například výstavba Podnikatelského inkubátoru 
byla financována z prostředků Phare a za finanční účasti města Olomouc 
a Univerzity Palackého. Provoz Podnikatelského inkubátoru a 
Vědeckotechnického parku je financován z prostředků Operačního 
programu Průmysl a inovace (dotace ve výši 46 mil. Kč) a 
spolufinancován Krajským úřadem Olomouckého kraje a Univerzitou 
Palackého.  

Stručný popis zapojení 
partnera do IPRM

Univerzita Palackého v Olomouci byla jako partner zapojena do přípravy 
IPRM, předložila rovněž projektové náměty jejichž cílem je zlepšení 
kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a veřejné 
zeleně ležících ve vymezené zóně Městských parků za budovami 
Křížkovského 8 až 14 patřící Univerzitě Palackého v Olomouci.  Partner 
bude realizovat rovněž dílčí projekty k naplnění předkládaného IPRM, 
podílet se na jeho monitoringu účastí v Řídícím výboru a pracovních 
skupinách IPRM. U vlastních projektů i u IPRM se bude podílet na 
zajištění udržitelnosti. 

Vstupy a výstupy ze zapojení 
do IPRM

Partner zpracoval a předložil projektové náměty, bude se podílet na 
přípravě a realizaci dílčích projektů a zajistí jejich udržitelnost. 
VÝSTUPY:
Plocha revitalizovaného a regenerovaného území, vytvořená pracovní 
místa, zvýšení uživatelů majících prospěch z revitalizovaného a 
regenerovaného území a zvýšení kvality života obyvatel města Olomouce 
a atraktivity vymezené zóny města.
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4. POPIS IPRM

4.1. Stručný popis IPRM

Integrovaný plán rozvoje města představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které 
směřují k řešení problémů či k realizaci rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně města 
nebo v rámci tématického přístupu ve městě. 

Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) statutárního města Olomouce je základním dokumentem 
pro efektivní implementaci prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v 
programovém období 2007 – 2013 pro město Olomouc. Cílem IPRM je maximálně přizpůsobit jednotlivé 
plánované akce města připravovaným intervencím ze strukturálních fondů a zajistit maximální využití těchto 
prostředků pro město Olomouc. IPRM vychází z klíčových dokumentů EU, dále pak z Národního 
strategického referenčního rámce (NSRR), který představuje základní programový dokument ČR pro 
využívání fondů EU v období 2007 – 2013 a z Národního rozvojového plánu ČR (NRP ČR). Je také v 
souladu  se Strategickým plánem rozvoje města Olomouce, který definuje a vytváří podmínky pro řadu 
významných projektů, mezi něž patří též projekty zařazené do IPRM. 

4.2. Socioekonomická analýza města a SWOT analýza

4.2.1 Historie města

První zmínky o Olomouci se datují k roku 1017, kdy byla Morava připojena k českému přemyslovskému 
státu. Olomouc, vyrvána českými Přemyslovci z područí Boleslava Chrabrého začala pod vedením knížete 

Břetislava svou pouť 
napříč historií. Za jeho 
vlády byl na místě 
starého hradiska 
vybudován nový hrad s 
rozlehlým předhradím, na 
němž stál také nejstarší 
známý olomoucký kostel 
sv. Petra, dnes už 
bohužel neexistující. 
Roku 1063 bylo v 
Olomouci knížetem 
Vratislavem obnoveno 
biskupství, o patnáct let 
později v roce 1078 
založil kníže Ota Sličný 
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nejslavnější olomoucký klášter Hradisko. Roku 1126 se stal biskupem Jindřich Zdík, z jehož vůle bylo sídlo 
biskupství přemístěno z kostela sv. Petra do chrámu sv. Václava.

V roce 1182 byla celá Morava sjednocena jako markrabství a Přemyslovský hrad ztratil svoji dominantní 
úlohu správního centra, postupně zanikl a na jeho místě bylo budováno kapitulní děkanství. Na počátku 13. 
století zemřel také poslední z linie olomouckých knížat, a vládcem Olomouce, jakož i celé Moravy byl 
jmenován markrabě, vždy některý ze synů současného českého krále. Napříč těmto zdánlivě nepříznivým 
okolnostem nastal v Olomouci prudký rozvoj hospodářství a kultury. Rozvoj města směřoval zejména na 
západ, směrem k městským tržištím, dnešnímu Hornímu a Dolnímu náměstí. V polovině 13. století bylo 
město obehnáno hradbami a prohlášeno za oficiálně založené.

Po roce 1306, nástupu Lucemburků, se stala Olomouc největším centrem obchodu na Moravě. Město, 
kterému obchod přinášel nemalé zisky, čilý ruch na tržišti samozřejmě podporovalo a co víc, získalo různá 
královská privilegia, mezi nimiž bylo i právo vybudovat další tržnici. Zároveň s rozvojem obchodu přišel také 
obrovský rozvoj stavební, zejména v oblasti církevních staveb. Z této doby pochází např. chrám sv. 
Kateřiny a chrám sv. Michala. Roku 1378 potom udělil markrabí pod nátlakem olomouckým povolení ke 
stavbě radnice.

V průběhu 16. století došlo opět k rozmachu kultury, na Horním náměstí rostly honosné paláce vesměs v 
renesančním slohu. V roce 1566 do Olomouce přišli jezuité, pozváni jsou především za účelem provádění 
rekatolizace. Založili koleje a gymnázium, které bylo během relativně krátké doby roku 1573 povýšeno na 
univerzitu.

Nadějnému rozvoji města udělala čáru přes rozpočet až třicetiletá válka. Napříč tomu, že zpočátku válečné 
útrapy město nepostihly, v roce 1642 padla Olomouc po krátkém obléhání do rukou Švédům. Ti zde potom 
zůstali dlouhých osm let. Olomouc byla z velké části zničena, z původních cca. 30 tisíc obyvatel zůstaly ve 
městě pouhé 2 tisíce. 
Zemské úřady, které byly 
z Olomouce zavčas 
evakuovány, se již 
nevrátily a statut hlavního 
města Moravy získává 
Brno.
Napříč řádění morů a 
požárů na počátku 18. 
století nastal v Olomouci 
opět stavební ruch. 
Kromě nových domů 
vznikl také soubor 
nádherných barokních 
kašen s antickými motivy 
a hned dva morové 
sloupy, Mariánský a 
Nejsvětější Trojice. Roku 
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1740 obsadil bez vyhlášení války Olomouc na dva roky pruský král Bedřich, po této zkušenosti byla 
Olomouc nadále stavebně rozvíjena s ohledem na další možné napadení. 
V průběhu 19. století neměla Olomouc, příliš dobré podmínky pro obrovský rozmach průmyslu, zejména 
díky pevnému sevření města hradbami. Tohoto faktu využilo ke zvýraznění svého náskoku zejména Brno. 
Roku 1830 byla dokončena budova divadla na Horním náměstí, roku 1841 přijel do Olomouce první vlak. V 
této době obývalo město přibližně 15 tisíc obyvatel, dvě třetiny z nich hovořily německy. 

Po vzniku samostatného Československa získalo v Olomouci české obyvatelstvo početní většinu, která se 
ještě zvýraznila po připojení okolních měst, dnešních periferních čtvrtí. Podle sčítání lidu žilo v Olomouci 
roku 1920 celých 60 tisíc lidí, z toho dvě třetiny Čechů. Dvě války udusily rozvoj průmyslu, druhá světová 
navíc přinesla ničení stavebních i kulturních pamětihodností. 

Devadesátá léta znamenala nové naděje pro město i jeho obyvatele. Olomouc však musela v závěru století 
projít ještě jednou velmi těžkou zkouškou. Ničivá povodeň v roce 1997 díky více než stoleté vodě zatopila 
cca třetinu území města a zanechala za sebou zkázu ve čtvrtích ležících při řece Moravě – zejména v 
Černovíře, Lazcích, Nových Sadech. Století i tisíciletí v Olomouci nakonec uzavírala událost radostná. 
Důvodem k velkým oslavám a událostí více než důstojnou pro uzavření dějin města na sklonku druhého 
tisíciletí se stalo ocenění práce barokních umělců i péče současníků o dochovanou památku - vyhlášení 
barokního čestného sloupu Nejsvětější Trojice památkou světového kulturního dědictví UNESCO.

4.2.2 Geografie města

Město Olomouc leží v nivě řeky Moravy. Rovinatý charakter města je na západě ale hlavně na východě 
výrazně ohraničen vyšším georeliéfem, takže město je uzavřeno do protáhlé sníženiny otevřené ve směru 
SZ - JV. 

Rozloha

celková rozloha města 10 333 ha (k 31. 12. 2007)

Poloha

zeměpisné souřadnice středu města
49°45´ severní zeměpisné šířky
17°15´ východní zeměpisné délky

Nadmořská výška

208 m.n.m. v jižní části města

219 m.n.m. ve středu města 

420 m.n.m. v severovýchodní části města 

Hydrologickou osu města představuje část středního toku řeky Moravy, která je přítokem Dunaje. Levým 
přítokem Moravy je řeka Bystřice ve východní části města. V jižní části města tvoří pravý přítok Moravy 
Mlýnský potok. 

K 31. 12. 2007 žilo ve městě celkem 100 373 obyvatel, což představuje 44 % obyvatel okresu Olomouc 
(podrobněji – viz sídelní struktura a demografické údaje).
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4.2.3 Přírodní podmínky 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc zahrnuje celkem 45 obcí, z nichž statut města 
mají Olomouc a Velká Bystřice. Obcí s pověřeným obecním úřadem jsou Hlubočky. Správní obvod má 
rozlohu 802,45 km2 a 158 633 obyvatel. Co do rozlohy je tento obvod druhým největším v rámci 
Olomouckého kraje. Z celkové výměry zaujímá 49% zemědělská půda a lesní pozemky 26%. Olomouc tak 
patří k nejméně lesnatým územím v kraji (9. místo). Z pohledu biogeografického členění ČR náleží správní 
území do bioregionů Prostějovského, Litovelského, Drahanského, Nízkojesenického, Kojetínského a 
Hranického. 

Olomoucký správní obvod patří co do přírodní zachovalosti k tomu nejlepšímu, co v rámci 
Olomouckého kraje můžeme nalézt. Tato skutečnost je dána jednak lužními lesy nad vlastní 
Olomoucí s přírodně i krajinářsky cenným tokem Moravy, jednak rozsáhlými plochami lesů i bezlesí 
ležících ve VVP Libavá. Právě vojenský výcvikový prostor se velmi významně podílí na vysoké přírodní 
hodnotě celého území. Tato skutečnost je dána vojenským managementem rozsáhlých ploch, ze kterých 
byla prakticky vyloučena intenzivní hospodářská činnost. Díky této skutečnosti patří území VVP k 
nejcennějším v rámci celého kraje, ať již se jedná o počet zvláště chráněných druhů, životaschopnost jejich 
populací či krajinné scenérie. 

Podíváme-li se na mapu kraje z pohledu přírodní zachovalosti území spravovaných obcemi s rozšířenou 
působností musíme konstatovat, že alarmující stav vykazuje především Prostějovsko s pouhými necelými 
3% přírodně cenných lokalit. 
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Naproti tomu území obcí Jeseník, Olomouc, Šumperk a Lipník nad Bečvou patří co do plošného 
rozsahu přírodně zachovalých území k nejzachovalejším a to nejen v rámci Olomouckého kraje.

4.2.4 Sídelní struktura a demografické údaje 

Obyvatelstvo:

Město Olomouc se řadí mezi deset největších měst České republiky. Svým počtem obyvatel je největším 
městem Olomouckého kraje a také regionu NUTS II Střední Morava. K 31. 12. 2007 žilo ve městě celkem
100 373 obyvatel, což představuje 44 % obyvatel okresu Olomouc. Z celkového počtu trvale bydlícího 
obyvatelstva byly ženy zastoupeny 52,8 %.

Tab. Základní demografické údaje o městě (stav k 31. 12. 2007)
Přírůstek (úbytek)Stav 

k 1. 1. 2007
Živě 

narození
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

migrační celkový

Stav 
k 31. 12. 2007

Střední stav 
k 1. 7. 2007

100 168 1 116 989 2 598 2 520 78 205 100 373 99 966 

Pramen: ČSÚ

Přestože Olomouc patří mezi největší města střední Moravy, počet obyvatel v posledních letech stále klesá. 
V následujícím grafu je vidět, že v rozmezí let 1994 až 2006 dochází k neustálému mírnému poklesu počtu
obyvatel, přičemž tento klesající trend přerušil až vývoj roku 2007.

Graf: Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 - 2007

Pramen: ČSÚ



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 14 (celkem 171)

Za částečnou příčinu úbytku obyvatel v Olomouci lze považovat změnu demografického chování populace. 
Za posledních 10 let došlo k propadu počtu narozených dětí, nárůstu bezdětných manželských párů a 
jednočlenných domácností. Do roku 2003 se přirozený přírůstek pohyboval v záporných hodnotách a počet 
zemřelých převyšoval počet živě narozených dětí. Ke zlepšení dochází v posledních třech letech, kdy 
přirozený přírůstek dosáhnul kladných hodnot. Tato skutečnost je způsobena mírným nárůstem porodnosti 
a nižším počtem zemřelých.

Porovnáním přirozeného přírůstku a migračního salda za posledních 6 let lze usoudit, že v posledních 
letech je hlavní příčinou celkového úbytku obyvatel ve městě migrace. Saldo přistěhovalých a 
vystěhovalých se pohybuje v záporných hodnotách a z města se tedy každoročně více osob vystěhuje, než 
se přistěhuje. Kladné hodnoty migrace obyvatel města zaznamenává až vývoj roku 2007.
Z následujících dvou grafů vyplývá, že struktura vystěhovalých a přistěhovalých z hlediska věku se za
posledních 10 let nemění. Nejvyšší migrace je stále u věkové kategorie 15 – 64 let.

Z dalšího grafu „Srovnání migračního salda“ je 
patrno, že v roce 2007 zaznamenává vývoj migrace obyvatel města Olomouce poprvé, od roku 1995,
kladné hodnoty.

Počet obyvatel správního obvodu ORP Olomouc se zvyšoval v letech 1970 – 1995. Od roku 1995 začal 
počet meziročně klesat, a to až do roku 2002. V roce 2003 lze zaznamenat první nepatrný nárůst. Od roku 
2005 se pohybuje celkový přírůstek ve správním obvodě ORP Olomouc v kladných hodnotách a obvod 
roste jak vlivem přirozené měny, tak vlivem migrace. Tento nárůst lze přisuzovat odlivu obyvatel z města do 
menších obcí v jeho zázemí, vyvolaný především zvýšeným zájmem o bydlení v klidnějším a čistějším 
prostředím a podporovaný značně výhodnějšími cenami pozemků a bytů.
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Pramen: ČSÚ

Průběžné hodnoty o pohybu obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2008 pak 
potvrzují progresívní trend vývoje migrace z roku 2007, jak ukazuje následující tabulka.

Tab. Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2008 
Potraty

S
ň

atky

R
o

zvo
d

y

Ž
ivě

n
aro

zen
í celkem UPT1)

Z
em

řelí

P
řiro

zen
ý
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řírů

stek

P
řistěh
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valí

V
ystěh

o
valí

P
řírů

stek
stěh

o
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ím

C
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p

řírů
stek

Absolutní údaje

Kraj celkem 312 464 1 644 586 345 1 657 -13 1 323 1 292 31 18 

v tom okresy:

Jeseník 19 17 93 37 23 92 1 89 163 -74 -73 

Olomouc 127 182 606 196 127 570 36 642 628 14 50 

Prostějov 48 93 270 100 46 316 -46 309 283 26 -20 

Přerov 68 80 354 124 73 369 -15 556 423 133 118 

Šumperk 50 92 321 129 76 310 11 226 294 -68 -57 

Pramen: ČSÚ

1) umělá přerušení těhotenství

Porovnání věkové struktury obyvatel Olomouce ukazuje, že populace ve městě stárne. Průměrný věk 
obyvatel se zvyšuje a vzrůstá počet obyvatel v produktivním a poproduktivním věku. Od roku 1991 (viz. 
následující tabulka)  se průměrný věk celkově zvýšil o 4,4 roky.
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Tab. Průměrný věk obyvatel ve vybraných letech 

1991 1996 2001 2002 2003 2005 2006 2007

Průměrný věk 36,5 36,7 37,2 39,3 39,9 40,5 40,8 40,9

Pramen: ČSÚ

Výrazné rozdíly jsou mezi průměrnou délkou života mužů a žen, na konci roku 2007 byl průměrný věk žen o 
3,5 let vyšší než mužů. Vyšší hodnoty průměrného věku obyvatel řadí Olomouc jako obec s rozšířenou 
působností spolu s dalšími čtyřmi ORP (Přerov, Konice a Prostějov) mezi nejstarší správní obvody.
Graf: Průměrný věk mužů a žen v Olomouci (stav k 31.12.2007)

Graf: Věková struktura obyvatelstva města Olomouce k 31. 12. 2007

Pramen: ČSÚ
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Srovnání věkové struktury obyvatel za posledních 15 let ukazuje, že rozdíly v počtu obyvatel jednotlivých 
věkových skupin jsou velmi výrazné. Klesající úmrtnost a prodlužující se střední délka života a na druhé 
straně nízká porodnost značně mění „strom života“ obyvatel.
“Strom života“ je již nepravidelný a neodpovídá klasickému tvaru se silnou základnou a postupně se 
zužujícími větvemi. Vyšší porodnost zůstala zachována přibližně do poloviny padesátých let. Vznikla tak 
nová generace, jejíž plodnost vrcholila v sedmdesátých letech. V současné době v obyvatelstvu početně 
dominují mladí lidé narození v letech 1973 až 1975. Se změnou životního stylu mladých lidí počet 
narozených dětí od roku 1980 klesal, mírný nárůst je zaznamenán teprve v posledních 3 letech, zejména 
vlivem silných populačních ročníků ze 70. let. Lze však předpokládat, že se jedná pouze o přechodný efekt 
a ke stárnutí populace bude docházet i nadále. V důsledku nízkého počtu narozených dětí začala populace 
výrazně stárnout “zespodu“ věkové pyramidy. Podíl věkové kategorie do 14 let se každoročně snižuje. V 
roce 1991 bylo 21,1 % z celkové populace dětí ve věku do 14 let, o 14 let později klesl podíl dětské 
populace na úroveň 13,6 %. Demografické stárnutí obyvatelstva Olomouce dokládá také ukazatel – index 
stáří, který udává poměr dětské složky v populaci k obyvatelstvu v poproduktivním věku. Obyvatelstvo 
města vykazuje vysoký index stáří, v roce 2005 hodnota 108,8 – na 100 dětí ve věku 0 – 14 let připadá 
108,8 osob ve věku 60+ (hodnota indexu stáří za ČR 94).

Populační vývoj do roku 2015

Pro potřeby územního plánu města Olomouce byla zpracována prognóza počtu obyvatel do roku 2015. 
Tato prognóza však neposkytuje jasnou odpověď na otázku, zda počet obyvatel ve městě bude stoupat 
nebo klesat. Mírný nárůst celkového počtu obyvatel je předpokládán v rámci optimistické varianty (v roce 
2015 celkový počet obyvatel 112 700). Na základě stávajícího populačního vývoje lze konstatovat, že tato 
optimistická varianta se příliš nenaplňuje.
Projekce obyvatelstva ČR předpokládá pokles podílu dětí v populaci, bude se snižovat i zastoupení osob ve 
věkové skupině 15 – 64 let, přičemž obyvatelstvo nad 65 let bude výrazně přibývat (v jeho rámci nejvíce 
osoby nad 80 let). Obyvatelstvo starší 65 let tvoří v současnosti jednu sedminu všech obyvatel, do roku 
2050 by se podle střední varianty jeho podíl přiblížil až k jedné třetině.
Obdobný vývoj lze očekávat také v Olomouci. V následujících letech bude pravděpodobně docházet ke 
stagnaci počtu obyvatel předproduktivního věku (0 – 14 let) jak je patrno z následující tabulky „Vývoj počtu 
dětí na základních školách v letech 2007 – 2013“, k poklesu osob ve věkové skupině 15 – 64 let a k 
poměrně značnému nárůst počtu obyvatel nad 65 let.

Přibližný počet "prvňáčků" v ZŠ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celkový počet 769 872 830 828 893 938 1 030

Nárůst 100% 113% 108% 108% 116% 122% 134%

Přibližný počet absolventů ZŠ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celkový počet 1 115 1 062 917 811 704 781 745

Nárůst 100% 95% 82% 73% 63% 70% 67%

Pramen: ČSÚ, Profil města Olomouce 2007
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V následujících letech budou mírně zvýšeny nároky na počet míst v mateřských školkách. Nejvyšší nárůst 
počtu dětí lze očekávat po roce 2011, o 24 % v porovnání s rokem 2007. U základních škol lze 
předpokládat zvýšené nároky na kapacitu také od roku 2011, kdy do první třídy nastoupí odhadem o 16%  
dětí více než v roce 2007. Nejvyšší počet dětí v prvních třídách lze očekávat v roce 2015, kdy bude 
docházet ke kumulaci a v následujících letech bude docházet spíše k poklesu počtu dětí nastupujících do 
prvních tříd. Tyto odhady mohou být do určité míry ovlivněny rozhodnutím rodičů posunout nástup dítěte do 
MŠ na 4 roky a do ZŠ na 7 let.

Opačný trend bude provázet počet dětí, které budou v následujících letech vycházet z devátých tříd. Počet 
absolventů ZŠ bude v následujících letech značně klesat. K nejnižšímu propadu dojde pravděpodobně v 
roce 2011, kdy vyjde ze ZŠ pouze 63 % dětí v porovnání s rokem 2007. Velmi mírný nárůst lze očekávat až 
po roce 2015.

Progresívní vývoj pak lze očekávat u věkové kategorie nad 65 let věku. Nárůst podílu této kategorie bude v 
následujících letech stabilně stoupat, v roce lze předpokládat, že podíl osob nad 65 let věku bude okolo 25 
%. Z porovnání věkové kategorie 65 – 74 let a 75+ let podle pohlaví jednoznačně vyplývá, že hlavní nárůst 
bude u mužů probíhat u věkové kategorie 65 – 74 let. U žen budou tyto kategorie vyrovnané přibližně do 
roku 2011, v následujících letech pak bude převažovat podíl žen ve věku 65 – 74 let.
Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku tak budou znamenat silné ekonomické zatížení 
obyvatelstva v produktivním věku. Jako důsledek tohoto procesu lze také očekávat změnu poptávky po 
veřejných službách a především zvyšující se tlak na sociální a zdravotnické služby.

Shrnutí
≈ Počet obyvatel města Olomouce se od roku 1990 trvale snižuje, a to jednak změnou 

demografického chování (poklesem úrovně porodnosti), jednak také migrací, a to pravděpodobně 
především „na úkor“ zázemí města – v tomto případě se stěhují zejména mladší obyvatelé a rodiny 
s dětmi.

≈ V příštích 10 – 15 letech lze však počítat s mírným nárůstem počtu narozených dětí, díky „nástupu“ 
silných ročníků, které bude znamenat také (pravděpodobně) dočasně zvýšený tlak na místa v 
mateřských a základních školách.

≈ Díky prodlužování naděje dožití a také v důsledku snižování porodnosti obyvatelstvo města 
Olomouce postupně stárne a do budoucna nelze předpokládat výrazné změny tohoto trendu. 
Zvyšování počtu osob starších 65 let však nebude plynulé, podle současného stromu života 
nastane nejprve zvýšení podílu osob důchodového věku (cca do roku 2021), následované však v 
dalším období určitým snížením, poté bude následovat další mírný nárůst. S těmito změnami je 
třeba počítat zejména z hlediska potřeb sociálních a zdravotních služeb a jejich kapacity, která by 
tak měla být do značné míry „flexibilní“.

≈ Vývoj z posledního období (2007 – 2008) ukazuje mírný nárůst počtu obyvatel města Olomouce, 
potvrzuje progresívní trend vývoje migrace obyvatel a zvyšování průměrné věkové struktury 
obyvatelstva.
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4.2.5 Ekonomický rozvoj

Trh práce

Olomoucký kraj patří dlouhodobě ke krajům s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která patří k jedněm z 
nejvyšších v České republice. Okres i město Olomouc však v rámci kraje patří mezi oblasti s nižší mírou 
nezaměstnanosti, která se během posledních let snížila dokonce i pod národní úroveň (blíže viz níže). I 
přesto však zůstává oproti srovnatelným regionům, resp. městům vyšší.

Vývoj nezaměstnanosti

Pro sledování vývoje nezaměstnanosti ve městě Olomouci byly zvoleny tři hlavní veličiny, které vystihují 
vývojové trendy z různých hledisek. První je míra nezaměstnanosti, která je základním a 
nejcharakterističtějším znakem určujícím podíl uchazečů o práci ve vztahu k existující pracovní síle a také 
důležitým makroekonomickým ukazatelem výkonnosti hospodářství. Stejně důležitým znakem je ale také 
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, který je vlastně odhadem skutečného „nedostatku“ 
pracovních míst. Jako doplňkový znak je uváděn počet pracovních míst vztažený k pracovní síle celkem, 
který je naopak určitou charakteristikou relativního nedostatku pracovní síly.
Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti byl jak ve městě, tak v okrese obdobný jako v Česku, přičemž od roku 
2005 ve městě poklesl mírně pod úroveň ČR. Míra nezaměstnanosti tak v období ekonomického růstu 
klesla, nicméně stále se pohybuje nad úrovní 6 % a není tedy možné konstatovat, že nezaměstnanost není 
ve městě problémem.

Vzhledem k relativně výjimečnému postavení města Olomouce z hlediska míry nezaměstnanosti v rámci 
Olomouckého kraje je zajímavé srovnat Olomouc s dalšími „konkurenčními“ městy. Naším předpokladem 
je, že ve větších městech, mimo jiné i díky rozvoji sektoru služeb a vyšší koupěschopnosti obyvatelstva, je 
obecně nižší míra nezaměstnanosti než ve více průmyslových či zemědělských a méně urbanizovaných 
oblastech. Město Olomouc tak bude srovnáno s více odpovídajícími oblastmi – konkrétně v tomto případě 
byla zvolena další krajská města Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Pardubice a 
Zlín.

Ze srovnání míry nezaměstnanosti vybraných měst v následujícím grafu je patrné, že město Olomouc patří 
spíše mezi města s vyšší mírou nezaměstnanosti. Vyšší míra registrované nezaměstnanosti byla ve 
sledovaných letech zaznamenána pouze ve „strukturálně“ postižených městech – Brně a Ostravě, vyšší je 
také v celém Olomouckém kraji, což potvrzuje relativně „výjimečné“ postavení města Olomouce v rámci 
tohoto regionu. Ve srovnatelných městech jako např. v Hradci Králové či Pardubicích byla míra 
nezaměstnanosti výrazně nižší. Z tohoto pohledu se tedy nezaměstnanost jeví jako relativně významný 
problém města.
V další části jsou srovnávány z hlediska indikátorů nezaměstnanosti okresy, které je možno považovat za v 
podstatě elementární trhy práce.
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Graf: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti

Pramen: MPSV

Na Olomoucku došlo po zimních měsících opět k poklesu míry registrované nezaměstnanosti, která podle 
Ministerstva práce a sociálních věcí činila k poslednímu červnovému dni  4,8%.  U žen dosáhla míra 
registrované nezaměstnanosti 6,1%, u mužů 3,8%. Pokles míry registrované nezaměstnanosti 
zaznamenaly s příchodem letních měsíců všechny okresy Olomouckého kraje. Mezi jednotlivými okresy 
však neustále přetrvávají velmi výrazné rozdíly, jak je patrno z následující tabulky.

Tab. Nezaměstnanost v okresech Olomouckého kraje v porovnání s ČR k 30. 6. 2008

Uchazeči o zaměstnání

Míra 
nezaměstnanosti 

v %

k 30. 6. 2008
z toho 

dosažitelní

z toho 
s nárokem na 

PvN

Volná 
pracovní 

místa

Přírůst. 
neumíst. 
občanů 

v %

ce
lk

em

že
ny

m
už

i

Jeseník 1 884 1 759 596 172 -5,3 8,0 10,1 6,4

Olomouc 6 106 5 741 2 378 1 579 -1,7 4,8 6,1 3,8
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Prostějov 2 157 1 947 799 851 -4,0 3,6 5,3 2,3

Přerov 4 814 4 617 1 254 1 334 -3,3 6,9 9,2 5,2

Šumperk 4 327 4 018 1 358 1 328 -0,4 6,5 8,9 4,8

Olomoucký kraj 19 288 18 082 6 385 5 264 -2,4 5,6 7,4 4,2

Celkem ČR 297 880 279 573 96 667 151 881 -1,5 5,0 6,5 3,9

Pramen: MPSV

Ze srovnání počtu volných pracovních míst a počtu uchazečů o práci uvedených v následující tabulce je 
patrné, že okres Olomouc patří z hlediska ČR mezi okresy s vyšším počtem uchazečů připadajícím na 
jedno volné pracovní místo – v případě vybraných okresů patří Olomouc opět spíše k „slabším“ oblastem. I 
zde je tedy patrné, že nezaměstnanost je v Olomouci závažnějším problémem, než by bylo možné 
očekávat podle potenciálu či porovnání s podobnými okresy. I v případě tohoto ukazatele pak došlo během 
sledovaného období ke zlepšení, a to mírně vyššímu než na národní úrovni.

Tab. Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo (okresy, ČR)

Město k 12/2005 k 12/2006 k 12/2007 k 6/2008

Olomouc 10,5 5,1 3,9 3,9

Brno 7,3 7,4 2,1 1,4

České Budějovice 7,0 2,8 2,2 1,8

Hradec Králové 5,7 3,2 2,7 1,4

Jihlava 7,9 4,8 2,6 2,2

Ostrava 24,8 6,5 4,2 2,3

Pardubice 5,6 1,5 0,7 0,5

Zlín 16,2 3,6 3,9 2,6

Česká republika 9,8 4,8 2,5 2,0

Pramen: MPSV

Počtem volných pracovních míst vztaženým k pracovní síle patří okres Olomouc v podstatě k 
republikovému průměru. Charakteristický je zde relativně stabilní stav v průběhu celého sledovaného 
období s výjimkou roku 2006, kdy došlo k výraznému nárůstu počtu volných pracovních míst ve statistickém 
sledování. Celkově je možné podle sledovaných charakteristik nezaměstnanosti zařadit okres Olomouc 
(potažmo také přímo město Olomouc) k relativně méně problémovým oblastem, nicméně s menším 
růstovým potenciálem.

V hodnocení vývoje problémových skupin uchazečů o zaměstnání jsou sledováni uchazeči o práci, 
kteří jsou obecně považováni za „problémové“, a to z různých důvodů. Jednak, podle věku, to jsou uchazeči 
o zaměstnání do 25 let a dále nezaměstnaní starší 50 let. Vzhledem k délce nezaměstnanosti jsou jako 
riziková skupina označeni nezaměstnaní déle než 12 měsíců, pro riziko jejich trvalého vyřazení z trhu 



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 22 (celkem 171)

práce. Z hlediska dosaženého vzdělání jsou sledováni uchazeči s nízkým vzděláním (základním až vyučení 
a střední bez maturity), protože lze obecně předpokládat jejich nižší přizpůsobivost na trhu práce. V 
následující tabulce „Podíl problémových skupin uchazečů o zaměstnání v letech 2005 – 2007“ je proto 
poskytnut přehled vývoje počtu těchto uchazečů a srovnání okresu Olomouc s Olomouckým krajem a s 
Českou republikou.

Tab. Podíl problémových skupin uchazečů o zaměstnání v letech 2005 - 2007

Podíl uchazečů o zaměstnání

Rok
Územní 
členění
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25
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okres Olomouc 18,3 26,9 72,0 34,3

Olomoucký kraj 17,7 25,8 74,5 41,4

k 12/2005

ČR 18,9 25,2 75,0 41,7

okres Olomouc 17,0 28,5 71,3 32,5

Olomoucký kraj 16,0 28,0 74,4 39,9

k 12/2006

ČR 17,5 27,1 74,8 41,2

okres Olomouc 15,8 33,2 69,4 27,9

Olomoucký kraj 15,2 31,9 73,6 37,2

k 12/2007

ČR 16,8 30,6 74,1 38,6

Pramen: MPSV, vlastní výpočty

Podíl problémových skupin uchazečů o práci se během posledních sledovaných let v podstatě nezměnil s 
výjimkou jejich věkové struktury. Zatímco podíl uchazečů mladších 25 let se snižuje, tak podíl uchazečů 
starších 50 let nepřetržitě narůstá. Tento procentuální nárůst je přitom provázen i mírným nárůstem 
absolutního počtu uchazečů, což znamená, že problém nezaměstnanosti této rizikové skupiny v okrese 
Olomouc roste. Tento vývoj do značné míry odpovídá změnám ve věkové struktuře obyvatelstva, podle 
které lze usuzovat, že i do budoucna bude velmi pravděpodobně narůstat, a to i absolutně. Na tuto
problémovou skupinu je tedy potřeba se zaměřit z hlediska opatření aktivní politiky zaměstnanosti a dalších 
aktivit, které jsou zaměřeny na její udržení na trhu práce.

Na druhé straně oproti národní úrovni i Olomouckému kraji je v okrese Olomouc nižší podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných, a to především v posledních letech. Oproti tomu se naopak zvýšil podíl uchazečů 
registrovaných Úřadem práce do 3 měsíců. Úřadu práce se tak pravděpodobně v posledních letech daří 
lépe a rychleji umisťovat uchazeče o práci.
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Celkově je možné říci, že nezaměstnaností jsou v okrese Olomouc ohroženi zejména starší uchazeči a 
uchazeči s nižším vzděláním, kteří tvoří také většinu dlouhodobě nezaměstnaných.

Vývoj průměrné měsíční mzdy v Olomouckém kraji

Jednou z motivací k hledání zaměstnání je výše měsíční mzdy. V mnohých profesích v České republice 
jsou mzdy relativně nízké a pobírání sociálních dávek je v tomto případě finančně výhodnější než mzda za 
práci. Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem.

V ekonomických subjektech se sídlem na území Olomouckého kraje bez podnikatelských subjektů do 20 
zaměstnanců bylo v 1. čtvrtletí roku 2008 zaměstnáno 150 033 fyzických osob, což představovalo oproti 
stejnému období předchozího roku nárůst o 0,4 %. 

U těchto ekonomických subjektů meziročně vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob o 9,3 % 
na hodnotu 18 765 Kč. V přepočtu na plně zaměstnané osoby činila průměrná hrubá měsíční mzda 
za sledované období 19 354 Kč, což odpovídá 9,1% meziročnímu nárůstu. 

Přestože Olomoucký kraj předčil tempem růstu průměrné měsíční mzdy fyzických osob čtyři kraje, setrval 
výší mzdy (18 765 Kč v 1. čtvrtletí 2008) na druhé nejnižší pozici v rámci všech krajů ČR a dosáhl pouze 
83,3 % celorepublikového průměru. 
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Shrnutí
≈ Vývoj registrované míry nezaměstnanosti má ve městě Olomouc relativně pozitivní trend, zejména 

v posledních čtyřech letech, kdy její hodnota poklesla pod úroveň míry nezaměstnanosti v ČR. 
Oproti srovnatelným městům zůstává však stále mírně vyšší, i když ze statistik je patrný neustálý 
pokles míry nezaměstnanosti. 

≈ Hlavní příčinnou nezaměstnanosti je zde jednoznačně nedostatek volných pracovních míst, kdy se 
s počtem 3,9 uchazečů na jedno volné pracovní místo řadí Olomoucký kraj na nejhorší pozici 
vzhledem k ostatním krajům ČR. Kromě špatné informovanosti o pracovních místech může být v 
tomto případě důvodem jejich neobsazenosti nižší nabízená odměna, která není dostatečnou 
motivací pro zaměstnání. Průměrná mzda v Olomouckém kraji i v okrese Olomouc je výrazně pod 
průměrnou mzdou ČR, ve srovnání s ostatními kraji je průměrná mzda na předposledním místě, 
těsně před Karlovarským krajem.

≈ Pozitivním trendem je také pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných, který poklesl v roce 2006 
na asi 30 %, nicméně tato hodnota je stále mírně vyšší než ve srovnatelných okresech. Její trend je 
však rozhodně pozitivní.

≈ Nejvíce ohroženi nezaměstnaností zůstávají především starší lidé (u této skupiny došlo k nárůstu i 
absolutního počtu uchazečů, který lze vzhledem k věkové struktuře předpokládat i do budoucna) a 
lidé s nízkým vzděláním.

Místní ekonomika

Od vzniku České republiky vykazuje Olomoucký kraj velmi nízké hodnoty ekonomických ukazatelů, což 
svědčí o zaostávání tohoto regionu. Podílí se na tom jednak historicky vzniklá struktura ekonomiky, kdy u 
rozhodujících velkých zaměstnavatelů dochází k výraznému útlumu výroby, jednak charakter kraje, s 
rozsáhlými územími periferního charakteru. Samotné město či okres Olomouc si vedou v rámci ČR 
podstatně lépe než kraj jako celek.

Tab. HDP (v Kč) na obyvatele v běžných cenách podle krajů ČR v roce 2006

Kraj (NUTS 3) 2006
Index ČR

(ČR = 100)
Index 1996

(1996 = 100)

Hlavní město Praha 662 815 210,6 238,3

Středočeský kraj 284 594 90,4 202,5

Jihočeský kraj 283 701 90,1 183,3

Plzeňský kraj 294 501 93,6 183,4

Karlovarský kraj 240 082 76,3 162,6

Ústecký kraj 253 939 80,7 165,5

Liberecký kraj 266 553 84,7 181,8

Královéhradecký kraj 273 541 86,9 179,5

Pardubický kraj 257 090 81,7 178,8
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Vysočina 265 339 84,3 189,5

Jihomoravský kraj 286 079 90,9 182,7

Olomoucký kraj 233 705 74,2 167,3

Zlínský kraj 254 466 80,8 182,2

Moravskoslezský kraj 270 360 85,9 185,5

Česká republika 314 765 100,0 192,9

Pramen: ČSÚ (aktuální data k době zpracování IPRM)

Z hlediska stěžejního ukazatele ekonomické výkonnosti regionu, tj. HDP na obyvatele za rok 2006, je 
Olomoucký kraj na posledním 14. místě v ČR, kdy si v porovnání s rokem 2005 vyměnil pozici s krajem 
Karlovarským. Relativně slabé postavení kraje z hlediska HDP na obyvatele je způsobeno spíše horší 
„startovací“ pozicí než ekonomickou výkonností.

Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových 
oborů. Především se jedná o obory spadající do odvětví OKEČ 18 (výroba oděvů), 21 (výroba vlákniny, 
papíru a výrobků z papíru), 29 (výroba a opravy strojů a zařízení) nebo 15 (potravinářství. Vedle tradičních 
průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a 
optických přístrojů. Rovněž ve městě Olomouci je vysoká koncentrace i tradice potravinářského, 
strojírenského (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství) a hutnického a kovodělného průmyslu, který však 
(dle údajů za celý kraj) dosahuje nejnižší produktivity (zde počítána jako poměr přidané hodnoty na 
zaměstnance). V průmyslové výrobě převažují menší podniky.

Tab. Hlavní průmyslová odvětví ve městě podle počtu pracovníků a firem

OKEČ Odvětví zpracovatelského průmyslu
Počet pracovníků 

*

Počet 
ekonomických 

subjektů

31 Výroba elektrických strojů a zařízení j.n. 1800 42

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1650 43

29 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 1300 38

28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 1200 65

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 800 7

Pramen: ČSÚ – RES 

Poznámka: *kvalifikovaný odhad vycházející z výpočtu průměrné velikosti firem v rámci velikostních kategorií

Relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů však znamenala určité omezení 
ekonomického rozvoje z důvodu silné mezinárodní konkurence ve světové ekonomice a také z důvodu 
restrukturalizace průmyslu jako součásti transformace celé české ekonomiky. Slabinou českých podniků v 
tradičních oborech bylo (a do jisté míry stále ještě je) technologické a inovační zaostávání za světovou 
špičkou v daných oborech, které bylo navíc umocněno omezenými investičními zdroji a také zaostáváním 
výzkumu a vývoje.
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Důkazem tohoto zaostávání je podprůměrná produktivita většiny odvětví OKEČ kraje (14 z celkových 20) v 
rámci průmyslových odvětví v ČR. Naopak nejvyšší produktivitu vykazuje výroba elektrických strojů a 
zařízení (OKEČ 31). Vyšší relativní produktivitu v případě tohoto odvětví stejně jako v odvětví potravinářství 
nebo ve výrobě strojů a zařízení lze přičítat efektu zahraničních investic, kdy zahraniční vlastníci 
kapitálovými investicemi a reorganizací výroby podstatně zvýšili produktivitu.
Olomouc představuje významnou koncentraci ekonomických aktivit (což je pro regionální metropoli 
samozřejmé), přičemž koncentrace v odvětvích služeb je vyšší, než koncentrace v průmyslových odvětvích. 
Výrazná koncentrace zaměstnanosti do Olomouce v případě čtyř průmyslových odvětví, která jsou první v 
pořadí v tabulce „Hlavní průmyslová odvětví ve městě podle podílu na kraji“ (viz. dále), ukazuje na 
specializaci Olomouce v těchto odvětvích, vedle specializace, která vyplývá z tabulky „Odvětví OKEČ 
koncentrovaná do města Olomouce v rámci kraje“. Specializace v oblasti terciéru, která je zřejmá z této 
tabulky, je pro regionální metropole typická.

Tab. Odvětví OKEČ koncentrovaná do města Olomouce v rámci kraje
OKEČ Odvětví ekonomiky Podíl na počtu 

ekonomických subjektů 
kraje

71 Pronájem strojů, přístrojů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 53%

72 Činnost v oblasti výpočetní techniky 48%

65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování 44%

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 39%

70 Činnosti v oblasti nemovitostí 39%

Pramen: ČSÚ – RES 

Tab. Hlavní průmyslová odvětví ve městě podle podílu na kraji
OKEČ Odvětví zpracovatelského průmyslu Podíl na 

zaměstnanosti 
kraje

Podíl na počtu 
ekonomických 
subjektů kraje

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů 91% 33%

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 89% 39%

21 Výrova vlákniny, papíru a výrobků z papíru 81% 14%

24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 73% 27%

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 41% 24%

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 31% 18%

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 29% 25%

31 Výroba elektrických strojů a zařízení j.n. 25% 23%

29 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 19% 19%

Město Olomouc celkem 39% 23%

Pramen: ČSÚ – RES 

Z odvětví, která se koncentrují ve městě Olomouci, je však jen jedno, výroba vlákniny, papíru a výrobků z 
papíru, odvětvím, které je možno považovat za konkurenceschopné v národním, či dokonce v 
mezinárodním měřítku. Další odvětví s významným podílem na zaměstnanosti kraje jsou v rámci celé 
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České republiky ve výrazně horší pozici. Naopak, odvětví, která sice nepředstavují dominantní regionální 
specializaci, ale jsou významná pro zaměstnanost ve městě Olomouci – viz tabulka „Hlavní průmyslová 
odvětví ve městě podle podílu na kraji“, představují průmyslová odvětví konkurenceschopná přinejmenším v 
národním měřítku. 

Místní ekonomika města Olomouce
Vývoj sektorové struktury hospodářství v okrese Olomouc dle zaměstnanosti odpovídá restrukturalizačním 
změnám celé republiky, tzn. značný pokles pracovníků v priméru, ale i sekundéru a nárůst ve sféře služeb. 
Ve městě Olomouci jsou pak první dva sektory vzhledem administrativní a obslužné funkci města pro celý 
okres i kraj zastoupeny ještě v menší míře.

Z následujícího grafu je zřejmý velký (regionální) význam nevýrobní sféry.

Graf: Struktura terciéru ve městě Olomouci

Pramen: ČSÚ – RES 

V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně 
zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními 
zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží potřebám místního 
(„okresního“) obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město 
stalo regionálním nákupním centrem. V současné době zvažují příchod do města zejména logistické firmy, 
cílem města je přilákání firem ze sektoru strategických služeb, které dosud ve městě prakticky chybí.
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Graf: Struktura zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu ve městě Olomouci

Velikostní struktura firem

Ve městě Olomouci ve srovnání s konkurenčními městy prakticky neexistují velké (soukromé) firmy (nad 
1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují jako v 
jediném ze srovnávaných měst zaměstnavatelé z veřejného sektoru. Důvodem je, že řada velkých 
(zahraničních a reprezentativních) podniků (např. dvě ze čtyř největších firem okresu) nemá ve městě sídlo. 
Největšími zaměstnavateli je tak Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice.

Odvětvová / oborová specializace firem a klastrové iniciativy

Srovnáním místní ekonomiky Olomouce a ekonomiky celého Olomouckého kraje spolu s hodnocením 
dostupné infrastruktury je možné relativně dobře určit odvětví, resp. ekonomické činnosti, které mají jak ve 
městě, tak v kraji dobrý potenciál k rozvoji a mohou tak také tvořit základ pro vytvoření dobré spolupráce či 
dokonce klastru.

Prvními jsou relativně tradiční odvětví, která zde mohou využívat často zcela specifické znalosti 
nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a 
invence. K těmto odvětvím patří potravinářský průmysl – zpracovatelé primárních surovin (mléko, maso, 
obilí) – a dále výroba strojů a zařízení – např. významná tradice čerpadlářství a další strojírenské firmy 
(nástrojárny, producenti automobilových komponent, obráběči dílů či výrobci kovových a lisovaných dílů) –
které však působí izolovaně, a to i přesto, že organizace klastru měla v průzkumech podnikatelských 
prostředí největší podporu. Za jedinou klastrovou iniciativu lze tedy považovat pokus o společnou ucelenou 
nabídku (oborově spřízněných) pro vzájemnou spolupráci při exportu potravinářské firmy Olma, a. s., 
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nicméně projekt ztroskotal na nedůvěře firem. K dalším oborům patří již zmiňovaná výroba optických 
přístrojů, které dominuje firma Meopta – optika, s. r. o. s vlastním (střeženým) VaV oddělením, která sídlí v 
Přerově a spolupracuje na vědeckovýzkumných aktivitách se Společnou laboratoří optiky v Olomouci. 
Používá i subdodavatele pro povrchové úpravy a kovoobrábění. V oblasti existuje několik malých firem v 
tomto oboru (z větších ve městě stojí za zmínku pouze EOLA), ve srovnání s Meoptou však méně
významných.

Zvýšenou pozornost je v Olomouci potřeba věnovat nanotechnologiím, které představují obor s velkým 
potenciálem růstu. V Olomouci je umístěna vědeckovýzkumná základna nutná pro další rozvoj oboru. V 
tomto odvětví již probíhají také první iniciativy podporující založení a rozvoj klastru v kraji. Na popularizaci a 
rozšiřování povědomí o nanotechnologiích se podílí marketingové a obchodní společnosti (Nanotrade v 
Olomouci).

Infrastruktura pro podnikání

V Olomouckém kraji v současnosti existuje 25 průmyslových a 3 komerční zóny, což je po Jihočeském kraji 
druhý nejvyšší počet. Celkovou rozlohou 603 ha patří kraji šesté místo, průměrnou velikostí, která činí 
pouze 21,54 ha, se však Olomoucký kraj řadí na místo poslední. Nejvíce průmyslových zón je lokalizováno 
v trojúhelníku měst Olomouc – Prostějov – Přerov.

Od roku 1998 byly v Olomouci připravovány za pomoci státních dotací dvě průmyslové zóny (Pavelkova a 
Keplerova). Ty jsou dnes již plně obsazeny převážně zahraničními investory, kteří vytvořili cca 2000 nových 
pracovních míst.

Kromě podmínek pro zahraniční investory a větší firmy připravilo město společně s Univerzitou Palackého 
projekt průmyslové zóny Šlechtitelů, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a podnikatelského 
inkubátoru. VTP byl založen již v roce 2000 – nejprve jako Centrum pro inovaci a transfer technologií – za 
finanční pomoci vlády prostřednictvím grantové podpory MPO a MMR a prostředků EU Phare 2003. V 
současné době je park již zaplněn a kromě dvou laboratoří (Centrum pro výzkum nanomateriálů a Laboratoř 
růstových regulátorů) Přírodovědecké fakulty v něm sídlí 4 úzce specializované firmy (měřící přístroje, 
růstové regulátory, biotechnologické kultivační postupy u pěstování rostlin, zdravá výživa) založené 
absolventy a pracovníky Univerzity Palackého (spin-off firmy). Z důvodu obsazenosti VTP a pokračující 
podpory města a UP nově zakládaným inovačním firmám byl v listopadu 2006 otevřen v PZ Šlechtitelů 
podnikatelský inkubátor, který v současnosti registruje 4 – 6 žádostí pro první dva až tři roky existence nově 
zakládaných (spin-off) firem.

Tab. Průmyslové zóny ve městě

Průmyslová zóna
Rozloha
(ha)

v majetku města obsazenost firmy 1. investor

Pavelkova 10,2 25,5% 100,0% 4 1998
Keplerova 17 100,0% 100,0% 5 1994
Šlechtitelů 16,8 80,0% 2007
    VTP 0,086 100,0% 100,0% 4 2007
    Podnikatelský inkubátor 100,0% 0,0% 2007
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Železniční 15 0,0% „nezjištěno“
Příkopy 70 0,0% „nezjištěno“

V Olomouci se v současnosti zaplňuje také privátní PZ Železniční a rozbíhají se další významné 
developerské projekty, kam patří 70 ha průmyslový a logistický park Příkopy (město má pouze funkci 
koordinační, problémem však zůstává roztříštěná vlastnická struktura pozemků) či regenerace brownfieldu 
kasáren v Neředíně v podnikatelský a technologický park. Přesto město pociťuje na základě reakcí 
potenciálních investorů i místních podnikatelů nedostatek rozvojových ploch. Důvodem jsou nevyřešené 
majetkoprávní vztahy u řady developerských projektů vč. problémů s vyčleňováním pozemků ze ZPF či 
spekulativní ceny.

Kromě nových rozvojových ploch se v Olomouci začíná rekonverze zastaralých a nedostatečně využitých 
areálů typu „brownfields“. Většina ploch (60 – 70 %) z kategorie „brownfields“ byla a je i v důsledku 
nedostatku nových volných ploch ve městě postupně obsazována a regenerována soukromými 
podnikatelskými subjekty. To je nepřímý důkaz silné a rozvíjející se místní ekonomiky, protože konverze 
brownfields je nákladná a jejich tržní regenerace je v ČR spíše výjimečná. Jestliže firmy jsou ochotny do
regenerace brownfields investovat, lze z toho usuzovat na značný růstový potenciál ve městě.
Žádný ze starých průmyslových areálů (většina v soukromém vlastnictví) nepředstavuje pro město 
závažnou hrozbu ani příležitost (cukrovar byl již zlikvidován → PZ Keplerova) ve smyslu vzniku nové 
klíčové rozvojové plochy.

Zahraniční investice

Přímé zahraniční investice jsou srovnávány za okres Olomouc, protože korektní srovnání za města není 
možné. Okres Olomouc je ve srovnání s konkurenčními okresy z hlediska přímých zahraničních investic 
nepříliš úspěšný. Příliv zahraničních investic na obyvatele v posledních letech do vybraných 
(konkurenčních) okresů ČR dokládá následující tabulka. Z ní je sice v okrese Olomouc mezi lety 2005 a 
1998 patrné druhé nejvyšší tempo růstu (po Jihlavě), nicméně vzhledem k objemu investic i velikosti ve 
městě se usazujících investorů zaujímá Olomouc mezi vybranými okresy poslední místo.

Tab. Vývoj přílivu PZI na obyvatele (v Kč) ve vybraných okresech

Okres 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/1998

Olomouc 4,8 7,1 10,4 10,3 13,5 27,1 29,9 33,2 686%

České Budějovice 40,3 81,5 101,2 117,7 129,1 112,5 139,6 240,7 598%

Hradec Králové 9,1 16,3 34,3 41,1 61,7 50,7 50,8 40,2 440%

Pardubice 44,3 53,0 54,2 57,2 71,7 91,8 88,2 77,9 176%

Jihlava 22,5 22,9 77,5 146,2 67,3 193,7 183,2 195,2 868%

Brno - město 40,6 70,4 93,4 108,2 110,5 131,6 141,2 98,1 242%

Zlín 54,7 -90,8 69,6 84,8 109,1 100,2 124,4 126,0 231%

Ostrava - město 24,8 47,4 59,9 60,1 77,0 131,1 150,3 139,5 562%

průměr ČR za 41,7 61,4 79,6 95,5 114,2 113,8 164,6 145,7 350%
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okres

Pramen: ČNB

Nejvíce pracovních míst vytvořily zahraniční investice v elektronickém průmyslu a strojírenství. Podniky 
zahraničních majitelů jsou v průměru třikrát větší než firmy vlastněné českými osobami.

Tab. Přehled největších zahraničních investorů ve městě v Olomouci
Podnik Zaměstnanci Předmět podnikání

M.L.S. Holice, spol. s r.o. 1130 Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů

NESTLÉ Česko s.r.o., závod Zora 860 Výroba čokolády

Timken Česká republika s.r.o. 489 Výroba ložisek (ze 60% pro autoprůmysl)

MAFRA, a.s. 262 Vydavatelství a tisk novin

FONDEIK, s.r.o. 235 Slévárenství

Senior Automotive Czech s.r.o. 222 Výroba komponent pro autoprůmysl

Skanska DS a.s. 168 Dopravní stavby

SIWE a.s. 150 Výroba tvářecích, střižných a ohýbacích nástrojů

ISH&MSA ČERPADLA a.s. 145 Výroba čerpací techniky

GMMS, spol. s r.o. 140 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

Czech Republic Onamba s.r.o. 140 Výroba izolovaných vodičů a kabelů

Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 140 Výroba kancelářských strojů

Meonus Textilmaschinen s.r.o. 115 Výroba textilních strojů

Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. 115 Výroba vlákniny, papíru a lepenky

Pramen: Databáze Albertina 8/2006, Průzkum podnikatelského prostředí 2006

Shrnutí
≈ Ekonomika Olomouce je zaměřena zejména na tradiční obory, které v důsledku předchozího vývoje 

a technologického zaostávání obtížněji čelí rostoucí konkurenci, nicméně, tyto obory mají ve městě 
i v kraji právě díky této tradici specifické znalosti. I tato odvětví a firmy v nich podnikající se mohou 
stát konkurenceschopná, a to pokud budou dělána na špičkové úrovni za použití moderních 
technologií a nových poznatků. Specificky zaměřený výzkum a vývoj v oborech, které jsou pro 
Olomouc důležité, může v jejich konkurenceschopnosti sehrát významnou roli.

≈ V Olomouci existuje několik konkurenceschopných firem / odvětví, která mají dobré postavení v 
celonárodním měřítku. Jejich potenciál je možné využít pro další růst místní ekonomiky. Často, i
když ne ve všech případech, jsou tyto firmy spojeny se zahraničním kapitálem.

≈ Z hlediska velikostní struktury a porovnání s konkurenčními městy v Olomouci převládají střední a 
menší podniky, velký podnik ve městě v podstatě chybí. Největším zaměstnavatelem je tak Fakultní 
nemocnice a Univerzita Palackého. Mimo jiné i proto téměř tři čtvrtiny zaměstnanců pracují v 
odvětví služeb (přibližně z poloviny ve veřejných), která také nabízejí spíše nadprůměrné platy.

≈ Infrastruktura pro podnikání je zejména pro nové malé a zejména inovativní podniky díky rozvoji v 
posledních letech poměrně dobrá, významné zlepšení pro tyto subjekty přinesl jak VTP, tak nově 
otevřený inkubátor, do budoucna je počítáno i s dalším.

≈ Ve městě se nedostává ploch a dalších nemovitostí pro nové větší investory, například z oblasti 
technologických center nebo strategických služeb, které by město chtělo do budoucna přilákat. Na 
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druhou stranu regenerace brownfields na základě investic soukromých developerů ukazuje na sílu 
a potenciál místní ekonomiky.

≈ Je třeba posilovat tradiční aktivity, které pomáhají k udržení či nastartování ekonomického růstu, 
jako např. posílení výstavnických aktivit – možnosti prezentací a kontraktačních a prodejních 
výstav.

4.2.6 Sociální integrace 

Školství

Město Olomouc disponuje ve srovnání s ostatními vybranými krajskými městy i s průměrem ČR vyšší 
vzdělanostní úrovní obyvatelstva. Hlavním důvodem je jednoznačně přítomnost významné univerzity. Tato 
relativně vysoká kvalita lidských zdrojů se však zatím neodráží dostatečně v ekonomické výkonnosti města. 
Jedním z důvodů může být i „oborová“ struktura tohoto vzdělání (převažující humanitní zaměření místního 
vysokého školství), neboť úroveň dosaženého vzdělání je pouze jedním z ukazatelů kvality pracovní síly, 
stejně jako možnost selektivní „migrace“, kdy úspěšní mladí lidé mohou hledat práci v jiných oblastech 
Česka (a to i bez nutnosti stěhování – např. v SLBD 2001 se ukázala podle dojížďky za prací relativně silná 
vazba Olomouckého regionu na Prahu).

Nabídka středního školství je v Olomouci relativně diverzifikovaná, a to včetně technických oborů (např. 
elektrotechnika, strojní obory, stavební obory apod.). Nicméně, z provedených průzkumů v podnikatelském 
sektoru vyplývá, že firmy mají nedostatek kvalifikovaných specialistů s adekvátní praxí stejně jako silný 
nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků pro řešení náročných technologických problémů. Tento 
faktor pak také představuje významnou bariéru v oblasti vývoje a zavádění inovací v podnikatelském 
sektoru. Stejně jako nabídka středních škol je „pestrá“ také struktura jejich absolventů. Zaměstnavatelé v 
Olomouci však pociťují nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a tento faktor se během 
poledních let dokonce umocnil. Nejhorší situace se zdá být ve stavebnictví1, kde chybí především vyučení 
řemeslníci (zedníci, tesaři), ale i stavbyvedoucí. Odborní řemeslníci (nástrojáři, frézaři, obráběči kovů, 
svářeči…) ale i obsluha CNC strojů a kvalifikovaní projektanti a inženýři s jazykovými znalostmi, jenž chybí
také ve strojírenství.

Zájem o technické obory je v posledních letech v celém Česku slabý a obecné zkušenosti ukazují, že na 
technické školy (zejména učiliště, ale i střední odborné školy) se často hlásí žáci a mladí lidé, které žádné 
jiné školy již vzít nechtějí a kteří často nemají motivaci se cokoliv naučit. Možným důsledkem jsou některé 
závěry z průzkumu podnikatelského prostředí, který ukázal, že některé specializované „výuční profese“ je v 
regionu velmi problematické nalézt a pokud jsou nalezeny, tak neodpovídají požadavkům zaměstnavatele. 

                                                     

1 Tato situace má pravděpodobně souvislost se silným stavebním boomem stavebnictví v posledních několika letech a je shodná 
pro celou Českou republiku.
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Absolventi odborných škol nejsou dostatečně „kvalifikovaní“ a jejich uplatnění na trhu práce přináší 
podnikům další, poměrně vysoké dodatečné náklady na jejich zaškolení. Stejně tak ale bývá problém i s 
kvalitou výuky a učitelů – na technických školách je nedostatek kvalitních učitelů, neboť ti zde nejsou 
dostatečně placeni a ve své specializaci si, mimo jiné i díky nedostatku technických pracovníků, vydělají 
mnohem více.

Struktura obyvatelstva podle stupně vzdělání

Oborová a vzdělanostní struktura neodpovídá zcela potřebám zaměstnavatelů. Kvalifikované pracovní síly 
chybějí zejména v průmyslu dřevozpracujícím a textilním (mj. často kvůli nízkým nabízeným mzdám) a ve 
strojírenství. Pracovní síla s praxí v zemědělství se často při přechodu do jiných odvětví jeví jako málo 
pružná, podobně tomu bývá u starších osob s dlouholetou praxí u jediného zaměstnavatele. Poptávka po 
čerstvých absolventech různorodých manažerských a administrativních oborů je značně menší než nabídka 
této pracovní síly.

Tab. Struktura obyvatelstva podle stupně vzdělání v okresech Olomouckého kraje a ČR

Okres (%)ČR 
(%)

Olomoucký 
kraj (%) JE OL PR PŘ ŠUObyvatelstvo starší 15-ti let celkem

100 100 100 100 100 100 100

bez vzdělání 0,44 0,57

základní vč. 
neukončeného

23,03 23,59
27,90 22,60 23,50 24,10 26,20

vyučení a SO bez maturity 37,96 39,06 41,10 38,40 42,00 38,20 40,10

ÚSO s maturitou 24,90 24,67

vyšší odborné a 
nástavbové

3,45 3,00
23,90 27,50 26,90 28,50 26,10

VŠ vč. vědecké přípravy 8,89 8,12 5,80 10,30 7,00 7,60 6,50

v tom 
podle 
stupně 

vzdělání

nezjištěno 1,32 0,99 1,40 1,10 0,60 0,90 1,10

Pramen: KÚOK (odbor školství)

Základní vzdělávání

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli 
motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, 
být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Síť základních škol v kraji odpovídá potřebám základního vzdělávání populace od šesti let do dovršení 
patnácti let věku a vychází i z celkového charakteru regionu. V oblasti základního vzdělávání je patrná 
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snaha o akcentování evropského trendu současných základních škol, tzn. rozvoj škol na školy komunitní, 
které mají být školami otevřenými, poskytujícími komunitní vzdělávání. 

Počet šestiletých dětí vzroste do roku 2010 / 2011 o 4,8 % proti roku 2005 / 2006, přesto celkový počet dětí 
6 - 14 letých nadále klesá a nabude minima v roce 2010; téměř celý 13,8% úbytek bude dosažen již do roku 
2010. Přitom se věková skupina dětí 6 - 10 let, příslušná 1. stupni základní školy, snižuje jen do roku 2008, 
zatímco ve věkové skupině 11 - 14 let pro 2. stupeň základní školy počty dětí klesají až do roku 2012.
Předpokládaný celkový počet žáků základní školy (bez škol pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami) by se měl od roku 2005/2006 do roku 2010/2011 snižovat o cca 14,9 % (o 8,2 tis.); na 1.stupni 
základní školy ubude cca 2,9 %, ale na 2. stupni se počet žáků sníží téměř o čtvrtinu (27,6 %). V úbytku 
žáků se projevuje nejen snižování populace, ale i odchody žáků do šestiletých gymnázií a osmiletých 
gymnázií, které se v průměru za Olomoucký kraj pohybují na úrovni 11,7 % (z žáků 5. a 7. ročníků základní 
školy). Jejich počet by se měl postupně snižovat z dnešních cca 824 žáků na cca 713 žáků v roce 
2010/2011.

Tab.: Základní školy v Olomouckém kraji

Počet žáků

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň
Počet škol

2005/06 28 628 26 783 280

2006/07* 27 875 24 833 278

2007/08* 27 417 22 967 278

Pramen: ÚIV
* ZŠ pro žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb

Střední vzdělávání

V oblasti trhu práce došlo v Olomouckém kraji k výrazným změnám, které se nutně odrazily i ve struktuře 
školství. Množství pracovníků zemědělských a lesnických profesí odešlo do sektoru služeb s převahou 
zájmu o obchod, pohostinství, peněžnictví a veřejnou správu, což vede k odlivu zájmu studentů o 
zemědělské obory, přičemž naopak posiluje zájem o obory gastronomie, hotelnictví, turismu a ekonomiky i 
elektrotechnických oborů. Vývoj struktury zaměstnanosti je samozřejmě doprovázen změnami v nárocích 
na kvalifikace a kompetence lidských zdrojů, na jejich schopnosti a dovednosti. Struktura pracovních míst 
(profesí) se proměňuje podstatně rychleji než pracovní síla a lidské zdroje, obsah práce se mění během 
pracovního života člověka mnohem podstatněji a častěji, což vede k nutnosti měnit zaměstnání, ale i 
povolání, několikrát během života.

Vývoj struktury zaměstnanosti je samozřejmě doprovázen změnami v nárocích na kvalifikace a kompetence 
lidských zdrojů, na jejich schopnosti a dovednosti. Struktura pracovních míst (profesí) se proměňuje 
podstatně rychleji než pracovní síla a lidské zdroje, obsah práce se mění během pracovního života člověka 
mnohem podstatněji a častěji, což vede k nutnosti měnit zaměstnání, ale i povolání, několikrát během 
života.
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Na tento trend navazují snahy o změny ve struktuře středního vzdělávání. Střední školy tak postupně mění 
své zaměření, vzájemně se přibližují, až integrují. Obecně lze vysledovat tyto tendence:

 odborné vzdělání se zevšeobecňuje, je kladen velký důraz na znalosti cizích jazyků a informačních 
technologií na všech typech středních škol;

 gymnázia se profilují;

 střední odborná učiliště se orientují mnohem více na širší odbornou přípravu, což vytváří předpoklad 
pro další profesní kompetence v různých etapách života;

 odborné vzdělávání se mnohem více zaměřuje na možnost celoživotního vzdělávání.

Současně je patrný rozmach terciárního vzdělávání, kdy stále větší část populace usiluje o dosažení co 
nejvyššího stupně vzdělání, což vedlo k rozvoji vyšších odborných škol a bakalářských programů na 
vysokých školách. Dále uváděná data jsou bohužel dostupná pouze za celý Olomoucký kraj, nicméně 
vzhledem k tomu, že Olomouc je významným spádovým centrem kraje, je možné zjednodušeně 
konstatovat, že pro firmy lokalizované v Olomouci může být zdrojem pracovní síly celý kraj.

Ve školním roce 2005/2006 poskytovalo střední vzdělání na území Olomouckého kraje celkem 91 středních 
škol různých zřizovatelů. Z tohoto počtu zřizoval sedmdesát středních škol kraj, sedmnáct středních škol 
soukromé osoby, jednu střední školu církev a tři střední školy obce. Pod některá ředitelství pak spadalo 
více součástí (např. střední průmyslová škola a obchodní akademie). Vývoj vzdělávání na středních školách 
ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 se nese ve znamení úbytku celkového počtu středních škol. Ve 
školním roce 2007/2008 studovalo na 86 středních školách v Olomouckém kraji denní formou vzdělávání 
celkem 33.838 žáků.

Tab. Vzdělávání na středních školách v Olomouckém kraji 

Školy Třídy Žáci

z toho forma 
vzdělávání

z toho forma 
vzdělávání

z toho forma 
vzdělávání

Školní rok
celkem

denní ostatní

celkem

denní ostatní

celkem dívky

denní ostatní

2005/2006   129 129 24 1470 1396 74 36562 17878 35010 1552

2006/2007 * 85 85 25 1350 1275 75 35548 17484 33916 1632

2007/2008 * 86 86 26 1368 1284 84 35747 17573 33838 1909

Pramen: ÚIV
* SŠ pro žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 36 (celkem 171)

Graf: Procentuální vyjádření počtu studentů středních škol v Olomouckém kraji 

Pramen: ÚIV

Vysokoškolské vzdělávání

Struktura vysokého školství regionu je zaměřena především na společenskovědní obory, v druhé řadě pak 
na přírodovědecké a lékařské obory. Právě tyto poslední obory a tradice, kterou v nich region má, mohou 
představovat vhodné prostředí pro rozvoj znalostně založených aktivit (zvláště v biotechnologických či 
mikrobiologických oborech). Ekonomika Olomouce je však kromě posledně zmiňovaných oborů, které jsou 
oporou například pro tradiční potravinářský průmysl, postavena také na strojírenském průmyslu, pro který 
zde však chybí technické obory, resp. technicky zaměřená vysoká škola. Založení nové vysoké školy je 
však spíše dlouhodobým cílem, neboť při založení zcela nové (technické) VŠ je otázkou mnoha let než 
dojde k využití přínosů takové instituce k místnímu inovačnímu podnikání. Kromě toho zde existuje stejné 
riziko jako u středních odborných škol – kvalita jejich absolventů je nízká a jejich přínos pro místní firmy 
relativně nízký. Technické obory je však ve městě třeba jednoznačně rozvíjet či podporovat, z krátkodobého 
či střednědobého hlediska je to však možné zajistit i například prostřednictvím podpory existující spolupráce 
místních firem s technickými univerzitami / VŠ v dalších městech (v Praze, Brně, Ostravě apod.). Tato 
podpora by mohla mimo jiné také iniciovat založení pobočky výzkumného pracoviště či vznik 
specializovaného samostatného vysokoškolského pracoviště ve městě.

Graf: Podíl vysokých škol ve spektru škol vzdělávací soustavy 

Pramen: ÚIV
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Z hlediska výzkumných a vývojových aktivit je však možné tvrdit, že technické VŠ lokalizované v okolních 
regionech (Ostrava, Zlín, Brno, ale také Praha) jsou schopny případnou poptávku místních firem velmi 
kvalitně pokrýt, a to především díky dlouhodobé tradici a zkušenostem v této oblasti výzkumu, stejně jako 
díky existenci špičkových pracovišť. Kvalita výzkumného pracoviště se odvíjí zejména od kvality 
výzkumných pracovníků, kteří však mají tendenci k vysoké koncentraci do největších metropolí a 
nejvýznamnějších vědeckovýzkumných institucí a je velmi těžké očekávat, že by Olomouc tyto špičkové 
pracovníky dokázala přitáhnout.

Shrnutí
≈ Dlouhodobě se zaměřit na přeměnu hospodářské struktury kraje ve prospěch odvětví s vysokou 

produktivitou a udržitelnou produkcí, což bude nutně znamenat podporu perspektivním projektům 
různou formou a ve shodě samospráv. Souvisí to s požadavkem na kvalifikační připravenost, 
ekonomizaci výzkumu a vývoje. 

≈ Zdůraznění těch prvků vzdělání, které nejvíce určují úspěšnost lidí v globální ekonomice s ohledem 
na místní podmínky. Posílit lze například jazykovou přípravu, pružnost doplňkového vzdělání, a to 
různým způsobem. Jde o velkou změnu v požadavku na pracující, podniky, školy a obecně na 
společnost (rodinu). Průvodní podmínkou je reálná změna v hospodářství tak, aby hodnoty lidí 
patřičně využilo. Obdobnou podmínkou je udržení infrastruktury v odpovídající kvalitě a 
dostupnosti.

≈ Město Olomouc má dobrý potenciál pro rozvoj znalostní ekonomiky a znalostně založených aktivit 
či odvětví, a to zejména díky přítomnosti univerzity. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva tak výrazně
převyšuje republikový průměr (zejména podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel).

≈ Z hlediska oborového zaměření je zde vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a 
lékařských oborů, včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií či nanotechnologií stejně jako 
optoelektroniky.

≈ Dlouhou tradici mají v Olomouckém kraji i ve městě Olomouci také strojírenské obory, kterým zde 
však chybí kvalitní zázemí z hlediska vzdělávání kvalifikované pracovní síly v technických oborech. 
V případě středního školství je důvodem nejspíše nedostatečný zájem žáků a studentů o tyto 
obory, ale i nedostatečná kvalita absolventů, neboť struktura středních škol ve městě i kraji je 
relativně pestrá.

≈ Výše popsaný potenciál se však zatím dostatečně neodráží v ekonomické výkonnosti města, a to 
jak veřejného, ale zejména soukromého sektoru.

Bydlení ve městě

Aktualizovaná analýza realitního trhu opakovaně potvrzuje, že trh s nemovitostmi v Olomouci je 
standardním lokálním trhem stotisícového města České republiky (Olomouc se řadí počtem obyvatelstva 
mezi deset největších měst republiky), který se v rozhodujících segmentech – bydlení, kancelářské a 
obchodní plochy či průmysl - neliší svým rozsahem a dynamikou rozvoje od ostatních měst České republiky 
a to i přes to, že olomoucký region se řadí k hospodářsky slabším krajům republiky. Odlišností současného 
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období je, že ve městě neprobíhá výstavba žádného projektu s významem přesahujícím hranice města, 
nicméně některé projekty v oblasti bydlení, sportu a logistiky jsou ve fázích přípravy.

Pozemky s využitím pro bydlení

V posledních několika letech se trh se stavebními pozemky v Olomouci určenými pro bytovou výstavbu 
vyvíjel velmi dynamicky. Koncem devadesátých let minulého století postupně rostla ve městě poptávka 
developerů po stavebně připravených lokalitách a na základě jejich výstavby se postupně trh s byty nasytil 
a v současnosti již neprobíhá na území města tak rozsáhlá bytová výstavba jako v předchozích letech a 
dílčí projekty využívají spíše jednotlivých parcel než větších rozvojových ploch. Podobná situace je i 
v oblasti výstavby rodinných domů a tedy i v oblasti trhu se stavebními pozemky určenými územním plánem 
pro tento typ výstavby. Tento segment trhu s pozemky však stále patří, pokud jde o počet prodejů, 
k nejvýznamnějším a to i přesto, že Olomouc je městem s velkým vlivem příměstského bydlení, což 
ovlivňuje trh s pozemky pro rodinné domy uvnitř správního území města. 

Na území města existuje celá řada lokalit, které jsou postupně zhodnocovány. To je vidět jak na četnosti 
prodejů pozemků ještě nezainvestovaných sítěmi technické infrastruktury, tak i na prodejích pozemků 
připravených k výstavbě. 

V Olomouci se největší počet prodejů pozemků určených pro výstavbu bydlení stále koncentruje do těch 
okrajových částí města, které disponují vysokou atraktivitou pro bydlení. V těchto oblastech dochází i 
k nárůstu cen pozemků v zastavěných územích přesto, že není pozorována výraznější stavební činnost. 
Mezi lokality, kde probíhá rozsáhlejší bytová výstavba patří jihovýchodní část města v katastrech Nová 
ulice, Slavonín, Neředín, Povel. Lokality s výstavbou nízkopodlažního bydlení byly identifikovány zejména 
v katastrech Chomoutov, Neředín a Droždín. Na druhé straně existuje stále celá řada lokalit, kde bylo 
vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu rodinných domů, avšak k realizaci již nedošlo, a proto je možno 
očekávat jejich rozvoj jakož i prodeje pozemků v následujících letech. Tato hypotéza vychází 
z předpokladu, že i v Olomouci dojde postupem času k výraznému nárůstu poptávky po rezidenčním 
bydlení jako je tomu v jiných regionech. S tím následně souvisí nárůst cen pozemků určených pro tento 
účel. Dobu, kdy k tomu dojde, je v současnosti těžké odhadovat s ohledem na skutečnost, že vlivem růstu 
úrokových sazeb je možno očekávat přibrzdění růstu počtu hypoték a tím i realizace některých projektů.

Bytová výstavba 

Počet bytů, jejichž stavba byla zahájena v roce 2007, je ve srovnání s předchozím rokem o 374 bytů vyšší 
(tj. o 20,9 %). Na tomto nárůstu se podílely okresy Jeseník (zvýšení o 21,8 %), Olomouc (42,4 %) 
a Prostějov (38,5 %). Naopak k meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů došlo ve zbylých dvou 
okresech Přerov (snížení o 15,5 %) a Šumperk (14,8 %). Z celkového počtu 2 167 zahájených bytů bylo 
1 037 bytů zahájeno v rodinných domech a 579 v domech bytových. Podle druhu stavby došlo 
k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů v rodinných domech, bytových domech a nebytových 
stavbách. Oproti tomu nástavby, přístavby a vestavby k rodinným i bytovým domům, byty v domech 
s pečovatelskou službou a ve stavebně upravených nebytových prostorách vykázaly meziroční pokles.
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V rámci Olomouckého kraje byl počet dokončených bytů za rok 2007 v porovnání s rokem 2006 vyšší o 459 
bytů (tj. o 35,1 %). Nárůst počtu dokončených bytů zaznamenaly všechny okresy s výjimkou okresu 
Jeseník, ve kterém došlo k meziročnímu poklesu o 17,4 %. Z 1 766 bytů, které byly dokončeny v roce 2007 
v našem kraji, připadlo 798 bytů na rodinné domy a 591 bytů na domy bytové.

Tab. Bytová výstavba v okrese Olomouc a Olomouckém kraji (k 31.12.2007)
Okres Olomouc Olomoucký kraj

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Počet dokončených bytů 629 618 470 588 891 1411 1462 1118 1307 1766

Počet zahájených bytů 786 754 884 779 1109 1949 1811 1760 1793 2167

Počet rozestavěných bytů 3353 3489 3923 4115 4333 8793 9131 9793 10280 10681

Pramen: ČSÚ

Srovnání bytové výstavby v okrese Olomouc v posledních pěti letech ukazuje vzrůstající tendenci ve všech 
stádiích rozestavěnosti. Tentýž trend se projevuje i v datech za celý Olomoucký kraj, jak je patrno 
z následujících dvou grafů.
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V současné době je ve městě registrováno okolo 9 600 obytných domů, z nich trvale obydlených je 92,5 % 
(8 880 domů) a převažují o 42 % rodinné domy nad bytovými. Z celkového počtu obydlených bytů (43 500) 
je ve vlastnictví města 25,3 %, bytová družstva obhospodařují cca 27,6 % bytů a zbylých 47,1 % je v 
soukromém vlastnictví. Domovní fond ve městě je však poměrně zastaralý. Průměrné stáří domu je přes 50 
let a téměř 75 % domů bylo postaveno do roku 1980.

Město Olomouc se v posledních letech řadí mezi atraktivní lokality pro bydlení. Svými nabídkovými cenami 
bytů i úrovní tržního nájemného potvrzuje město své nově nabyté významné postavení ve středu Moravy (2. 
– 3. místo za Brnem). Dobré dopravní napojení, historické tradice, dobré životní prostředí i současný rozvoj 
působí na růst cen bytů i tržního nájemného. Nabídkové ceny bytů se již pomalu blíží úrovni 
východočeských měst, Hradec Králové, Pardubice, která se drží mezi nejdražšími městy v České republice.

Tab. Situace na trhu s byty ve městě Olomouci

Standardní byt
Ceny za byty

celkem cena za m2

Tržní nájemné                 6 256 Kč                      92 Kč 

Regulované nájemné                 2 641 Kč                      39 Kč 

Nabídková cena bytů          1 934 000  Kč 

Pramen: Institut regionálních informací, s.r.o., www.cenybytu.idnes.cz, květen 2008

Město Olomouc potvrzuje svými tržními cenami starších bytů i úrovní tržního nájemného své významné 
postavení ve středu Moravy. Ceny bytů jsou jedny z nejvyšších v České republice. Aktuální ceny 
k 26.5.2008 jež jsou výsledkem projektu Institutu regionálních informací (IRI) a zpravodajského servru 
iDnes uvádějí tržní cenu standardního bytu v Olomouci ve výši 1 934 000,- Kč, přičemž současně uvádí 
index měsíční změny ceny bytů ve výši 0,68%. 
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Porovnáme-li Olomouc z hlediska regulovaného nájemného2, řadí se město na 3. místo mezi deseti 
vybranými městy s nejvyšším regulovaným nájemným v ČR. Regulované nájemné se pohybuje v ceně 39,-
Kč za m2, což u standardního bytu3 představuje částku 2 641,- Kč/měsíc.

Tab. Srovnání cen tržního a regulovaného nájemného ve vybraných městech ČR 

Kč / m2

Město
Tržní nájemné standardního bytu Regulované nájemné standardního bytu

Praha 153 60

Brno 116 46

Olomouc 92 39

Plzeň 106 39

Hradec Králové 107 38

Kladno 126 35

Karlovy Vary 106 34

Jihlava 92 31

Liberec 92 30

Ostrava 111 29

Pramen: Institut regionálních informací, s.r.o., www.cenybytu.idnes.cz, 2.Q 2008

Pramen: Institut regionálních informací, s.r.o., www.cenybytu.idnes.cz, 2.Q 2008

                                                     

2 Ceny regulovaného nájemného standardního bytu v Olomouci k 26.5.2008
3 Standardním bytem se rozumí byt v družstevním i osobním vlastnictví s podlahovou plochou 68 m2 a 40% opotřebení
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Z následující tabulky „Zrcadlo nájemného v Olomouci místně obvyklého“ je zřejmé, že cenová hladina 
nájemného klesá směrem k okrajům města. Tato čísla ukazují do určité míry názor na rozložení atraktivity 
bydlení. Obdobné výsledky ukazují i hodnoty průměrných cen pozemků ve městě (Tab. Průměrná cena 
pozemků ve městě v závislosti na poloze). Dosavadní vývoj na trhu s pozemky je možné zhodnotit několika 
obecnými fakty4:

≈ počet prodaných pozemků je v posledních letech stabilní,

≈ celková hladina průměrných cen stále narůstá,

≈ ceny volných zainvestovaných pozemků pro bydlení v lokalitách určených územním plánem pro 

nízkopodlažní zástavbu stále rostou,

≈ stabilní struktura prodeje pozemků – převažují pozemky určené pro bydlení a zahrady,

≈ odeznění vlivu povodní na ceny pozemků.

Tab. Zrcadlo nájemného v Olomouci místně obvyklého (k 15. 11. 2005)
Poloha bytu uvnitř městaVelikostní skupiny 

bytu
Kvalita bytu

Velmi dobrá Dobrá Průměrná Podprůměrná Špatná

Nový 209 189 168 147 126

Rekonstruovaný 191 172 153 134 115Malé byty do 35 m2

Starší 136 123 109 95 82

Nový 179 161 143 125 107

Rekonstruovaný 163 147 130 114 98
Středně velké byty  
35 - 70 m2

Starší 116 104 93 81 70

Nový 154 138 123 108 92

Rekonstruovaný 140 126 112 98 84Velké byty nad 70 m2

Starší 100 90 80 70 60

Pramen: Institut regionálních informací, s.r.o., www.reality.cz

Poznámka: Číselné údaje v tabulce vyjadřují místně obvyklé nájemné v Kč/m2 a měsíc

Rozbor ceny pozemků podle polohy 

Nejvyššího nárůstu průměrných cen ve výši 28 % dosáhly pozemky v centru města.  Následuje pak 18 % 
vzestup průměrných cen v okrajové části, resp. 16 % ve vnitřním městě. Důvodem je pokračující vývoj 
poptávky a nabídky po zainvestovaných pozemcích využitelných pro komerční stavby a rodinné a bytové 
domy ve městě. Dále působí nedostatek vhodných parcel v jádrovém a vnitřním městě, což se odráží i ve 
                                                     

4 Zdroj informací – Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2008/2009)
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větší poptávce v okrajových částech, kde se posiluje rezidenční funkce území. Z hlediska průměrných cen 
je pro rok 2008 zachována loňská proporce cen ve vnitřním městě a v okrajových částech. Minimálních cen 
100 Kč/m2 bylo dosaženo u pozemků sloužících nekomerčním účelům často v zahrádkářských osadách 
v okrajových částech města. Naopak maximální cena ve výši 9770 Kč/m2 pochází z prodeje pozemku 
v centru města v roce 2008. Zde prezentované výsledky, které vychází ze statistických průměrů, jsou 
přirozeně zjednodušující, nicméně určitý názor na rozložení atraktivity pozemků poskytují.

Tab. Průměrná cena pozemků ve městě v závislosti na poloze
Kč / m2

Poloha
Průměrná cena Minimální cena Maximální cena

Městské jádro 3 452 Kč 550 Kč 9 770 Kč

Vnitřní město 935 Kč 100 Kč 3780 Kč

Okrajové a venkovské části 712 Kč 120 Kč 1 610 Kč

Pramen: Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2008/2009)

Plány města v oblasti bydlení
Pozornost města se u jednotlivých oblastí bydlení soustředí na různé aspekty:

Stávající bytový fond - v současné době probíhá postupná regenerace městských bytových domů na 
základě Střednědobého plánu investic a oprav domů v majetku města a ve správě SNO5, a. s. Pozornost je 
soustřeďována na domy, které zůstanou nastálo v majetku města. Ve městě sice stále probíhá privatizace 
městského nájemního bydlení, ale v roce 2003 byl rozhodnutím Zastupitelstva statutárního města 
Olomouce schválen seznam domů, které nebudou nabízeny k odprodeji. Jedná se celkem o 130 domů, (1 
955 bytů, 35 521 m2 nebytových prostor). Podpora regenerace stávajícího bytového fondu je poskytována i 
soukromým majitelům, a to formou úvěrů na rekonstrukci bytových domů a nově formou poskytnutí 
příspěvku z Povodňového fondu6. 

Nová výstavba - nová bytová výstavba je ve městě realizována soukromými developerskými společnostmi. 
Výstavba nových bytových a řadových domů je realizována na pozemcích, které nebyly v majetku města. 
Zájem ze strany obyvatel města je značný, ale dle dostupných informací stávající nabídka zatím převažuje 
nad poptávkou. Město si v současné době analyzuje stávající plochy pro bydlení, hodnotí návrhové lokality 
pro bydlení, s cílem zajistit dostatečné množství ploch pro bydlení v novém Územním plánu sídelního 
útvaru Olomouc.

Panelová sídliště - v současné době se na území města nenachází žádné panelové sídliště s hrozícími či 
hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, zvýšená 
kriminalita apod. U tohoto typu bytového fondu vnímá město jako zásadní problém monofunkčnost 
panelových sídlišť. V následujících letech bude pozornost soustředěna na regeneraci těchto lokalit s cílem

                                                     

5 SNO … Správa nemovitostí Olomouc, akciová společnost města
6 Nevratná dotace jednotlivým vlastníkům nemovitostí poškozených záplavami v roce 2006



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 44 (celkem 171)

vytvořit atraktivní polyfunkční městské části. Jako pilotní projekt probíhá regenerace největšího panelového 
sídliště Úzké Díly. 

Bydlení pro specifické skupiny obyvatel - v této kategorii je město rozhodnuto zajistit bydlení pro osoby, 
které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení z důvodu snížené soběstačnosti zapříčiněné zdravotním 
postižením nebo pokročilým věkem (senioři) a dále pro osoby ohrožené sociální exkluzí (azylové bydlení, 
byty na půl cesty apod.).

Shrnutí
≈ Bytový fond ve městě Olomouci je relativně starý, nicméně postupně dochází k jeho obnově a 

regeneraci, a to jak bytového fondu ve vlastnictví města, tak i soukromých majitelů.
≈ Srovnání bytové výstavby v okrese Olomouc v posledních pěti letech ukazuje vzrůstající tendenci 

ve všech stádiích rozestavěnosti i bytů dokončených. Tentýž trend se projevuje i v datech za celý 
Olomoucký kraj.

≈ Intenzitou nové výstavby se město Olomouc řadí relativně k průměru ČR a podle představitelů 
města dokonce nabídka bytů, zejména větších velikostí, mírně převyšuje poptávku. Důvodem 
mohou být relativně vysoké ceny, které jsou srovnatelné s dalšími velkými krajskými městy.

≈ Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva ve městě a selektivní migrací zejména mladých rodin do jeho 
zázemí, by však město mělo přemýšlet, jakým způsobem lze do města mladé lidi přitáhnout, 
případně je zde udržet. Jednou z možností je samozřejmě vytvoření atraktivního prostředí.

Podmínky pro sport a odpočinek

Olomouc patří také k významným sportovním lokalitám. Nabízí vrcholové sportovní zážitky díky prvoligové 
tradici fotbalu, házené a basketbalu. Možnosti pro aktivní sportovní odpočinek jako například tenis, bowling, 
squash, minigolf, fitcentra, plavání nebo projížďky na koních a kolech jsou v celém regionu velmi široké. 
Fotbalový stadion, zimní stadion, plavecký stadion, sportovní hala a tenisové kurty jsou situovány jako 
obrovský sportovní komplex v těsné blízkosti centra města Olomouce. V tomto komplexu je provozováno 
množství dalších sportovních zařízení, ať tradičních jako fitcentra, kuželky, squash, bowling, tak i v regionu 
ojedinělých, jako je projekt OUTDOOR – Areál lanových aktivit. Zoologická zahrada je situovaná v 
nádherném prostředí na Svatém Kopečku a chová pres dvě stě druhů zvířat. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout naprosto ojedinělý výběh, kde procházejí přímo mezi volně pobíhajícími opicemi. Opičí safari je 
možno vidět nejblíže v Dánsku. Pro příznivce golfového sportu je v provozu 18-ti jamkové hřiště v Dolanech 
- Vésce, v malebném kopcovitém terénu, cca 10 km od Olomouce (www.golf-olomouc.cz). Vše si lze 
prohlédnout i z výšky při vyhlídkovém letu z olomouckého letiště. Město Olomouc má co nabídnout. 
Společenské vyžití nabízí řada stylových restaurací, diskoték, barů, hudebních klubů ve spojení s kvalitním 
hotelovým zázemím. 
Ve městě Olomouci je zajištěna dostatečná nabídka aktivit pro sport a odpočinek. Infrastrukturu těchto 
aktivit je nutno neustále rozvíjet a obnovovat, aby nebyla snížena relativně dobrá atraktivita prostředí pro 
život.
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4.2.7 Životní prostředí 

Z hlediska kvality životního prostředí je možné říci, že město Olomouc disponuje relativně dobrými 
podmínkami, a to jak z pohledu „čistoty“ životního prostředí, tak z pohledu dostupnosti atraktivního zázemí 
městské zeleně. V centru města Olomouce se nachází rozlehlé komplexy historických městských parků, 
které hrají důležitou roli jako zóny klidu, jsou ale využívány i ke sportovním či volnočasovým aktivitám. 
Rozsáhlá obnova těchto prků má za cíl jednak obnovu samotné zeleně a jednak je plánována obměna či 
výstavba nového mobiliáře (např. dětská hřiště či cyklostezky). Cílem je zvýšit kvalitu městské zeleně a také 
její atraktivitu, tak aby byla více využívána jak občany, tak návštěvníky města. 

Z hlediska znečištění ovzduší a hlukové zátěže nepatří město Olomouc k „výjimečným“ velikostně 
srovnatelným městům. Během devadesátých let zde došlo k mírnému zlepšení znečištění ovzduší (přičemž 
výchozí stav byl vzhledem k méně průmyslovému charakteru regionu relativně dobrý a zlepšení nebylo tak 
významné) a vyšší znečištění (inverzní počasí a horší rozptylové podmínky) je spíše místního či časově 
specifického rázu, dochází k nim však relativně častěji. Naopak z hlediska hlukové zátěže došlo ke zhoršení 
situace, která souvisí s nárůstem automobilové dopravy. S postupnou realizací dopravních staveb, které 
odvedou část dopravy mimo město, by však i zde mělo dojít k mírnému zlepšení.

Specifickou problematikou z hlediska životního prostředí jsou ve městě Olomouci povodně a s tím 
související nutnost protipovodňových opatření. Olomouc se s povodněmi potýká během celé své historie, 
nicméně povodeň z roku 1997 překonala všechny předchozí známé povodně a změnila tak také významně 
představy o stupni ochrany města, který je potřeba. Od roku 2002 je zákonem zakázána výstavba v 
aktivních zónách záplavového území, což by pro Olomouc bez přijatých opatření znamenalo v podstatě 
významné utlumení dalšího rozvoje města. Město proto společně s povodím řeky Moravy přistoupilo k 
vytvoření a posléze realizaci protipovodňových opatření. Návrh protipovodňové ochrany (podle Plánu
protipovodňové ochrany města Olomouce) počítá jednak s výstavbou obtokového kanálu, která byla 
zahájena počátkem roku 2006, jednak s rozšířením vlastního koryta řeky Moravy a potřebnými úpravami 
kanalizační sítě – jedním z důvodů rozsáhlosti povodně bylo sevření řeky Moravy do jednoduchého velmi 
úzkého koryta v březích cca 30 m. Tato druhá etapa (resp. II. a III. etapa) by měla být zahájena 
pravděpodobně od roku 2009, po dokončení výstavby obtokového kanálu. Cílem těchto opatření je ochránit 
nejnutnější části území ve střední části města a zároveň ponechat v horní a dolní části rozsáhlé inundace, 
tak aby se minimalizoval dopad případné povodně pod Olomoucí. Hlavními investory těchto opatření jsou 
jednak Povodí Moravy, které financuje „vodní“ stavby, Olomoucký kraj, který zodpovídá za dopravní část, a 
samozřejmě také město Olomouc, které je zodpovědné za všechny ostatní nutné úpravy navazujícího 
prostranství a úpravy kanalizační sítě. Ačkoliv tedy ty největší náklady ponese zejména Povodí Moravy a
Olomoucký kraj (předpokládané náklady se na všechny tři etapy pohybují kolem 1,8 mld. Kč včetně výkupu 
pozemků), významné investice zůstávají i na samotné Olomouci. Pravděpodobně největší z nich jsou 
spojeny s potřebnou úpravou kanalizace – jedná se o nutné přeložky kanalizace v místech rozšíření koryta 
řeky Moravy, výstavbu přečerpávacích nádrží a další ochranu kanalizační sítě proti povodňové vlně, 
nicméně významné budou i stavební práce zahrnující úpravu prostranství podél rozšířených břehů. Tyto 
stavební práce budou zahrnovat vybudování nových chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a úpravy
zeleně. Tyto aktivity je možné městem využít také k zatraktivnění nábřeží řeky Moravy, a to jak pro 
obyvatele města, tak pro jeho návštěvníky.
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Shrnutí
≈ Kvalita životního prostředí je ve městě dobrá – město disponuje atraktivními podmínkami jak pro 

bydlení, tak i pro podnikání.
≈ Specifickým problémem města je hrozba povodní – rozsáhlá povodeň roku 1997 znamenala nárůst 

plochy záplavového území, který znamenal také určitou bariéru v rozvoji dalšího podnikání. 
Plánovaná protipovodňová opatření by však měla tuto bariéru částečně eliminovat. Část 
(atraktivních) území však zůstane v aktivních zónách záplavového území z důvodu nutnosti snížení 
povodňové vlny na dolním toku řeky Moravy. Z hlediska potřeb rozvoje ploch pro podnikání je tak 
třeba hledat i v rezervách vnitřního města, tak aby všechny plochy a objekty byly využívány co 
nejefektivněji.

≈ K zatraktivnění městského prostředí by měla přispět také plánovaná regenerace městských parků, 
která by měla vést nejen k zlepšení jejich „fyzické“ infrastruktury, ale také k jejich většímu „otevření 
se“ široké veřejnosti.

≈ Regenerací městských parků posílit význam urbanizované krajiny – revitalizací městských parků 
posílit druhovou skladbu a diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel k přírodě.

≈ Je třeba realizovat aktivity pro zkvalitnění a posílení ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života.

4.2.8 Přitažlivá města

Olomouc (100 373 obyvatel k 31. 12. 2007) patří mezi nejvýznamnější centra v České republice. Díky své 
bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci 
Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a podnikatele.

Vnější dopravní napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající a dobudováním 
dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35 se ještě zlepší a vzroste význam města - jako jediného kromě 
Prahy - na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací. Z ekonomického pohledu je 
město Olomouc možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami. 

V oblasti hospodářského rozvoje má město Olomouc zájem nejen na udržení konkurenceschopnosti 
tradičních průmyslových odvětví, ale také na zlepšování podmínek pro rozvoj nových oborů a firem. 
Dynamickým vývojem prochází také sektor služeb a obchodu, město se stalo regionálním nákupním 
centrem se zastoupením významných obchodních řetězců (Globus, OBI, Tesco, Ahold, Makro atd.), na což 
navazuje vstup společností v oblasti logistiky. Neustávající zájem o město ze strany investorů je odrazem 
skutečnosti, že podmínky ve městě Olomouci jsou pro české i zahraniční investory příznivé a dobrá je i 
vysoká úroveň vzdělanosti a poloha města. Svou roli v zájmu vstupujících investorů nepochybně sehrává i 
historie, starobylý ráz města a kvalita života. 

Díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle má město výrazný potenciál růstu. 
Město Olomouc, ale i celý region, je otevřen všem, kteří chtějí jak využít komparativní výhody tohoto místa 
ve středu Evropy. 



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 47 (celkem 171)

Shrnutí
≈ Olomouc – významné centrum České republiky – je atraktivním místem pro obyvatele, podnikatele i 

turisty. 
≈ K přitažlivosti města významně přispívá jeho bohatá historie, atraktivita centra města včetně 

městských parků a dlouholetá tradice pořádání veletrhů a výstav.
≈ Hospodářský rozvoj města je významně podpořen kvalitním dopravním napojením s ostatními 

regiony ČR.

4.2.9 Dostupnost a mobilita 

Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 744 km železničních tratí a 3 461 km silnic, z nichž je pouze 11,6 % 
silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov jsou významným železničním uzlem, hustá železniční síť je 
vedena rovnoměrně celým územím kraje a její hustota 0,14 km/km2 je vyšší než v celé ČR (0,12 km/km2). 
Naproti tomu hustota silnic (0,67 km/km2) je menší než průměrná hustota v celé ČR (0,70 km/km2) a silniční 
síť je samozřejmě hustější v jižní rovinaté části kraje.
Z hlediska dopravy osob a nákladů je v současné době pro město Olomouc klíčová doprava silniční a 
železniční. Letecká, cyklistická, vodní a pěší doprava plní především účely rekreační, turistické nebo 
sportovní.
Vzhledem k dominantní poloze města vůči regionu i vzhledem k poloze v rámci ČR je město silně zatíženo 
osobní i nákladní silniční dopravou. Z toho vyplývají velké intenzity motorové dopravy, jak je patrno z 
výsledků celostátního sčítání z roku 2005.

Železniční doprava

Železniční síť v Olomouckém kraji je svou hustotou téměř na průměru České republiky s 11,3 km na 100 
km2 (ČR 12,0 km na 100 km2), přičemž všechna hlavní centra kraje jsou po železnici dostupná. Páteřní 
železniční tahy jsou elektrifikovány a všechna města kraje s počtem obyvatel převyšujícím 10 tis. mají 
rychlíkové spojení. Na dálková spojení navazují železniční tratě regionálního nebo jen lokálního významu, 
jejichž síť je poměrně hustá, bohužel však nedostatečně udržovaná. Přerov je železničním uzlem dvou 
mezinárodních železničních koridorů s provozem vlaků třídy IC na dálkových železničních tazích:
Wien / Bratislava – Břeclav – Přerov – Ostrava – Katowice
Praha – Olomouc – Přerov – Vsetín – Žilina

Olomouc je velmi důležitým železničním uzlem s hlavním nádražím na okraji centra města, které je 
významnou přestupní stanicí mezi vlakovou dopravou a MHD. Hlavní nádraží odbavuje osobní i nákladní 
dopravu, zastavují rychlíkové spoje, spojující Prahu (Cheb) s městy v Polsku, na Slovensku a v Pobaltských 
republikách. Dále zde jsou odbavovány místní a regionální spoje. Z hlediska obratu cestujících je nejvyšší 
obrat na hlavním nádraží, denně (za 24 hod.) je zde odbaveno 18 000 - 22 000 cestujících.

Silniční doprava

Silniční tahy procházející Olomouckým krajem významné pro dostupnost regionu:
D 1 Vyškov – Brno
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R 46 Olomouc – Vyškov (napojení na D 1 – Vyškov – Brno – Praha)
R 35 Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 Olomouc – Přerov – Hulín
I/44 Jeseník – Polsko

Město Olomouc patří díky své vnitrozemské poloze mezi významné silniční uzle České republiky, nachází 
se v místě křížení tří významných silnic I. třídy (I/55 směr Přerov – Břeclav, I/46 Prostějov – Olomouc –
Šternberk – Opava a I/35 Valašské Meziříčí – Lipník n. Bečvou – Olomouc – Litovel – Hradec Králové).

Velmi důležitou roli v dopravním spojení sehrává mezinárodní silnice E462, která zajišťuje severojižní 
spojení Polska s Moravou a Rakouskem. Napojením rychlostní komunikace R46 na dálnici D1 ve Vyškově 
je zabezpečeno perfektní dopravní spojení s Brnem a další pokračování na Prahu (dálnice D1) a Bratislavu 
(dálnice D2).

K výraznému zkvalitnění vnější dopravy došlo především díky patnáctikilometrovému obchvatu dálničního 
typu mezi R46 směr Brno a R35 směr Ostrava, který byl uveden do provozu v říjnu 2003. Obchvat je 
součástí plánované rychlostní komunikace R35 Hradec Králové – Lipník nad Bečvou a výrazně urychlil 
dopravu zvláště ve směru na Brno, Přerov a Hranice na Moravě. Zbylá část tranzitu ve směru Hradec 
Králové - Ostrava, byla na obchvatovou komunikaci převedena začátkem roku 2008 (dokončením úseku 
mezi R46 směr Brno a R35 od Hradce Králové).

Většina místních komunikací II. třídy, III. třídy – významné s MHD je zatížena automobilovou a autobusovou 
hromadnou dopravou, včetně příměstských spojů.

Podle odborníků Magistrátu města Olomouc a dle generelu dopravy jsou nejproblematičtější místa z 
hlediska dopravy:

 silné zatížení městského okruhu (ul. Foersterova, Albertova, Velkomoravská, Tovární) a 
rozhodujících křižovatek na něm,

 ve směru od Šternberka existuje pouze jediná, velmi silně zatížená příjezdová komunikace (ulice 
Šternberská, Chvalkovická, Pavlovická), která přichází do centra města a způsobuje značné
dopravní zácpy,

 třída Svobody s velmi hustým provozem a řadou dopravních závad,
 chybí preference MHD a systém inteligentního řízení dopravy v centru,
 chybějící světelná signalizace na křižovatkách, kde se projevují dopravní kapacitní nedostatky.

Srovnání struktury silniční sítě v celorepublikovém měřítku

Intenzita dopravy v okrese Olomouc patří mezi nejvyšší v Olomouckém kraji. Nejvyšší hodnoty 
vykazuje komunikace II. třídy č. 448. V některých úsecích průtahu města Olomouc vykazuje hodnoty 17 967
voz/24hod. Ostatní komunikace II. a III. třídy vykazují výrazně nižší hodnoty. Mezi nejvíce frekventované 
komunikace v okresu patří tyto:

II/448 17 967 vozidel/24 hod
II/446      12 164 vozidel/24 hod
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III/03551 13 037 vozidel/24 hod
III/44317 9 129 vozidel/24 hod

Vyhodnocením výsledků sčítání dopravy na silniční síti v roce 2005 byly získány údaje dopravních výkonů 
silniční sítě v členění po okresech a po jednotlivých třídách I., II. a III. Jedná se o dopravní výkony ve 
vozokm / 24hod.
Vypočtený dopravní výkon byl zpracován pro dostupné údaje o dopravním zatížení, které je obsahem 
výstupů silniční databanky. V této souvislosti je třeba uvést, že část sítě silnic III. třídy, která má lokální 
dopravní význam a plní jen funkci příjezdovou není při pravidelných průzkumech sčítána. Její podíl na 
celkovém dopravním výkonu však bude minimální.
Pro výpočet dopravního výkonu a návazné vyhodnocení indexu dopravního výkonu je nutné vytvořit novou 
strukturu dat, která bude s údaji o intenzitě obsahovat i odpovídající údaje o šířkovém uspořádání silnice.

Tab. Dopravní výkon silniční sítě ve vozokm/24 hod v r. 2005

Silnice
I. třídy

Silnice
II. třídy

Silnice
III. třídy

Celkem

Podíl v % Podíl v % Podíl v % Podíl v %
7081 5029 953 13243

Jeseník
2.6 1.9 0.4 4.9

58532 29453 8100 96085
Olomouc

21.8 11.0 3.0 35.8
25655 19149 4178 48982

Prostějov
9.6 7.1 1.6 18.2

42781 21084 3504 67369
Přerov

15.9 7.9 1.3 25.1
26527 12155 4159 42841

Šumperk
9.9 4.5 1.5 16.0

160576 87050 20894 268520
Olomoucký kraj

59.8 32.4 7.8 100
Zdroj: ŘSD

Doprava v klidu

Poměrně problematickou oblastí dopravního systému v Olomouci je parkování, tak jako ve většině velkých 
měst České republiky. V rámci generelu dopravy byly definovány pro dopravu v klidu následující závěry:

 úpravy dopravního režimu na vedlejších komunikacích, kde parkující vozidla neumožňují 
obousměrný provoz, 

 vymístění parkování z míst, kde zaparkovaná vozidla jsou překážkou provozu, 
 návrhy na doplnění parkomatů, 
 zvýšení atraktivity hromadných garáží, 
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 změny systému parkování v oblastech s nedostatkem parkovacích míst, kde je neomezené 
parkování

Městská hromadná doprava

MHD je zajišťována tramvajovou trakcí a autobusy. Tramvajová doprava je u obyvatel a návštěvníků města 
poměrně oblíbená. Dle dostupných statistik je každoročně přepraveno více jak 50 mil. cestujících.

Každoročně dochází k obnově vozového parku a k modernizaci zastávek. Budování tzv. “inteligentních“ 
zastávek (bezbariérový nájezd, elektronický jízdní řád atd.) se velmi osvědčilo a cílem města je do 
budoucna takto zmodernizovat všechny zastávky.

Současné problémy tramvajové dopravy jsou především v rozsahu sítě, četnosti spojů a jejich vytížení. 
Jedním z hlavních problémů MHD ve městě je stávající vozovna tramvají s odstavnou plochou umístěná u 
historického centra. Vozovna je s tratěmi propojena manipulační kolejí z náměstí Národních hrdinů ulicí 
Sokolskou, která je prostorově a kapacitně nedostatečně zajištěná. Rozvojové možnosti vozovny jsou téměř 
nulové – není možno rozšířit opravárenskou část a provést zakrytí odstavu. Je zpracována studie na 
vymístění vozovny do nové lokality mimo centrum, kde budou tramvaje odděleny od ostatní dopravy v 
samostatném areálu.

Autobusová doprava je zajišťována krátkými i kloubovými vozy. Rovněž jsou provozovány nízkopodlažní 
autobusy, které zvyšují komfort cestování. Ve městě a celém mikroregionu Olomoucko funguje Integrovaný 
dopravní systém veřejné osobní dopravy, což znamená sjednocení nabídky dopravců DPMO, a. s. a ČSAD, 
kteří odbavují cestující v rámci jednoho společného tarifu. Jeho první etapa byla zrealizována již v roce 
1997. Vozidla v rámci systému IDOS jsou provozována dopravním podnikem a rovněž firmou CONNEX 
Morava, která zajišťuje linky řady 700. Dle údajů firmy CONNEX je počet přepravených cestujících
každoročně vyšší. Tyto autobusy obsluhují i zastávky na území města, jsou tedy využívány i
vnitroměstskými cestujícími.

Autobusy MHD jsou dopravními problémy ovlivněny ve vyšší míře, neboť nejsou zřízeny z prostorových 
důvodů vyhrazené jízdní pruhy. Největší problémy autobusové dopravy vyplývají z kapacitních nedostatků 
křižovatek v centrální části města. V tomto ohledu je nejhorší situace na třídě Svobody, kde především v 
dopravní špičce dochází ke zpoždění spojů (celkem je zde vedeno 14 linek – 10 městských a 4 linky řady 
700). Na světelném signalizačním zařízení nejsou nainstalovány detektory pro autobusy IDOS, a není tedy 
zajištěna jejich preference. Čekání vozidel autobusů MHD je shodné s výskytem kolon individuální dopravy.

Letiště

Ve městě se nachází letiště se statusem veřejné mezinárodní letiště. V současné době je využíváno k 
účelům – sportovní lety, výcvikové a zkušební lety, dopravní lety apod.
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Provozovatelem letiště je od roku 1997 město Olomouc. V současné době město nemá zájem o další rozvoj 
letiště. Díky dálničnímu spojení s Brnem a Ostravou jsou v relativně dostupné vzdálenosti dvě letiště (75 km 
Brno, 90 km Ostrava).

Cyklistická doprava

Stávající skelet cyklistické dopravy je tvořen cyklotrasami (značenými nebo doporučenými) a cyklostezkami. 
Na území města se nacházejí celkem 3 dálkové a 7 místních cyklotras a 28 úseků označených jako 
cyklostezka. Cyklotrasy jsou vedeny v extravilánu převážně po vozovkách nebo po účelových 
komunikacích, příp. pěšinách, ve vnitřním městě pak využívají také vybudovaných cyklostezek.

Cyklostezky nejsou budovány formou ucelených tahů, ale spíše formou drobných opatření v délkách do 1 
km, jsou vedeny v intravilánu nebo v jeho blízkosti podél následujících ulic, vodních toků nebo jiných 
spojnic. Cyklistické stezky jsou v převážné většině vedeny jako společné stezky s chodci dělené na část pro 
chodce a cyklisty, obousměrné. Jejich délka činí cca 8,5 km. Délka cyklistických stezek společných s chodci 
(nedělené) je cca 4,5 km. Samostatných úseků stezek pro cyklisty je necelých 1,5 km. Tento způsob 
budování stezek spíše operativně reaguje na oprávněné požadavky cyklistů, ale nezajišťuje bezpečný 
průjezd v celých trasách.

Shrnutí
≈ Dopravní dostupnost města Olomouce je na velmi dobré úrovni, všechny druhy doprav jsou 

v území, případně v dojezdové vzdálenosti (letiště) dostupné.
≈ V území jsou identifikována problémová místa z hlediska kvality komunikací, hustoty provozu a 

výskytu dopravních závad a je vyvíjena soustavná činnost k provádění nápravných opatření.
≈ Silniční doprava je jednou z klíčových pro zajištění dopravní obslužnosti města Olomouce. 

Návaznost místních komunikací na krajské a státní cesty a hustota MK je na dobré úrovni, 
problematická je kvalita místních komunikací.

≈ Dopravní napojení stávajících, ale i plánovaných aktivit je třeba řešit výstavbou nových či 
rekonstrukcí stávajících místních komunikací.

≈ Je nutno věnovat pozornost řešení problematiky dopravy v klidu – nedostatečný počet parkovacích 
míst, soustředění parkování na vyhrazená místa, kde zaparkovaná vozidla nebudou překážkou 
provozu.

≈ Především u míst, kde se shromažďuje větší množství obyvatel / návštěvníků je třeba posílit počet 
parkovacích míst, a to i s řešením bezkolizního dopravního napojení.

≈ Je třeba neustále podporovat rozvoj a zkvalitnění městské hromadné dopravy – obnova vozového 
parku, řešení problematiky vozovny, rozvoj „inteligentních“ zastávek.

≈ Síť cyklostezek a cyklotras je systémově plánována, ale realizace je prováděna formou drobných 
opatření, v rámci řešení dopravního spojení (často společně s chodci, kratší úseky) 

≈ Je třeba posílit a zkvalitnit síť nejen cyklistických stezek, ale i komunikací pro pěší především 
v místech výskytu většího počtu obyvatel / návštěvníků – centrum města, městské parky.
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4.2.10 Správa věcí veřejných

Olomouc patří mezi nejvýznamnější centra v České republice, je tradiční metropolí (střední) Moravy, 
centrem světské i církevní správy. Od svého založení je královským městem. Město je sídlem řady 
krajských institucí a ředitelství či organizačních jednotek podnikatelských subjektů s regionální působností 
(státní/kulturní instituce, banky, distribuční společnosti). Statutární město Olomouc je významným 
administrativním a správním sídlem regionu.
Magistrát města Olomouce usiluje obdobně jako Olomoucký kraj o maximální možnou otevřenost úřadu ve 
vztahu k občanům, s čímž také souvisí účelná snaha o ucelený rozvoj informačních technologií při zajištění 
efektivního výkonu veřejné správy a informování veřejnosti. V rámci těchto snah bylo zřízeno na Magistrátu 
města Olomouce pracoviště CZECH POINT, jenž poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních 
evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V 
současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze tří centrálních registrů: z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Magistrát rovněž zpravuje moderní 
informační servr statutárního města Olomouce. 

Tab.:  Členění odborů Magistrátu města Olomouce

Oddělení kancelář tajemníka
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Odbor dopravy
Odbor ekonomický

Odbor evropských projektů
Odbor informatiky

Odbor investic
Odbor kancelář primátora
Odbor koncepce a rozvoje

Odbor majetkoprávní

Odbor ochrany
Odbor sociální pomoci

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Odbor správy

Odbor stavební
Odbor školství

Odbor vnějších vztahů a informací
Odbor vnitřního auditu a kontroly

Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí

Město Olomouc úspěšně rozvíjí spolupráci se zahraničními partnerskými městy, snaží se využívat 
zahraniční zkušenosti v oblasti veřejné správy i v dalších oblastí lidské činnosti, jako jsou např. výměnné 
stáže, společné výstavy umělců, spolupráce na vydávání prezentačních publikací atd. Také škála oborů, ve 
kterých se vzájemná spolupráce odehrává, je široká - od kultury, sportu, životního prostředí přes školství, 
zdravotnictví, sociální péči až po knihovnictví, ochranu veřejného pořádku a podnikání. 

Tab.: Partnerská města 

Antony - Francie

Luzern - Švýcarsko

Nördlingen - Německo

Owensboro - Kentucky, USA
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Pécs - Maďarsko

Subotica - Srbsko

Tampere - Finsko

Veenendaal - Nizozemsko

Ve svých rozvojových cílech se statutární město Olomouc snaží vždy zohledňovat cíl dlouhodobě 
udržitelného rozvoje, který je akcentován ve všech strategických dokumentech města. Integrovaný přístup 
k dosažení tohoto cíle byl v minulosti dán širokým zapojením partnerů a relevantních subjektů při 
sestavování Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko jako základního 
koncepčního rozvojového dokumentu města. Účast občanů na rozhodování a správě věcí veřejných je 
zabezpečena standardními postupy pro fungování samosprávy a občanské společnosti, kdy oporou pro 
určitá rozhodnutí může být i zjištění názoru občanů např. formou ankety či jiného šetření mezi občany. 
Nicméně v některých oblastech veřejného života přesto přetrvává ze strany občanů relativně malý zájem o 
aktivní zapojení do veřejného života a podíl na správě věcí veřejných.

4.2.11 Cestovní ruch, kultura, památky a sport

Z pohledu celkového potenciálu cestovního ruchu jsou dílčí části Olomouckého kraje (města Jeseník a 
Olomouc), tj. cca do 5 % rozlohy kraje, hodnocena jako zóna s výjimečným potenciálem, část kraje cca 
20% je hodnocena jako území s velmi vysokým potenciálem, jako území s vysokým potenciálem je 
hodnoceno cca 25 % území, cca 20 % území je hodnoceno jako zóny se zvýšeným potenciálem, asi 25 % 
území je hodnoceno jako území se základním potenciálem, jako území bez potenciálu je hodnocena oblast 
Libavé, tj. cca 5 % území, a to vzhledem k tomu, že se jedná o vojenský prostor. Celkově lze tedy říci, že 
cca. 50 % území kraje disponuje vysokým, velmi vysokým a výjimečným potenciálem rozvoje cestovního 
ruchu, přičemž se jedná převážně o území v severní a severozápadní části kraje.

Přestože má Olomoucký kraj významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, jeho využití má v současné 
době značné rezervy. V návštěvnosti se Olomoucký kraj, v porovnání s jinými kraji ČR, nachází na 
posledních místech. Chybí dostatek kvalitních ubytovacích zařízení, kvalitní turistická infrastruktura i služby 
cestovního ruchu. Schází nabídka moderních regionálních produktů cestovního ruchu, bariérou dalšího 
rozvoje cestovního ruchu jsou i nedostatečné marketingové aktivity. 
Zcela zásadním předpokladem pro další rozvoj cestovního ruchu a uplatnění Olomouckého kraje jako 
významné destinace cestovního ruchu a důležitým faktorem konkurenceschopnosti je zvýšení kvality 
služeb. 

Charakteristika sektoru cestovního ruchu na úrovni města Olomouc

Více jak 900letá historie města činí z Olomouce jeden z největších památkových skvostů České republiky, 
který svou významností těsně následuje hlavní město Prahu. V srdci města se nalézá druhá největší 
památková rezervace, která je nejlépe dochovaným urbanistickým celkem na Moravě. Nalezneme zde 
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rozsáhlý soubor historických architektonicky významných objektů a vzácně zachovalý půdorys 
středověkého města. 
Město Olomouc zastoupené oddělením kultury a cestovního ruchu a IC je členem asociací:

≈ Asociace Turistických Informačních Center – A.T.I.C.

≈ Federation of European Cities Tourism Organizations – FECTO (od r. 1996)

≈ Asociace AVEC (Aliance evropských kulturních měst) 

Federace turistických organizací evropských měst (FECTO) je jediná profesionální organizace, která 
reprezentuje zájmy a koordinuje úsilí evropských měst v oblasti cestovního ruchu.
Tato síť sdružuje přes 92 velkých měst z 30 zemí. Olomouc je aktivní zejména v oblasti vytváření statistik 
CR, komunikace a působení na veřejnost, City Card. Na základě zkušeností z jednání sdružení zavedlo 
statutární město Olomouc v roce 2001 tzv. Olomouc Card, která prošla transformací na tzv. Olomouc region 
Card. European City Tourism pomáhá městům směrovat další rozvoj turistiky ve stále náročnějším 
konkurenčním prostředí.

V říjnu 2000 se město Olomouc spolu s dalšími čtyřmi evropskými městy stalo zakládajícím členem 
asociace AVEC (Aliance evropských kulturních měst), která v současné době sdružuje 30 evropských 
historických měst bohatých na mimořádné kulturní dědictví. Města hodlají využít svého kulturního dědictví k 
trvalému místnímu rozvoji. K tomuto účelu členská města sítě rozvíjejí studie a výměny „know–how“ 
a personálu. Realizují akční programy směřující ke zhodnocování kulturního dědictví. Na místní úrovní 
každé město udržuje stálou síť aktivit s univerzitami, asociacemi, odborníky a všeobecně se všemi 
významnými činiteli, kteří se podílejí na rozvoji kulturního dědictví v dané oblasti.

Mezi nejvýznamnější památky Olomouce patří již zmiňovaný Sloup Nejsvětější Trojice, gotická radnice s 
orlojem, Přemyslovský palác (národní kulturní památka), novogotická katedrála dóm sv. Václava, barokní 
chrám Panny Marie Sněžné, kostel sv. Michala, novobarokní kaple sv. Sarkandra, barokní stavba 
Arcibiskupského paláce, klášter Hradisko, soubor barokních kašen a nově vybudovaná sedmá olomoucká 
kašna – Arionova kašna (z r. 2002). Za zhlédnutí stojí také bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. 
Kopečku, kterou v roce 1995 navštívil a na baziliku povýšil papež Jan Pavel II.

V tomto univerzitním městě není nouze ani o kulturní akce. V Moravském divadle se konají operní, operetní, 
baletní i činoherní představení. Loutková představení pro děti hraje Kašpárkova říše, Moravská filharmonie 
se pyšní jedním z nejstarších symfonických orchestrů v České republice, mnohožánrovou komorní scénu 
nabízí Divadlo hudby, významné kulturní akce se pořádají i v Uměleckém centru Univerzity Palackého. 
Emocionální zážitky nabízí Muzeum umění a spousta renomovaných olomouckých galerií, rozsáhlý 
sbírkový fond Vlastivědné muzeum.

Olomouc je v současné době považována mimo jiné i za významnou destinaci rozvíjející se kongresové a 
incentivní turistiky v Olomouckém kraji. Po výstavbě a otevření kongresového centra (Regionální centrum 
Olomouc) v roce 2003 a modernizaci ubytovacích zařízení týkající se hlavně technického vybavení 
a rozšíření doplňkových služeb, se stal Olomoucký kraj zajímavou alternativou mezi kongresovými 
destinacemi v ČR. 
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Kongresový cestovní ruch se řadí k nejefektivnějším typům turistiky, vyžaduje ale široký okruh služeb a 
aktivní přístup celého regionu.

Kongresové a konferenční prostory na Olomoucku
ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 7, 779 00  Olomouc
Fort XVII. Na fortu 391/1, 783 36  Křelov
Golf Club Olomouc Tř. 17 listopadu 1126/43, 772 11  Olomouc
Hesperia Hotel Brněnská 385/55, 779 00  Olomouc
Městské kulturní zařízení Uničov Moravské nám. 1134, 783 01  Uničov
RCO - Regionální centrum Olomouc Jeremenkova 40B, 779 00  Olomouc
Sigmia klub & hotel Jeremenkova 36, 772 11  Olomouc
Výstaviště Flora Olomouc Wolkerova 17, 771 11  Olomouc
Alley Michalské stromořadí 5, 772 00  Olomouc
Hotel Tennis Club Prostějov Za Kosteleckou 49a, 796 01  Prostějov
Národní dům Vojáčkovo nám. 1, 796 01  Olomouc
Prachárna Křelovská 91, 779 00  Olomouc
Prostějovská radnice nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01  Prostějov

Organizátoři kongresů a konferencí

CK Pressburg s.r.o. Třída Svobody 20, 772 00  Olomouc
Connex Morava, a.s. Rolsberská 66, 772 01  Olomouc
Team Adventure Learning Na fortu 392/1, 783 36  Křelov
Univerzita Palackého Olomouc Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

Olomouc je také známa pořádáním výstav a veletrhů. Mezi ty nejznámější (celoevropského formátu) patří 
např. mezinárodní výstava květin Flora, která získala za dobu své čtyřicetileté tradice věhlasnou proslulost. 
Nejen proto se Olomouc zapsala do myslí mnoha návštěvníků jako „město květin“. 

Památky města Olomouce, městská památková rezervace

Městská památková rezervace Olomouc je nejvýznamnějším a nejlépe dochovaným urbanistickým celkem 
na Moravě. V tisícileté minulosti se odrážejí nejdůležitější okamžiky státoprávního, duchovního, uměleckého 
i společenského vývoje země. Historická Olomouc nabízí unikátní projevy monumentální architektury, 
zbytky středověkých opevnění, měšťanské paláce a množství volných plastik. 

Mezi nejvýznamnější památky patří:

Přemyslovský palác Orloj
Katedrála sv. Václava Sloupy a kašny

Chrám sv. Mořice Sloup Nejsvětější Trojice
Arcibiskupský palác Morový Mariánský sloup

Chrám Panny Marie Sněžné Moravské divadlo
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Kostel sv. Michala Muzeum umění
Kostel a klášter sv. Kateřiny Petrášův palác

Kostel neposkvrněného početí Panny Marie Hauenschildův dům – Dolní náměstí
Kaple sv. Anny Edelmannův palác

Kaple sv. Jana Sarkandera Olomoucká pevnost
Kostel Navštívení Panny Marie Terezská brána

Klášter Hradisko Litovelská brána
Klášter Klarisek Vodní kasárna

Kostel zvěstování Panny Marie Tereziánská zbrojnice
Radnice Michalský výpad

Sloup Nejsvětější Trojice – největší barokní skulptura na území státu, která byla v roce 2000 zapsána do 
Seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Sloup měří 35 metrů a jeho slavnostního vysvěcení se 
v roce 1754 osobně zúčastnila císařovna Marie Terezie.

Dóm sv. Václava – románská stavba z r. 1131 byla přestavěna v gotickém slohu. Dnešní podoba je z let 
1883–92. Hlavní věž dómu (100,65 m) je nejvyšší věží na Moravě. V sousedství dómu je kaple sv. Anny. 
Na tu navazuje budova kapitulního děkanství, v jehož prostorách byl v r. 1306 zavražděn poslední 
Přemyslovec král Václav III. Další zajímavostí je, že zde roku 1767 tehdy jedenáctiletý W. A. Mozart složil 
svou 6. symfonii.

Chrám sv. Mořice – dříve městský farní kostel byl stavěn od r. 1412 až do 16. stol. Bohatě klenuté trámové 
trojlodí – výška 22 m, délka 54 m – a dvě nesymetrické hranolové věže činí tento chrám nesrovnatelným 
s žádnou jinou stavbou pozdní gotiky na střední a severní Moravě. S barokními úpravami kostela souvisí 
instalace největších varhan ve střední Evropě (1745) z dílny mistra Michaela Englera. V tomto chrámu se 
každoročně koná mezinárodní varhanní festival.

Arcibiskupský palác – jednou z palácových staveb v Olomouci je raně barokní rezidence Arcibiskupský 
palác. V roce 1777 se stal sídlem arcibiskupa, metropolity moravského a v roce 1848 zde byl korunován 
císař František Josef I.

Kaple sv. Jana Sarkandera – vznikla na místě bývalé věznice, ve které byl umučen katolický kněz Jan 
Sarkander. Velkolepou přestavbou v letech 1909–1910 byla vytvořena centrální nebarokní kaple včetně 
sochařské výzdoby architektem a sochařem Eduardem Sochorem. 

Přemyslovský palác – z původní stavby vzniklé po r. 1204 se zachovala dolní část věže – kaple sv. 
Barbory a část obvodových zdí biskupské kapituly s unikátními sdruženými románskými okny.

Klášter Hradisko – současná stavba vznikala podle Martineliho projektu v dlouhém období let 1661–1750, 
takže je na ní patrný celý vývoj barokního období. Interiéry kláštera jsou bohatě vybaveny a zdobeny, jsou 
zde plastiky v nadživotní velikosti, bohaté římsoví, mramorové obložení, nástropní malby a v mnoha 
místnostech se dochovaly štukové stropy. V současné době je klášter využíván jako nemocnice.
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Olomoucké parky – prstenec městských parků tvoří ideální spojovací článek mezi historickým jádrem a 
moderní zástavbou. Počátek zakládání sadů se datuje rokem 1830. Systematické budování parkových 
ploch začalo až po zrušení olomoucké pevnosti v r. 1879. Tehdy byl vybudován první pavilon a palmový 
skleník, poté byla zřízena botanická zahrada. Současný areál tvoří Bezručovy sady (botanická zahrada a 
rozárium), Smetanovy sady (palmový skleník a výstavní pavilony) a Čechovy sady (dětské hřiště). Výstavba 
většiny pavilónů začíná ve 2. pol. 20. století v souvislosti s budováním tradice květinových výstav Flora 
Olomouc. 

Tradiční významné kulturní a společenské akce v Olomouci podporující cestovní ruch

Velikonoční koncert Letní hraní Moravského divadla
Jeden svět Oslavy Maršála Radeckého

Flora Olomouc Mezinárodní varhanní festival
Divadelní Flora Dny evropského dědictví

Dvořákova Olomouc AFO
Olomoucký pivní festival Festival duchovní hudby

Svátky písní Vánoční koncert
Olomoucké kulturní léto Olomoucké vánoce

Návštěvnost města Olomouce

Město Olomouc má poměrně bohatou kulturní i folklórní tradici, stejně jako nabídku historických památek a 
má tak relativně dobré předpoklady stát se pro návštěvníky jednou z dalších atraktivních destinací. Tento 
potenciál však nebyl zatím významně využit, jak dokládají například statistiky návštěvnosti města a 
průměrná délka jejich pobytu, jenž v letech 2005 - 2007 činila pouhé dva dny.

Celkově bylo v roce 2006 v Olomouci ubytováno více než 113 398 turistů, z čehož více než polovinu tvořili 
domácí turisté (68 106). Ze zahraničních návštěvníků se ve městě ubytovalo nejvíce občanů Německa (7 
205), dále Slovenska (6 143). Na třetím místě v počtu ubytovaných hostů skončila ruská klientela (4 346), 
která tím předčila Polsko a Itálii.  

Nárůst ruských klientů je evidentní díky aktivní účasti města Olomouce a Olomouckého kraje jak na veletrhu 
cestovního ruchu v Moskvě, tak i aktivní propagace města v ubytovacích zařízeních v Praze, kam 
distribuuje ve spolupráci s ruskou CK informační letáky v ruské mutaci.

Dále byl zaznamenán vzestup počtu ubytování japonských turistů, kteří byli umístěni na jedné z předních 
příček statistiky jednodenních návštěvníků. Zde jsou vidět výsledky města Olomouce, které v roce 2006 
posílilo propagaci města vydáním informačního letáku o městě v japonské mutaci či vytvořením japonské 
mutace turistických webových stránek. 

Výsledky statistik počtu ubytovaných hostů za rok 2007 jsou příznivé, neboť od roku 2006 došlo opět k 
nárůstu ubytovaných hostů ve městě a to ze 113.398 (rok 2006) na 121 259 turistů, z čehož 73 221 tvořili 
domácí návštěvníci. Ze zahraničních návštěvníků se ve městě ubytovalo nejvíce občanů Německa (7.919), 
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dále Slovenska (6.832). Na třetím místě v počtu ubytovaných hostů skončila polská klientela (3.775), která 
tím předčila Rusko a Itálii.

Hosté ve městě v roce 2007 strávili průměrně 2,1 dne. Tento údaj odpovídá průměru za roky 2005 i 2006.

Návštěvníci využívali nejvíce služeb ubytovacích zařízení kategorie hotely (78.120 turistů), po nich následují 
hostely (26.019 hostů) a penziony (17.156 hostů).

Turistická klientela přijíždí do Olomouce nejvíce v měsících září (8.366 osob), říjnu, srpnu a poté také v 
květnu a červnu. Toto zjištění koresponduje s počty pořádaných seminářů a akcí ve městě, což je velmi 
příznivé.

Tab. Statistika hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouci
2005 2006

Země Počet 
hostů

Počet 
přenocová

ní

Délka 
pobytu

Počet 
hostů

Počet 
přenocová

ní
Délka pobytu

Celkem 111 692 231 335 2,1 113 398 239 637 2,1
Rezidenti 68 244 136 505 2,0 68 106 135 516 2,0
Nerezidenti 43 448 94 830 2,2 45 292 104 121 2,3
z toho

1 Německo 7 175 16 469 2,3 7 205 16 807 2,3
2 Slovensko 5 565 11 148 2,0 6 143 15 486 2,5
3 Rusko 2 722 5 694 2,1 4 346 7 863 1,8
4 Polsko 3 935 7 178 2 3 825 7 173 1,9
5 Itálie 3 724 6 097 1,6 3 726 6 130 1,6
6 Ost. evropské státy 2 735 5 133 1,9 2 574 5 453 2,1
7 Rakousko 2 868 4 958 1,7 2 376 4 052 1,7
8 Ost. asijské státy 1 898 4 457 2,3 2 307 5 721 2,5
9 USA 2 111 8 804 4,2 2 135 9 802 4,6
10 Velká Británie 1 977 4 817 2,4 2 058 5 873 2,9
11 Francie 1 700 3 124 1,8 1 540 3 314 2,2
12 Nizozemí 1 222 3 510 2,9 1 257 2 570 2,0
13 Japonsko 787 1 749 2,2 922 2 146 2,3
14 Španělsko 625 1 664 2,7 771 2 175 2,8
15 Maďarsko 705 1 281 1,8 722 1 443 2,0
16 Kanada 450 1 150 2,6 491 1 043 2,1
17 Švýcarsko 487 976 2,0 400 829 2,1
18 Belgie 367 780 2,1 357 795 2,2
19 Švédsko 305 612 2,0 312 555 1,8
20 Dánsko 465 933 2,0 285 592 2,1
21 Norsko 224 388 1,7 173 467 2,7
22 Řecko 76 247 3,3 171 697 4,1
23 Ost. americké státy 208 661 3 166 531 3,2
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24 Bulharsko 231 624 2,7 153 387 2,5
25 Rumunsko 132 341 2,6 151 519 3,4

Pramen: IPRÚ

Podle výsledků statistiky ubytování za rok 2007 je zřejmé, že počet domácích i zahraničních návštěvníků 
vzrostl. Olomouc za toto období navštívilo 73 221 tuzemských klientů a 48 038 zahraničních návštěvníků. 
Kromě České republiky do města zavítalo nejvíce turistů z Německa, Slovenska a Polska, kdy převážná 
část zahraničních návštěvníků pochází z Evropy (94,6 %), dále pak 2,5 % z Ameriky a 2,2 % z Asie. 
Průměrná délka pobytu za rok 2007 činí 2,1 dne stejně jako v předchozích letech. 

Tab. Statistika hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouci v roce 2007

Země Počet hostů
Počet 

přenocování
Délka pobytu

Celkem 121 259 261 110 2,1
Rezidenti 73 221 147 238 2,0
Nerezidenti 48 038 113 872 2,3
z toho

1 Německo 7 919 19 317 2,4
2 Slovensko 6 832 22 251 3,3
3 Polsko 3 775 7 886 2,1
4 Itálie 2 969 5 286 1,8
5 Rakousko 2 362 4 578 1,9
6 Spojené státy americké 2 333 7 989 3,4
7 Lotyšsko 2 321 2 329 1,0
8 Rusko 2 189 4 040 1,8
9 Spojené království 1 850 4 342 2,3
10 Francie 1 669 3 947 2,3
11 Ostatní evropské země 1 373 2 944 2,1
12 Ukrajina 1 093 2 584 2,4
13 Ostatní asijské země 1 048 3 876 3,7
14 Nizozemsko 933 1 955 2,0
15 Litva 812 944 1,2
16 Španělsko 792 2 187 2,7
17 Maďarsko 781 1 543 1,9
18 Japonsko 714 1 539 2,2
19 Slovinsko 525 942 1,8
20 Dánsko 508 1 256 2,4
21 Kanada 479 794 1,7
22 Švýcarsko 461 1 148 2,5
23 Belgie 441 806 1,8
24 Jižní Korea 441 475 1,1
25 Čína 308 743 2,4
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26 Švédsko 277 468 1,6
27 Bulharsko 222 788 3,5
28 Norsko 222 389 1,8
29 Irsko 202 385 1,9
30 Řecko 192 503 2,6
31 Izrael 192 630 3,3
32 Rumunsko 173 559 3,2
33 Chorvatsko 161 425 2,6
34 Finsko 159 379 2,3
35 Ostatní střední a jižní Amerika 138 718 5,2
36 Estonsko 126 166 1,3
37 Ostatní Afrika 125 431 3,4
38 Turecko 73 345 4,7
39 Portugalsko 66 298 4,5
40 Jihoafrická republika 34 72 2,1
41 Brazílie 30 209 7,0
42 Mexiko 26 172 6,6
43 Lucembursko 23 38 1,6
44 Island 8 12 1,5
45 Srbsko a Černá Hora 7 7 1,0
46 Kypr 2 2 1,0
47 Lichtenštejnsko 2 2 1,0
48 Malta 2 4 2,0

Pramen: IPRÚ

Město Olomouc vykazovalo v roce 2006 podle statistik ČSÚ 25 ubytovacích zařízení s kapacitou 1 639 
lůžek, z čehož je 15 hotelů, 6 penzionů a 4 ostatní ubytovací zařízení. Celkový počet lůžek je po dobu letní 
sezóny navýšen o 3 500 lůžek, které poskytují VŠ koleje.

V roce 2007 bylo evidováno celkem 35 zařízení, což je o 10 zařízení více než v roce 2006. V daném roce 
přibyl jeden 4* hotel, jeden 2* hotel a 8 penzionů.
Počet ubytovacích zařízení ve městě Olomouci se rok od roku stále zvyšuje. Dle kategorie hotelů převládají 
ve městě v nabídce zařízení typu penzion (14), 3* hotely (7) a zařízení typu 4* (4).

Tab. Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie – město Olomouc

Počet zařízení Počet lůžekDruh
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006

Hotel **** 2 2 3 3 4 i.d. i.d. 139 139
Hotel *** 8 8 7 7 7 921 900 883 871
Hotel ** 3 2 2 2 3 172 i.d. i.d. i.d.
Hotel * 1 1 1 1 1 i.d. i.d. i.d. i.d.
Hotel garni 1 1 2 2 2 i.d. i.d. i.d. i.d.
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Penzion 7 6 7 6 14 369 364 316 177
Ostatní 4 3 4 4 4 155 133 129 129
Celkem 26 23 26 25 35 1 793 1 702 1 755 1 639
Pramen: IPRÚ
Poznámka: i.d. – individuální údaj

Devět zástupců ubytovacích zařízení a 4 zástupci stravovacích zařízení jsou za město Olomouc členy 
Asociace hotelů a restaurací ČR.
Průměrné vytížení podniků je různé, ale lze konstatovat, že ubytovací zařízení zařazená ve vyšší kategorii 
jsou velmi dobře vytížena. V roce 2006 dosahovalo celkové průměrné vytížení lůžek ubytovacích zařízení 
ve městě 29,4 %.

4.2.12 Majetková a rozpočtová situace města

Vyhodnocení rozpočtů města – Rozpočet 2005

Příjmy celkem 2.422.788.624 Kč
z toho Přijaté dotace (investiční projekty i neinvestiční provoz) 896.581.921 Kč
Výdaje celkem 2.382.629.546 Kč
z toho Provozní výdaje a objednávky služeb 1.413.669.068 Kč

Investice (první údaj jsou samotné investice MMOL) 897.701.643 / 968.960.478 Kč

Počet a souhrnná výše rozpočtů realizovaných akcí 190 / 897.701.643 Kč
stavební investice 128 / 791.474.335 Kč
nestavební investice 27 / 51.673.526 Kč
příspěvky a platby města jiným subjektům 14 / 47.930.820 Kč
ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (OKR) 21 / 6.622.962 Kč

Realizované projekty s rozpočtem nad 10 mil. Kč
Projekt Rozpočet Komentář
Aquapark Olomouc 16.798.734 Kč Vlastní zdroje

Hynaisova ul. 10 – rekonstrukce objektu 134.644.753 Kč Vlastní zdroje

Kohezní fond EU – rekonstrukce kanalizační sítě II 14.388.170 Kč Dotace

MDO – rekonstrukce budovy tř. Svobody 33 - část D 34.364.093 Kč Vlastní zdroje

Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města – ISPA I 401.937.282 Kč Dotace

Sluňákov – středisko ekologické výchovy 21.942.047 Kč Dotace

Štítného ul. – most nad drahou ČD 15.364.626 Kč Vlastní zdroje

Výstavba přednádražního uzlu – ČD III. etapa 29.221.772 Kč Vlastní zdroje

ZŠ Heyrovského – rekonstrukce ŠJ 14.320.631 Kč Vlastní zdroje

ZŠ Řezníčkova – rekonstrukce ŠJ 14.350.462 Kč Vlastní zdroje

Aquapark Olomouc – výkupy pozemků 26.296.500 Kč Vlastní zdroje
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Aquapark - příspěvek na vybudování infrastruktury 10.000.000 Kč Vlastní zdroje

DPMO, a. s. - výstavba přednádražního uzlu ČD - III. Etapa 22.000.000 Kč Vlastní zdroje

Pramen: Magistrát města Olomouce

Grafy za rok 2005
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Vyhodnocení rozpočtů města – Rozpočet 2006

Příjmy celkem 2.636.191.564 Kč
z toho Přijaté dotace (investiční projekty i neinvestiční provoz) 1.068.056.858 Kč
Výdaje celkem 2.789.110.202 Kč
z toho Provozní výdaje a objednávky služeb 1.594.001.807 Kč

Investice 1.195.108.395 Kč

Počet a souhrnná výše rozpočtů realizovaných akcí 247 / 1.100.038.508 Kč
stavební investice 153 / 806.759.640 Kč
nestavební investice 40 / 230.064.714 Kč
příspěvky a platby města jiným subjektům 34 / 52.716.180 Kč
ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (OKR) 20 / 10.497.974 Kč

Realizované projekty s rozpočtem nad 10 mil. Kč
Projekt Rozpočet Komentář
Balbínova - Mojmírova - Horní Hejčínská, rek. komunikace 24.622.401 Kč Vlastní zdroje

Dobudování a rek. stokové sítě města Olomouc II. stavba - ISPA 54.684.927 Kč Dotace

Holice - Šlechtitelů - průmyslová zóna 74.774.379 Kč Dotace

Lávka Smetanovy sady - Výstaviště Flóra Olomouc, a. s. 20.404.965 Kč Dotace

MDO - rek. budovy tř. Svobody 33 - část D 70.165.967 Kč Dotace

MDO - rekonstrukce budovy tř. Svobody 33 - část C 39.921.913 Kč Dotace

Odlehčovací komora OK2B 31.110.444 Kč Vlastní zdroje

Olomouc, Bělidla - propojovací komun. v trase Severního spoje 28.760.030 Kč Dotace

Plavecký bazén - vodní hospodářství 10.666.319 Kč Vlastní zdroje

Prokopa Holého ul. - areál bývalých kasáren - komunikace 15.720.757 Kč Dotace

Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města - ISPA I 206.870.985 Kč Dotace

Sluňákov - středisko ekologické výchovy 47.407.079 Kč Dotace

Zimní stadion – rekonstrukce ledové plochy, technologie 30.875.704 Kč Vlastní zdroje

ZŠ Stupkova – rekonstrukce školní jídelny 11.194.154 Kč Vlastní zdroje

ZŠ Terera – rekonstrukce školní jídelny 15.867.210 Kč Vlastní zdroje

ZŠ Terera – uzavřený koridor 11.728.991 Kč Vlastní zdroje

Nabytí vojenského areálu Tabulový vrch z vlastnictví MO ČR 20.326.630 Kč Vlastní zdroje

Rozvoj MHD Olomouc 122.924.581 Kč Dotace

Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města - ISPA II 27.399.465 Kč Dotace

DPMO, a. s. - tramvaj nízkopodlažní 15.000.000 Kč Vlastní zdroje

Výstavba přednádražního uzlu II.a III. etapa 12.885.059 Kč Vlastní zdroje

Pramen: Magistrát města Olomouce
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Grafy za rok 2006
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Vyhodnocení rozpočtů města – Rozpočet 2007

Příjmy celkem 2.714.211 tis. Kč
Výdaje celkem 2.762.589 tis. Kč
z toho Provozní výdaje a objednávky služeb 1.542.870 tis. Kč

Investice (první údaj jsou samotné investice MMOL) 1.163.629 tis. Kč / 1.219.719 tis. Kč

Počet a souhrnná výše rozpočtů všech realizovaných akcí 159 / 1.130.549 tis. Kč
stavební investice (vč. předběžně zařazených akcí) 51 / 1.056.389 tis. Kč
nestavební investice 19 / 56.973 tis. Kč
příspěvky a platby města jiným subjektům 28 / 17.167 tis. Kč

Náklady vynaložené na investiční přípravu 33.079 tis. Kč

Realizované projekty s rozpočtem nad 10 mil. Kč
Projekt Rozpočet Komentář
Denisova, Pekařská rekonstrukce komunikace a tramvajové trati 79.166 tis. Kč Vlastní zdroje

Holice, Šlechtitelů - průmyslová zóna - vedlejší technický koridor 10.165 tis. Kč Dotace

Chomoutov – hasičská zbrojnice 13.045 tis. Kč Vlastní zdroje

Moravské divadlo Olomouc – část C 90.312 tis. Kč Vlastní zdroje

Most u plynárny 6.334 tis. Kč Vlastní zdroje

Nedvězí vodovod 14.556 tis. Kč Vlastní zdroje

Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část 276.674 tis. Kč
382.008 tis. Kč

Vlastní zdroje
Dotace

Požárníků – kanalizace 15.135 tis. Kč Vlastní zdroje

Radíkov – kanalizace 50.542 tis. Kč Vlastní zdroje

Rozvoj MHD – II.etapa 18.125 tis. Kč
9.741 tis. Kč

Vlastní zdroje
Dotace

Aquapark 20.532 tis. Kč Vlastní zdroje

Most u Kojeneckého ústavu 1.010 tis. Kč
23.705 tis. Kč

Vlastní zdroje
Dotace

Kasárna Neředín – I. etapa 737 tis. Kč
35.449 tis. Kč

Vlastní zdroje
Dotace

Pramen: Magistrát města Olomouce
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Grafy za rok 2007
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Vyhodnocení rozpočtů města – Schválený rozpočet pro rok 2008

Příjmy celkem 2.142.223 tis. Kč
Výdaje celkem 2.091.050 tis. Kč
z toho Provozní výdaje a objednávky služeb 1.341.728 tis. Kč

Investice (první údaj jsou samotné investice MMOL) 669.890 tis. Kč / 749.322 tis. Kč

Počet a souhrnná výše rozpočtů všech realizovaných akcí 154 / 632.364 tis. Kč
stavební investice (vč. předběžně zařazených akcí) 16 / 593.953 tis. Kč
nestavební investice 13 / 36.611 tis. Kč
příspěvky a platby města jiným subjektům 3 / 1.800 tis. Kč

Náklady vynaložené na investiční přípravu 37.526 tis. Kč

Realizované projekty s rozpočtem nad 10 mil. Kč
Projekt Rozpočet Komentář
Denisova, Pekařská rekonstrukce komunikace a tramvajové trati 19.100 tis. Kč Vlastní zdroje

Moravské divadlo Olomouc – část C 10.650 tis. Kč Vlastní zdroje

Most u plynárny 9.400 tis. Kč Vlastní zdroje

Nedvězí vodovod 1.660 tis. Kč Vlastní zdroje

Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část 349.000 tis. Kč Vlastní zdroje

Radíkov – kanalizace 27.821 tis. Kč Vlastní zdroje

Aquapark 13.900 tis. Kč Vlastní zdroje

Bystrovanská - rekonstrukce komunikace 16.660 tis. Kč Vlastní zdroje

Centrum sportu a zdraví – II. etapa - komunikace 10.000 tis. Kč Vlastní zdroje

Hálkova 4 půdní vestavba 10.400 tis. Kč Vlastní zdroje

Ul. Thomayerova – rekonstrukce komunikace 17.500 tis. Kč Vlastní zdroje

ZŠ Nedvědova – rekonstrukce ŠJ 12.177 tis. Kč Vlastní zdroje

Rekonstrukce kanalizace Zamenhofova, Poupětova, Wolkerova 15.580 tis. Kč Vlastní zdroje

Pramen: Magistrát města Olomouce
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Grafy za rok 2008
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4.2.13 Soulad IPRM s relevantními strategickými dokumenty města, případně regionu, kraje nebo 
České republiky. 

Předkládaný IPRM Olomouce – Městské parky Olomouc je hodnocen s ohledem na následující 
strategické dokumenty:

 Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013,

 Regionální operační program NUTS II Střední Morava,

 Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko, 
http://olomoucko.certicon.cz/oblasti_seznam.php, 
http://www.olomouc.eu/propodnikatele/2008/aktualizace_sp_2007.pdf

 Územní plán města Olomouce 
http://www.3dmapy.cz:2082/

Je možné konstatovat, že řešení Integrovaného plánu města Olomouce – Městské parky Olomouc
je v souladu se všemi výše uvedenými strategickými dokumenty – viz následující popis. 

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013

Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna 
socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká 
republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého 
posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než 
průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, 
který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.

Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území

Prioritní osa: Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

Aktivity B. – Rozvoj regionů

 posilování místního rozvojového potenciálu s cílem systematického zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu, revitalizace urbanizovaných území,

 rozvoj měst – posilování úlohy měst a urbánních systémů jako „motorů“ socioekonomického 
rozvoje, komplexní přístup k revitalizaci vybraných čtvrtí.
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Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Cíl programu, prioritní osy a oblasti podpory

Cílem Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava je zvýšení ekonomické 
vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.

Specifickým cílem prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zlepšení kvality života 
v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní 
a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání.

Strategie pro dosažení cílů

Město vytváří IPRM (provádí výběr zóny, popř. tématu, stanovuje cíle a strategii k jejich naplnění, 
včetně zapojení partnerů). V rámci fáze realizace IPRM město vybírá vhodné projekty k naplnění cílů IPRM. 
Výběr jednotlivých projektů je v kompetenci města, které si v souladu s pravidly transparentnosti, rovných 
příležitostí a principu partnerství vytváří způsob posuzování projektů. 

Cílem je komplexní řešení revitalizace a oživení zájmového území, konkrétně území historických 
parků v centrální části města Olomouce. 

Podporované aktivity – shoda s předkládaným IPRM

Podporované aktivity zaměřené na fyzickou revitalizaci a rozvoj území:
 realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů 

rozvoje měst/území,
 přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních 

a účelových obslužných komunikací, 
 odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží,
 obnova, stavební úpravy a případné rozšíření stávajících objektů,
 hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně,
 transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití

Podporované aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury:
 realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů 

rozvoje měst/území, 
 vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní 

učení, 
 infrastruktura pro poskytování sociálních služeb, 
 infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, 
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 infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a 
multifunkčních zařízení, 

 pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj, 
 experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů, 
 úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s

handicapem), 
 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik

Podporované aktivity zaměřené na rozvoj veřejné dopravy
 stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy, 
 budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, 
 modernizace a výstavba systémů městské hromadné dopravy a jejich vybavení včetně nákupu

dopravních prostředků včetně ekologických,
 bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest,
 zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy 

umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křižovatkách apod.)

Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko

Strategie rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko se týká udržitelného rozvoje území 
mikroregionu Jesenicko, řeší problematiku hospodářského, společenského environmentálního a kulturního 
rozvoje s využitím přírodních, kulturních a lidských zdrojů. 

Finální podoba aktualizace Strategického plánu byla schválena Zastupitelstvem města Olomouce v prosinci 
2007 v původní struktuře čtyř kritických oblastí:

 kritická oblast A – Olomouc – centrum regionu
Globální cíl:
Posílení významu města Olomouce jako centra střední Moravy a jeho postavení v rámci České 
republiky i v mezinárodním měřítku.

 kritická oblast B – Lidské zdroje
Globální cíl:
Zvýšení přitažlivosti Olomoucka jako místa atraktivního pro nové obyvatele.
Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělanosti, kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel 
mikroregionu. 

 kritická oblast C – Hospodářský růst a konkurenceschopnost
Globální cíl:
Podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu 
pracovní síly.
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 kritická oblast D – Výkonná infrastruktura a doprava
Globální cíl:
Zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života.

Každá kritická oblast zahrnuje vždy několik záměrů, jež jsou dále konkretizovány do jednotlivých cílů, 
kterých je v novém strategickém dokumentu celkem 54. Každý cíl je v systému následně interně doplněn 
tzv. projektovým listem, který umožňuje základní popis blíže specifikovat. Stejně jako v předcházející
aktualizaci strategického plánu byly i nyní stanoveny členy Zastupitelstva města Olomouce a rozšířené 
Komise hospodářského rozvoje prioritní cíle – ve 3 kritických oblastech bylo stanoveno 5 prioritních cílů, v 
kritické oblasti A 6 prioritních cílů, tj. celkem 21 priorit.

Integrovaný plán města Olomouce – Městské parky Olomouc, resp. záměry v něm obsažené, jsou 
v souladu a naplňují cíle kritických oblastí schváleného Strategického plánu rozvoje města Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko.

Územní plán města Olomouce

Předkládaný Integrovaný plán města Olomouce – Městské parky Olomouc je v souladu s územním plánem
města Olomouce.

Územní plán města Olomouce byl zpracován a schválen zastupitelstvem města. Před jeho schválením byl 
zveřejněn a proběhlo veřejné připomínkovací řízení k jeho návrhu. 
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Výřez z územního plánu města Olomouce s vyznačením zóny IPRM:

Plochy zóny IPRM jsou dle schváleného územního plánu vymezeny jako plochy:

 plochy městské zeleně,

 plochy stavby a technického vybavení, dopravní zařízení, statická doprava,

 plochy veřejného vybavení,

 účelové komerční plochy, celky a areály (veletržní, výstavní a kongresové komplexy).

4.2.14 SWOT analýza

Určení a specifikace silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek je základní metodou objektivního 
vyhodnocení současného stavu ekonomických, sociálních, kulturních  a dalších podmínek života na území 
krajského města Olomouce, s konkretizací na řešenou zónu městských parků, které jsou determinovány 
vnitřními faktory. SWOT analýza zahrnuje také vymezení vlivů vnějšího prostředí v podobě příležitostí 
(Opportunities) a hrozeb (Threats), které zachycují významné okolnosti ve vybraných oblastech, jichž je 
třeba využít pro rozvoj města nebo jimž je naopak třeba včas a efektivně čelit. Tato podrobná analýza slouží 
k vymezení oblastí a jednotlivých aktivit, které vzhledem ke stávající situaci vyžadují nebo budou vyžadovat 
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zvýšenou pozornost a poskytnutí cílené podpory. S ohledem na její výsledky bude zároveň stanovena 
optimální strategie realizace IPRM respektující takto zjištěné skutečnosti. 

Silné stránky Slabé stránky

 Exponovaná poloha města vůči 
dopravním osám

 Relativně příznivá věková struktura a 
vysoký podíl mladších obyvatel 

 Zlepšující se vzdělanostní struktura 
města

 Klesající míra nezaměstnanosti ve městě

 Přítomnost významné univerzity

 Dobrá vybavenost středními školami
včetně odborných a učilišti

 Vzdělanostní struktura obyvatel výrazně 
převyšuje celorepublikový průměr (podíl 
vysokoškolsky vzdělaných lidí)

 Různorodé organizace sociální péče na 
území města

 Neustále se rozvíjející infrastruktura pro 
rozvoj podnikání

 Kvalitní dopravní napojení města, 
přítomnost dálnice

 Zkušenosti města s čerpáním zdrojů ze 
strukturálních fondů EU

 Vysoká atraktivita města, především jeho 
historického města 

 Přítomnost nadregionálně významného 
areálu výstaviště Flora s vytvořenými 
tradicemi výstavnictví

 Vytvořená infrastruktura pro výstavnictví

 Přítomnost rozsáhlých parků v centru 
města s mnohostranným využitím 
(výstavnictví, kultura, volný čas)

 Úbytek počtu obyvatel od roku 1990

 Zvyšování průměrného věku obyvatel 
Olomouce

 Stárnutí bytového fondu ve městě

 Nedostatek volných pracovních míst

 Nedostatek ploch a dalších nemovitostí 
pro nové větší investory např. z oblasti 
technologických center a strategických 
služeb

 Vysoké zatížení města automobilovou 
dopravou

 Nedostatek parkovacích míst v centru 
města

 Nízká kapacita přístupových míst 
k některým využívaným areálům (např. 
výstaviště Flora)

 Nedostatečný rozsah výstavních ploch 
vzhledem k vybudované tradici 
výstavnictví

 Zanedbaný a zastaralý přírodní areál 
výstaviště Flora

 Přestárlé a dožívající porosty 
v městských parcích (zvýšená náchylnost 
k poškození)

 Nebezpečí úrazu návštěvníků při 
poškození porostů v městských parcích 
(povětrnostní vlivy)

 Nevyhovující stav kvality infrastruktury
v městských parcích (cestní síť, mobiliář, 
sociální zařízení, inženýrské sítě)
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Příležitosti Hrozby

 Vytváření podmínek pro zkvalitnění života 
ve městě – podpora rozvoje bydlení, 
volnočasových aktivit, zvyšování 
atraktivity města

 Zlepšování kvality bytového fondu a růst 
atraktivity bydlení ve městě

 Růst a diverzifikace podnikatelských 
aktivit ve městě

 Podpora vytváření nových pracovních 
příležitostí 

 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a 
znalostně založených aktivit

 Vznik tematických turistických produktů 
ve městě a jeho okolí

 Růst zájmu o aktivní trávení volného času

 Podpora rozvoje prostředí pro život

 Atraktivita a vytvořená tradice městských 
parků včetně výstavnictví

 Zlepšení přírodních faktorů životního 
prostředí především v centrální části 
města

 Vytváření podmínek pro rozvoj tradičního 
výstavnictví včetně doprovodné 
infrastruktury (doprava, inženýrské sítě, 
zázemí)

 Vytváření podmínek pro rozvoj 
volnočasových aktivit pro návštěvníky 
území

 Větší možnosti čerpání zdrojů ze 
strukturálních fondů v rámci 
programovacího období 2007 – 2013  

 Demografický vývoj – stárnutí a úbytek
obyvatelstva

 Nedostatečná nabídka pracovních 
příležitostí (i nízký počet volných 
pracovních míst)

 Odchod některých investorů za nižší 
cenou pracovních sil

 Zanedbané investice do rozvoje dopravy, 
především v návaznosti na komunikace 
vyššího řádu,  přístupových cest a 
dopravy v klidu

 Ekonomické faktory limitující činnost lidí 
ve volném čase

 Zhoršování technického stavu 
infrastruktury pro výstavnictví a
volnočasové aktivity

 Zhoršování stavu městské zeleně (při 
nepříznivých povětrnostních vlivech až 
havarijní stav)

 Změna inkasa daňových příjmů a 
celkového cash-flow města během roku 
v závislosti na případných změnách 
v daňové legislativě
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Ze SWOT analýzy vyplývá, že město Olomouc má významný potenciál rozvoje za předpokladu, že dojde 
k dalšímu zkvalitnění života v samotném centru města, které je generátorem ekonomických, sociálních a 
společenských aktivit ve městě. 
Město Olomouc má velmi atraktivní centrum i okolí, ale celkovou přitažlivost snižuje celkově zanedbaný 
stav nejen výstavních ploch, technické infrastruktury, ale i veřejné zeleně, sociálního zázemí, mobiliáře, atd.
Tento stav je zapříčiněn dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků pro údržbu a rozvoj centrální 
části města Olomouce.

Pro oživení centra města i celého Olomouckého hraje důležitou roli Univerzita Palackého v Olomouci jako 
významná nadregionální vzdělávací instituce. Atraktivní město jedním z aspektů pro udržení absolventů ve 
městě či regionu. Centrum města zaznamenalo v minulých letech úbytek obyvatel. Potýká se také 
s vysokým zatížením automobilovou dopravou a celkově nevhodným dopravním řešením, což má vedle 
vlivu na dlouhé dopravní časy negativní dopad životní prostředí. To vše má za následek nižší atraktivitu 
města. 

Město Olomouc má příležitost zvýšit svou přitažlivost v případě, že bude komplexně revitalizováno městské 
centrum (městské parky) a jeho přilehlá území tak, aby i nadále bylo atraktivitou nadregionálního významu 
především tradicí výstavnictví a kvalitním prostředím pro život.

Z provedené SWOT analýzy vyplynula potřeba komplexně podpořit řadou provázaných aktivit revitalizaci 
centrální části města – městských parků. Město by mělo implementací IPRM odstranit nebo alespoň omezit 
projevy slabých stránek a současně rozvíjet silné stránky. V rámci příležitostí jsou formulovány možnosti 
dalšího vývoje s významným pozitivním dopadem na životní podmínky obyvatel, hrozby představují 
negativní faktory, kterým město musí čelit a  nemůže je samo zcela eliminovat. 

4.3. Plánované prioritní oblasti IPRM 

Ekonomický rozvoj Přitažlivá města

Sociální integrace Dostupnost a mobilita

Životní prostředí Správa věcí veřejných

4.4. Kvantitativní a kvalitativní popis zóny

Olomoucké historické parky

Zelený areál, který se rozkládá v srdci Olomouce, patří ke klenotům města, a to nejen kulturním, ale  rovněž 
historickým. Historie parků sahá až do 20. let 19. století, kdy olomoucký arcibiskup, arcivévoda Rudolf Jan
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Habsburský, založil  tzv. Rudolfovu alej, která se , se totiž stala oblíbeným místem vycházek Olomoučanů 
již  ve 20. letech 19. století.
Z původního skromného stromořadí se rozloha zeleného prstence tvořeného dnešními Smetanovými, 
Čechovými a Bezručovými sady rozrostla na více než 47 hektarů. Délka hlavních alejí dosahuje téměř 
2.500 metrů a každý, kdo by se chtěl projít všemi ostatními pobočnými cestami, musí počítat s více než 
čtyřmi hodinami chůze.
Společně s palmovým skleníkem postaveným v letech 1927–1930 patří Smetanovy a Bezručovy sady 
k nemovitým kulturní památkám ČR. Palmový skleník je největší svého druhu v ČR. Na ploše 1.500 m2  zde 
rostou kromě jiné exotické květeny desítky druhů palem, z nichž mnohé jsou starší sta let. Výstaviště se 
může pochlubit také skleníkem kaktusovým, tropickým a subtropickým.

Nejvýznamnější část tvoří Smetanovy sady, které jsou svými pozoruhodnými sadovnickými celky a 
krásnými zákoutími oázou odpočinku a relaxace pro obyvatele i návštěvníky hanácké metropole. Jejich 710 
metrů dlouhá hlavní alej, vysázena po prusko-rakouské válce podle návrhu olomouckého radního, 
architekta Maxe Machánka, se stala symbolem olomoucké zeleně a výstav Flora Olomouc. Dnešní typickou 
podobu získala v roce 1919 díky prvnímu českému správci Emanuelu Černému, který nechal vysázené lípy
a jírovce přiřezat do vysokých rovných stěn. Estetický dojem dotváří květinový ornament aleje, který 
zahradníci výstaviště každým rokem obměňují.

Čilý stavební ruch, jímž byl park zasažen ve II. polovině 19. století, zejména poté, co v roce 1877 nastoupil 
do funkce ředitele městských sadů Karel Pohl, zanechal za sebou mnoho památek. Altán z březových dřev, 
postavený v roce 1869 v horní části parku, v blízkosti vchodu do areálu od bývalého autobusového nádraží, 
vydržel až do 60. let 20. století, kdy byl odstraněn. V roce 1879 byl uprostřed dnešních Smetanových sadů 
vybudován novorenesanční objekt  s velkou fontánou s vodotryskem. 
Dnešní restauraci se dříve říkávalo „lázeňský  pavilon“, či „lázeňská dvorana“, nebo také „Wilhelmshalle“ 
(Vilémova síň) na památku olomouckého dómského probošta Viléma Schneeburga, z jehož nadace byl 
dlouhá léta provoz městského parku podporován.  Současně s její stavbou  vznikl severně od ní dodnes 
existující dlouhý skleník železné konstrukce. V jeho výklenku stávala až do roku 1970 socha bohyně Flory 
se Schneeburgovým erbem.
V roce 1886 byl do sousedství lázeňské budovy přenesen velký skleník dřevěné konstrukce – oranžérium –
z parku v nedaleké Velké Bystřici (už v roce 1893 mohli jeho návštěvníci obdivovat více než 90 druhů rostlin 
– begónií, gladiol, vavřínů, dracén, juk, agáve, opuncií a několik druhů palem) a v roce 1895 zde přibyl 
ještě  hudební pavilon. Základ dnešního rybníku s ostrůvkem a vodním střikem byl položen v 80. letech 19. 
století.

Dnešní výstavní pavilony o celkové výstavní ploše 4.395 m2 vyrostly v areálu Smetanových sadů v 60. a 70. 
letech 20. století. Největším a ústředním je pavilon A, který byl postaven  v roce 1967 na území bývalých 
hřbitovů připojených ke Smetanovým sadům.
Protějškem městského parku (Smetanových sadů) – se po roce 1882 stal park zřízený v tzv. Johannes Alle 
- Jánském stromořadí  (Čechovy sady), založeném ve 30. letech 19. století.  Poslední ze zeleného trojlístku 
olomouckých  parků, Bezručovy sady  obohatily městskou zeleň na samém sklonku 19. století. Park, v době 
svého vzniku nazývaný Michalským výpadem, či parkem, byl v roce 1905  přejmenován na Schillerovy 
sady. O třicet let později nesl jméno zakladatele českého Sokola dr. Miroslava Tyrše. Název Bezručovy 
dostaly roku 1947.
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První botanická zahrada v parcích  vyrostla v roce 1902 a o něco později přibyly také skleníky a bazény pro 
vodní rostliny. Dnešní botanická zahrada,  která se může pochlubit  unikátním rozáriem, v němž je 
vysázeno na 670 odrůd růží v celkovém počtu 10 tisíc keřů zahraniční i domácí produkce, se nachází v 
Bezručových sadech, oddělená od zbytku sadů ramenem řeky Moravy - Mlýnským potokem.
Zákoutí olomouckých parků zdobí i sochařská díla: k nejznámějším  patří  pomníky Bedřicha Smetany, 
Boženy Němcové a olomouckých rodáků - botanika Františka Polívky a grafika Karla Wellnera. Významným 
výtvarným dílem je také vstupní portál  palmového skleníku, jehož autorem je akademický sochař Julius 
Pelikán, žák proslulého Josefa Václava Myslbeka.
Sezóna v olomouckých parcích začíná v dubnu, kdy se také otevírá botanická zahrada s prvními kvetoucími 
rostlinami. Návštěvníkům parků se na jaře každoročně naskýtá okouzlující pohled na rozkvetlé záhony 
s desítkami tisíc kusů jarních cibulnatých květin, zejména tulipánů.  Mezi nejvyšší odrůdy, dorůstající 50–60 
cm, patří nejen známý šarlatový Oxford, ale i sladce růžový Ollioules, oranžovočervený  Judith Leyster nebo 
žlutý Parasol. Ke středně vzrůstným odrůdám se řadí  zářivě sněhobílá Purissima, fialový Blue Angel nebo 
skupina tzv. „papouškovitých“ tulipánů, jejichž okvětní plátky připomínají peříčka (Blue Parrot, Red Parrot, 
Giant Parrot). Pozoruhodný plnokvětý Monte Carlo, svítivě žlutá Mája s třepenitými okraji a skupina nízkých 
tulipánů T. greigii s barevně proužkovanými listy doplňují nepřebernou paletu barev a tvarů, jejichž pestrost 
nadchne jistě každého návštěvníka olomouckých parků.

Výstaviště Flora Olomouc s bohatou zelení parků a skleníků,  květinovou nádherou botanické zahrady a 
rozária patří ke kulturním skvostům ČR.

Smetanovy sady

Smetanovy sady byly založeny roku 1820 osázením pevnostní plochy na západním obvodu města –
předpolí mezi Terezskou a Kateřinskou branou – stromovím. První olomoucká parkovní plocha, tzv. 
Rudolfova alej, podlehla v roce vypuknutí prusko-rakouské války na základě demoličního reverzu (podle 
něhož muselo být zbouráno a vykáceno vše, co bránilo rozhledu z pevnostních hradeb) úplné zkáze.

Už ve 2. polovině roku 1866 však město  hlavní alej –
podle projektu arch. Maxe Machánka –  opět obnovilo 
vysázením 710 m dlouhé aleje s kaštany a lípami. 
Dodnes výrazný architektonický útvar a symbol 
olomouckých parků dostal svou současnou podobu v 
roce 1919 přiřezáním lip a kaštanů do vysokých rovných 
stěn. Park má také zajímavou sochařskou výzdobu. V
roce 1925 zde byla odhalena socha Bedřicha Smetany, 
podle něhož  dostaly sady své nynější jméno. Řadu děl 
zde zanechal také Julius Pelikán, žák jednoho z 
nejvýznamnějších českých sochařů J. V. Myslbeka –
kromě vstupního portálu do palmového skleníku je to zejména pomník botanika a ředitele české reálky v 
Olomouci Františka Polívky. 
V roce 1932 byl v parku vztyčen  kamenný památník postavený na paměť světového esperantského kongresu.
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Vedle běžných, především listnatých dřevin jsou ve Smetanových sadech soustředěny i mnohé dendrologické 
zajímavosti. 

Čechovy sady

Čechovy sady, tento v pořadí druhý olomoucký městský parkový 
prostor, datuje svou historii do 30. let 19. století.  Stromová alej, 
později pojmenovaná Jánské stromořadí (Johannes Alle), byla 
vysázena v sou-sedství cesty spojující bývalé litovelské 
předměstí s pevnostní Terezskou branou.
Podobně jako Rudolfova alej (dnešní Smetanovy sady)  bylo i 
Jánské stromořadí v souvislosti s propuknutím prusko-rakouské 
války vykáceno. Přesto, že bylo hned po ní obnoveno, 
nejvýznamnější změny doznalo až po roce 1882, když je c. k. 
říšské ministerstvo války přenechalo městu. Autorem projektu, 
který změnil stromořadí na veřejný park v přírodně krajinářském slohu, byl opět Max Machánek, podle jehož 
návrhu byla vybudována také hlavní alej ve Smetanových sadech. Čechovy sady, které nesou svůj nynější 
název od roku 1918, jsou parkem, určeným především k odpočinku.  Stromové patro je tvořeno převážně 
běžnými druhy dřevin, k nejvzácnějším exotům patří topol úzkolistý (Populus angustifolia), původem ze 
západní části Severní Ameriky. Součástí parku je Památník osvobození Olomouce sovětskou armádou 
odhalený v roce 1945, socha Boženy Němcové profesora V. Navrátila a pomník věnovaný významnému 
olomouckému grafikovi Karlu Wellnerovi od sochaře Karla Lenharta. K architektonickým zajímavostem 
parku patří i pevnostní tzv. Litovelská brána, která byla ke vchodu do sadů přenesena v roce 1896.

Bezručovy sady

Park Bezručovy sady vznikl na přelomu století (1898), kdy 
zde bylo započato s prvními sadovnickými úpravami. V 
těchto místech pod středověkými a tereziánskými 
městskými hradbami, panovaly ještě ve 30. letech 19. 
století katastrofální hygienické podmínky, neboť sem 
zatékaly splašky z domů stojících na hradbách.

Ke změně došlo až v roce 1835, po vybudování 
kanalizace a následném vybudování promenádní cesty, 
která dnešními sady prochází. Při tvorbě i rekonstrukci 
sadů dokázali jejich tvůrci velmi dobře využít zdejších 

krajinných scenérií – skal, městských hradeb a ramene řeky Moravy – Mlýnského potoka, který tvoří předěl 
mezi sady a ohrazenou částí botanické zahrady. Stromové patro tvoří běžné druhy dřevin. Skupiny štíhlých 
smrků pančičových (Picea omorika) jsou novějšího data. U někdejšího pavilonu D roste velká skupina 
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opadavých i stálezelených pěnišníků (Rhododendron). Břehy Moravy při jejím vtoku pokrývají souvislé 
porosty nízkých forem tisu. Z původních druhů naší flory roste na skalách zvěšinec zední (Cymbalaria 
muralis), zajímavý neobvyklým způsobem rozšiřováním semen. 

Architektonickou součástí Bezručových sadů je 
Jihoslovanské mauzoleum z roku 1926, společná 
hrobka s pozůstatky jugoslávských vojáků, kteří 
během I. světové války zemřeli na území Moravy a 
Slezska. Jedenáct metrů vysoká stavba v antikizujícím 
stylu podle návrhu olomouckého architekta Huberta 
Austa vyrostla v roce 1926 na území, které město 
darovalo tehdejšímu Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců.
Památník Petra Bezruče olomouckých sochařů Rudolfa 
Doležala, Karla Lenharta a Vojtěcha Hořínka byl 

odhalen v roce  1947.

Botanická zahrada, součást Bezručových sadů, vznikla díky záměru rozšířit exteriéry výstaviště o tzv. 
Korunní pevnůstku (v 60. letech minulého století).  Od 70. let  zde začal vyrůstat nový park, reprezentující 
progresivní sadovnické záměry. Díky koncepci odlišné od té, která charakterizuje historické parky, je její 
území rozčleněno do menších celků, včetně tzv. zahrad národů, alpina  a rozária s unikátní sbírkou 10.000 
keřů  růží ve více než  670 nejrozmanitějších domácích i světových odrůdách.

Základní údaje o olomouckých parcích

Smetanovy sady jsou nejstaršími parky města Olomouce a jsou neodmyslitelně spojeny se třemi hlavními 
atributy – zalomenou stříhanou hlavní alejí, visutou pěší lávkou a květinovými výstavami FLORA Olomouc. 
V posledních desetiletích měla právě FLORA Olomouc největší vliv na rozvoj a funkční náplň olomouckých 
parků, a to i Smetanových sadů. Šedesátá léta minulého století jsou obdobím, které velmi silně ovlivnilo 
nejen podobu sadů a způsob jejich využití, ale hlavně myšlení olomoučanů. FLORA se v této době stala, 
bez nadsázky, předvojem zahradní architektury celé tehdejší republiky. Scházeli se zde odborníci, aby 
pozvedli olomoucké parky. Vedle více méně strojírensky zaměřeného brněnského výstaviště nebo Zemí 
živitelkou v Českých Budějovicích, se staly každoročně pořádané olomoucké květinové výstavy nejznámější 
a nejpopulárnější výstavnickou akcí v celém tehdejším Československu, kde tisíce lidí mohly vidět výpěstky 
v té době u nás neznámé. Tehdy se vžil slogan „Olomouc, město zeleně“. 
Zatímco legenda parků stoupala, úroveň výstav a výstavního areálu, i když nepozorovatelně, začala klesat 
a to především v důsledku politických změn následujících po událostech roku 1968. Výstavy měly stále více 
politický charakter, který jednotlivé expozice ovlivňoval. Kromě tohoto „úpadku“ zde byl ještě jeden, pro park 
negativní faktor, způsob zakládání zeleně.
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Pohled na parky má tedy dva úhly. První stranou je lesk a sláva zářící na člověka přijíždějícího ten zvolený 
den ve svátečních šatech, umytým autobusem a žasnoucího nad bohatostí květinových výsadeb, aranži 
uvnitř pavilonů a klobáskou s pivem v bufetu. Druhou stranou mince je však spěch pracovníků Flóry a s tím 
související výsledek takto zakládaných ploch zeleně. Aranže uvnitř pavilonů byly svébytnou záležitostí 
krátkodobého působení a likvidace po skončení výstavy, ale výsadby venkovních expozic byly také 
zakládány ve stejném duchu spěchu. Hlavní směr všeho snažení mířil především k okamžitému efektu té 
dané výstavy, toho týdne, který byl vrcholem jejich snažení. Výsadby se navrhovaly pro okamžitý efekt, což 
znamenalo více rostlin hustěji vysázených, tak aby ráno zametené chodníky mohly sloužit návštěvníkům. 
Pro výstavy vynikající, ale pro park už ne tak dalece. V tomto výstavnickém chvatu se poněkud zapomnělo 
na dlouhodobé, cílené výsadby stromů, které by nahrazovaly stromy odumírající a přebíraly tak řád vyššího 
principu parku.
Legenda parků přetrvala a stala se duhovou mýdlovou bublinkou, která se vznáší prostorem a co nevidět 
praskne. Je mnoho lidí, kteří mají stále nekritický obdiv vůči těmto plochám, a to způsobuje, že nemohou 
nebo nechtějí vidět problémy, které parky mají. Dožívající stromové patro, vytrácející se kompozice, 
rozpadající se komunikace, dosluhující mobiliář a také morálně zastaralý park neodpovídající dnešním 
potřebám obyvatel města.
Ekonomicko – politické změny přinesly nové přístupy k výstavnictví. V 70. a 80. letech minulého století 
výstavnictví běželo setrvačností dál, a i když objem na první pohled zůstával, začala se objevovat dutá 
místa a celý systém se pozvolna bortil. Výstavy se sice pořádaly, ale byly jen opakováním stále stejného 
schématu, při kterém se nových ploch zakládalo stále méně, bylo to období stagnace. 
K důležitým změnám došlo až v devadesátých letech, kdy začala FLORA Olomouc fungovat na široké bázi 
polyfunkčního výstaviště, ale co do rozsáhlosti ploch se zmenšovalo. Přestaly se využívat ostatní parky 
a vlastní areál ustupoval směrem k pavilonu A, který se stal základním kamenem nové koncepce. Prakticky 
všechny výstavy se v současné době odehrávají především v tomto pavilonu, kde je využito velké plochy 
a ještě galerie kryté střechou. Tady nepůsobí povětrnostní vlivy a je možno vystavovat nebo organizovat 
prakticky cokoli. Dalo by se říci, v dobrém slova smyslu, že je to cesta smršťování stárnoucího slunce do 
podoby bílého trpaslíka. Malé, ale jasně zářící hvězdy. 

Znovu se tedy vracíme k funkčně svébytným parkům, které přestávají být synonymem pro výstaviště, a kdy 
se pozvolna obě funkce profilují a oddělují. V dnešní době výstavy, až na několik dní v roce,  parky ke svým 
záměrům vůbec nepotřebují, a ty dnes tvoří pouze jakýsi bezpochyby příjemný estetický rámec, který 
návštěvníkům výstav zpříjemňuje příchod k výstavním pavilonům. A tak jak byly dříve epicentrem zájmů 
parky a do nich se soustřeďovaly výstavnické aktivity, dnes jsou to pavilony. Parky jsou udržovány jen 
setrvačností. Gloriola však zůstala a parky jsou vnímány jako něco neměnného, co bylo jednou pro vždy 
vybudováno, a tak to vydrží na věky. Toto je základní omyl, který způsobuje pozvolnou, ale nezměnitelnou 
a neodvratnou zkázu tohoto skvostu. 
Cílem je jednak postihnutí a vyjádření změn provázející Smetanovy sady především z hlediska nových 
principů fungování výstavnické organizace Flora Olomouc, a jednak nalezení nové koncepce funkčního 
využití jednotlivých, logicky vymezených částí parku, zohledňující soudobé, ale také v budoucnosti 
předpokládané požadavky jeho uživatelů. Smyslem je tedy stanovení nosných principů pomocí prostorové a 
funkční regulace. 

Botanická zahrada Univerzity Palackého se nachází jihovýchodně poblíž centra města Olomouce, mezi 
Smetanovými sady (v těsném sousedství tropických skleníků Flóry Olomouc) a železniční tratí. Vchod je z 
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ulice "U botanické zahrady", naproti areálu technických služeb. Zahrada leží na rovinatém terénu v 
nadmořské výšce asi 210 m a její rozloha činí 0,65 ha.

Čechovy sady jsou součástí centrálního parkového pásu města na místech bývalých hradeb a městského 
opevnění. Staly se součástí urbanistické koncepce Camilla Sitteho, která město Olomouc proslavila a stala 
se základním dílem moderního evropského urbanismu. Proto Čechovy sady představují významnou kulturní 
památku města a zaslouží si důstojnou a reprezentativní obnovu.

Bezručovy sady leží v jihovýchodní části města Olomouce, pod jeho středověkými a částečně 
tereziánskými hradbami mezi Malým (Blažejským) náměstím na západě a Kosinovou ulicí na východě. Na 
jihu tvoří jejich přirozenou hranici rameno střední Moravy, zvané Mlýnský potok (dříve též strouha 
Jakubského mlýna nebo též Malá Morava). Jsou nejmladším z trojice městských sadů, vzniklých na sklonku 
19. století  v Olomouci – spolu se Smetanovými a Čechovými sady.
V době svého vzniku, tedy na samém sklonku 19. stol., byly tyto sady nazývány jednoduše Michalský výpad 
či Michalský park. Po roce 1905 byly přejmenovány na sady Schillerovy a v roce 1935 byly pojmenovány 
podle zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše. Ovšem ani tento název nebyl posledním. Změna situace po 
2. světové válce znamenala i další přejmenování sadů. V roce 1947 tak získal tento park svůj současný 
název – Bezručovy sady.
Na oblast hradeb ohraničujících Bezručovy sady navazují parky a veřejná zeleň za budovami Křížkovského 
8 až 14 patřící Univerzitě Palackého v Olomouci. Tyto parky leží v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti centra 
města. Zpřístupněním těchto ploch veřejnosti vznikne přirozeně navazující prostor na městské parky 
s možností kulturního a společenského vyžití.

Park pod Bastionem
Někdy také nazývaný Sad Přemyslovců nebo lidově Pareček. Jde o území pod hradbami Olomouckého 
hradu oddělené Mlýnským náhonem od ulice Dobrovského. Na jeho západní straně se nachází tzv. 
Špitálský bastion s jednou z několika středověkých městských bran, tzv. Cikánskou brankou. Na jižní straně 
parku začíná areál bývalé Hradské brány. Na místě parku stály až do 70. let 20. století vojenské sklady. 
Park prošel po roce 2000 rozsáhlou rekonstrukcí. Park pod Bastionem uzavírá  prstenec olomouckých 
historických sadů kolem městské památkové rezervace.  I když park pod Bastionem není prohlášenou 
kulturní památku jeho obnova je nutná pro zachování kulturního dědictví a chlouby města Olomouce - druhé 
největší památkové rezervace v ČR. S obnovou tohoto parku  je nutné začít z důvodu chátrání technických 
prvků olomouckých hradeb a přestárlosti dřevin. Realizací projektu dojde k obnově okolí nemovitých 
kulturních památek celostátního významu a ke zvýšení atraktivity města pro návštěvníky i občany města. 
Mezi cílové skupiny patří turisté a návštěvníci národní kulturní památky Dómu sv. Václava a Arcidiecézního 
muzea, které s okolním parkem bezprostředně souvisí. Park bude sloužit hlavně k zatraktivnění turistického 
ruchu a ke klidové rekreaci občanů města.

Park pod Letním kinem
Poměrně malý parčík je od parku pod Dómem oddělen tzv. Špitálským bastionem, na kterém se dnes 
nachází arál Letního kina. Na opačné straně parčík končí tzv. Locatelliho bastionem, ve kterém se dříve 
nacházela vojenská pekárna. Dnes je v objektu mimo jiné restaurace a ubytovací zařízení. Na severní 
straně park lemuje rušná Dobrovského ulice. Park vznikl zasypáním obranného vodního příkopu. Do roku 
1989 byl označován jako Sad pionýrů. Uprostřed parčíku se nachází betonový bazének, dnes nefunkční.
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Funkce území Klidová zóna – městské parky
Parametr území 50 ha

Zóna městských parků Olomouc:

Tato vymezená zóna je charakterizována jako území s vysokým potenciálem růstu v souladu se 
stanovenými kritérii pro výběr zón dle metodického pokynu MMR vydaného na základě Usnesení vlády ČR. 
Uvedená zóna naplňuje tato dvě kritéria:

1). velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro 
rozvoj města – systém parkových alejí, chodníků a stezek o celkové délce 2500 m představuje významný 
prvek v dopravní obslužnosti města, protože mnohé stezky jsou spojnicemi mezi částmi města a představují 
značné zrychlení mobility (přepravy) obyvatel bez nutnosti používat pro přepravu například motorová 
vozidla.
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2). vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel –
zvýšení kvality života ve městech -  celá oblast městských parků o neuvěřitelné rozloze 47 ha je kvalitní 
klidovou zónou pro obyvatele města Olomouce a to nejen pro relaxaci, ale i pro sportovní, kulturní a 
zájmové vyžití. Kromě zajímavé polohy a mnohých zajímavých typů rostlin, je tato zóna nesmírně důležitá 
pro zachování zdravého životního prostředí ve městě a značně zvyšuje kvalitu obyvatel města, zejména 
rodin s dětmi rovněž jako prevence sociálně patologických jevů u mládeže. 

Vymezené území zóny městských parků neslouží pouze k relaxaci všech skupin obyvatelstva z celého 
města Olomouce a jejich sportovnímu vyžití, je rovněž místem, které láká nejen místní obyvatelstvo, ale i 
příznivce květin z celé ČR k návštěvám jedinečných výstavních akcí, které jsou již dnes světově proslulé.
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Globální cíl
Zvýšit atraktivitu vymezené zóny města…

Specifický cíl 1
Obnova městských částí a jejich funkcí

Specifický cíl 2
Atraktivní a udržované městské parky

Specifický cíl 3
Problémová území města

Opatření 1.1
Rozvoj výstaviště Flora

Aktivita 1.1.1
Rozšíření a modernizace výstavních ploch

Aktivita 1.1.2
Výstavba příjezdové komunikace k areálu 

výstaviště a parkování

Opatření 2.1
Obnova olomouckých historických parků

Aktivita 2.1.1
Revitalizace městských parků jako infrastruktury 

pro zájmové a volnočasové aktivity

Opatření 3.1
Revitalizace veřejných prostranství

Aktivita 3.1.1
Obnova nedostatečně využívaných prostranství, 

jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce 
sociálního zázemí

Aktivita 3.1.2
Obnova kulturních památek pro volnočasové 

aktivity

Aktivita 3.1.3
Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných 

veřejných prostranství

4.5. Globální/Hlavní cíl IPRM
Celková struktura IPRM a jeho provázanost je uvedena v následujícím schematu:

Prioritní oblast
E k o n o m i c k ý    r o z v o j

Prioritní oblast
P ř i t a ž l i v á   m ě s t a

Prioritní oblast
Ž i v o t n í   p r o s t ř e d í

V I Z E
Využitím prostředků strukturálních fondů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava případně i dalších operačních programů realizovat postupně strategický plán města pod 

heslem – Olomouc moderní město vytvářející podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život svých obyvatel.

Globální cíl
Zvýšit atraktivitu vymezené zóny města, aby se stala přitažlivým místem nejen pro realizaci investic dalších subjektů především podnikatelských, ale zejména pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel města 

a tím přispěla ke zvýšení jejich kvality života.

Prioritní oblast
E k o n o m i c k ý    r o z v o j

Prioritní oblast
P ř i t a ž l i v á   m ě s t a

Prioritní oblast
Ž i v o t n í   p r o s t ř e d í

V I Z E
Využitím prostředků strukturálních fondů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava případně i dalších operačních programů realizovat postupně strategický plán města pod 

heslem – Olomouc moderní město vytvářející podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život svých obyvatel.

Globální cíl
Zvýšit atraktivitu vymezené zóny města, aby se stala přitažlivým místem nejen pro realizaci investic dalších subjektů především podnikatelských, ale zejména pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel města 

a tím přispěla ke zvýšení jejich kvality života.
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Vize zónového IPRM města Olomouce - využitím prostředků strukturálních fondů v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava případně i dalších operačních programů realizovat postupně 
strategický plán rozvoje města pod heslem – „Olomouc – moderní město vytvářející podmínky pro kvalitní a 
plnohodnotný život svých obyvatel“.

Globálním cílem IPRM je zvýšit atraktivitu vymezené zóny města, aby se stala přitažlivým místem nejen pro 
realizaci investic dalších subjektů především podnikatelských, ale zejména pro zájmové a volnočasové 
aktivity obyvatel města a tím přispěla ke zvýšení jejich kvality života. 

IPRM je v souladu s globálním cílem Regionálního operačního programu Střední Morava a se specifickým 
cílem oblasti podpory 2.1, protože zvýší atraktivitu regionálního centra – města Olomouce, prostřednictvím 
investic do infrastruktury a revitalizace území. IPRM rovněž naplňuje cíl prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a 
obnova regionu tím, že jeho cílem je zlepšení kvality života v regionu.

4.6. Specifické cíle IPRM, strategie

Specifické cíle IPRM definují jednotlivá opatření, která jsou naplňována aktivitami a následně dílčími 
projekty. IPRM není strategickým dokumentem, ale vychází ze schválených strategií města a je nástrojem a 
realizaci konkrétních cílů. Tento IPRM – Městské parky – řeší významnou zónu města – zapsané jako 
nemovitá kulturní památka ČR.

Specifické cíle IPRM 
Číslo  1 Název Obnova městských částí a jejich funkcí

Popis Komplexní rozvoj a regenerace přírodního areálu výstaviště Flóra vyvolávající 
investice dalších subjektů především podnikatelských. Tímto přístupem dojde 
nejen k zatraktivnění celého prostoru, ale i k dalším možnostem 
podnikatelských aktivit a tím k rozšíření  sortimentu nabízených služeb pro 
vyšší úroveň zájmových a volnočasových aktivit obyvatelstva.

Číslo 2 Název Atraktivní a udržované městské parky
Popis Realizovat obnovu městských parků s důrazem na kultivované, atraktivní a 

bezpečné prostředí pro veřejnost.  Ke zvýšení atraktivity území zóny dojde 
revitalizací a regenerací městských parků – Smetanových sadů, Čechových 
sadů a Bezdušových sad a jejich veřejné zeleně ve významné historické 
lokalitě města, která je zároveň významnou nemovitou kulturní památkou ČR.

Číslo 3 Název Problémová území města

Popis Identifikovat lokality pro regeneraci a revitalizaci (zeleně, parky, veřejná 
prostranství) ve vymezené zóně města, pro získání investic ze strukturálních 
fondů EU a to do infrastruktury doplňkové jako jsou místní komunikace a 
chodníky. 
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Návaznost na prioritní oblasti

Globální cíl Specifické cíle Prioritní oblast

Obnova městských částí a jejich funkcí
Komplexní rozvoj a regenerace přírodního 
areálu výstaviště Flóra vyvolávající investice 
dalších subjektů především podnikatelských. 
Tímto přístupem dojde nejen k zatraktivnění 
celého prostoru, ale i k dalším možnostem 
podnikatelských aktivit a tím k rozšíření  
sortimentu nabízených služeb pro vyšší úroveň 
zájmových a volnočasových aktivit 
obyvatelstva.

1

Ekonomický rozvoj

Atraktivní a udržované městské parky
Realizovat obnovu městských parků 
s důrazem na kultivované, atraktivní a 
bezpečné prostředí pro veřejnost. Ke zvýšení 
atraktivity území zóny dojde revitalizací a 
regenerací městských parků – Smetanových
sadů, Čechových sadů a Bezručových sadů a 
jejich veřejné zeleně ve významné historické 
lokalitě města, která je zároveň významnou 
nemovitou kulturní památkou ČR.

2

Životní prostředí

Globálním cílem IPRM je 
zvýšit atraktivitu 
vymezené zóny města, 
aby se stala přitažlivým 
místem nejen pro realizaci 
investic dalších subjektů 
především 
podnikatelských, ale
zejména pro zájmové a 
volnočasové aktivity 
obyvatel města a tím 
přispěje ke zvýšení jejich 
kvality života. 

Problémová území města
Identifikovat lokality pro regeneraci a 
revitalizaci (zeleně, parky, veřejná 
prostranství) ve vymezené zóně města, pro 
získání investic ze strukturálních fondů EU a to 
do infrastruktury doplňkové jako jsou místní 
komunikace a chodníky. 

3

Přitažlivá města
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Strategie IPRM 

Strategie IPRM vychází z provedené analýzy ekonomické a sociální situace města Olomouce, analýzy 
SWOT a strategických a koncepčních dokumentů na úrovni města. Kromě toho IPRM bezprostředně 
navazuje na programové a rozvojové dokumenty Olomouckého kraje, zejména pak Program rozvoje 
Olomouckého kraje a především na Regionální operační program NUTS II Střední Morava. Obecný rámec 
pro rozvoj měst a IPRM vychází na národní úrovni z Národního rozvojového plánu, Národního strategického 
referenčního rámce a Strategických obecných zásad Společenství.

Východiska pro formulaci strategie IPRM

Obecné principy použité ke stanovení strategie IPRM vycházejí ze zásad uvedených v Národním 
rozvojovém plánu (NRP) a v ostatních relevantních dokumentech politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti EU: 

 Strategické obecné zásady Společenství, 2007 - 2013 (Brusel, 05-07-2005), KOM (2005) 0299),
 Strategie udržitelného rozvoje (UV ČR č. 1242/08-12-2004) 
 Strategie hospodářského růstu (UV ČR č. 984/ 20-07-2005).

Tato komplexní rozvojová strategie je zaměřena na stimulaci a maximálně efektivní využití přirozeného 
všestranného potenciálu města s cílem zvýšit kvalitu života a životního prostředí ve městě při respektování 
zásad trvale udržitelného rozvoje, a to jak pro obyvatele  města, tak i podnikatelské a ostatní subjekty. Role 
statutárního města Olomouce je zaměřena na účinnou spolupráci a vytváření partnerství s dalšími 
institucemi veřejného, soukromého a neziskového sektoru. 
Pro formulování strategie IPRM byly použity následující zásady uvedené v NRP a následně pak v Národním 
strategickém referenčním rámci (NSRR):

 Konkurenceschopnost spojená s modernizačním úsilím EU (Lisabonský proces)
 Udržitelný rozvoj ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální
 Ekonomická soudržnost, tj. snižování výrazných disparit v ekonomické výkonnosti mezi členskými 

státy, mezi regiony a také uvnitř těchto regionů
 Sociální soudržnost jako další dlouhodobý strategický cíl Politiky soudržnosti, zaměřený na kvalitu 

života obyvatel
 Územní soudržnost usilující o komplexní přístup k rozvoji území, tj. využití regionálních center 

(statutárních měst) jako rozvojových pólů

Tvorba IPRM a jeho strategie vychází z obecných východisek platných pro zpracování rozvojových 
dokumentů, ale zejména ze skutečných a reálných potřeb města tak, aby bylo schopno dosáhnout 
udržitelné a konkurenceschopné pozice i v evropském prostoru.
V obecné rovině Integrovaný plán rozvoje statutárního města Olomouce reflektuje: 
Regionální operační program NUTS II Střední Morava
Národní strategický referenční rámec, především v prioritní ose Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR
Globální cíl a specifické cíle IPRM byly stanoveny na základě provedené socioekonomické analýzy situace 
města, rozboru relevantních strategických dokumentů a identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a 
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hrozeb v rámci SWOT analýzy v návaznosti na zaměření, specifické rozvojové potřeby a cíle v oblasti 
vymezeném zónou městských parků.
V návaznosti na SWOT analýzu byly jako v zásadě nejvýznamnější slabá stránka v jednotlivých oblastech 
vhodných pro poskytnutí podpory  určen: 
nepříznivý stav určitých lokalit na území města z hlediska kvality městského prostředí a veřejných 
prostranství (parky, náměstí, veřejná zeleň, sídliště, dětská hřiště apod.) 

Neřešení těchto identifikovaných slabých stránek by se v budoucnu mohlo projevit nezájmem obyvatel a 
dalších osob o město a život v něm v důsledku nízké kvality života a životního prostředí ve městě či 
dokonce formou odchodu některých obyvatel a poklesu zájmu a identifikace s městem, což by mohlo vést k 
výraznému poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel a prohloubení problémů v ekonomické, sociální a 
dalších oblastech. V budoucnu je také třeba reagovat na očekávané změny demografických trendů 
vedoucích k možnosti poklesu kvality života ve městě a nárůstu kriminality a negativních společenských 
jevů vlivem nedostatečné úrovně veřejné infrastruktury sloužící ke kulturnímu, sportovnímu a 
společenskému vyžití obyvatel, práci s dětmi a mládeží či ostatním neformálním a volnočasovým aktivitám.
Odstranění těchto slabých stránek a aktivní eliminaci budoucích hrozeb v rámci zvolené zóny je možno 
zajistit pouze účinnými intervencemi v podobě aktivit zaměřených na zvyšování kvality života ve města a 
životních podmínek jeho obyvatel formou regenerace a zkvalitňování městského prostředí a všestranným 
rozvojem občanské vybavenosti.
Priority zónového IPRM, jeho opatření a aktivity jsou jedním z dílčích předpokladů naplňování vize 
statutárního města Olomouce a vycházejí z konkrétního obsahu a zaměření podpory Regionálního 
operačního programu NUTS II Střední Morava – oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Pro 
realizaci těchto opatření a aktivit tak budou využity finanční prostředky daného regionálního operačního 
programu.
Nedílnou součástí strategie IPRM a podmínkou efektivního dosažení jeho globálního cíle je současné 
respektování následujících principů a zásad, kterým jsou řešeny v samostatných kapitolách tohoto IPRM:
horizontální principy (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj)
princip partnerství v rámci IPRM i jednotlivých projektů 

Strategie IPRM vymezeného zónou – městskými parky, je zaměřena na obnovu a výstavbu 
infrastruktury a místních komunikací ve vazbě na  veřejná prostranství, stavební úpravy a případné 
rozšíření stávajících objektů, jejich efektivnější využívání s cílem vyvolat ve vymezené zóně 
investice zejména podnikatelských subjektů. Dále je strategie zaměřena na investice do 
infrastruktury kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci zvyšování kvality 
života obyvatel města.
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4.6.1. Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM 

Specifický cíl 1 – Obnova městských částí a jejich funkcí

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
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Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 
příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu 

Indikátory
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 

které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově 
vybudovány ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento 
indikátor lze použít pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo 
se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde 
pouze k pořízení vybavení objektu). Objektem se rozumí soubor 
stavebních objektů a provozních celků, které tvoří jeden funkční 
celek a jednu investiční akci.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity (města) (26)
Měrná jednotka m2
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2000
Popis indikátoru Jedná se o počet m² užitné podlahové plochy objektu, který bude 

v rámci realizace projektu nově vybudován ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel) a bude sloužit pro zájmové a volnočasové 
aktivity, jak je vymezuje příslušná výzva. Podlahovou plochou se 
rozumí podlahová plocha všech místností nebytového prostoru 
nebo rozestavěného prostoru včetně ploch určených výhradně 
k užívání s nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává 
jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných 
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ploch, kterou jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon č. 
72/1994 Sb., § 2 písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. Galerie, schodišť a výtahů. 
Pojmem „vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná 
komunikace, konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním 
prostoru budovy (např. chodba kolem sálu), ze které je možný 
vstup do jednotlivých místností, prostorů popř. bytů v téže 
horizontální úrovni. Galerie je slovo vycházející z Řečtiny, které 
představuje úzkou, visutou  chodbu v patrech budovy. Obecně 
má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. Tento indikátor lze 
použít pouze v souvislosti s novou výstavbou (nedá se tedy 
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu 

Indikátory
Název indikátoru Počet podniků/organizací služeb založených nebo 

udržených v revitalizované části města (87)
Měrná jednotka Počet subjektů
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor kontextově uvádí dopad projektu na území města 

s přímým ekonomickým prospěchem.
Do hodnoty indikátoru se započítává počet provozoven 
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterých 
zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch v řešení 
nebo mohou řešení využít jako lepší či alespoň rovnocennou 
alternativu výchozího stavu. Udrženým podnikem/organizací 
služeb se rozumí subjekt, který měl v daném území sídlo před i 
po realizaci projektu. Novým podnikem se rozumí subjekt, který 
před realizací projektu v území původně nesídlil.
Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně.
Hodnota se uvádí v závěrečné monitorovací zprávě. V době 
udržitelnosti příjemce oznamuje případné změny.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření ČSÚ,živnostenský rejstřík
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti projektu
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Indikátory
Název indikátoru Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 180 000 
Popis indikátoru Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 

kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu 
využijí služeb poskytovaných podpořeným kulturním a 
volnočasovým zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel 
uvádí jako výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové 
analýze upřesní výchozí počet uživatelů za kalendářní rok 
předcházející roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti 
tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo výchozí hodnota XX při 
stavebních úpravách  či rekonstrukci funkčního objektu. 
V případě, že žadatel v kalendářním roce předcházejícího roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti, nevykazoval 
evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, výchozí 
hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění odhadu 
popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad poptávky. 
Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo 
návštěv nevedou (dětská hřiště), na základě terénního 
šetření. V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady 
šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro 
měsíce červenec, srpen
- V prosinci –únoru jako šetření reprezentativní pro 
měsíce listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný 



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 94 (celkem 171)

měsíc (např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi 
teplé počasí v lednu). Získané hodnoty budou následně 
znásobeny na dobu kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou 
je zařízení v průběhu roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební 
úprava nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která 
není využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen 
počet uživatelů této části.

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření
Zdroj měření Provozní evidence zařízení, dotazníky
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti projektu

Indikátory
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4)
Měrná jednotka km
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,45
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

místních komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i 
délka nových nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě,
že nejsou součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání 
stavebního povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose 
komunikace, tzn. uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a 
od této osy se odvíjí kilometrické staničení.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

(31)
Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,10
Popis indikátoru Hodnota indikátoru se počítá jako plocha části nově založeného, 
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regenerovaného nebo revitalizovaného území, která je tvořená 
veřejnou zelení a parky. Do hodnoty indikátoru se zahrnuje 
pouze plocha zeleně, která bude skutečně nově vytvořená nebo 
rekonstruovaná v rozsahu parcely či jinak vymezeného území. 
Do tohoto indikátoru nemůže být započítána plocha objektů, 
přístřešků, dětských hřišť, altánků, komunikací a chodníků, 
apod., pokud nejsou součástí dotčené parcely.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst 

v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst  (74)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 4
Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 

ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným 
pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá 
odpovídající zlomek RPJ. Počet nově vytvořených pracovních 
míst, který je přepočítáván na celé úvazky - u typů smluv -
Dohoda o pracovní činnosti, musí být na dané pracovní místo 
nasmlouván takový počet pracovníků, aby při součtu úvazků z 
jednotlivých smluv byl naplněn požadovaný počet pracovních 
míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, 
která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude 
sledovat v rámci 
projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou provozovnu 
nebo její část související s realizací projektu. Nárůst počtu 
zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu přepočtenému 
stavu zaměstnanců dané provozovny, či její zvolené části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
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celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená 
pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst

v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst – muži (75)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro muže z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
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Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst -  ženy (76)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 140
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
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čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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Specifický cíl 2 – Atraktivní a udržované městské parky

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 
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příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4)
Měrná jednotka km
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 7,4
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

místních komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i 
délka nových nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě,
že nejsou součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání 
stavebního povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose 
komunikace, tzn. uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a 
od této osy se odvíjí kilometrické staničení.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 

(33)
Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 5,68
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků a dalších 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně. Jedná se také o 
veřejné prostranství jako jsou chodníky, místa k odpočinku, 
dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do 
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indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území 
(areálu) se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková 
plocha území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch 
dotčených parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného 
území definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do 
indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí 
být duplicitně započítána do indikátoru Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 140
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu. 
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Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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Specifický cíl 3 – Problémová území města

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 6
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 
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příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu 

Indikátory

Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem (4)

Měrná jednotka km

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0,2

Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i délka nových nebo 
rekonstruovaných chodníků pouze v případě, že nejsou součástí místní 
komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je uvedeno v 
dokumentaci, která je podkladem pro vydání stavebního povolení. 
Staničení komunikace je vztaženo k ose komunikace, tzn. uprostřed 
jízdního pásu, příp. dělícího pásu a od této osy se odvíjí kilometrické 
staničení. 

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy

Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 
dokumentace)

Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území  celkem 

(33)
Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1,2
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků a dalších 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně. Jedná se také o 
veřejné prostranství jako jsou chodníky, místa k odpočinku, 
dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do 
indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území 
(areálu) se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková 
plocha území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch 
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dotčených parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného 
území definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do 
indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí 
být duplicitně započítána do indikátoru Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 

které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově 
vybudovány ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento 
indikátor lze použít pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo 
se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde 
pouze k pořízení vybavení objektu). Objektem se rozumí soubor 
stavebních objektů a provozních celků, které tvoří jeden funkční 
celek a jednu investiční akci.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) (46)
Měrná jednotka m2

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 150
Popis indikátoru Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který 

bude v rámci realizace projektu 
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro 
zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích nad 5000 
obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat také plochu 
budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště apod.). 
Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona (tzn. 



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 106 (celkem 171)

že např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy 
okolí hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého 
areálu, např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech 
místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového 
prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým 
prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do 
této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha 
vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru 
(definice viz zákon č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu 
eliminace sporných případů se do hodnoty indikátoru započítává 
jednou polovinou pouze plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, 
schodišť a výtahů. Pojmem „vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle 
rozumí vodorovná komunikace, konzolovitě vyložená úzká 
plošina ve vnitřním prostoru budovy (např. chodba kolem sálu), 
ze které je možný vstup do jednotlivých místností, prostorů, popř. 
bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je slovo pocházející z 
řečtiny, které představuje úzkou, visutou chodbu v patrech 
budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne 
celková podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu).

Popis způsobu měření  Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů 
dojde ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných 
ploch, které budou sloužit volnočasovým aktivitám.

Zdroj měření Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně 
kontrolou na místě a vyměřením plochy, ověření na základě 
projektové dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci 
konkrétních projektů budou předávat monitorovací zprávy.

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 6 000 
Popis indikátoru Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 
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kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu 
využijí služeb poskytovaných podpořeným kulturním a 
volnočasovým zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel 
uvádí jako výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové 
analýze upřesní výchozí počet uživatelů za kalendářní rok 
předcházející roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti 
tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo výchozí hodnota XX při 
stavebních úpravách  či rekonstrukci funkčního objektu. 
V případě, že žadatel v kalendářním roce předcházejícího roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti, nevykazoval 
evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, výchozí 
hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění odhadu 
popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad poptávky. 
Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo 
návštěv nevedou (dětská hřiště), na základě terénního 
šetření. V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady 
šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro 
měsíce červenec, srpen
- V prosinci –únoru jako šetření reprezentativní pro 
měsíce listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný 
měsíc (např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi 
teplé počasí v lednu). Získané hodnoty budou následně 
znásobeny na dobu kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou 
je zařízení v průběhu roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební 
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úprava nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která 
není využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen 
počet uživatelů této části.

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření
Zdroj měření Provozní evidence zařízení, dotazníky
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti projektu

Indikátory

Název indikátoru 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území (134)

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 30 000

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru „Počet uživatelů majících 
prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území“ je provedení 
primárního průzkumu v dané lokalitě. 
V době zpracování žádosti žadatel provede dvě sady měření - v jednom 
pracovním dni a v jednom dni pracovního klidu. 
V každém dni budou provedeny 3 měření, každé v intervalu 1 hodina -
nejlépe ráno, v poledne a v podvečer. Průměrnou hodnotou z těchto 
měření vypočte žadatel počet uživatelů daného území za den (průměrný 
počet uživatelů území za hodinu x 12 hod. denně). 
Příjemce vykazuje plnění indikátoru až za období jednoho kalendářního 
roku následujícího po roce dokončení projektu po celou dobu 
udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění udržitelnosti 
projektu. 

Popis způsobu měření
Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná veřejná 
prostranství.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum

Periodicita měření Ročně, po  dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst  v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst (74)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,5
Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 

ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným 
pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá 
odpovídající zlomek RPJ. Počet nově vytvořených pracovních 
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míst, který je přepočítáván na celé úvazky - u typů smluv -
Dohoda o pracovní činnosti, musí být na dané pracovní místo 
nasmlouván takový počet pracovníků, aby při součtu úvazků z 
jednotlivých smluv byl naplněn požadovaný počet pracovních 
míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, 
která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude 
sledovat v rámci 
projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou provozovnu 
nebo její část související s realizací projektu. Nárůst počtu 
zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu přepočtenému 
stavu zaměstnanců dané provozovny, či její zvolené části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená 
pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti
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Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 130
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 111 (celkem 171)

4.7. Plánované opatření/aktivity IPRM

Číslo 
priority 
IPRM

Prioritní 
oblast

Číslo 
opatře

ní 
IPRM

Opatření IPRM
Číslo 

aktivity 
IPRM 

Aktivita IPRM
Soulad s aktivitou prioritní 

oblasti 

1.1.1
Rozšíření a modernizace 
výstavních ploch 

1
Ekonomický 

rozvoj 
1.1

Rozvoj výstaviště 
Flora 

1.1.2
Výstavba příjezdové 
komunikace k areálu 
výstaviště a parkování

Investiční příprava území pro 
podnikání a výstavba 
podnikatelských nemovitostí

2
Životní 

prostředí
2.1

Obnova 
olomouckých 

historických parků
2.1.1

Revitalizace městských 
parků jako infrastruktury 
pro zájmové a volnočasové 
aktivity

- Zvýšení kvality urbanizované 
krajiny

- Doplnění a/nebo zvýšení kvality 
urbánní zeleně ve městech

- Individuální zakládání a obnova 
parků a další trvalé nelesní zeleně

- Opatření k ochraně přírody ve 
městech a jejich bezprostřední 
okolí

 3.1.1

Obnova nedostatečně 
využívaných prostranství, 
jejich zpřístupnění, 
výstavba a rekonstrukce 
sociálního zázemí

3.1.2
Obnova kulturních památek 
pro volnočasové aktivity

3
Přitažlivá 

města
3.1

Revitalizace 
veřejných 

prostranství 

3.1.3

Zvýšení dostupnosti a 
bezpečnosti 
frekventovaných veřejných 
prostranství

- Úprava a obnova zanedbaných 
území města pro podnikání a/nebo 
služby

- Úprava a obnova zanedbaných 
nebo nedostatečně využívaných 
prostranství

- Zvýšení kvality exponovaných 
veřejných prostranství ve městech

- Budování a/nebo zvýšení kvality 
infrastruktury pro kulturu, volný čas 
nebo cestovní ruch

- Ochrana a obnova památek a 
jejich využití pro kulturu, volný čas 
nebo cestovní ruch
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4.7.1 Indikátory aktivity

Opatření 1.1 – Rozvoj výstaviště Flora

Aktivity
Název aktivity 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch

Číslo specifického cíle 1
Vazba na prioritní oblast Ekonomický rozvoj 
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Cílem této aktivity je zvýšení kvality a rozsahu výstavních 

ploch areálu výstaviště Flora a tím poskytnout obyvatelům 
města vhodné místo k trávení volného času a odpočinku, 
rozšíření sortimentu služeb, kvalitní prostory pro mnoho 
druhů volnočasových a zájmových aktivit a tím přispět ke 
zvýšení kvality života a větší atraktivitě regionálního 
centra.

Popis aktivity Výstavbou nového pavilonu ve vymezené zóně města 
v areálu výstaviště Flora dojde kromě rozšíření ploch a 
zázemí pro vystavovatele i k přemístění administrativy 
výstaviště Flora Olomouc, a.s. a restaurace. Ke zvýšení 
atraktivity regionálního centra – města Olomouce dojde 
výstavbou nového pavilonu, kde se bude konat mnoho 
výstavních, ale i kulturních akcí pro občany města, čímž 
dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýšení návštěvnosti 
nového pavilonu a zvětšení plochy infrastruktury pro 
zájmové a volnočasové aktivity obyvatel.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Aktivita řeší specifický cíl Obnova městských částí a jejich 
funkcí. Jejím cílem je rozvoj a regenerace přírodního 
areálu výstaviště Flora a tím dosáhnout vyvolání dalších 
aktivit především podnikatelských. Tím dojde ke zvýšení
atraktivity regionálního centra k dalšímu rozšíření 
sortimentu služeb pro vyšší úroveň zájmových a 
volnočasových aktivit  obyvatel Olomouce a zlepšení jejich
kvality života.l

Popis výchozího stavu Stávající infrastruktura je nedostatečná, zanedbaná a pro 
rozvoj většího množství aktivit pro zájmovou a 
volnočasovou  činnost nevhodná.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce
výstavbou nového výstavního pavilonu, kde se bude konat 
mnoho výstavních, ale i kulturních akcí pro občany města, 
čímž dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýšení 
návštěvnosti nového pavilonu a zvětšení plochy 
infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel.
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Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Existující plocha městských parků včetně prostor 
výstaviště a jejich využívání místním obyvatelstvem. 
Rizikem je zpoždění realizace z důvodu neposkytnutí 
dotace EU. 

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)
podnikatelský subjekt

Vliv na cílovou skupinu Zvýšení možnosti podnikatelských aktivit, prevence 
sociopatogenních vlivů, možnost většího volnočasového 
využití pro obyvatele statutárního města. 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 60% 56 945 487
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0% 0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 40% 37 963 658
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 94 909 145
Celkové předpokládané výdaje 125 168 506

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů
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Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 

které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově 
vybudovány ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento 
indikátor lze použít pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo 
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se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde 
pouze k pořízení vybavení objektu). Objektem se rozumí soubor 
stavebních objektů a provozních celků, které tvoří jeden funkční 
celek a jednu investiční akci.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity (města) (26)
Měrná jednotka m2
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2000
Popis indikátoru Jedná se o počet m² užitné podlahové plochy objektu, který bude 

v rámci realizace projektu nově vybudován ve městech (obcích 
nad 5000 obyvatel) a bude sloužit pro zájmové a volnočasové 
aktivity, jak je vymezuje příslušná výzva. Podlahovou plochou se 
rozumí podlahová plocha všech místností nebytového prostoru 
nebo rozestavěného prostoru včetně ploch určených výhradně 
k užívání s nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává 
jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných 
ploch, kterou jsou součástí meziprostoru (definice viz zákon č. 
72/1994 Sb., § 2 písm. j). Z důvodu eliminace sporných případů 
se do hodnoty indikátoru započítává jednou polovinou pouze 
plocha – vnitřních ochozů, resp. Galerie, schodišť a výtahů. 
Pojmem „vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle rozumí vodorovná 
komunikace, konzolovitě vyložená úzká plošina ve vnitřním 
prostoru budovy (např. chodba kolem sálu), ze které je možný 
vstup do jednotlivých místností, prostorů popř. bytů v téže 
horizontální úrovni. Galerie je slovo vycházející z Řečtiny, které 
představuje úzkou, visutou  chodbu v patrech budovy. Obecně 
má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. Tento indikátor lze 
použít pouze v souvislosti s novou výstavbou (nedá se tedy 
použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu
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Indikátory
Název indikátoru Počet podniků/organizací služeb založených nebo 

udržených v revitalizované části města (87)
Měrná jednotka Počet subjektů
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor kontextově uvádí dopad projektu na území města 

s přímým ekonomickým prospěchem.
Do hodnoty indikátoru se započítává počet provozoven 
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kterých 
zaměstnanci, zákazníci či klienti mají přímý prospěch v řešení 
nebo mohou řešení využít jako lepší či alespoň rovnocennou 
alternativu výchozího stavu. Udrženým podnikem/organizací 
služeb se rozumí subjekt, který měl v daném území sídlo před i 
po realizaci projektu. Novým podnikem se rozumí subjekt, který 
před realizací projektu v území původně nesídlil.
Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně.
Hodnota se uvádí v závěrečné monitorovací zprávě. V době 
udržitelnosti příjemce oznamuje případné změny.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření ČSÚ,živnostenský rejstřík
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 180 000 
Popis indikátoru Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 

kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu 
využijí služeb poskytovaných podpořeným kulturním a 
volnočasovým zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel 
uvádí jako výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové 
analýze upřesní výchozí počet uživatelů za kalendářní rok 
předcházející roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti 
tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo výchozí hodnota XX při 
stavebních úpravách  či rekonstrukci funkčního objektu. 
V případě, že žadatel v kalendářním roce předcházejícího roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti, nevykazoval 
evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, výchozí 
hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění odhadu 
popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad poptávky. 
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Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo 
návštěv nevedou (dětská hřiště), na základě terénního 
šetření. V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady 
šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro 
měsíce červenec, srpen
- V prosinci –únoru jako šetření reprezentativní pro 
měsíce listopad, prosinec, leden, únor, březen

Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný 
měsíc (např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi 
teplé počasí v lednu). Získané hodnoty budou následně 
znásobeny na dobu kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou 
je zařízení v průběhu roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební 
úprava nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která 
není využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen 
počet uživatelů této části.

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření
Zdroj měření Provozní evidence zařízení, dotazníky
Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti projektu
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Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst  v rámci projektů 

na udržitelný rozvoj měst (74)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 4
Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 

ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným 
pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá 
odpovídající zlomek RPJ. Počet nově vytvořených pracovních 
míst, který je přepočítáván na celé úvazky - u typů smluv -
Dohoda o pracovní činnosti, musí být na dané pracovní místo 
nasmlouván takový počet pracovníků, aby při součtu úvazků z 
jednotlivých smluv byl naplněn požadovaný počet pracovních 
míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, 
která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude 
sledovat v rámci 
projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou provozovnu 
nebo její část související s realizací projektu. Nárůst počtu 
zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu přepočtenému 
stavu zaměstnanců dané provozovny, či její zvolené části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená 
pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
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podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst-  muži (75)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro muže z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouţí k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst- ženy (76)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy z 

celkového počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj měst. Tento indikátor neslouží k 
bodovému hodnocení projektů, je nutné ho sledovat z hlediska 
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přínosu projektu k horizontálnímu tématu rovné příležitosti. 
Hodnota indikátoru bude vyplňována v rámci rozpadového 
pravidla příjemcem až při podávání monitorovacích zpráv na 
základě skutečně vytvořených pracovních míst.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 140
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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Aktivity
Název aktivity 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a 

parkování

Číslo specifického cíle 1
Vazba na prioritní oblast Ekonomický rozvoj 
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Zpřístupnění areálu výstaviště Flora návštěvníkům 

vybudováním parkovacích ploch a přístupovou 
komunikací, která propojí celý areál s novým připojením na 
ulici Wolkerovou. Realizací aktivity dojde ke zvýšení 
atraktivity vymezené zóny Městské parky.

Popis aktivity Výstavba parkoviště a přístupové komunikace jako
doplňkové infrastruktury ke zlepšení přístupu    
návštěvníků k podnikatelským objektům pro poskytování 
zájmových a volnočasových aktivit v areálu výstaviště 
Flora.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Investiční přípravou území pro podnikání a navazující 
infrastrukturou zvyšuje atraktivitu regionálního centra, 
zlepšuje kvalitu života obyvatel a naplňuje prioritní oblast 
Ekonomický rozvoj jako navazující aktivita na výstavbu 
podnikatelských nemovitostí ve vymezené zóně.

Popis výchozího stavu Stávající infrastruktura je nedostatečná nebo nekvalitní pro 
zpřístupnění a rozvoj většího množství aktivit pro 
zájmovou a volnočasovou  činnost.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Zpřístupněním areálu výstaviště Flora a zajištění 
parkovacích ploch jak pro návštěvníky, tak i pro 
vystavovatele dojde ke zvýšení atraktivity celého areálu a 
tím i ke zvýšení atraktivity regionálního centra –
Statutárního města Olomouce.

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Předpokladem je existující plocha městských parků a jejich 
využívání místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění 
realizace z důvodu neposkytnutí dotace EU, nevyjasněné 
majetkové vztahy, zpoždění realizace navazujícího 
projektu. 

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)

Vliv na cílovou skupinu Zpřístupnění areálu pro obyvatelstvo, návštěvníky včetně 
osob se sníženou schopností mobility.
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Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 10 224 297
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0% 0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85% 6 816 198
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 17 040 495
Celkové předpokládané výdaje 18 981 184

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.
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Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4)
Měrná jednotka km
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,45
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

místních komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i 
délka nových nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě, 
ţe nejsou součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání 
stavebního povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose 
komunikace, tzn. uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a 
od této osy se odvíjí kilometrické staničení.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
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Název indikátoru Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
(31)

Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,10
Popis indikátoru Hodnota indikátoru se počítá jako plocha části nově založeného, 

regenerovaného nebo revitalizovaného území, která je tvořená 
veřejnou zelení a parky. Do hodnoty indikátoru se zahrnuje 
pouze plocha zeleně, která bude skutečně nově vytvořená nebo 
rekonstruovaná v rozsahu parcely či jinak vymezeného území. 
Do tohoto indikátoru nemůže být započítána plocha objektů, 
přístřešků, dětských hřišť, altánků, komunikací a chodníků, 
apod., pokud nejsou součástí dotčené parcely.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu
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Opatření 2.1 – Obnova Olomouckých historických parků

Aktivity
Název aktivity 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro 

zájmové a volnočasové aktivity

Číslo specifického cíle 2
Vazba na prioritní oblast Životní prostředí
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Cílem aktivity je zvýšení bezpečnosti návštěvníků parků a 

zvýšení atraktivity regionálního centra úpravou cestní sítě, 
vybudováním osvětlení pro zvýšení bezpečnosti, opravou 
kulturních památek přispět k zachování kulturního dědictví.

Popis aktivity Revitalizace parků a veřejné zeleně obnovou dřevin a 
porostů, vybavení parků mobiliářem a obnova povrchů 
cestní sítě, vybudování osvětlení, obnova kulturních 
památek regionálního významu.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Obnovou městských parků, úpravou cestní sítě dojde 
k regeneraci území a to nejen zeleně a porostů, dojde 
k naplnění specifického cíle Atraktivní a udržované 
městské parky a tím ke zvýšení atraktivity regionálního 
centra a zlepšení kvality života obyvatel.

Popis výchozího stavu Stávající městské parky potřebují revitalizovat a
regenerovat, aby mohly plnit kvalitně svoji roli relaxační a 
sportovní zóny města pro naplnění volnočasových aktivit 
místních obyvatel. Ve večerních hodinách je nutno zvýšit 
bezpečnost návštěvníků parků.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Regenerované a revitalizované území městských parků 
včetně nově založené nebo rekonstruované zeleně, 
obnovené, upravené a nové místní komunikace, zvýšení 
atraktivity regionálního centra.

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Existující plocha městských parků a jejich využívání 
místním obyvatelstvem. Rizikem je zpoždění realizace z 
důvodu neposkytnutí dotace EU. 

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce a jeho 
návštěvníci – aktivita přinese zvýšení atraktivity 
revitalizovaného území městských parků. Pozitivním 
vlivem je rovněž prevence sociopatogenních vlivů, 
možnost většího volnočasového využití pro obyvatele 
statutárního města, trvalé zachování příznivého životního 
prostředí ve městě.
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Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 10 137 321
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 % 0
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 57 444 818
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 67 582 139
Celkové předpokládané výdaje 102 030 753

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
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Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření  Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 2
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem (4)
Měrná jednotka km
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 7,4
Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných 

místních komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i 
délka nových nebo rekonstruovaných chodníků pouze v případě, 
že nejsou součástí místní komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je 
uvedeno v dokumentaci, která je podkladem pro vydání 
stavebního povolení. Staničení komunikace je vztaženo k ose 
komunikace, tzn. uprostřed jízdního pásu, příp. dělícího pásu a 
od této osy se odvíjí kilometrické staničení.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
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Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území  celkem  
(33)

Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 5,68
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků a dalších 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně. Jedná se také o 
veřejné prostranství jako jsou chodníky, místa k odpočinku, 
dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do 
indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území 
(areálu) se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková 
plocha území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch 
dotčených parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného 
území definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do 
indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí 
být duplicitně započítána do indikátoru Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí(154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 140
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu.
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
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Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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Opatření 3.1 – Revitalizace veřejných prostranství

Aktivity
Název aktivity Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich 

zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního 
zázemí

Číslo specifického cíle 3
Vazba na prioritní oblast Přitažlivá města
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Vyřešení nevyužitého potenciálu parků a veřejné zeleně, 

jejich zpřístupnění široké veřejnosti, zkvalitnění sociálního 
zázemí městských parků, kvalitnější připojení dalších částí 
vymezené zóny a tím naplnění cíle zvýšení kvality života a 
větší atraktivity regionálního centra

Popis aktivity Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství ve vymezené zóně města.
Zpřístupnění veřejné zeleně a parků v majetku Univerzity 
Palackého v Olomouci, vytvoření nového vstupu 
z Bezručových sadů do botanické zahrady, provedení 
stavebních úprav sociálního zařízení v Čechových sadech.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Aktivita identifikuje lokality pro regeneraci a revitalizaci 
zeleně, parků a veřejných prostranstvích ve vymezené 
zóně města a řeší tak specifický cíl Problémová území 
města. Realizací této aktivity dojde ke zvýšení atraktivity
regionálního centra jako přitažlivého města a zlepšení
kvality života obyvatel, kteří tuto klidovou zónu využívají i 
pro sportovní aktivity. 

Popis výchozího stavu Nevyhovující stav veřejných prostranství, kdy je nutné 
provést jejich stavební úpravy, aby lépe sloužily svému 
účelu.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce, 
výstupem jsou rovněž nová nebo rekonstruovaná veřejná 
prostranství.

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Předpokladem je trvalý zájem veřejnosti o využívání těchto 
prostranství, která slouží široké veřejnosti nejen 
k volnočasovému vyžití, ale rovněž jako rychlá spojovací 
trasa mezi městskými částmi bez nutnosti využívat jiný typ 
dopravy. Rizikem je zpoždění realizace dílčích projektů 
v případě nepřidělení dotace ze strukturálních fondů EU.

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)
Univerzita Palackého Olomouc
Podnikatelský subjekt

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce, kterým 
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aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity 
revitalizovaného území a jeho zpřístupněním široké 
veřejnosti.

Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 % 3 050 720
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 7,5 % 3 050 720
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 34 574 827
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 40 676 267
Celkové předpokládané výdaje 40 676 267

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 4
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc.služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 

udržitelný rozvoj (107)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 3
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 

rozvoj. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní vliv na 
udržitelný rozvoj. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj má projekt, 
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který splňuje alespoň jedno z environmentálních kritérií 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření  Při ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti (106)
Měrná jednotka Počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné 

příležitosti. Indikátor naplňuje každý projekt, který má pozitivní 
vliv na rovné příležitosti. Pozitivní vliv na rovné příležitosti má 
projekt, který splňuje alespoň jedno z kritérií rovných příležitostí 
uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti 
projektu, příloze 3.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu 

Indikátory
Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem  

(33)
Měrná jednotka ha
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1,2
Popis indikátoru Hodnota indikátoru je počítána jako součet ploch 

regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků a dalších 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně. Jedná se také o 
veřejné prostranství jako jsou chodníky, místa k odpočinku, 
dětská hřiště, apod. 
V případě regenerace území včetně objektů může být do 
indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo 
rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci jen části území 
(areálu) se uvádí jen plocha rekonstruované části, nikoli celková 
plocha území (areálu). Částí území se rozumí součet ploch 
dotčených parcel. 
Splňuje-li celé nebo část regenerovaného a revitalizovaného 
území definici areálu brownfields, zahrne žadatel tuto plochu do 
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indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. Tato plocha nesmí 
být duplicitně započítána do indikátoru Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udržitelný rozvoj měst  (74)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 0,5
Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu 

ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u 
subjektů zřízených či založených příjemcem, u provozovatele či u 
partnera příjemce v určité provozovně (žadatel uvádí nulovou 
výchozí hodnotu indikátoru ve webové žádosti Benefit7). RPJ je 
počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným 
pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá 
odpovídající zlomek RPJ. Počet nově vytvořených pracovních 
míst, který je přepočítáván na celé úvazky - u typů smluv -
Dohoda o pracovní činnosti, musí být na dané pracovní místo 
nasmlouván takový počet pracovníků, aby při součtu úvazků z 
jednotlivých smluv byl naplněn požadovaný počet pracovních 
míst. 
Nová pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s 
projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, 
která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu. Žadatel bude 
sledovat v rámci projektu přepočtený stav zaměstnanců za celou 
provozovnu nebo její část související s realizací projektu. Nárůst 
počtu zaměstnanců bude vykazovat oproti výchozímu 
přepočtenému stavu zaměstnanců dané provozovny, či její 
zvolené části. 
K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po 
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, resp. 3 roky pro malé a 
střední podnikatele, od finančního ukončení realizace projektu, 
jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
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Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená 
pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst 
nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace není příjemce ze strany 
poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv 
ani na výši poskytnuté dotace. 
Případný pokles přepočteného stavu zaměstnanců (měřeného při 
plné obsazenosti pracovních míst vytvořených v rámci projekt) za 
provozovnu, příp. její zvolenou část, musí být zdůvodněn a musí 
být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s 
podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je 
vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu 
udržitelnosti projektu. 
V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
zaměstnaným na pracovním místě vzniklým v rámci projektu je 
nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní 
pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z 
Úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka 
a jinými doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních 
webových stránkách, apod.

Popis způsobu měření Monitorovací zpráva
Zdroj měření Pracovní smlouvy, mzdové listy
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 130
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
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aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu 
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Aktivity
Název aktivity 3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové 

aktivity
Číslo specifického cíle 3
Vazba na prioritní oblast Přitažlivá města
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Rekonstrukce nemovitých kulturních památek a jejich 

zpřístupnění široké veřejnosti pro volnočasové aktivity, a 
tím naplnění cíle zvýšení kvality života a větší atraktivity 
regionálního centra

Popis aktivity Rekonstrukce a obnova památkově chráněných objektů ve 
vymezené zóně města. 

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Aktivita identifikuje prioritní oblast s cílem zajistit 
přitažlivost města a vyřešit obnovu chráněných 
památkových objektů v problémové oblasti města pro 
volnočasové aktivity. Realizací této aktivity dojde ke 
zvýšení atraktivity regionálního centra jako přitažlivého 
města a zlepšení kvality života obyvatel, kteří tuto klidovou 
zónu využívají i pro volnočasové aktivity. 

Popis výchozího stavu Ve vymezené zóně se nalézají nemovité kulturní památky 
ve značně zdevastovaném stavu, který může být i 
ohrožením bezpečnosti a zdraví pro návštěvníky parků. 
Rekonstrukcí těchto objektů dojde k jejich záchraně a 
možnému využití pro nejrůznější volnočasové aktivity. 

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce, 
výstupem je rovněž plocha rekonstruovaných objektů pro 
volnočasové aktivity

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Předpokladem je zájem veřejnosti o využívání celého 
komplexu vymezené zóny, která slouží široké veřejnosti 
k volnočasovému vyžití, ale rovněž jako rychlá spojovací 
trasa mezi městskými částmi bez nutnosti využívat jiný typ 
dopravy. Rizikem je zpoždění realizace dílčích projektů 
v případě nepřidělení dotace ze strukturálních fondů EU.

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)
Výstaviště Flora Olomouc

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce, kterým 
aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity 
revitalizovaného území a jeho zpřístupněním široké 
veřejnosti.

Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 1 958 824
Rozpočet hrazený partnery v IPRM  0 % 0



            Integrovaný plán rozvoje města Olomouce - Městské parky
                                         září 2008

Regionální operační program Strana 137 (celkem 171)

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 11 100 002
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 13 058 826
Celkové předpokládané výdaje 13 058 826

Indikátory
Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

– vybraných měst (92)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a 

modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a 
zdrav.péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a 
volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných 
objektů a území. Za vybraná města se považují města zapojená 
do realizace  IPRM.

Popis způsobu měření Podepsané smlouvy ROP
Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP
Periodicita měření Při ukončení podpořených projektů

Indikátory
Název indikátoru Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 

zájmové a volnočasové povahy – ve městech (121)
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 1
Popis indikátoru Indikátor vyjadřuje počet objektů zájmové a volnočasové povahy, 

které budou regenerovány, revitalizovány a nebo nově 
vybudovány ve městech (obcích nad 5000 obyvatel). Tento 
indikátor lze použít pouze v souvislosti s novou výstavbou nebo 
se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde 
pouze k pořízení vybavení objektu). Objektem se rozumí soubor 
stavebních objektů a provozních celků, které tvoří jeden funkční 
celek a jednu investiční akci.

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Monitorovací zprávy
Periodicita měření Při ukončení projektu
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Indikátory
Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) (46)
Měrná jednotka m2

Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 150
Popis indikátoru Jedná se o počet m2 užitné podlahové plochy objektu, který 

bude v rámci realizace projektu 
rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro 
zájmové a volnočasové aktivity ve městech (obcích nad 5000 
obyvatel včetně). Do hodnoty indikátoru lze započítat také plochu 
budov a venkovních staveb (tzn. plochu bazénu, hřiště apod.). 
Musí se však jednat o stavbu ve smyslu stavebního zákona (tzn. 
že např. rekonstrukce hřiště bude na ohlášku nebo stavební 
povolení, ne jen prostá výměna trávníku nebo drobné úpravy 
okolí hřiště). Do hodnoty indikátoru nelze započíst plochu celého 
areálu, např. koupaliště. 
Podlahovou plochou se rozumí podlahová plocha všech 
místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového 
prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým 
prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do 
této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha 
vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru 
(definice viz zákon č.72/1994 Sb., §2, písm. j). Z důvodu 
eliminace sporných případů se do hodnoty indikátoru započítává 
jednou polovinou pouze plocha – vnitřních ochozů, resp. galerie, 
schodišť a výtahů. Pojmem „vnitřní ochoz“ se obecně a obvykle 
rozumí vodorovná komunikace, konzolovitě vyložená úzká 
plošina ve vnitřním prostoru budovy (např. chodba kolem sálu), 
ze které je možný vstup do jednotlivých místností, prostorů, popř. 
bytů v téže horizontální úrovni. Galerie je slovo pocházející z 
řečtiny, které představuje úzkou, visutou chodbu v patrech 
budovy. Obecně má obdobný obsah i výraz vnitřní balkon. 
Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha 
rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro 
objektu, pak se uvádí podlahová plocha daného patra, ne 
celková podlahová plocha objektu). 
Tento indikátor lze použít pouze v souvislosti se stavební 
rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení 
vybavení objektu).

Popis způsobu měření  Na základě ukončení realizace jednotlivých dílčích projektů 
dojde ke spočítání plochy regenerovaných a revitalizovaných 
ploch, které budou sloužit volnočasovým aktivitám.
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Zdroj měření Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně 
kontrolou na místě a vyměřením plochy, ověření na základě 
projektové dokumentace a katastru nemovitostí. Příjemci 
konkrétních projektů budou předávat monitorovací zprávy.

Periodicita měření Při ukončení fyzické realizace projektu

Indikátory
Název indikátoru Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 

a volnočasových zařízení (128)
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 6 000 
Popis indikátoru Indikátor udává počet uživatelů, kteří za období jednoho 

kalendářního roku následujícího po roce ukončení projektu 
využijí služeb poskytovaných podpořeným kulturním a 
volnočasovým zařízením. Ve webové aplikaci BENEFIT7 žadatel 
uvádí jako výchozí hodnotu indikátoru vždy 0. V marketingové 
analýze upřesní výchozí počet uživatelů za kalendářní rok 
předcházející roku, v němž došlo k registraci projektové žádosti 
tj. výchozí 0 při nové výstavbě nebo výchozí hodnota XX při 
stavebních úpravách  či rekonstrukci funkčního objektu. 
V případě, že žadatel v kalendářním roce předcházejícího roku, 
v němž došlo k registraci projektové žádosti, nevykazoval 
evidenci návštěvníků ani neprovedl terénní šetření, výchozí 
hodnotu stanoví kvalifikovaným odhadem a zdůvodnění odhadu 
popíše v marketingové analýze v kapitole 2.3 Odhad poptávky. 
Hodnota se vykazuje až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu a vykazuje se po celou 
dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách o zajištění 
udržitelnosti projektu.
Hodnota indikátoru může být stanovena:

- V případě zařízení vedoucích evidenci vstupného nebo 
návštěv (koupaliště, sportovní areál) na základě této 
evidence.

- V případě zařízení, která evidenci vstupného nebo 
návštěv nevedou (dětská hřiště), na základě terénního 
šetření. V průběhu sledovaného roku proběhnou 3 sady 
šetření:
- V dubnu-květnu jako šetření reprezentativní pro měsíce 
duben, květen, červen, září, říjen
- V červenci-srpnu jako šetření reprezentativní pro 
měsíce červenec, srpen
- V prosinci –únoru jako šetření reprezentativní pro 
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měsíce listopad, prosinec, leden, únor, březen
Každá sada šetření bude obsahovat jedno měření v pracovní den 
(tedy nikoliv v den státního svátku) a jedno ve víkendový den. 
Pokud některé šetření spadá do měsíce (nebo dne), kdy nebude 
zařízení v prostoru (v případě sezónního provozu nebo provozu 
pouze v pracovní dny), nebude provedeno. V případě zařízení 
ovlivňovaných počasím (nebo jiné vlivy) netypické pro daný 
měsíc (např. setrvalý déšť v červenci, sněžení v dubnu, velmi 
teplé počasí v lednu). Získané hodnoty budou následně 
znásobeny na dobu kalendářního roku, popř. na dobu, po kterou 
je zařízení v průběhu roku v provozu.
Metodu šetření nebo termíny šetření lze po dohodě s ŘO změnit, 
tato změna však musí být odůvodněná.
Pokud byla v rámci projektu podpořena výstavba, stavební 
úprava nebo modernizace jen části podpořeného zařízení, která 
není využívána všemi návštěvníky zařízení, bude měřen jen 
počet uživatelů této části.

Popis způsobu měření  Průběžná evidence návštěvnosti, vstupů nebo terénní šetření
Zdroj měření Provozní evidence zařízení, dotazníky
Periodicita měření Ročně po dobu udržitelnosti projektu

Indikátory
Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)
Měrná jednotka %
Výchozí hodnota 100
Cílová hodnota 130
Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 

podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření 
provedeného před zahájením realizace projektu a do 1 roku ode 
dne ukončení fyzické realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát 
do 1 roku ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude 
ověřen dotazníkovým šetřením se stejnou strukturou otázek jako 
před realizací projektu. Hodnota výchozího stavu zůstane stejná 
tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení 
místního šetření, které bude realizováno formou dotazníku. 
Relevantními respondenty pro místní šetření je cílová skupina 
uvedená v projektové žádosti. K dotazníku by měl být připojen 
(případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis projektu, 
aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu 
průkaznosti výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a 
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čas, kde šetření proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti 
podpory 2.1 a 2.2 a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 
respondentů. Z odpovědí musí být patrné, jak respondenti 
hodnotí změny provedené v rámci projektu.

Popis způsobu měření Zvláštní šetření
Zdroj měření Dotazníkové šetření
Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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Aktivity
Název aktivity 3.1.3 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti 

frekventovaných veřejných prostranství
Číslo specifického cíle 3
Vazba na prioritní oblast Přitažlivá města
Financující OP Regionální operační program Střední Morava
Cíle aktivity Zpřístupnění urbanizovaných území, frekventovaných 

veřejných prostranství a nově vzniklých center dané zóny 
a tím naplnění cíle zvýšení kvality života a větší atraktivity
regionálního centra

Popis aktivity Zvýšení dostupnosti urbanizovaného území a veřejného 
prostranství se zajištěním zvýšení bezpečnosti, 
bezbariérového přístupu a zvýšení atraktivity území.

Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM

Aktivita identifikuje prioritní oblast s cílem zajistit 
přitažlivost města. Realizací této aktivity dojde ke zvýšení 
atraktivity regionálního centra jako přitažlivého města a
zlepšení kvality života obyvatel, kteří tuto klidovou zónu 
využívají i pro volnočasové aktivity. Aktivita bude řešit 
rovněž bezbariérový přístup, čímž dojde nejen ke 
zkvalitnění infrastruktury a zvýšení bezpečnosti, ale také 
umožnění přístupu všem cílovým skupinám bez rozdílu.

Popis výchozího stavu Obyvatelé zástavby okolo Varšavského náměstí, řeší 
přístup do oblasti parků a následně centrální části města, 
průchodem nebezpečnou oblastí přes prostor kolejiště, 
s možnými kolizemi s ohrožením života a to z důvodu 
neúměrně delší obcházkové trasy.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce.

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Předpokladem je zájem veřejnosti o využívání celého 
komplexu vymezené zóny, která slouží široké veřejnosti 
k volnočasovému vyžití, ale rovněž jako rychlá spojovací 
trasa mezi městskými částmi bez nutnosti využívat jiný typ 
dopravy. Rizikem je zpoždění realizace dílčích projektů 
v případě nepřidělení dotace ze strukturálních fondů EU.

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Obec (Statutární město Olomouc)

Vliv na cílovou skupinu Cílovou skupinu tvoří obyvatelé města Olomouce, kterým 
aktivita přinese zlepšení kvality života zvýšením atraktivity 
revitalizovaného území a jeho zpřístupněním široké 
veřejnosti.

Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 2 841 176
Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0
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Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 85 % 16 099 999
Celkové předpokládané způsobilé výdaje 18 941 175
Celkové předpokládané výdaje 18 941 175

Indikátory

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraných 
měst (92)

Měrná jednotka počet

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 1

Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 
míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a zdrav.péče, služby 
občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, regeneraci 
a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Za vybraná města se považují 
města zapojená do realizace  IPRM.

Popis způsobu 
měření

Podepsané smlouvy ROP

Zdroj měření Podepsané smlouvy ROP

Periodicita měření Při ukončení projektu

Indikátory

Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem (4)

Měrná jednotka km

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 0,2

Popis indikátoru Indikátor informuje o počtu km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací. Do hodnoty indikátoru se započítává i délka nových nebo 
rekonstruovaných chodníků pouze v případě, že nejsou součástí místní 
komunikace (viz. § 12, čl.4, zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích). 
Hodnotu indikátoru udává tzv. staničení komunikace, které je uvedeno v 
dokumentaci, která je podkladem pro vydání stavebního povolení. Staničení 
komunikace je vztaženo k ose komunikace, tzn. uprostřed jízdního pásu, 
příp. dělícího pásu a od této osy se odvíjí kilometrické staničení. 

Popis způsobu 
měření

 Monitorovací zprávy

Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 
dokumentace)

Periodicita měření Po ukončení projektu
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Indikátory

Název indikátoru 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných 
území (134)

Měrná jednotka Počet osob

Výchozí hodnota 0

Cílová hodnota 30 000

Popis indikátoru

Indikátor výsledku
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru „Počet uživatelů majících 
prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území“ je provedení 
primárního průzkumu v dané lokalitě. 
V době zpracování žádosti žadatel provede dvě sady měření - v jednom 
pracovním dni a v jednom dni pracovního klidu. 
V každém dni budou provedeny 3 měření, každé v intervalu 1 hodina -
nejlépe ráno, v poledne a v podvečer. Průměrnou hodnotou z těchto měření 
vypočte žadatel počet uživatelů daného území za den (průměrný počet 
uživatelů území za hodinu x 12 hod. denně). 
Příjemce vykazuje plnění indikátoru až za období jednoho kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení projektu po celou dobu udržitelnosti ročně v 
monitorovacích zprávách o zajištění udržitelnosti projektu. 

Popis způsobu 
měření

Počet obyvatel a návštěvníků města, kteří navštíví revitalizovaná veřejná 
prostranství.

Zdroj měření Dotazníkové šetření, průzkum

Periodicita měření Ročně, po  dobu udržitelnosti

Indikátory

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí (154)

Měrná jednotka %

Výchozí hodnota 100

Cílová hodnota 130

Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek podpořených 
projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření provedeného před 
zahájením realizace projektu a do 1 roku ode dne ukončení fyzické 
realizace projektu. 
Určení skutečné hodnoty indikátoru se stanovuje pouze jedenkrát do 1 roku 
ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Bude ověřen dotazníkovým 
šetřením se stejnou strukturou otázek jako před realizací projektu. Hodnota 
výchozího stavu zůstane stejná tak, jak byla určena před podáním žádosti. 
Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení místního šetření, 
které bude realizováno formou dotazníku. Relevantními respondenty pro 
místní šetření je cílová skupina uvedená v projektové žádosti. K dotazníku 
by měl být připojen (případně by měl být veřejně přístupný) stručný popis 
projektu, aby bylo pro respondenty patrné, jaké cíle bude daný projekt 
naplňovat a jakými prostředky toho dosáhne. Z důvodu průkaznosti 
výsledků musí žadatel popsat metodu sběru, místo a čas, kde šetření 
proběhlo a kdo šetření prováděl. 
Vyžadovaný počet respondentů je alespoň 100 pro oblasti podpory 2.1 a 2.2 
a pro oblast podpory 2.3 alespoň 40 respondentů. Z odpovědí musí být 
patrné, jak respondenti hodnotí změny provedené v rámci projektu. 

Popis způsobu 
měření

Zvláštní šetření

Zdroj měření Dotazníkové šetření

Periodicita měření Po 1. roce od ukončení fyzické realizace projektu
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4.7.2 Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity7

Aktivita  1.1.1 –Rozšíření a modernizace výstavních ploch

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Výstavba pavilonu A1 290 mil.Kč 09/2008 07/2012

Aktivita  1.1.2 –Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Příjezdová komunikace 37 mil. Kč 09/2008 12/2012
2. Pozemní parkoviště 9  mil.  Kč 09/2008 05/2011

Aktivita  2.1.1 –Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Obnova olomouckých historických 
parků

67 mil. Kč 01/2009 05/2010

2. Rekonstrukce cestní sítě a 
veřejného osvětlení v jižní části 
Smetanových sadů

21 mil. Kč 05/2009 06/2012

Aktivita  3.1.1 –Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a 
rekonstrukce sociálního zázemí

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Revitalizace parků a veřejných 
ploch Univerzity Palackého v 
Olomouci

13 mil. Kč 11/2008 12/2011

2. Rekonstrukce WC v Čechových 
sadech

1,7 mil. Kč 01/2009 10/2009

3. Rekonstrukce lávek přes Mlýnský 
potok

5,9 mil. Kč 03/2009 10/2010

4. Rozárium 20 mil. Kč 05/2013 06/2015

                                                     

7 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.
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Aktivita  3.1.2 – Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Rekonstrukce oranžérie 15,7 mil. Kč 09/2012 05/2015

Aktivita  3.1.3 – Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných veřejných prostranství

Časový harmonogram (rok)
Pořadí Název projektu

Náklady 
projektu Zahájení činnosti Ukončení činnosti

1. Železniční nadchod Varšavské 
náměstí

19 mil. Kč 05/2013 06/2015

4.8 Vazba IPRM na související operační programy

Popište stručně a výstižně aktivity, které budou realizovány v rámci IPRM z jiných intervenčních programů. 
V popisu každé aktivity uveďte, ze kterého programu bude financována.

Aktivity
Název aktivity Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro 

zájmové a volnočasové aktivity
Číslo specifického cíle 2
Vazba na prioritu Životní prostředí
Financující OP OPŽP
Cíle aktivity Zvýšení atraktivity území vymezené zóny zvýšením kvality 

zeleně na veřejných prostranstvích
Popis aktivity Revitalizace zelených ploch a parků obnovou dřevin a 

porostů.
Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti
IPRM

Úpravou a obnovou zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství parků a veřejné zeleně dojde ke
zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve 
městě, jejich většímu využívání a zvýšení atraktivity území 
zóny.

Popis výchozího stavu Zanedbané, hůře udržované a nevyužívané části parků a 
zelených ploch.

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity)

Výsadba a parkové úpravy zelených ploch, plocha 
revitalizované a regenerované zeleně, zvýšení atraktivity 
města a kvality života obyvatel

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity

Zařazení aktivity do IPRM Městské parky, získání 
bonifikace pro předložení projektu do OPŽP, rizikem je 
přetlak předkládaných projektů do OPŽP a neschopnost 
žadatele realizovat aktivitu bez získání dotace.
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Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat

Vlastníci veřejné zeleně a parkových ploch ve vymezené 
zóně města.

Vliv na cílovou skupinu Zvýšení kvality veřejné zeleně a veřejných prostranství, 
možnost jejich využití pro různé formy volnočasových 
aktivit.

Předpokládané zdroje financování v % v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování   350 570   350 570
Rozpočet hrazený partnery v IPRM
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem  3 155 131  3 155 131
Celkové předpokládané způsobilé výdaje  3 505 701
Celkové předpokládané výdaje  3 684 716

4.8.1 Indikátory aktivity

Indikátory
Název indikátoru Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin
Název aktivity Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a 

volnočasové aktivity
Měrná jednotka počet
Výchozí hodnota 0
Cílová hodnota 779
Popis indikátoru Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin. 
Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy
Zdroj měření Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace)
Periodicita měření Po ukončení projektu

4.8.2. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity 

Časový harmonogramPořadí Název projektu Náklady 
projektu Zahájení 

činnosti
Ukončení 
činnosti

1. Ošetření dřevin v historických parcích 3 684 716 Kč 10/2009 12/2010
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4.9. Časový harmonogram
Harmonogram IPRM
Datum zahájení přípravy IPRM Červen 2008
Datum zahájení realizace IPRM Březen 2009
Datum ukončení realizace IPRM 31.12.2015
Vyhlášení specifické výzvy na 
předkládání projektů do IPRM 
dle jednotlivých aktivit

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 11/2011
Aktivita 2.1.1                 -   výzva v 06/2009 a 05/2011
Aktivita 3.1.1                 -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 05/2013
Aktivita 3.1.2                 -   výzva v 09/2012 a 03/2013
Aktivita 3.1.3                 -   výzva v 05/2013

Popis časové realizace IPRM IPRM bude realizován podle harmonogramu jednotlivých 
vyhlašovaných výzev a realizace dílčích projektů i celého IPRM 
bude dokončena v termínu do 30. 5. 2015.

Aktivita 1.1.1
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Aktivita 1.1.2
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Aktivita 2.1.1
Vyhlášení výzev -  06/2009 a 05/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 06/2013

Aktivita 3.1.1
Vyhlášení výzvy -  07/2009, 05/2011 a 05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.2
Vyhlášení výzvy -  09/2012 a 03/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.3
Vyhlášení výzvy -  05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2012 – 06/2015
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Harmonogram 
realizace aktivit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1.1. Rozšíření a 
modernizace výstavních 
ploch
1.1.2 Výstavba 
příjezdové komunikace 
k areálu výstaviště a 
parkování
2.1.1. Revitalizace 
městských parků jako 
infrastruktury pro 
zájmové a volnočasové 
aktivity
3.1.1. Obnova 
nedostatečně 
využívaných prostranství, 
jejich zpřístupnění, 
výstavba a rekonstrukce 
sociálního zázemí
3.1.2 Obnova kulturních 
památek pro 
volnočasové aktivity
3.1.3 Zvýšení 
dostupnosti a 
bezpečnosti 
frekventovaných 
veřejných prostranství

4. 10  Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM

Statutární město Olomouc je odpovědné za přípravu, zpracování a realizaci IPRM. V souladu se 
svou odpovědností a svými kompetencemi vytváří řídící strukturu IPRM, jejíž jednotlivé články 
zabezpečují splnění úkolu a strategických cílů obsažených v dokumentaci IPRM. 
Navrhovaná implementační struktura IPRM vymezuje organizační zajištění a závazné postupy uplatňované 
v rámci přípravy, realizace a následné udržitelnosti dílčích projektů a stanovuje věcnou příslušnost 
jednotlivých subjektů za naplňování stanovených cílů v průběhu celého projektového cyklu tak, aby byla 
zajištěna efektivní implementace IPRM jako celku i všech dílčích projektů do něj zařazených.

4.10.1 Řídící výbor IPRM

Řídící výbor byl ustaven usnesením Rady města Olomouce č. 35 ze dne 8. 7. 2008. Rada města Olomouce 
jmenovala svým usnesením ze dne  8. 7. 2008 členy Řídícího výboru z řad statutárních zástupců města a 
hlavního partnera Flory Olomouc, a. s., který se bude na jeho realizaci přímo podílet. Členem řídícího 
výboru je i ředitel ÚRR regionu soudržnosti Střední Morava.
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Seznam členů řídícího výboru: Martin Novotný, primátor
Mgr. Svatopluk Ščudlík, 1. náměstek primátora
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
JUDr. Martin Major, náměstek primátora
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů 
Ing. Arch. Zdeněk Štefka CSc., ředitel VFO
Ing. Ivan Matulík, ředitel ÚRR SM (nehlasující člen ŘV)

Výběr členů řídícího výboru je dostatečně reprezentativní, odborně kompetentní i kompetentní z hlediska 
statutárních pozic v orgánech hlavních partnerů i pro fázi implementace integrovaného plánu rozvoje města 
a svým složením odpovídá strategickým záměrům při zabezpečení realizace jednotlivých projektových 
záměrů IPRM. Zachování původní skladby řídícího výboru zajišťuje potřebnou myšlenkovou, koncepční a 
strategickou kontinuitu přechodu z fáze zpracování IPRM do fáze jeho realizace.
Rada města Olomouce si vyhrazuje možnost doplnit nebo změnit obsazení řídícího výboru IPRM kdykoli po 
schválení IPRM, ať už z důvodu významné změny partnerské skladby IPRM, zařazení zcela nových a pro 
město Olomouc zásadních projektových záměrů pro danou tematickou oblast, z důvodů změn 
ve statutárních orgánech jednotlivých partnerů nebo z důvodů odborné nebo osobní povahy, respektive z 
blíže nespecifikovaných důvodů.
Řídící výbor pracuje a jedná podle schváleného jednacího řádu. Jeho kompetence jsou dány platnými 
metodickými pokyny k přípravě a realizaci IPRM, respektive vyplývají z usnesení volených orgánů 
Statutárního města Olomouce.
Řídící výbor je odpovědný za řízení, přípravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za 
rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM předloženy k financování.
Řídící výbor je tvořen jeho členy a předsedou, kterým je člen Rady města Olomouce pověřený řízením 
IPRM – primátor města Olomouce.
Řídící výbor rozhoduje na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných členů řídícího 
výboru anebo na základě hlasování.
Jednání řídícího výboru svolává jeho předseda a pověřuje manažera IPRM organizací, přípravou a 
technickým zajištěním činnosti výboru.

Kompetence řídícího výboru:
 zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé IPRM a jmenuje členy jednotlivých pracovních skupin
 projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení,
 projednává výběr projektových záměrů a dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich 

projednání v orgánech města,
 pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr 

projektů ke schválení zastupitelstvu města,
 projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města,
 posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení 

zastupitelstvu/radě města před jejich předložením řídícímu orgánu ROP Střední Morava
 zajišťuje koordinaci, realizaci a monitoring IPRM.
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4.10.2 Pracovní skupiny IPRM

Pracovní skupiny jsou ustavovány na základě rozhodnutí Řídícího výboru IPRM, který koordinuje jejich 
činnost, posuzuje a kontroluje jejich činnost a dosažené výsledky práce. Řídící výbor rozhoduje o jejich
složení a kompetencích ve vztahu k účelu, pro který byly ustaveny. Z členů pracovní skupiny vybírá Řídící 
výbor jejich koordinátora, pracovníka zodpovědného za plnění daného úkolu. Součástí rozhodnutí Řídícího 
výboru o ustavení pracovní skupiny pro konkrétní úkol je vymezení obsahu a času plnění daného úkolu, 
stanovení mechanismů kontroly plnění úkolu a způsobu prezentace výsledků práce. Pracovní skupiny 
spolupracují s jmenovaným manažerem IPRM, který jim poskytuje metodickou a odbornou podporu.

Kompetence pracovní skupiny IPRM Městské parky:
 připravují materiály pro jednání Řídícího výboru IPRM
 ve spolupráci s odborem evropských projektů připravují materiály do kolektivních orgánů města
 zajišťují připomínkování předkládaných materiálů
 podílí se na přípravě Prováděcího dokumentu k IPRM a přípravě veřejných výzev
 hodnotí projekty a předkládají je Řídícímu výboru IPRM s doporučením, zda projekt zařadit či nezařadit 

do IPRM
 při své činnosti postupují v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním 

zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a Metodickým 
pokynem Integrovaný plán rozvoje města vydaným v rámci výzvy Regionálního operačního programu 
Střední Morava 

Složení pracovní skupiny IPRM Městské parky:
Ing. Vladimír Pokorný, člen RMO
MUDr. Michael Fischer, člen RMO
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru koncepce a rozvoje
RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Naďa Krejčí, VFO
Ing. Henrieta Kotlebová, kvestorka UP Olomouc
RNDr. Magda Matoušová, AOPK
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů 
Ing. Marek Drešr
Ing. Jitka Štěpánková
Ing. Ludmila Žaláková 
Manažer IPRM

4.10.3 Manažer IPRM

Manažer integrovaného plánu je jmenován usnesením Rady města Olomouce ze dne 5. 8. 2008, na jehož 
základě je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. Rada města 
Olomouce svým usnesením vymezí kompetence manažera IPRM. Manažer IPRM navrhuje Řídícímu 
výboru složení pracovních skupin, zúčastňuje se jednání Řídícího výboru IPRM a pracovních skupin, 
poskytuje metodickou a administrativní podporu pro jejich činnost a dle potřeby zprostředkovává 
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komunikaci s volenými orgány Statutárního města Olomouce, kterým předkládá dokumenty k projednání, 
pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí kontaktní osobou pro komunikaci 
s Úřadem Regionální rady NUTS II Střední Morava a s řídícími orgány dalších operačních programů a 
zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM, za jehož přípravu, zpracování a realizaci je 
odpovědný. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností a stanovených kompetencí 
dodržování principů partnerství a pečuje o jeho vysokou účinnost a kvalitu. V rámci svých kompetencí 
informuje veřejnost o procesu tvorby a realizaci IPRM.
Kompetence manažera IPRM Městské parky:
 dává podněty ke svolání Řídícího výboru na základě potřeby vyplývající z přípravy a realizace IPRM
 komunikuje s poskytovatelem dotace ŘO ROP Střední Morava
 informuje veřejnost o přípravě a realizaci IPRM 
 účastní se jednáních Řídícího výboru a zajišťuje jejich technické zabezpečení
 zajišťuje zápis z jednání Řídícího výboru, jeho rozeslání všem členům a zveřejnění na webových 

stránkách města Olomouce
 zajišťuje monitorování IPRM jako celku a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci IPRM ke 

schválení ŘO ROP Střední Morava
 koordinuje a kontroluje aktivity jednotlivých partnerů zapojených do IPRM
 poskytuje metodickou pomoc při realizaci projektů v rámci IPRM
 zajišťuje průběžný monitoring plnění monitorovacích ukazatelů
 zajišťuje informování veřejnosti o průběhu realizace IPRM
 monitoruje a zajišťuje dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
 zajišťuje přípravu podkladů pro RMO
 zajišťuje strategické hodnocení IPRM
 zajišťuje přípravu a administraci žádostí o změnu IPRM

4.10.4 Projektové týmy

V rámci realizace jednotlivých projektů statutárního města Olomouce a jím zřizovaných organizací, 
začleněných do IPRM, lze zřizovat projektové týmy, které zpravidla řídí projektový manažer IPRM. Tyto 
projektové týmy budou zpravidla jmenovány pro konkrétní projekt, ale mohou být jmenovány rovněž pro 
celou příslušnou rozvojovou oblast. Z důvodu zajištění vyšší účinnosti a kvality implementace budou u 
jednotlivých projektů posíleny kompetence projektových manažerů, kteří budou s plnou zodpovědností řídit 
přípravné a realizační práce na projektu a zajišťovat klíčovou roli poskytování informací a podávání zpráv 
v rámci implementační struktury. 
V čele pracovního projektového týmu stojí vždy garant projektu, kterým je příslušný náměstek primátora 
jmenovaný v závislosti na převažujícím zaměření projektu spadajícím do jeho stanovené působnosti. 
Klíčovou roli v rámci týmu zastává projektový manažer, který je zodpovědný za řízení a koordinaci daného 
projektu a jemuž jsou odpovědni všichni ostatní členové projektového týmu. Projektový manažer může 
v rámci svých pravomocí pověřovat úkoly všechny členy týmu včetně garanta projektu tak, aby zabezpečil 
efektivní realizaci projektu. Zástupce projektového manažera zajišťuje především realizační fázi odborné 
části projektu a zastupuje projektového manažera v případě jeho nepřítomnosti. Za finanční řízení projektu 
je zodpovědný finanční manažer, který při plnění svých úkolů spolupracuje s určeným pracovníkem 
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ekonomického odboru. Ostatními členy projektového týmu jsou právník a pověření pracovníci příslušných 
odborů a útvarů Magistrátu města Olomouce v závislosti na charakteru a podmínkách konkrétního projektu, 
kteří jsou odpovědní za formální správnost projektové žádosti a čerpání dotace, popř. i technickou část 
realizace. V případě projektového partnerství je projektový tým doplněn o zástupce partnerských subjektů či 
městem zřizovaných organizací a ve vybraných případech, kdy je to relevantní, také o další osoby z řad 
externích odborníků.
Složení projektového týmu

název role personální zajištění vymezení odpovědnosti

garant projektu příslušný náměstek primátora supervize projektu 

projektový manažer,
vedoucí PT

řízení a koordinace projektu

zástupce 
projektového 
manažera,
vedoucího PT

realizační fáze odborné části projektu

finanční manažer finanční řízení projektu

ostatní členové týmu: 

právník projektu právní aspekty projektu
formální správnost a přijatelnost žádosti a 
formální správnost čerpání dotace; technická 
část realizace

čerpání rozpočtu města, spolupráce při 
finančním řízení projektu

pověření pracovníci příslušných 
odborů dle zaměření projektu

specializované odborné činnosti v rámci 
realizace projektu

zástupce partnera či zřizované 
organizace

4.10.5 Zásady spolupráce s Regionální radou NUTS II Střední Morava

Zásady vzájemné spolupráce a komunikace vyplývají z metodických pokynů ke zpracování IPRM, 
z rozhodnutí a zvláštních pokynů orgánů Regionální rady a z výzev k předkládání IPRM Regionální radě 
k projednání a ke schválení.
Výbor Regionální rady :
• schvaluje Integrovaný plán rozvoje města po jeho schválení v Zastupitelstvu města Olomouce
• je pravidelně informován o procesu tvorby IPRM
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• je pravidelně informován o výsledcích jednání Řídícího výboru IPRM
• schvaluje podstatné změny IPRM
• schvaluje dílčí projekty IPRM
• zamítá dílčí projekty IPRM jen v případě, že projekty nesplňují kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a 
kvalitu dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM

Úřad Regionální rady :
• dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM kontroluje 
vývoj procesu plnění IPRM
• přijímá a posuzuje dílčí projekty i dokument IPRM
• monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti
• účastní se jednání Řídícího výboru IPRM

4.10.6 Řídící orgán TOP :

• přijímá, hodnotí a schvaluje/ zamítá podle standardních pravidel operačního programu dílčí projekty 
IPRM

• na základě potvrzení Statutárního města Olomouc, že je projekt schválen jako součást IPRM, 
poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci

• monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti, 
zajistí, aby v monitorovacím systému byla zřejmá návaznost projektu na konkrétní IPRM

• na vyžádání poskytne ŘO ROP SM informace o schválení/ neschválení a průběhu realizace projektů 
realizovaných v rámci konkrétního IPRM.

Od 2.7.  do 18. 7. 2008 mohli potencionální žadatelé posílat projektové náměty (ve formě dotazníku), které 
by mohly být zařazeny do Integrovaného plánu rozvoje města s názvem Městské parky. V rámci této výzvy 
bylo zasláno celkem 7 projektových námětů. Náměty byly zařazeny do mezi další projektové záměry města. 
Dne 6. 8. 2008 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny a ustanovující zasedání řídícího výboru IPRM, 
výsledky těchto jednání byly zapracovány do IPRM. Dne 14. 8. 2008  proběhlo veřejné projednání IPRM, 
jehož výstupy a připomínky jsou zapracovány do finální verze IPRM. O konání veřejného projednání byla 
veřejnost informována na webových stránkách města Olomouce, v internetových novinách a v regionálním 
tisku zveřejněním pozvánky na toto jednání.

4.11 Popis realizace a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

Partnerství v období realizace IPRM bude vycházet ze stejných zásad, principů, založených partnerských 
vztahů a způsobů komunikace jako ve fázi zpracování integrovaného plánu. Kontinuita založených 
partnerských vztahů, jasná a srozumitelná interpretace koncepčních a strategických myšlenek a rozhodnutí, 
stejně jako využití osvědčených pracovních přístupů usnadní realizaci IPRM bez ohledu na jeho dílčí 
doplňky a změny. Posílena bude role komunikační platformy, výměny informací a cílené podpory na všech 
úrovních, neboť právě realizace strategických cílů a záměrů IPRM prostřednictvím jednotlivých projektů 
umožní naplnit vizi rozvoje města Olomouce a splnit globální cíl i dílčí cíle integrovaného plánu rozvoje 
města.
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4.11.1 Zapojení partnerů IPRM :

• okruh hlavních partnerů IPRM je vymezen v návrhu IPRM
• přistoupení dalších partnerů IPRM bude zajištěno po schválení dokumentu IPRM a bude  po celé 

období realizace IPRM možné 
• možnost zapojení dalších partnerů IPRM bude zveřejněna na webových stránkách Odboru evropských 

projektů Magistrátu města Olomouce za podmínky, že projektové záměry potenciálních partnerů IPRM 
vyhoví strategickému rámci schváleného IPRM

• projektové záměry dalších partnerů IPRM budou registrovány, vyhodnoceny a eventuálně zařazeny 
v rámci aktualizací IPRM

• zapojení dalších partnerů z okruhu tzv. širší veřejnosti bude umožněno prostřednictvím webové 
stránky, jejíž obsah zajistí informovanost o průběhu realizace IPRM, možnost klást dotazy a doručovat 
náměty a připomínky

4.11.2 Komunikace – základ partnerských vztahů v období realizace IPRM :

Rozvíjení již existujícího partnerství bude probíhat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků 
stejně jako v období zpracovávání integrovaného plánu, bude respektovat moderní zásady partnerství a 
umožní přístup odborné i laické veřejnosti k realizaci IPRM :
• komunikace s hlavními a přidruženými partnery IPRM bude zajišťována: přímým zapojením do činnosti 
řídícího výboru IPRM nebo zapojením do činností pracovních skupin IPRM; ad´hoc spoluprací při řešení 
konkrétních koncepčních a strategických záměrů souvisejících s aktualizací obsahu IPRM; spoluprací při 
výběru a posuzování projektových záměrů a dílčích projektů před jejich předložením ke schválení; 
spoluprací při jednáních s Řídícími orgány operačních programů; spoluprací při prezentaci záměrů IPRM 
odborné i laické veřejnosti;
• komunikace s Řídícími orgány ROP a TOP bude vycházet ze zásad o spolupráci dle návrhu 
obsaženého v předcházející kapitole
 • komunikace s veřejností bude zajišťována : prostřednictvím existující webové stránky IPRM, umožňující 
sledování a připomínkování prací na IPRM, stejně jako sledování realizace dílčích projektů IPRM; 
zapojením externích expertů do prací na změnách a doplňcích IPRM; prostřednictvím zpráv o realizaci 
IPRM v lokálních sdělovacích prostředcích a médiích; prostřednictvím veřejně dostupných usnesení Rady a 
Zastupitelstva města Olomouce na webových stránkách Statutárního města Olomouce; prostřednictvím 
místního tisku, specializovaných letáků nebo dokumentů, obsahujících informace o realizaci jednotlivých 
projektů IPRM; prostřednictvím prezentací výsledků IPRM na veřejných shromážděních občanů za účasti 
partnerů IPRM představujících své realizované projekty, atd.

4.11.3 Výběr a schvalování IPRM

Město může vybrat zónu/téma samo na základě socioekonomické analýzy. Při výběru zóny či tématu může 
zapojit partnery z řad veřejnosti. Pokud hledá záměry pro výběr zóny/tématu veřejným výběrem, zveřejní 
výzvu pro registrací záměrů obvyklým způsobem, které jsou následně do IPRM zařazeny na úrovni aktivity 
nebo projektu. V obou případech výsledek musí být v souladu se strategickými a rozvojovými dokumenty 
města.
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Město následně transparentním způsobem vybere (např. ve spolupráci s přizvanými externími experty, 
případně zástupci partnerů) opatření a aktivity, které se rozhodne do IPRM zařadit.
Město zpracuje finální IPRM podle jednotného Metodického pokynu IPRM vydaného Řídícím orgánem 
MMR.
Zpracovaný dokument schválí zastupitelstvo města a následně předloží ke schválení ŘO ROP Střední 
Morava.

Postup schvalování IPRM Řídícím orgánem ROP

ŘO ROP Střední Morava bude přijaté IPRM hodnotit a schvalovat až po uplynutí lhůty pro předkládání 
IPRM.

Hodnocení bude probíhat ve třech fázích:
1. Posouzení přijatelnosti IPRM.
2. Kontrola formálních náležitostí IPRM.
3. Věcné hodnocení.
V průběhu hodnocení IPRM si ŘO ROP Střední Morava vyhrazuje právo vyžadovat úpravy v přijatém IPRM 
daného předkladatele, a to vždy na základě výzvy.
V rámci věcného hodnocení IPRM budou tyto IPRM předloženy k připomínkování a stanovisku řídícím 
orgánům tématických operačních programů dotčených příslušným IPRM.
Na základě provedeného hodnocení bude schvalovat IPRM vždy Výbor Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava, a to na svém nejbližším možném jednání od okamžiku ukončení hodnocení.

4.11.4 Smlouva o alokaci prostředků (příslibu podpory) na IPRM

Smlouva o alokaci prostředků na IPRM (dále jen smlouva) je závazným dokumentem a nástrojem řízení pro
průběh realizace IPRM. Smlouvu uzavírá na konkrétní IPRM řídící orgán ROP Střední Morava s městem, 
jehož IPRM bylo Výborem regionální rady schváleno k realizaci. Smlouva obsahuje zejména výši 
poskytovaných finančních prostředků na realizaci IPRM, harmonogram realizace IPRM, monitorovací 
indikátory IPRM, způsob proplácení finančních prostředků a další ustanovení směřující k popisu 
administrace IPRM. Smlouva může v příloze obsahovat výčet dílčích projektů (včetně náhradních dílčích 
projektů), které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace.

4.11.5 Výběr a schvalování dílčích projektů městem

Město provádí výběr projektů transparentním způsobem, při respektování pravidel národního a 
komunitárního práva. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem a bránit 
neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu. Vybrané projekty jsou městem, případně jinými 
příjemci (partnery města) dopracovány do podoby dílčích projektů podle podmínek příslušného operačního
programu. Město potvrdí, že předkládaný dílčí projekt je součástí schváleného IPRM a je v souladu s jeho 
cíli a opatřeními IPRM. Kritéria pro výběr dílčích projektů jsou přílohou tohoto IPRM.
Město musí schválit dílčí projekty nejpozději 21 kalendářních dnů před ukončení příjmu projektových 
žádostí (tzn. dílčích projektů) Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
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Projekty předdefinované v IPRM

Ve strategii IPRM mohou být při zachování rovnosti příležitostí definovány dílčí projekty, které budou v 
IPRM realizovány. ŘV IPRM určí nositele projektů, kteří zajistí zpracování projektové žádosti a budou 
odpovědni za realizaci projektu. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a 
sledování realizace projektu.
Město může definovat projekt pro řízení IPRM, prostřednictvím něhož bude možno v rozsahu definovaném 
ŘO ROP Střední Morava spolufinancovat z prostředků určených na IPRM i náklady spojené s přípravou, 
řízením, koordinací, a monitorováním IPRM. ŘV odůvodní ve strategii IPRM výběr projektových záměrů a 
určení předkladatele.

Projekty určené Řídícím výborem

ŘV, případně partneři města mohou navrhnout realizaci určitých projektů v rámci priorit a aktivit 
definovaných IPRM v období po schválení IPRM. ŘV může při zachování rovnosti příležitostí určit nositele 
projektů, kteří zajistí zpracování projektové žádosti a budou odpovědni za realizaci projektů. ŘV může 
vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a sledování realizace projektu.
ŘV odůvodní výběr projektových záměrů a určení předkladatele v pravidelné roční monitorovací zprávě.

Projekty vybrané na základě volné soutěže

Statutární město Olomouc může vyhlásit výzvu pro příjem projektových záměrů pro určité opatření / aktivitu.
Výzva musí být v souladu s některým z opatření a aktivit popsanými ve strategii IPRM. Dílčí projekty může 
předkládat jakýkoli vhodný žadatel dle pravidel příslušného OP s přílohou dokládající návaznost na IPRM. 
Statutární město Olomouc prostřednictvím Odboru evropských projektů vyhlašuje výzvy k předkládání 
dílčích projektů (projektových záměrů) do jednotlivých opatření/aktivit podle schváleného plánu výzev. 
Výzva bude obsahovat konkrétní podmínky a náležitosti, lhůty pro předkládání těchto dílčích projektů. Tyto 
podmínky a rozsah požadovaných náležitostí budou před vyhlášením každé výzvy schváleny Radou města 
Olomouce. Výzva bude vyhlášena elektronicky na webových stánkách města a dále zveřejněna v 
regionálním tisku. 
Způsobem popsaným v IPRM – Administrace a řízení IPRM město z podaných projektů vybere 
transparentně a nediskriminačně ty, jež budou nejlépe naplňovat cíle zvoleného opatření a aktivit IPRM. ŘV 
může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za výběr a sledování realizace projektů.
Projekty vybrané městem budou dopracovány do podoby vyžadované ŘO ROP Střední Morava/TOP a 
předloženy ve formě dílčího projektu řídícímu orgánu příslušného OP.

4.11.6 Realizace IPRM

Předložení dílčích projektů
Statutárním městem Olomouc vybrané a schválené dílčí projekty jsou žadatelem předloženy příslušným 
Řídícím orgánům operačních programů. Žadatel doloží usnesením orgánů města, že projekt je v souladu 
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s IPRM, tj. je v souladu s některým z opatření a aktivitou a jejich rozpočtem, jak jsou definovány v IPRM a 
byl schválen orgány města k realizaci. 
Pro projekty předkládané v Regionálním operačním programu Střední Morava budou zpravidla vyhlašovány 
specifické výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM.  Dle rozhodnutí ŘO ROP SM mohou být tyto výzvy 
vyhlášeny s pevnou lhůtou pro předkládání projektů, nebo kontinuální - s možností podávat projekty 
průběžně po dobu trvání výzvy. Při přípravě projektů pro regionální operační program se žadatelé řídí 
standardní příručkou pro žadatele a příjemce a podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů
do ROP SM. 
Projekty předkládané do jiných (tématických) operačních programů budou předkládány v rámci 
standardních podmínek příslušných operačních programů na základě standardních výzev (nebudou 
vyhlašovány zvláštní výzvy pro projekty IPRM). Projekty podané do těchto operačních programů, které splní 
podmínky formálních náležitostí, přijatelnosti a minimální technické kvality (bodového hodnocení) a 
případně další podmínky stanovené příslušným operačním programem obdrží na základě doložení souladu 
s IPRM bonifikaci ve výši 10% dosaženého bodového hodnocení. S takto upraveným bodovým hodnocením 
budou soutěžit se všemi projekty předloženými v dané výzvě. O výběru projektů rozhoduje ŘO příslušného 
(tématického) operačního programu.

Výběr a schvalování projektů řídícím orgánem OP

Jednotlivé dílčí projekty budou samostatně hodnoceny (formální kontrola, kontrola přijatelnosti a kvalitativní 
hodnocení) příslušným ŘO podle postupů příslušného OP.
Projekty předkládané pro financování z ROP, které úspěšně projdou formální kontrolou a kontrolou 
přijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení,  jsou ŘO ROP, schváleny. ŘO ROP může 
odmítnout projekt pouze na základě  kvalitativních nedostatků a rozpočtových omezení. 

Realizace projektů 

Město – nositel IPRM a další příjemci dílčích projektů realizují dílčí projekty souladu s podmínkami 
příslušného operačního programu (v případě ROP jsou tyto podmínky stanoveny zejména v příručce pro 
příjemce), v souladu se smlouvou/rozhodnutím o poskytnutí dotace na daný projekt a dalšími dokumenty, 
které řídící orgán operačního programu stanoví. Projekty jsou realizovány v souladu s harmonogramem pro 
jednotlivá opatření/aktivity stanoveným v IPRM a ve smlouvě uzavřené s ŘO k danému dílčímu projektu. 
Město s využitím řídící struktury IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby 
bylo dosaženo cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi 
projekty.
ŘO Střední Morava standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projektů a na 
základě prokázaných nákladů poskytuje platby příjemcům dílčích projektů.

4.11.7 Monitorování IPRM a jeho změny 

Statutární město Olomouc s využitím řídící struktury IPRM (Řídící výbor) a manažera IPRM provádí 
monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM 
a může navrhovat změny ve schváleném IPRM. 
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Statutární město Olomouc zpracuje za každý rok monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace 
IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu. 
Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění 
indikátorů, dodržení časového harmonogramu a finančního plánu. Dále bude obsahovat jednotlivými ŘO 
odsouhlasené monitorovací zprávy dílčích projektů. Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci 
IPRM a hodnocení kontextu v rámci města a regionu může město v monitorovací zprávě navrhnout změny 
IPRM. Zprávu schvaluje Rada města Olomouce. Statutární město Olomouc předkládá zprávu ŘO ROP 
Střední Morava. 
Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální 
projekty v rámci ROP).
Změny v projektech zařazených do IPRM, ke kterým v průběhu realizace IPRM dojde, musí příjemce 
neprodleně písemně oznámit příslušnému ŘO podle podmínek příslušného OP. O podstatných změnách 
projektů bude ŘO ROP Střední Morava informován prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace 
IPRM, pokud povaha změny projektu nepředstavuje současně i změnu IPRM. 

Monitorování IPRM

Roční monitorovací zprávu IPRM projednává a schvaluje Rada města Olomouce a ŘO ROP SM. Roční 
monitorovací zpráva IPRM může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení 
kontextu v rámci města obsahovat návrh změn IPRM. Pokud město Olomouc nechce či nemůže čekat 
s návrhem změn na předložení Roční zprávy o postupu realizace IPRM, využije formulář Oznámení o 
změně v IPRM. Pokud zpráva obsahuje návrh změny, kterou ŘO ROP Střední Morava vyhodnotí jako 
nepodstatnou, je změna považována za schválenou spolu se schválením zprávy. Pokud zpráva obsahuje 
návrh změny, kterou ŘO ROP Střední Morava vyhodnotí jako podstatnou, je nezbytné uzavřít Dodatek ke 
Smlouvě způsobem uvedeným níže. Vymezení, zda je změna podstatná či nikoliv je uvedeno 
v následujícím textu.
Při zpracování monitorovací zprávy IPRM spolupracuje manažer IPRM se všemi zapojenými subjekty –
partnery IPRM, včetně nositelů dílčích projektů. Zprávu předkládá manažer IPRM v elektronické i tištěné 
podobě ŘO ROP Střední Morava po schválení Radou města Olomouce do konce března následujícího 
roku.
ŘO ROP Střední Morava posoudí, zda Zpráva o postupu realizace IPRM obsahuje všechny údaje podle 
předepsané struktury. Pokud tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou 
požadované údaje v daném termínu doplněny, je zpráva považována za nedodanou a postupuje se podle 
příslušných ustanovení ve Smlouvě (včetně pozastavení příjmu dalších projektů). Zpráva o postupu 
realizace IPRM bude ŘO ROP Střední Morava schválena do dvou měsíců od dodání úplné zprávy.
Pokud ŘO ROP Střední Morava na základě Zprávy o postupu realizace IPRM usoudí, že průběh realizace 
IPRM je neuspokojivý, může navrhnout VRR omezení či zastavení příjmu dalších dílčích projektů. Zároveň 
zasílá své připomínky písemně i elektronicky manažerovi IPRM. Struktura Zprávy o řešení připomínek k 
IPRM má předepsanou strukturu. ŘO ROP Střední Morava povolí další příjem dílčích projektů teprve tehdy, 
až shledá, že jsou přijata uspokojivá opatření či provedeny konkrétní akce vedoucí k odstranění nedostatků. 
V případě potřeby může ŘO ROP Střední Morava vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace 
IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemně do 30 pracovních 
dnů od obdržení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o postupu 
realizace IPRM.
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Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM (s výjimkou projektu na realizaci IPRM, projektu na činnost 
manažera IPRM - proplacení poslední žádosti o platbu posledního dílčího projektu) předkládá manažer 
IPRM závěrečnou Zprávu o realizaci IPRM. Struktura a obsah této zprávy mají předepsanou strukturu. 
Proces administrace je stejný jako v případě řádné Roční zprávy o postupu realizace IPRM.

Změny IPRM

Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM buď prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo 
pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM. Změny se rozlišují na podstatné a nepodstatné. 
Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě. K provedení těchto změn stačí, pokud s nimi 
ŘO ROP Střední Morava vysloví souhlas. Podstatné změny v IPRM naopak zpravidla vyžadují dodatek ke 
Smlouvě. Jedná se zejména o změny ovlivňující cíle IPRM, indikátory, rozpočet (přesun prostředků 
v rozpočtu mezi opatřeními, nebo roky, při kterých dojde ke změně alokace na opatření, nebo rok o více 
než 15 % z jejich původní výše), délku trvání IPRM a jednotlivých opatření.
Statutární město Olomouc je oprávněno IPRM upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu ŘO ROP 
Střední Morava pouze v případě, že jde o nepodstatnou změnu, která neovlivní dosažení cílů IPRM a 
naplňování schválených indikátorů.
Provedené nepodstatné změny musí Statutární město Olomouc popsat a sdělit ŘO ROP Střední Morava, a 
to buď v nejbližší Roční zprávě o postupu realizace IPRM, nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o 
změně v IPRM a to kdykoliv v průběhu realizace IPRM. Pracovník ŘO ROP Střední Morava oznámí 
zaznamenání této nepodstatné změny e-mailem Statutárnímu městu Olomouc.
Podstatnou změnu může Statutární město Olomouc provést za těchto podmínek:

1. Pokud změna vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat až po 

podpisu dodatku oběma stranami.

2. Pokud změna nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat 

bezprostředně po jejím schválení ŘO ROP Střední Morava.

Statutární město Olomouc musí tuto podstatnou změnu oznámit ŘO ROP Střední Morava předem na 
formuláři Oznámení o změně v IPRM, a to minimálně ve lhůtě 20 pracovních dní před plánovaným datem 
změny, nejpozději však 60 kalendářních dnů před termínem ukončení IPRM.
Na základě Oznámení o změně v IPRM rozhodne ŘO ROP Střední Morava, zda se jedná o změnu, která 
vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě či nikoliv. Tuto informaci zasílá ŘO ROP Střední Morava 
manažerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení Oznámení o změně v IPRM.
Pokud nahlášenou změnu posoudí odborný referent zabývající se IPRM (na ŘO ROP Střední Morava) jako 
podstatnou změnu s nutností vypracování dodatku ke Smlouvě, je postupováno obdobně jako při podpisu 
Smlouvy.

Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM

Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální 
projekty v rámci ROP) a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro příjemce.
Posuzování změn v dílčích projektech probíhá standardním způsobem jako u individuálních projektů 
v rámci ROP a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro příjemce.
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Pokud nastane v některém dílčím projektu podstatná změna, příjemce informuje o této skutečnosti ŘO ROP 
Střední Morava postupem uvedeným v Příručce pro příjemce a zároveň o této změně informuje manažera 
IPRM, který posoudí, zda tato změna má vliv na IPRM. V případě, že změna má podstatný vliv na IPRM, je 
možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny IPRM. 

4.12 Analýza rizik IPRM

V průběhu celého životního cyklu IPRM objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení jeho 
plánovaného průběhu. Náplní této části je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza 
z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. V další části jsou pak rizika 
přiřazena partnerům podílejících se na realizaci projektu a institucím, které jsou schopny omezit vznik rizika 
nebo jejich následky, případně tato rizika sdílet, nebo vyloučit. 

Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravných a projektových dokumentací, 
prezentace projektů s cílem zapojení veřejnosti a kvalitní management po celou dobu životního cyklu 
projektů.

Závažnost následků rizik

Závažnost Následky pro životní cyklus IPRM
Katastrofická Ohrožení a zastavení dalšího vývoje IPRM. Pokud nemá být IPRM ukončen, tak je 

třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje.
Kritická Zásadní narušení vývoje IPRM, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření k tomu 

aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech.
Okrajová Narušení vývoje IPRM. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných 

parametrů v plánovaných termínech.
Nevýznamná Nepodstatné narušení vývoje IPRM. Operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj.

Četnost výskytu rizik

Kategorie Popis
Častá Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé.
Pravděpodobná Vyskytnou se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane často.
Občasná Pravděpodobně se vyskytnou několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát.
Malá Pravděpodobně se vyskytnou někdy během životního cyklu IPRM. Je rozumné 

předpokládat, že nebezpečí nastane.
Nepravděpodobná Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že nebezpečí může 

výjimečně nastat.
Vysoce 
nepravděpodobná

Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat.

Kvalitativní kategorie rizika

Kategorie rizika Opatření použitá pro příslušnou kategorii
Nepřípustné Musí být odstraněno.
Nežádoucí Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně nákladná.
Přípustné Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace.
Zanedbatelné Lze ho přijmout.
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Intenzita negativních vlivů na projekt a pravděpodobnost jejich výskytu

V následující tabulce je uveden přehled a roztřídění možných rizikových faktorů v projektu. Pro stanovení 
úrovně (intenzity) rizik je použita následující číselná klasifikace:

1 - úroveň rizika zanedbatelná
2 - úroveň rizika přípustná
3 - úroveň rizika nežádoucí
4 - úroveň rizika nepřípustná
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Rizikový faktor
Intenzita 
negativního vlivu

Pravděpodobnost 
výskytu

Míra rizika

Společensko-politická rizika

Politické a administrativní vedení města 2 20 % 0,4

Podnikatelé 1 10 % 0,1

Občanské iniciativy a organizace 1 5 % 0,05

Občané města 2 20 % 0,4

Politické a administrativní celky státní správy 2 25 % 0,5

Tržní prostředí 2 15 % 0,3

Občanská společnost 2 5 % 0,1

Veřejné mínění 2 20 % 0,4

Technická rizika

Nedostatky v projektových dokumentacích 2 10 % 0,2

Dodatečné požadavky při realizaci 1 15 % 0,15

Nedodržení termínů dodávek 2 15 % 0,3

Narušení životního prostředí při realizaci projektu 2 5 % 0,1

Živelní události 3 20 % 0,4

Kvalita dodávek, dodržování norem 2 15 % 0,3

Marketingová rizika

Řešení majetkoprávních vztahů 2 5 % 0,1

Odhad budoucích výnosů 1 15 % 0,15

Vliv konkurenčních projektů v regionu 1 20 % 0,2

Legislativní rizika

Politická nestabilita v ČR 2 30 % 0,6

Přehodnocení priorit dotační politiky 1 5 % 0,05

Změny platných zákonů a vyhlášek 2 15 % 0,3

Finanční rizika

Zajištění dostatečných financ. prostředků pro financování IPRM 3 15 % 0,45

Cash flow v průběhu realizace 3 10 % 0,3

Zvýšení nákladů během realizace 2 15 % 0,3

Neudržitelnost projektu 1 15 % 0,15

Celková rizikovost projektu 9,0 14,38% 1,29

Celková rizikovost projektu je mezi zanedbatelnou a přípustnou mírou rizika. 

Cílem řízení rizik je zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu a minimalizovat případná hrozící nebezpečí. 
Obecně lze konstatovat, že standardním postupem minimalizace rizik je kvalitní zpracování přípravných a 
projektových dokumentací a kvalitní management po celou dobu realizace IPRM. 
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Popis významných rizik IPRM

Živelní události:
Toto riziko představuje možnost významného ovlivnění realizace projektů především v oblasti revitalizace 
zeleně v městských parcích. Riziko nelze předvídat, je nutno jej minimalizovat vhodným pojištěním projektu.

Přidělení grantu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava: 
V případě, že IPRM nebude zařazen do programu, musí předkladatel přehodnotit finanční analýzu projektu 
a rozhodnout o další realizaci IPRM s financováním z vlastních prostředků, případně o dalších možnostech 
financování nebo o pozastavení, případně jeho úplném zastavení.

Dostupnost finančních prostředků v čase, cash flow: musí být vypracován plán financování IPRM. 
Podle tohoto plánu musí být zajištěny disponibilní prostředky k financování realizace IPRM. Tento plán je 
třeba důsledně dodržovat. Pravděpodobně vhodným řešením bude možnost průběžného financování z 
ROP.

4.13 Horizontální témata ve vztahu k IPRM

4.13.1 Rovné příležitosti

Principem rovných příležitostí je eliminace diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, 
náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin (migranti, 
nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, 
propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením). 

Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu 
všech obyvatel bez rozdílu a jakékoliv již existující rozdíly je nutné řešit. 

Dílčí projekty IPRM budou posuzovány rovněž s ohledem na kritéria rovných příležitostí a bude 
posuzováno, zda realizace projektu nebude mít negativní dopad na žádnou složku obyvatelstva.

Rovné příležitosti
Název kritéria rovných příležitostí 1 - Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu 

osob se sníženou mobilitou.

Popis kritéria Bezbariérové úpravy cestní sítě, nový pavilon Flory bude 
proveden dle platných technických norem bezbariérově

Vliv na cílovou skupinu Pozitivním vlivem na obyvatelstvo města Olomouce, které je 
hlavní cílovou skupinou je zpřístupnění celé zóny městských 
parků široké veřejnosti i s ohledem na občany se sníženou 
schopností mobility a orientace.
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Rovné příležitosti
Název kritéria rovných příležitostí

3 - Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb 
osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně 
využívat nabízených služeb/prostor. 

Popis kritéria
Nový pavilon Flory bude proveden dle platných technických 
norem bezbariérově, případné nově budované přechody budou 
vybaveny systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace.

Vliv na cílovou skupinu Pozitivní vliv na občany se sníženou schopností mobility a 
orientace.

.

Rovné příležitosti
Název kritéria rovných příležitostí 8 - V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky 

pro osoby se specifickými potřebami.

Popis kritéria V novém pavilonu A1 výstaviště budou umístěny i kanceláře 
administrativy výstaviště Flora Olomouc, nový pavilon Flory bude 
proveden dle platných technických norem bezbariérově

Vliv na cílovou skupinu Pozitivní

.

4.13.2 Udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem ekonomického růstu, který uvádí v soulad hospodářský a 
společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného 
rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.
Pro sledování trvale udržitelného rozvoje vznikly tzv. indikátory trvale udržitelného rozvoje, což jsou 
ukazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního 
prostředí.
Nejznámější definice cílů trvale udržitelného rozvoje pochází přímo ze WCED (World Commission on 
Environment and Development): „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby 
přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.“
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria
Název kritéria 75 Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely
Měrná jednotka m²
Výchozí hodnota 0
Plánovaná hodnota 8 500
Popis kritéria a jeho vlivu Výstavbou nového pavilonu dojde k rozšíření podnikatelských 

prostor, kde bude probíhat nejen výstavní činnost, ale i akce 
kulturní a společenské s možností návazných podnikatelských 
služeb.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria
Název kritéria 37 Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných 

územích?
Popis kritéria a jeho naplnění Realizací projektu dojde k revitalizaci stávající, nevyhovující cestní 

sítě v olomouckých historických parcích, rozšíření a revitalizaci 
zelených ploch a dřevin, z nichž některé značně významné v celé 
této oblasti, která je nemovitou kulturní památkou.

Vliv kritéria Pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel města.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria
Název kritéria 60 Dojde v souvislosti s projektem k revitalizace nebo regeneraci 

území?
Popis kritéria a jeho naplnění V rámci realizace IPRM by mělo dojít k revitalizaci olomouckých 

městských parků. Dále bude postaven nový pavilon A1 výstaviště 
Flora Olomouc. Pro stavbu pavilonu bude využito zanedbané území 
a v rámci stavby pavilonu budou provedeny úpravy okolí.

Vliv kritéria Pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria
Název kritéria 63 Bude mít projekt pozitivní vliv na životní prostředí?
Popis kritéria a jeho naplnění V rámci realizace IPRM bude provedena revitalizace stávající, 

nevyhovující cestní sítě v olomouckých historických parcích.
Součástí IPRM jsou i projektové záměry na obnovu velké plochy 
zeleně v parcích, které budou realizované z OPŽP

Vliv kritéria Pozitivní vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel.
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5. FINANČNÍ PLÁN IPRM

5.1.  Zdroje financování IPRM

Zdroje v EUR

Zdroj financování Částka (v EUR) %
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční  
prostředky státního rozpočtu)

6 370 892 57,1 %

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)

4 786 202 42,9 %

Zdroje IPRM celkem 11 157 094 100%

Zdroje v Kč 

Zdroj financování Částka (v Kč) %
Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční  
prostředky státního rozpočtu)

163 999 502 57,1 %

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, 
jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování)

123 206 412 42,9 %

Zdroje IPRM celkem 287 205 914 100%

Výše uvedené hodnoty v obou tabulkách zahrnují jen předpokládané způsobilé výdaje na IPRM 
financované pouze z ROP. Nejsou zde započítány nezpůsobilé výdaje ani předpokládané výdaje na 
projekty předkládané do jiných OP.
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5.2.    Finanční plán IPRM
Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

2010 2011 2012 2013 2014 2015
opatření/aktivita 2008 2009

CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP
Celkem CZV

Celkem 
dotace

Nezpůsobilé 
výdaje

1.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 686 937 1 474 775 3 686 937 1 474 775 1 175 486

1.1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 972 264 789 661 972 264 789 75 390

2.1.1. 0 0 0 0 1 692 757 947 944 2 138 085 1 197 328 154 086 86 288 0 0 0 0 3 984 928 2 231 560 1 338 226

3.1.1. 0 0 0 0 382 939 325 498 200 448 170 381 219 824 186 850 0 0 776  941 660 400 1 580 152 1 343 129

3.1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 296 431 202 507 296 431 202

3.1.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 905 312 719 367 904 312 718 735 809 625 437

Způsobilé výdaje celkem 0 0 0 0 2 075 696 1 273 442 2 338 533 1 367 709 373 910 273 138 367 905 312 719 6 001 050 3 143 884 11 157 094 6 370 892

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 589 102

IPRM celkem 13 746 196

Tabulka 2. Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech
Nezpůsobilé 

výdaje
opatření/aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
1.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. 0 18 933 128 986 0 0 0 0 0 147 919 7 553
3.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Způsobilé výdaje celkem 0 18 933 128 986 0 0 0 0 0 147 919
Nezpůsobilé výdaje celkem 7 553
IPRM celkem 155 472

Tabulka 3. Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v EUR)

Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem
Nezpůsobilé 

výdaje

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

Způsobilé výdaje   0 18 933 128 986 2 075 696 2 338 533 373 910 5 514 321 854 634 11 305 013

Způsobilé výdaje celkem 11 305 013

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 596 655

IPRM celkem 13 901 668
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6. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- ke dni podání Integrovaného plánu rozvoje měst (dále jen IPRM) mám vypořádané veškeré splatné 
závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvěrů, 
půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě 
závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním 
úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, 
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí 
a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
- v době podání IPRM, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek předkladatele prohlášen konkurz, 
nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 
majetku, není proti předkladateli veden výkon rozhodnutí, předkladatel není v úpadku či v likvidaci;
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům předkladatele, pokud z příslušného zákona, 
statutů organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není 
zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 
proti majetku;
- IPRM (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou 
z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí). 
V případě životního prostředí musí předkladatel dodržovat zákonné normy;
- IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných 
zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava 
a příslušné výzvy;
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za 
účelem realizace IPRM. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání IPRM, nejdéle však do 31. 
12. 2020;
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z IPRM v monitorovacím systému pro programové období 2007 -
2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat.
- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v IPRM, jeho přílohách a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé 
a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní 
odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení 
nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední 
Morava, které zakládá právo ŘO ROP Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava veškeré finanční 
prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se uplatní postup 
podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.
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Statutární zástupce
Příjmení Šnevajs Jméno Ladislav
Titul před RNDr. Titul za
Podpis

Datum
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7. PŘÍLOHY

1. Doklad o právní subjektivitě

2. Podklady pro posouzení finančního zdraví

3. Kritéria pro výběr dílčích projektů

4. Podrobný popis aktivit

5. Výpis usnesení Zastupitelstva města Olomouce

6. Jednací řád řídícího výboru

7. Veřejné projednání IPRM

8. Sběr projektových námětů




