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Abstrakt 
 
Studie se zabývá vzájemným působením mezi plány integrované městské 
dopravy (plány udržitelné městské mobility a dopravy) a politikou 
soudržnosti Evropské unie. Nejprve pojednává o koncepci plánů udržitelné 
městské mobility a úloze dopravy či městské dopravy v politice soudržnosti a 
následně v osmi případových studiích analyzuje vazby mezi plánováním 
integrované městské dopravy a financováním dopravních politik a projektů 
v rámci politiky soudržnosti. Studie na závěr uvádí politická doporučení, 
mimo jiné v souvislosti s návrhy na reformu politiky soudržnosti z roku 2011. 
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SHRNUTÍ 
 

Obecné souvislosti 
Evropská politika soudržnosti hraje důležitou úlohu při posilování konkurenceschopnosti 
Unie jak jako celku, tak i – a to především – nejslabších z jejích 271 regionů. EU investuje 
prostřednictvím strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a 
Evropského sociálního fondu (ESF)) a Fondu soudržnosti do tisíců projektů v různých 
hospodářských odvětvích, které se zabývají kulturními a sociálními záležitostmi napříč 
všemi evropskými regiony. Celkový rozpočet na období 2007–2013 ve výši 347 miliard EUR 
představuje největší zdroj finanční podpory na úrovni EU pro investice do růstu a tvorby 
pracovních míst. Nástroje ke směrování fondů žadatelům, známé jako operační programy, 
připravují členské státy a přijímá je Evropská komise. 
 
Na dopravu je vyčleněna zhruba jedna čtvrtina z těchto 347 miliard EUR (celkové finanční 
prostředky na politiku soudržnosti). Pouze 2,3 % této částky jsou přiděleny na projekty, 
které se věnují městské dopravě. V městských oblastech nicméně žije asi 70 % evropského 
obyvatelstva a tento podíl se neustále zvětšuje. Na projekty městské dopravy bylo v rámci 
operačních programů přiděleno celkem 8,1 miliardy EUR. Každý operační program dostává 
podporu zpravidla z jednoho fondu, tedy z jednoho ze strukturálních fondů nebo z Fondu 
soudržnosti. Operační programy řídí vnitrostátní ministerstva, regionální orgány a obecní 
rady, které příslušný členský stát pověří, aby jednaly jako řídící orgán daného operačního 
programu. 
 
Kromě běžných operačních programů spjatých s politikou soudržnosti existují specifické 
nástroje podpory financované zčásti Evropskou investiční bankou (EIB). V souvislosti 
s financováním projektů městské mobility by mělo být zmíněno těchto pět nástrojů: 
JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) poskytuje 12 
novým členským státům technickou pomoc s vysoce kvalitními rozsáhlými infrastrukturními 
projekty; JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) 
se zaměřuje na podporu rozvoje a obnovy měst; ETC (Evropská územní spolupráce) je 
často spojována s programem INTERREG IVC, který podporuje regionální a městské sítě 
sdílením osvědčených postupů; URBACT II je výměnný a výukový program na podporu 
integrovaného a udržitelného městského rozvoje; a ESPON (Evropská pozorovací síť pro 
územní plánování) podporuje rozvoj politik v oblasti územní soudržnosti. 
 
V bílé knize o dopravě (Evropská komise, 2011d) je navrhováno prověřit možnost zavedení 
evropského podpůrného rámce pro progresivní provádění plánů městské mobility 
v evropských městech. Pozornost se tak jednoznačně soustředí na vzájemné působení mezi 
politikou soudržnosti a projekty udržitelné městské dopravy. Kromě toho bílá kniha 
odkazuje na koncepci plánů udržitelné městské mobility a plánů udržitelné městské 
dopravy, které představují komplexní nástroje pro plánování vytvořené tak, aby zahrnovaly 
všechny druhy dopravy ve městech a jejich okolí. Pojetí plánů udržitelné městské mobility 
již bylo zdůrazněno ve dvou předcházejících dokumentech EU – v zelené knize nazvané „Na 
cestě k nové kultuře městské mobility“ (Evropská komise, 2007a) a v Akčním plánu pro 
městskou mobilitu (Evropská komise, 2009). 
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Cíl a činnosti 
Cílem této studie je umožnit jasné porozumění konceptu a postavení městských oblastí, 
městské mobility a plánů udržitelné městské mobility (či plánů udržitelné městské dopravy) 
v Evropě. Studie také analyzuje vazbu mezi politikou soudržnosti a plány udržitelné 
městské mobility. 
 
Metodologický základ studie je dvojí: zaprvé prochází klíčovou literaturu a zadruhé zkoumá 
osm účelově zvolených případových studií, které odhalují možnou vazbu mezi operačními 
programy a plány udržitelné městské mobility. Ve skutečnosti jsou pouze dvě třetiny 
projektů identifikovaných v operačních programech oficiálně součástí nějakého plánu 
udržitelné městské mobility či rovnocenného plánu rozvoje dopravy. Uvedených osm 
případových studií se týká čtyř konvergenčních regionů: 

 Kluž (Rumunsko), 

 Halle (Německo),  

 Krakov (Polsko) a 

 Tallinn (Estonsko);  
 
tří regionů sledujících cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti: 

 Barcelona (Španělsko), 

 Liverpool (Spojené království) a 

 Rennes (Francie);  
 
a jednoho přeshraničního regionu, jehož se týká cíl EÚS:  

 Štrasburk/Kehl (Francie/Německo).  
 
Zjištění a doporučení 
Literatura týkající se plánů udržitelné městské mobility definuje několik kritérií, která tyto 
plány charakterizují. Tato studie ukazuje, že všechna tato kritéria splňuje jenom několik 
prověřovaných plánů. Obecně odhaluje, že provázanost nástrojů politiky soudržnosti EU 
s místním nebo regionálním plánováním městské mobility se mezi analyzovanými 
případovými studiemi podstatně liší. Tam, kde skutečný plán udržitelné městské mobility 
neexistuje, operační program často financuje spíše dopravní infrastrukturu než opatření pro 
řízení provozu (Halle, Tallinn). Na druhou stranu hrají projekty udržitelné městské mobility 
důležitou úlohu v operačních programech pro Liverpool a Krakov, ačkoli nejsou formálně 
součástí plánu městské mobility. 
 
Kromě toho případ Liverpoolu dokládá, jaké výhody má při provádění operačního programu 
přístup „zdola nahoru“: zainteresované strany na místní úrovni předkládají specifické 
projekty, jež jsou pak posuzovány ve vztahu k prioritám operačního programu. Nicméně 
vzhledem ke složitému systému podpory, který zajišťuje flexibilitu při plnění potřeb 
regionu, je pro případné příjemce často obtížné přijmout a pochopit tyto podmínky a 
interakci mezi různými formami finanční podpory.  
 
Orgány zabývající se plánováním dopravy na místní úrovni často nevědí o možnostech 
financování, jež jsou v rámci operačního programu k dispozici, a proto je při navrhování 
plánu (udržitelné) městské dopravy neberou v úvahu. Zřejmě je tomu tak kvůli rozdílům 
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v zeměpisné působnosti: operační programy se soustředí na regionální a vnitrostátní 
rozvoj, zatímco místní plány se zabývají situací ve městech. 
 

V souladu s výše uvedeným se doporučuje přijmout opatření s cílem zvýšit informovanost 
mezi subjekty zabývajícími se plánováním městské infrastruktury o operačních programech, 
jež se vztahují na jejich obce, a zřizovat instituce, které by příslušné operační programy – 
tj. ty, které sledují cíle městského rozvoje – propojovaly s případnými novými plány 
udržitelné městské mobility. To zahrnuje tyto kroky: 

 poskytování úplných, nicméně individuálně přizpůsobených informací 
případným příjemcům; 

 zavedení výměn mezi řídícími orgány a dopravními úřady a stávajícími či 
případnými příjemci, např. pořádáním pravidelných „kulatých stolů“; 

 podmínění financování opatření městské dopravy z operačního programu 
sestavením plánu udržitelné městské mobility; 

 vydávání pokynů ohledně složek a provádění plánů udržitelné městské 
mobility při zohlednění zásady subsidiarity a orgánů zabývajících se plánováním na 
úrovni obcí; 

 zohledňování možného budoucího snižování počtu obyvatel, což je trend 
očekávaný v mnoha – ačkoli ne ve všech – regionech, při rozhodování o tom, nač se 
zaměřit, a o prioritních osách (nových) operačních programů, protože takový vývoj 
by změnil potřeby regionu v oblasti mobility. 

 
Kromě toho hraje klíčovou roli při zavádění operačních programů i plánů udržitelné městské 
dopravy řádná správa. To mimo jiné znamená, že případní příjemci nesmí považovat 
požadavky týkající se správy, podávání zpráv a kontroly při získávání finančních prostředků 
za byrokratickou překážku. V zájmu zlepšení správy a spolupráce mezi subjekty 
spravujícími stávající operační programy a plány udržitelné městské mobility se 
doporučuje: 
 

 zavedení požadavku na koordinaci mezi řídícím orgánem a subjekty spravujícími 
plány udržitelné městské mobility, i když neexistuje zjevná vazba mezi dopravními 
projekty operačního programu a městskou mobilitou; 

 zavedení takového institucionálního uspořádání, které by podporovalo komunikaci 
mezi řídícími orgány a subjekty spravujícími plány udržitelné městské mobility; 
jednou z možností by mohlo být zřízení vnitrostátního kontaktního místa pro plány 
udržitelné městské mobility, které musí dostávat informace o operačních 
programech v dané zemi a předávat je dále subjektům vytvářejícím plány udržitelné 
městské mobility; 

 zahrnout mezi plány udržitelné městské mobility veškeré projekty operačního 
programu, které by mohly ovlivnit městskou dopravu, aby plány byly komplexnější a 
účinnější; 

 posoudit, zda by bylo možné buď zjednodušit správní předpisy týkající se podávání 
žádostí o finanční prostředky z operačního programu, nebo poučit dopravní úřady a 
případné příjemce tak, aby překonali překážku skutečné nebo pociťované 
byrokracie. 

 
Pokud jde o posílení vazby mezi politikou soudržnosti prováděnou v rámci operačních 
programů a udržitelnou městskou mobilitou, lze se z této studie poučit ve třech důležitých 
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oblastech. Zaprvé, operační program by měl identifikovat strategické otázky a problémy na 
vysoké úrovni, protože jeho zeměpisná působnost je širší (vztahuje se na stát nebo region) 
a může zvážit širší regionální hlediska, včetně okolí městské oblasti, pro kterou by měl být 
vytvořen plán udržitelné městské mobility.  
 
Zadruhé, nynější projekty městské mobility musí vznikat na místní úrovni, zdola nahoru a 
na základě přísně participativního a integračního přístupu. Způsob uvedení těchto projektů 
do souladu se strategickými cíli a identifikovanými záležitostmi vysoké úrovně musí 
projednat aktéři na obou úrovních, tedy řídící orgán operačního programu a orgán 
zabývající se plánováním příslušný pro daný plán udržitelné městské mobility.  
 
To nás přivádí ke třetímu ponaučení: je důležité zavést a usnadnit komunikaci mezi řídícími 
a orgány zabývajícími se plánováním příslušnými pro daný operační program a plán 
udržitelné městské mobility. Případové studie poukázaly na řadu možností úspěšné 
komunikace. Jeden strategický přístup, který je vždy proveditelný, je zřízení instituce 
(např. koordinační rady), jejíž členové by byli zástupci řídících orgánů i orgánů zabývajících 
se plánováním a rovněž příjemců prostředků v rámci operačního programu a plánu 
udržitelné městské mobility. V jiných případech se podařilo usnadnit komunikaci 
institucionálním strukturám, jež existovaly ještě před zavedením operačního programu či 
plánu udržitelné městské mobility. Například v případě, kdy výměny mezi obcemi a regiony 
již po dlouhou dobu probíhaly, bylo snadné sestavit pracovní skupiny ad hoc, které řešily 
vzniklé problémy vyžadující spolupráci mezi operačním programem a subjektem 
spravujícím plán udržitelné městské mobility. A konečně by mohli spolupráci organizovat i 
lidé, jež jsou zapojeni jak do operačního programu, tak do plánu udržitelné městské 
mobility. 


