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Anotace:   
 
 Tato bakalářská práce se zabývá problémem získávání dotací z fondů Evropské unie 

(dále jen „EU“) a umožňuje poskytnout komplexní pohled na veškeré hlavní i přípravné 

práce, které jsou potřeba k tomu, aby určitý projekt a to jak investiční, tak neinvestiční, 

mohl být financován z dotačních fondů EU. Dalším podstatným úkolem této práce je 

odhalit ve zjednodušené formě rozmanitou strukturu dotačních programů, které jsou 

v současnosti nabízeny Evropskou unií. 
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This bachelor’s thesis deals with the process of acquiring subsidies from the European 

Union (hereinafter EU) structural funds and provides a complex view to all preliminary 

and main requirements, which are necessary for financing of both, investment and 

noninvestment projects, from EU funds. Next substantial objective of this thesis is to 

describe various structures of subsidy funds currently offered by European Union. 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 
 
Možnosti regionálního rozvoje jsou v dnešní době velmi častým tématem. Na mnoha 

místech České republiky se zajisté najde spousta nápadů, jak zlepšit rozvoj daného 

území. Hlavní problém ale spočívá v tom, jak tyto nápady proměnit v konkrétní 

uskutečnitelné projekty a jakým způsobem tyto projekty realizovat. Ve většině případů 

jsou k realizaci projektu potřeba peníze. Dalo by se říct, že financování je alfou 

 i omegou veškerých problémů spojených s plánováním projektů. Existuje nepřeberné 

množství zdrojů, ze kterých lze čerpat potřebné peníze a jedním z nich je i nabídka 

Strukturovaných fondů EU (dále jen „SF EU“), které jsou poskytovány případným 

žadatelům z peněz Evropské unie. Tyto „evropské peníze“ se nabízejí žadatelům 

 z České republiky již od 1. května 2004, kdy se Česká republika  stala právoplatným 

členem Evropské unie, v přesně určených „programových obdobích“. Začátkem roku 

2007 nastalo druhé programové období 2007 – 2013. 

 

Cílem této bakalářské práce je nastínit určitý pohled na dotace ze SF EU a jejich 

využívání v České republice a to na konkrétním mnou zvoleném projektu.  

 

Nejprve se pokusím vysvětlit některá základní fakta o regionální a strukturální politice 

EU, popsat principy čerpání prostředků z fondů EU a představit jednotlivé priority, 

cíle a nástroje v současném programovém období. 

 

V teoretické části také stručně představím Město Moravský Krumlov, které se zde 

objevuje v pozici žadatele o finanční dotaci z EU, jeho strategii rozvoje města  

a chystané projekty. 

 

V praktické části se podrobněji zaměřím na  Regionální operační program NUTS 2 

Jihovýchod (dále jen „ROP NUTS II JV“), specificky na jeho cíle, priority a na oblasti 

podpory tohoto programu.  
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V další části se již budu zabývat procesem přípravy konkrétního projektu, který budu 

směřovat k úspěšné realizaci s pomocí finanční dotace z výše zmiňovaného ROP 

NUTS 2 JV. 

 

V závěru práce zhodnotím konkrétní dílčí kroky přípravy projektu a vyhodnotím 

celkovou situaci ohledně připravenosti k podání žádosti o dotaci.  

 

Téma financování projektů ze Strukturálních fondů EU je natolik obsáhlé, že jsem 

nemohl v této bakalářské práci konkrétně a do detailu popsat všechny aspekty týkající 

se této problematiky. Proto jsem se rozhodl, stěžejní právní normy či  odborná témata, 

označit interaktivními odkazy začleněnými přímo v textu mé práce.  
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2.    Regionální a strukturální politika EU 
 

2.1. Vývoj a význam regionální a strukturální politiky EU 
 

     
Regionální politika Evropské unie, která se též nazývá jako politika hospodářské a 

sociální soudržnosti (dále jen „HSS“), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské 

unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států  nebo regionů, a tak dochází 

ke zvyšování kvality života jejich obyvatel a tím i obyvatel celé Evropské unie. Dalo by 

se říct, že je politikou pro lidi. Pomáhá jim nalézt práci a lépe žít, a to doma ve vlastní 

zemi, ve vlastním regionu, městě nebo obci. 

 

Regionální politika EU se v dnešní době opírá o definici uvedenou v článku 130A 

„Jednotného evropského aktu“ z roku 1986, v němž se říká: „Společenství rozvíjí a 

uskutečňuje aktivity vedoucí k podpoře celkového harmonického vývoje a k posilování 

své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství se zaměřuje zvláště na snižování 

nerovnoměrností mezi různými regiony a soustřeďuje se na zaostalé regiony, jimž se 

dostává nejmenší podpory.“ Regionální a strukturální politikou se v tomto smyslu 

zabývá také „Smlouva o Evropské unii“ a na ní navazující akty (např. Amsterodamská 

smlouva a Agenda 2000). Nutnost najít efektivnější způsoby realizace integračních cílů 

ve sféře regionální politiky vyvrcholila v roce 1988 uskutečněním první reformy 

regionální politiky, kdy bylo rozhodnuto o integraci regionální politiky s částí sociální 

 a částí zemědělské politiky do tzv. strukturální politiky.1 

 

Strukturální politiku můžeme rozdělit podle následujících tří základních hledisek: 

 

 Regionální - tržní vývoj, který prohlubuje disproporce na straně nabídky 

 i poptávky. Hlavním cílem je proto zpřístupnění odlehlých regionů. Pozornost 

je zaměřena hlavně na dopravní a komunikační infrastrukturu, což je od 

Maastrichtu2 spojováno především s programem TEN (Transevropské sítě). 

                                                
1 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 11. 
2 Maastrichtská smlouva. 
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 Sociálně ekonomické - v EU existují jisté preferované skupiny, na jejichž 

zdárném vývoji má Unie eminentní zájem, a to například malé a střední 

podniky, mládež do 25 let, apod.. Znamená to, že v této rovině jsou opatření 

nasměrována na podporu podnikání a vytváření nových pracovních míst, 

popřípadě zvyšování kvalifikace. 

 

 Oborové, odvětvové - v první řadě jde určitě o zemědělství, kdy v zájmu udržení 

alespoň části jeho rozsahu prosadily některé země centrální regulaci trhu jak co 

do cenové tvorby, tak i do objemu produkce. Patří sem dále i některá 

průmyslová odvětví - například komunikační technologie a od roku 2003 znovu 

také loďařství. 3 

 

Ke druhé reformě strukturálních fondů došlo po podepsání Maastrichtské smlouvy  

(v platnosti od roku 1993), a to především ustanovením Fondu soudržnosti. Následně 

celý sektor regionální a strukturální politiky zvýšil svůj podíl na celkových výdajích 

Evropské unie.  

 

Pro novodobou realizaci regionální a strukturální politiky EU je charakteristická 

především snaha o zvýšení efektivnosti využívání finančních prostředků, která se 

odrazila zejména ve snížení počtu jí realizovaných cílů a v období 2000-2006 také 

striktním oddělením finančních prostředků určených pro stávající členské země EU 

 a nové (uchazečské) země. K možnostem maximálně efektivního využití nabízených 

finančních prostředků by také mělo přispět pravidlo „n+2“, podle kterého šlo 

v programovém období 2000-2006 čerpat prostředky ještě další dva roky od příslušného 

roku, což v praxi znamená, že limitní horní hranicí pro čerpání dotací může být 

 u konkrétních projektů dokonce až rok 2008.  V programovém období 2007 - 2013 je 

možnost čerpání prostředků z EU navíc prodloužena ještě o další rok, a to pomocí 

uplatnění principu „n+3“.4 

 

                                                
3 KUČEROVÁ, I. Evropská unie: Hospodářské politiky. Praha:Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 266. 
4 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 12. 
 



 13 

Legislativním základem regionální politiky v České republice je zákon č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje. Zde je v § 1 vymezena působnost tohoto zákona tím, 

že „ stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem 

vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost 

správních úřadů, krajů a obcí, a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci 

hospodářské a sociální soudržnosti.“ 

 

 Evropská unie vynakládá značné úsilí a množství prostředků na konkrétní zlepšování 

struktury v těch sférách a regionech členských zemí, které tuto pomoc potřebují. 

Problematikou rekvalifikace pracovní síly v postižených oblastech a bojem 

 s nezaměstnaností se již od roku 1960 zabývá Evropský sociální fond (dále jen „ESF“). 

V roce 1962 byl ustaven Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (dále jen 

„EAGGF“), jehož posláním je financování společné zemědělské politiky. Novým 

nosným instrumentem pro realizaci regionální politiky se v roce 1975 stal Evropský 

fond regionálního rozvoje (dále také „ERDF“). 

 

 

2.2. Principy regionální a strukturální politiky EU 

 
 Fungování regionální a potažmo i strukturální politiky EU je postaveno na několika 

základních principech, které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu 

poskytování pomoci. Jedná se o tyto principy: 

 

 Princip koncentrace 

Smyslem tohoto principu je směřování největších prostředků fondů do regionů  

s nejvážnějšími problémy, které jsou určené pouze na předem definované cíle. 

Výhodou je pak větší efekt a větší viditelnost dané podpory a také snadnější  

a přehlednější monitorování a kontrola. 

 

 Princip partnerství 

Tento princip znamená spolupráci, a to ve dvou základních liniích: 
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 Vertikální - spočívá v úzké spolupráci mezi Evropskou komisí (dále také „EK“) 

a odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni, určených 

každým členským státem pro všechny etapy programů.  

 

 Horizontální - spolupráce je mezi partnery na stejné úrovni (např. členské státy 

nebo regiony). Od roku 1994 je spolupráce rozšířena i na orgány a osoby, které 

nejsou přímou součástí implementační struktur (tzv. „kompetentní orgány 

a osoby“ - hospodářské a sociální partnery určené členským státem – např. 

regiony, města, obce, soukromé subjekty, vzdělávací instituce apod.), čímž je 

průlomově zajištěno, že se na rozdělení konkrétních prostředků mohou podílet  

i samotní příjemci, pro něž je daná pomoc určena. 

 

 Princip programování 

Princip dává řád celému procesu organizování, rozhodování a financování; je 

časovým rozvrhem alokace prostředků fondů, realizované na základě víceletých  

a víceoborových programů, pro které se zpracovávají programové dokumenty. 

Umožňuje přenesení výkonných pravomocí na orgány členské země a zároveň 

ponechává prioritu koordinace na EU. 

 

 Princip adicionality (doplňkovosti) 

Smyslem tohoto stěžejního principu je pouze doplňovat či posilovat prostředky 

příjemce pomoci a nikoli je nahrazovat. Je rovněž nepřípustné, aby členské státy 

využívaly prostředky EU poskytované v rámci regionální či celé strukturální 

politiky jako náhražku svých vlastních rozpočtových výdajů. Výsledkem 

nezanedbatelné finanční zainteresovanosti příjemce by ovšem měla být také jeho 

vyšší zodpovědnost při nakládání s poskytnutými prostředky a snaha o jejich 

nejefektivnější využití.  

 

 Princip monitorování a vyhodnocování 

Princip zahrnuje důslednou kontrolu nejen věcného, ale i finančního plnění projektu. 

Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování prováděných opatření a celkové 

efektivnosti využívání prostředků ze zdrojů EU ve všech fázích procesu (od 
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podrobného hodnocení dopadů projektu ještě před jeho schválením („ex ante“) přes 

průběžné monitorování jeho realizace („interim“) až k závěrečnému zhodnocení 

jeho skutečných přínosů („ex post“)). 

 Princip solidarity 

Tento princip vychází ze základní filozofie celého integračního procesu, jehož 

hlavní myšlenkou je, že ekonomicky vyspělejší státy financují svými příspěvky do 

společného rozpočtu rozvoj států méně hospodářsky rozvinutých (zejména „nových 

členů“ EU) .  

 

 Princip subsidiarity 

Tento princip je zakotven v Maastrichtské smlouvě a jde v podstatě o to, aby byly 

jednotlivé cíle plněny na co nejnižší úrovni rozhodování, pokud je možno toto 

plnění na dané úrovni uspokojivě zajistit.5 

 

 

2.3. Cíle regionální a strukturální politiky EU 
 
 Regionální politika EU se v probíhajícím programovém období 2007-2013 zaměřuje na 

tři prioritní cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci 

(tzv. finanční perspektivě) prostřednictvím Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

k dispozici finanční prostředky ve výši 308,041 mld. € (což je přibližně 8 686,8 mld. 

Kč).6 

 

 1) Cíl „Konvergence“ 

Soustředí se na podporu udržitelného integrovaného hospodářského a sociálního 

rozvoje regionů, a to zejména na úrovni NUTS II, s hrubým domácím produktem 

(HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 

Evropskou unii. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti 

výjimkou Hlavního města Prahy.  

                                                
5 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 15. 
6 Fondy Evropské unie, Regionální politika, staženo dne 13.8.2007, dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/regionalni-politika  
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K čerpání z tohoto cíle jsou dále způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod 

(HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou 

Evropskou unii. 

Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a Fondu soudržnosti.  

Regiony, které byly postiženy tzv. „statistickým efektem“, kdy překročily hodnotu 

HDP 75 % průměru EU jen díky dalšímu rozšíření EU o chudší státy, budou 

v zájmu dokončení započatého konvergenčního procesu podporovány v rámci tzv. 

„přechodné podpory“. 

 

 2) Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 

Zaměřuje se na podporu regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které převyšují 

limitní ukazatele pro začlenění do Cíle „Konvergence“ (např. regiony, které byly 

v minulém programovém období způsobilé pro čerpání podpory podle Cíle 1 

a ostatní regiony EU s HDP nad 75 % průměru EU). 

Tento Cíl je financovaný z ERDF a ESF. V České republice pod něj spadá pouze 

Hlavní město Praha. 

 

 3) Cíl „Evropská územní spolupráce“ 

Podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se 

podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic; a všech regionů 

úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny 

nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní 

spolupráce regionů. 

Tento Cíl je financovaný z ERDF. V České republice pod něj spadají všechny 

regiony.   
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Tabulka 1 – Rozdělení prostředků fondů EU mezi Cíle politiky HSS v období 2007-2013 
 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 251,16 mld. € (cca 7 
082,80 mld. Kč) 

81,54 
% 

25,88 mld. € (cca 
730,00 mld. Kč) 

96,98 
% 

Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

49,13 mld. € (cca 1 
385,40 mld. Kč) 

15,95 
% 

419,09 mil. € (cca 
11,73 mld. Kč) 1,56 % 

Evropská územní spolupráce 7,75 mld. € (cca 
218,55 mld. Kč) 2,52 % 389,05 mil. € (cca 

10,97 mld. Kč) 1,46 % 

Celkem 308,04 mld. € (cca 
8 686,80 mld. Kč) 

100,00 
% 

26,69 mld. € (cca 
752,70 mld. Kč) 

100,00 
% 

 
Zdroj: Fondy Evropské unie, Regionální politika, Cíle regionální politiky, staženo dne 1. 4. 2008, 
dostupné z:  http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
 

 
2.4. Horizontální priority  

 
Evropská komise ve svých předpisech zdůrazňuje, že při naplňování cílů strukturální 

politiky EU, musí být zohledněny některé důležité oblasti, které jsou společné pro 

všechny probíhající programy a iniciativy financované ze Strukturálních fondů. Tyto 

oblasti jsou označovány jako horizontální priority. 

 

V programovém období 2007-2013 musí programy a projekty respektovat následující 

dvě hlavní horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Evropská unie 

je považuje za velmi zásadní témata a jako takové se je snaží podpořit přes strukturální 

fondy a Fond soudržnosti. Proto nesmějí být podpořeny projekty s negativním 

dopadem na životní prostředí nebo zhoršující postavení znevýhodněných skupin 

obyvatel  

 

 Rovné příležitosti – tato horizontální priorita je zakotvena v článku 16 Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)  

č. 1260/1999, kde je stanoveno, že členské státy a Komise zajistí nejen podporu 

rovnosti žen a mužů, ale i potírání všech forem diskriminace na základě pohlaví, 

rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, 

zdravotního postižení, věku či sexuální orientace a dodržování rovného přístupu 
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všech ke zdrojům, vzdělání, službám, zaměstnání apod. Toto téma se ovšem 

v širším kontextu vztahuje také na další znevýhodněné skupiny, tzv. „skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením“ (jedná se především o imigranty a azylanty, osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, o jedince s nízkou kvalifikací nebo bez ní, propuštěné 

vězně, osoby drogově závislé, ale také o absolventy škol a osoby z obtížně dopravně 

dostupných oblastí). 7 

 

 Udržitelný rozvoj – obecně lze tuto prioritu chápat jako snahu o dosažení 

rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí (Strukturální 

fondy jsou svou povahou určeny zejména k podpoře a rozvoji ekonomické a sociální 

oblasti, ovšem za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení 

životního prostředí).  V článku 17 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 

a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, se říká, že cíle fondů 

jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství 

chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. 8     

 

 

2.5. Nástroje regionální a strukturální politiky EU 
 
Regionální politika EU je v tomto období naplňována prostřednictvím Strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a Novými nástroji regionální politiky a finančního 

inženýrství.9 

 

 Strukturální fondy 
Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. 

venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti 

s přírodním nebo geografickým znevýhodněním – např. ostrovy, hornaté oblasti, 

                                                
7 Podrobněji viz Fondy Evropské unie, Horizontální priority, Rovné příležitosti:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/horizontalni-priority 
8 Podrobněji viz Fondy Evropské unie, Horizontální priority, Udržitelný rozvoj:  http://www.strukturalni-
fondy.cz/horizontalni-priority 
9 Fondy Evropské unie, Regionální politika, Fondy EU, staženo dne 4.4.2008  
dostupné z:  http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
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pohraniční regiony a řídce osídlené oblasti). Pro současné programové období  

2007-2013 jsou ustanoveny tyto dva Strukturální fondy: 

 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, 

ERDF) – tento fond podporuje stabilní a udržitelný rozvoj a pomáhá snižovat 

rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Podílí se na spolufinancování investičních 

(infrastrukturních) projektů, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova 

sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních 

památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, 

výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do 

dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické 

veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, 

modernizace systému krizového managementu apod.  

 

 Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) – tento fond napomáhá  

rozvoji lidských zdrojů a zaměstnanosti; jsou jím podporovány neinvestiční 

(neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální 

programy pro osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, etnické menšiny  

a další znevýhodněné skupiny obyvatel; rozvoj, zavádění a modernizace 

vzdělávacích programů včetně kombinovaných a distančních forem studia a podpora 

celoživotního vzdělávání; stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků  

v soukromém i veřejném sektoru apod. 

 

 Fond soudržnosti (Kohezní fond) 
Na rozdíl od strukturálních fondů je Fond soudržnosti určený na podporu rozvoje 

chudších státu, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF slouží na podporu investičních 

(infrastrukturních) projektů, ale jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího 

rozsahu, jako např. výstavby dálnic, silnic I. třídy a železnic; inovace vodní dopravy; 

řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, apod. a se zaměřením na 

ochranu životního prostředí. 
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 Nové nástroje regionální politiky a finančního inženýrství 
Do této skupiny patří tři nové nástroje regionální politiky EU, který mají pomoci 

členským státům a regionům se zavedením řádného a účinného řízení fondů a 

efektivnějšího využívání nástroje finančního inženýrství (tj. kombinace různých forem 

financování, včetně přímých dotací). 

 

 JASPERS10 – cílem je zkvalitnění příprav u vybraných projektů nebo u jejich 

částí. Také slouží k rozvíjení technické pomoci a k spolupráci mezi Evropskou 

komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za 

účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům 

při přípravě významných projektů podporovaných Fondem soudržnosti a ERDF 

(zejm. v oblasti dopravy a životního prostředí). 

 

 JEREMIE11 – slouží k získávání zdrojů potřebných pro rozvoj mikropodniků až 

středních podniků v regionech EU. Tento nástroj vznikl jako společná iniciativa 

Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu.  

 

 JESSICA12 – cílem je společná evropská podpora udržitelných investic 

s dlouhodobým přínosem do městských oblastí. Jedná se o iniciativu Evropské 

komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady 

Evropy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Blíže viz http://www.strukturalni-fondy.cz/fs/jaspers-bezplatna-technicka-pomoc-expertu 
11 Blíže viz http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/jeremie 
12 Blíže viz http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/jessica 
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Obrázek 1 – Alokace v období 2007 - 2013 

 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  

Evropského sociálního fondu (ESF)  

Fondu soudržnosti (FS)  

                                         

 

Zdroj: Operační program NUTS II Jihovýchod, Fondy, dotace z EU, staženo dne 1. 4. 2008, dostupné z:  
http://www.jihovychod.cz/cs/dotace-z-eu/dotace-z-fondu-eu 

 

 

2.6. Členění území pro alokaci prostředků ze strukturálních operací  
   
Z důvodu samostatného historického vývoje územněsprávního členění každého 

z členských států EU, respektujícího přirozené potřeby dané státní správy a jeho 

obyvatel, existuje dnes v Evropské unii 27 různých systémů správního členění. Pro 

statické  monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech, byla 

zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (tzv. NUTS - což je 

zkratka z anglického „Nomenclature of Units for Territorial Statistics“) a na jejím 

základě jsou pak dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního členění 

území:   

- NUTS I 

- NUTS II 

- NUTS III 
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Tabulka 2 – Členění území dle počtu obyvatel 

 

Úroveň  Doporučený minimální počet obyvatel  Doporučený maximální počet 
obyvatel  

NUTS I  3 000 000 7 000 000 
NUTS II  800 000 3 000 000 
NUTS III  150 000 800 000 

 
Zdroj: Fondy Evropské unie, Regionální politika, staženo dne 1. 4. 2008, dostupné z:  
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
 

 

Česká republika, která je na úrovni NUTS I, byla historicky tradičně dělena na kraje, 

které odpovídají úrovni NUTS III.  Se vstupem ČR do EU  bylo nutno zavést mezi stát  

a kraje další stupeň, který by odpovídal chybějící úrovni NUTS II. Proto vznikly tzv. 

regiony soudržnosti, které se skládají z 1 - 3 krajů. 

Územní členění ČR a rozložení jednotlivých regionů všech úrovní (NUTS I – LAU II), 

včetně jejich počtu, je patrné z následující tabulky. Pro lepší představu o velikosti těchto 

území je pak ještě graficky znázorněno na  obrázku 3, který je doplněn názvy 

jednotlivých regionů soudržnosti i krajů, z nichž se skládají.  

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

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

o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). 

 
Tabulka 3 – Členění území dle počtu obyvatel v České republice 
  

Úroveň  Název  Počet jednotek  
NUTS I  Stát  1 
NUTS II  Regiony soudržnosti  8 
NUTS III  Kraje  14 
LAU I  Okresy  76 + 15 pražských obvodů 
LAU II  Obce  6 249 

 
Zdroj: Fondy Evropské unie, Regionální politika, staženo dne 1. 4. 2008, dostupné z:  
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
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Obrázek 2 – NUTS II (regiony soudržnosti)  a NUTS III (kraje) v České republice 
 

 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie, Regionální politika, staženo dne 1. 4. 2008, dostupné z:  
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
 

 

2.7. Programovací procedury 
 
Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU by nemohla být realizována bez 

naplnění jednoho ze základních principů regionální a strukturální politiky EU, a to 

principu programování.  Důležitým faktem je též skutečnost, že podpora EU nesměřuje 

adresně k jednotlivým projektům a aktivitám, ale realizuje se prostřednictvím tzv. 

programování. Účelem programování je vlastně rozdělování prostředků Strukturálních 

fondů na základě předem připravených víceletých rozvojových programů, které mají 

svůj vlastní rozpočet členěný podle priorit a jednotlivých opatření.13 

 

V období 2007-2013 má České republika k dispozici až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 

mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc 

přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož 

Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. 

 

                                                
13 VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2005, s. 26. 
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     Pro čerpání finanční pomoci bude využíváno celkem 26 operačních programů, které 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 14 

 

 Cíl „Konvergence“ – podporuje hospodářský a sociální rozvoj méně vyspělých 

regionů a členských států. V ČR pod něj spadají všechny regiony soudržnosti  

(s výjimkou Prahy) a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních 

programů a sedmi regionálních operačních programů. Na tento cíl připadá v ČR 

částka 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). 

 

a) Tematické operační programy s možností čerpání prostředků ve výši 21,23 mld. € 

(cca 598,62 mld. Kč): 

 

o OP Doprava  
o OP Životní prostředí  
o OP Podnikání a inovace  
o OP Výzkum a vývoj pro inovace  
o OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
o OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
o Integrovaný operační program  
o OP Technická pomoc  
 

b) Regionální operační programy (dále též ROP) realizovatelné na úrovni regionů 

soudržnosti NUTS II s alokací 4,66 mld. € (cca 131,38 mld. Kč): 

o ROP NUTS II Severozápad  
o ROP NUTS II Moravskoslezsko  
o ROP NUTS II Jihovýchod  
o ROP NUTS II Severovýchod  
o ROP NUTS II Střední Morava  
o ROP NUTS II Jihozápad  
o ROP NUTS II Střední Čechy  
 

 
 Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – podporuje regiony 

nespadající pod Cíl „Konvergence“. V ČR pod něj spadá pouze Hl. m. Praha se 

dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). 
                                                
14 Blíže viz  http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013 
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o OP Praha Konkurenceschopnost  
o OP Praha Adaptabilita  

 

 Cíl „Evropská územní spolupráce“ – je určen pro podporu přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny 

regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní 

spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. €. 

o OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko  
o OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko  
o OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko  
o OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko  
o OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko  
o OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a 

Švýcarsko)  
o OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, 

Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí 
část Ukrajiny)  

o Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, 
Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)  

o Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)  
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Obrázek 3 – Alokace na operační programy v programovacím období 2007-2013 

 

 
 

 
Zdroj: Operační program NUTS II Jihovýchod, Fondy, operační programy, staženo dne 1. 4. 2008, 
dostupné z: http://www.jihovychod.cz/cs/dotace-z-eu/operacni-programy  
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3.    Město Moravský Krumlov 
 

 
 
 

Město Moravský Krumlov je v této práci prezentováno jako žadatel (resp. potencionální 

příjemce) finanční podpory ze Strukturálních fondů EU. Jako jedno z mnoha měst či 

obcí v ČR se bude v následujících šesti letech ucházet o peníze nabízené z finančních 

zdrojů Evropské unie. 

 

 

3.1. Základní charakteristika města 
 
Moravský Krumlov (zeměpisná šířka: 49°2‘40“ s. š., zeměpisná délka: 16°18‘35“ v. d., 

nadmořská výška: 255 m) se nachází asi 26 km jihozápadně od Brna v krajině, která je 

hranicí mezi Českomoravskou vysočinou a Dyjsko-svrateckým úvalem. Město leží 

v kotlině obtékané ze tří stran řekou Rokytnou. Jeho poloha a několik významných 

dominant jsou charakteristickými rysy města, vzniklého před staletími.  

 

V rámci územně – správního členění je začleněn do Jihomoravského kraje. Má rozlohu 

49,57 km² a čítá 6 292 obyvatel. 

 

Po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 obcí s rozšířenou 

působností, jejíž správní obvod zahrnuje 33 obcí, 11 částí obcí, 103 ulic, 7 772 adres. 

Adresy v správní oblasti mají PSČ v rozsahu 671 42 až 672 01. V správní oblasti je 

k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 22 

341 obyvatel. Město má 4 místních částí – Moravský Krumlov, Polánka, Rakvice, 

Rokytná. 

 

Město Moravský Krumlov má od července 2007 příslušnost k území místní akční 

skupiny „Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko“. Moravský Krumlov patří do oblasti 

„Vinařská oblast Morava“, vinařská podoblast znojemská. Přes jeho území vedou dvě 
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viniční tratě: Vinohrady a Jalovcová hora. Město je součástí mikroregionu 

Moravskokrumlovsko. 15 

 
Obrázek 4 – Město Moravský Krumlov 

 
Zdroj: Vlastní archív 
 

 

3.2. Strategie rozvoje města 
 
Strategie města Moravský Krumlov vyjadřuje pohled současného vedení města na jeho 

další rozvoj v nejrůznějších oblastech života jako je např. společenský a kulturní život 

ve městě, cestovní ruch, rozvoj dopravy a technické infrastruktury, péče o životní 

prostředí atd. 

 

Realizace strategie města navazuje na současné programové období 2007 – 2013 a její 

úspěšnost v budoucnu je úzce spjata s možností získání finančních zdrojů z dotací EU. 

Prvním důležitým krokem bylo pořízení Strategického plánu rozvoje města Moravský 

Krumlov, který byl zpracován firmou EURONEST s.r.o., Okružní 963, Třebíč a poté 

schválen zastupitelstvem města v říjnu 2007.  

 

 Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013 

 

Strategický plán rozvoje města je možné charakterizovat jako významný koncepční 

dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj daného území, definovat 

dlouhodobé cíle a priority a v návaznosti na něj navrhnout konkrétní projekty, včetně 

harmonogramu, způsobu realizace a financování. Tyto informace jsou následně vhodně 

                                                
15 MORAVSKÝ KRUMLOV, Strategický plán rozvoje Města Moravský Krumlov do roku 2013, 2007,s. 7 
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využitelné v rámci přípravy vlastní projektové žádosti nebo studie proveditelnosti. 

Nosnou částí projektové žádosti z pohledu dalšího hodnocení je definování trhu, 

nabídky a poptávky, kvalitní zdůvodnění významu a dopadu projektu k celkovému 

rozvoji území apod. V průběhu zpracovávání strategického plánu dochází k aktivizaci 

všech zainteresovaných skupin a ke kooperaci v oblasti hledání a přípravy projektů do 

fondů EU. Vytyčí se správný směr přípravy, definují se úlohy jednotlivých subjektů  

a zahájí se spolupráce s případnými partnery projektu. Společně s přípravou 

strategického plánu se tedy paralelně začíná s přípravou vybraných projektů do fondů 

EU.  

 

Moderní plánování obcí, měst a regionů je jedním z klíčových faktorů pro vyvážený  

a komplexní rozvoj území s ohledem na respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.  

Prostřednictvím zpracování a uplatňování kvalitních strategických rozvojových 

koncepcí, územních plánů  a dalších dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé 

plánování na úrovni obcí a regionů lze propojit ekonomický a sociální růst s aspektem 

kvality životního prostředí. Městům a obcím se tím nejen zlepší jejich pozice pro 

získávání vnějších finančních zdrojů,  zejména dotací, ale umožní jim to také využívat 

své zdroje a možnosti hospodařit se svými finančními prostředky efektivněji. 16 

 

V rámci Strategického plánu rozvoje města Moravský Krumlov je deklarována určitá 

vize města, která výstižným způsobem charakterizuje žádoucí budoucí stav města 

sahající až do roku 2013. Na tuto vizi navazují strategické cíle, které spadají do čtyř 

problémových oblastí. Tyto oblasti jsou ve Strategickém plánu rozvoje města Moravský 

Krumlov rozpracovány do jednotlivých opatření a aktivit.  

 

 Problémové oblasti u rozvoje města Moravský Krumlov:  

 

 Oblast A: Ekonomika, podnikatelské prostředí a trh práce 

 Oblast B: Dopravní a technická infrastruktura 

 Oblast C: Kvalita života a infrastruktura volného času 

 Oblast D: Cestovní ruch 

                                                
16 MORAVSKÝ KRUMLOV, Strategický plán rozvoje Města Moravský Krumlov do roku 2013, 2007,s. 3 
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Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov se velmi podrobně zaobírá všemi 

těmito klíčovými oblastmi. Pro zpracování praktické části této bakalářské práce jsou 

důležité oblasti C a především D, které se zaměřují na kulturu a cestovní ruch ve městě. 
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4.    Příprava projektu financovaného ze Strukturálních fondů 

EU 
 
Praktická část mé bakalářské práce se zabývá samotnou přípravou konkrétního projektu 

financovaného ze SF EU. Jako zaměstnanec Městského úřadu Moravský Krumlov jsem 

se domluvil se zástupci města na společné spolupráci při přípravě žádosti o dotaci na 

jeden z jejich plánovaných projektů.  

 

Město Moravský Krumlov uzavřelo v roce 2007 smlouvu s firmou EURONEST s.r.o. 

(zpracovatelem Strategického plánu rozvoje města) o vzájemné spolupráci na 

přípravách rozvojových projektů, odborné pomoci při podávání žádostí o dotace a při 

realizaci schválených projektů. 

 

Z velkého množství navrhovaných opatření a aktiv pro období 2007 – 2013 bylo 

vybráno několik projektů, které budou upřednostněny před ostatními: 

 

 Revitalizace náměstí a vyřešení problémů s parkováním ve vnitřním městě 

 Adaptace sokolovny na sportovní centrum 

 Výstavba sportovního bazénu 

 Adaptace obecní šatlavy na městskou galerii 

 Revitalizace horního zámeckého parku 

 

Při výběru konkrétního projektu jsem musel brát v potaz nejen mou nezkušenost 

s žádostmi o dotace, ale především i náročnost celého procesu financování projektů 

z EU. Po společné konzultaci se starostou města Ing. Jaroslavem Mokrým, jsem si pro 

svou práci vybral projekt „Adaptace obecní šatlavy na městskou galerii“.   

 

 

4.1. Projekt „Adaptace obecní šatlavy na městskou galerii“ 
 
Projekt byl nastartován již v roce 2007, kdy současné zastupitelstvo města rozhodlo  

o přebudování chátrající budovy původního vězení na  atraktivní místo, sloužící pro 
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městský život a schválilo vypracování investičního záměru. V následujícím konkurzu 

vyhrála firma: ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, Znojmo. V únoru 2008 byl 

touto firmou vypracován investiční záměr, který byl následně projednán a schválen 

zastupitelstvem města. V současné době tato firma zpracovává projektovou 

dokumentaci vycházející z tohoto záměru. 

Více informací ohledně tohoto projektu je uvedeno v příloze č. 3 – Studie 

proveditelnosti. 

 

4.1.1. Management projektu 
 
Pro tento projekt byl sestaven nový projektový tým skládající se z několika osob 

 a subjektů, které se budou podílet na přípravě a realizaci projektu v jeho jednotlivých 

fázích (předinvestiční, investiční, provozní). 

 

 Žadatel o dotaci:  

Město Moravský Krumlov – zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Mokrým 

 

 Zodpovědná osoba za přípravu projektu:  

Petr Šťastný, zaměstnanec MěÚ Moravský Krumlov 

 

Náplň práce se sestává z určení vhodného operačního programu pro projekt  

a zajištění všech potřebných dokumentů během přípravné části projektu 

(zpracováno v rámci bakalářské práce). 

Zajištění konzultace s externí poradenskou firmou a spoluúčast při vyplňování 

žádosti o dotaci. 

 

 Externí poradenská firma:  

EURONEST s.r.o., Okružní 963, Třebíč 

 

Firma má na starosti odbornou kontrolu a poradenství ve všech fázích projektu   

(tj. při přípravě projektu, podávání žádosti o dotaci, při realizaci a ukončení 

projektu). 
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 Zpracovatel projektové dokumentace:  

ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, Znojmo 
 

Firma již zpracovala investiční záměr, který poslouží jako východisko pro 

zhotovení podrobné projektové dokumentace. 

 

 Zpracovatel finanční a ekonomické analýzy: 

Finanční odbor, MěÚ Moravský Krumlov  

 

Finanční odpor se bude podílet na vypracování tabulky finančního zdraví ve 

finanční a ekonomické analýze projektu, která je součástí elektronické žádosti 

 o dotaci v systému BENEFIT7. 

 

 Dohled při investiční části projektu: 

Investiční odbor, MěÚ Moravský Krumlov 

 

Odbor bude mít na starosti celou realizační část projektu. Bude jednat s dodavateli 

stavebních prací, hlídat dodržování termínu výstavby, koordinovat veškeré 

stavební práce,  provádět technický dozor investora atd. 

 

 Dohled a správa v provozní fázi projektu: 

Správa majetku města Moravský Krumlov 

 

4.1.2. Výběr vhodného operačního programu 
 
Dalším mým krokem bylo provedení průzkumu, zda pro vybraný projekt existuje 

v současném programové období 2007-2013 vhodný operační program, na který bych 

cíleně zaměřil přípravu žádosti o dotaci. Z nabízených 26 operačních programů se mi 

jevil jako nejvhodnější Regionální operační program NUTS II Jihovýchod. Abych si 

potvrdil správnost mého výběru, musel jsem získat co nejvíce informací o tomto 

operačním programu. Jeho cíle, priority (z nich pak vybrat nejvhodnější prioritní osu), 

finanční alokaci, vedení a dozor na programem atd. 
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4.2. Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 
 
Operační program v rámci cíle Konvergence pro region soudržnosti Jihovýchod byl 

schválen Usnesením vlády České republiky č. 1461 ze dne 20. 12. 2006. Alokace 

finančních prostředků tohoto operačního programu se týká období 2007-2013, čerpání 

prostředků je umožněno ve smyslu pravidla n+3 do roku 2010 a ve smyslu pravidla n+2 

od roku 2011. 17 

 

4.2.1. Základní seznámení s operačním programem 
 
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod (ROP NUTS II 

JV) pro programové období 2007 – 2013 je jedním ze sedmi regionálních nástupců, 

které nahradily Společný regionální operační program (SROP), jenž byl v ČR 

realizován v minulém zkráceném programovém období 2004–2006.  

 

Východiskem pro zpracování ROP NUTS II JV byly zejména nařízení Evropské komise 

k politice soudržnosti na období 2007 – 2013, Strategické obecné zásady Společenství 

(dále jen „SOZS“) a také Konvergenční program České republiky a Národní program 

reforem České republiky (Lisabonská strategie). Na základě těchto zmiňovaných 

dokumentů byl vypracován Národní rozvojový plán České republiky  (dále jen „NRP“) 

2007 – 2013 a následně Národní strategický referenční rámec (dále jen „NSRR“) pro 

financování z fondů Evropské unie pro období 2007 – 2013. V rámci těchto dokumentů 

byla potvrzena příprava samostatných regionálních operačních programů na úrovni 

regionů soudržnosti (NUTS II) ČR.  

 

ROP NUTS II JV je jedním z nástrojů naplňování strategických cílů a priorit NSRR, 

 a to s přímým dopadem na území regionu Jihovýchod. Obsahové zaměření ROP JV je 

formulováno s ohledem na tématické zaměření ostatních operačních programů  

a uplatňování principu subsidiarity a z toho odvozovaných kompetenčních předpokladů 

a dispozic, které souvisejí s rozvojem dotčeného regionu. Komplementarita ROP JV 

                                                
17 ROP NUTS II JV, Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.2,  2007, s. 7, dostupné  
z: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni 
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s ostatními, tématickými i regionálními operačními programy je zcela zásadní, protože 

pouze vzájemnou provázaností a spolupůsobením jejich intervencí je možné komplexně 

a účinně řešit potřeby a priority regionu soudržnosti Jihovýchod. 18  

 

Intervence operačního programu se zaměřuje mimo jiné na řešení problémů regionu 

soudržnosti Jihovýchod v oblastech jako je podpora regionální a místní dopravní 

infrastruktury a systémů, zlepšování dopravní dostupnosti regionu, rozvoj nemotorové  

a veřejné linkové dopravy, rozvoj infrastruktury, produktů a služeb cestovního ruchu, 

rozvoj urbanizačních center, regionálních středisek, venkovského prostředí a veřejných 

služeb regionálního významu.  

 

4.2.2. Cíle ROP NUTS II 
 
U tohoto operačního programu lze lokalizovat dva druhy cílů – globální a hlavní. 

 

 Globálním cílem ROP JV je posilování konkurenceschopnosti 

regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu 

na území regionu soudržnosti Jihovýchod. Toho má dosáhnout prostřednictvím 

celkového zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových míst 

regionu, vedoucí také k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále 

má zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu  

s principy udržitelného vývoje. 

 

 Hlavním cílem ROP JV je posílení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti 

regionu v souladu s udržitelným rozvojem; dále zkvalitnění podmínek pro 

rozvoj cestovního ruchu v regionu a to především díky podpoře infrastruktury, 

koordinaci rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů. V poslední řadě 

má za cíl systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním 

rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. 

 

 
                                                
18 ROP NUTS II JV, Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, verze 1.4, 2007, s. 12,  
dostupné  z: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni 
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4.2.3. Finanční alokace  ROP NUTS II JV 
 
Regionální operační program má pro nadcházející programové období 2007-2013 

k dispozici přibližně 704 mil. eur, což při kurzu 1 EUR = 25,143 CZK znamená 

téměř 18 miliard korun pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Finance budou čerpány 

z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) na investiční projekty v oblasti 

dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Pokud bude v obou 

krajích dostatek kvalitních projektů, získá region soudržnosti Jihovýchod každým 

rokem prostřednictvím ROP JV z Evropské unie do regionu průměrně 2,5 miliardy 

korun. To je přibližně šestkrát více, než činily finanční prostředky ze SROP 

v předchozím programovém období. 

 
Tabulka 4 - finanční alokace z ERDF na 7 let a průměrně na 1 rok  
 

 
Zdroj: Operační program NUTS II Jihovýchod, Fondy, operační programy, staženo dne 1. 4. 2008, 
dostupné z: http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/strucne-o-rop-jv 
 

 

4.2.4. Priority  ROP NUTS II JV a jejich členění 
 
Regionální operační program NUTS II JV je realizován prostřednictvím čtyř prioritních 

os (včetně technické pomoci) a dvanácti oblastí podpory. 

 

 Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy 

 

         Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 8.679 mil Kč, tj. 49% ROP JV.         

         Specifickým cílem je: 

- Zkvalitnění napojení regionu na nadregionální dopravní síť    TEN-T, 

propojení uvnitř regionu a zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím 
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rekonstrukcí a modernizací komunikací za důsledného dodržování životního 

prostředí. 

- Výrazné zlepšení dopravní obslužnosti území zlepšení úrovně veřejné 

dopravy v regionu. 

- Vybudování husté sítě bezpečných cyklistických stezek v sídlech  

a i v krajině včetně související infrastruktury a také zvýšení bezpečnosti 

chodců v urbanizovaných prostorech. 

 

      Oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

   Oblast podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

      Oblast podpory 1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel                       

                                   hromadné přepravy osob 

      Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

 

 Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
 
         Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 3.365 mil Kč, tj. 19% ROP JV.         

         Specifickým cílem je: 

- Zkvalitnění a rozvíjení infrastruktury a technického zázemí pro cestovní 

ruch.  

- Zkvalitnění a rozvíjení marketingové, propagační a informační služby, 

zkvalitnění organizačního řízení u cestovního ruchu a produktů v cestovním 

ruchu  

 

   Oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

   Oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

 

 Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
 
         Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 5.066 mil Kč, tj. 28,6% ROP JV.         

         Specifickým cílem je: 

- Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů 

růstu a rozvoje regionu. 
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- Posílení úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových 

center regionu. 

- Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostředí a zvýšení 

jejich atraktivity pro život. 

- Zvýšení kvality života obyvatel v regionu. 

 

      Oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 

      Oblast podpory 3.2. – Rozvoj regionálních středisek 

      Oblast podpory 3.3. – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

      Oblast podpory 3.4 – Veřejné služby regionálního významu 

 

 Prioritní osa 4 – Technická pomoc 
 
         Na tuto prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 602 mil Kč, tj. 3,4% ROP JV.         

         Specifickým cílem je: 

- Zajištění odpovědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění 

účinné a efektivní technické pomoci. 

- Zvýšení absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání 

prostředků ze SF EU.    

 

      Oblast podpory 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 

      Oblast podpory 4.2 – Podpora absorpční kapacity 
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Tabulka 5 - Percentuální rozdělení finanční alokace ROP JV 
 

Priority Regionálního operačního programu Jihovýchod Podíl prioritní 
osy P1 DOSTUPNOST DOPRAVY       49,0 % 

1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy     
1.3 – Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  
1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu    
P2 ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 19,0 % 
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch      
2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu   
P3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL  28,6 % 
3.1 - Rozvoj urbanizačních center       
3.2 - Rozvoj regionálních středisek      
3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel     
3.4 - Veřejné služby regionálního významu     
P4 TECHNICKÁ POMOC        3,4 % 
4.1 - Aktivity spojené s realizací a řízením ROP  
4.2 - Podpora absorpční kapacity      

 
Zdroj: Operační program NUTS II Jihovýchod, Fondy, operační programy, staženo dne 1. 4. 2008, 
dostupné z: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni 
 
 
 
4.2.5. Dozor nad  ROP  NUTS II JV 
 
Za správnou realizaci ROP JV odpovídá (v souladu s ustanovením zákona č. 248/2000 

Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který byl v roce 2006 novelizován zákonem          

č. 138/2006 Sb.) nový právní subjekt -  Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II 

Jihovýchod (dále jen „RR“), jenž je zároveň i řídícím orgánem. Úkolem Regionální 

rady je administrovat finanční prostředky SF EU.  

 

 Orgány RR   

-    Výbor RR 

-    Předseda RR 

-    Úřad RR 

 

 Výbor Regionální rady – je odpovědný za řízení a provádění ROP. Jeho členové 

jsou voleni z členů zastupitelstva krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, tzn.         

z kraje Vysočina a z Jihomoravského kraje.  Z každého kraje je voleno 8 členů. 
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Výbor RR mimo jiné schvaluje výběr projektů, kterým RR poskytne dotaci,   

schvaluje rozpočet a závěrečný účet nebo také volí předsedu a místopředsedu RR. 

 

 Předseda Regionální rady – je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje 

ji navenek. Za svou činnost odpovídá Výboru RR. Jeho kompetence jsou 

vymezeny s kompetencemi Výboru RR Statutem a Jednacím řádem. 

 V součastné době zastává tento post pan RNDr. Miloš Vystrčil, který  je zároveň  

         i hejtmanem kraje Vysočina. 

 

 Úřad Regionální rady – je výkonným orgánem Regionální rady a zabezpečuje 

veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP s výjimkou těch záležitostí, 

které jsou svěřeny a nebo vyhrazeny Výboru a předsedovi RR. 

Mezi hlavní činnosti Úřadu patři mimo jiné příjímání žádostí o podporu  

a organizování výzev k předkládání projektů, zajištění kvalitativního hodnocení 

projektů, kontrola postupu prací na jednotlivých projektech, monitorování atd. 

   
 Organizační struktura Úřadu RR: 

- Kancelář ředitele 

- Útvar interního auditu 

- Finanční odbor 

- Odbor řízení ROP 

- Odbory implementace projektů – Brno a Jihlava 

                   
Obrázek 6 – Struktura Úřadu Regionální rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní tvorba  

Kancelář ředitele 
 

Odbor 
implementace 

projektů Jihlava  

Útvar interního auditu  
 

 
Odbor řízení ROP  
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Ředitel úřadu 
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4.2.6. Vymezení žadatelů (příjemců)  ROP  NUTS II JV 
 
V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod se mohou o finanční 

podporu ucházet žadatelé, kteří patří mezi oprávněné příjemce finanční podpory: 

 

1. obce; 

2. svazky obcí 19; 

3. organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi 20; 

4. provozovatel drážní dopravy; 

5. nestátní neziskové organizace: 

 občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů, v platném znění; 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech, v platném znění; 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, v platném znění a také jimi zřizované 

organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální 

služby nebo sociálně právní ochranu dětí; 

 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb.,  

o nadacích a nadačních fondech, v platném znění; 

6.   vzdělávací instituce21; 

7. malí a střední podnikatelé22: 

 

4.2.7. Proces financování projektu z ROP NUTS II JV 
 
Celý proces poskytování finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS 

II Jihovýchod lze obecně rozdělit do několika charakteristických částí, které zároveň 

představují jednotlivé kroky, vedoucí k úspěšné realizaci projektu. Jedná se o tyto části: 

 

                                                
19 Dobrovolné svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích. 
20 V případě organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít kraj či obec v této organizaci většinový 
podíl. 
21 Školská zařízení s právní subjektivitou  zařazená do školského rejstříku. 
22 Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb. se za malého a středního podnikatele považuje podnikatel splňující 
kritéria stanovená přímo použitelným předpisem ES, kterým je příloha č. I k Nařízení Komise (ES) č. 
364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001.  
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 Příprava projektu  

 Zpracování žádosti o poskytnutí finanční pomoci 

 Podání žádosti o poskytnutí pomoci 

 Hodnocení žádosti 

 Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 

 Realizace projektu 

 Ukončení projektu 

 

 Příprava projektu 
 
Příprava projektu je pro žadatele běh na dlouhou trať. Skládá se z několika úkonů, jako 

je např. vypracování kvalitního projektového záměru, zpracování povinných 

 i nepovinných příloh k žádosti o dotaci, jejíž množství se odvíjí od konkrétního typu 

prioritní osy (např. zpracovaná projektová dokumentace, položkový rozpočet, vydané 

územní rozhodnutí, které musí v době podání projektu nabýt právní moci a musí být 

zažádáno o stavební povolení atd.). Míra podrobnosti u jednotlivých příloh je 

vyžadována kvůli porovnávání stejně připravených projektů při hodnocení žádostí  

o dotaci a posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu.  

 

 Zpracování žádosti o poskytnutí finanční pomoci 
 

U ROP NUTS II JV se žádost o dotaci zpracovává v elektronické podobě a to pomocí 

systému BENEFIT7, který se nachází na elektronických stránkách www.eu-zadost.cz 

nebo www.eu-zadost.eu . Jeho součástí ji i podrobný návod pro pečlivé a srozumitelné 

vyplnění žádosti.  

 

 Podání žádosti o poskytnutí pomoci 
 

Po zpracování žádosti v elektronické podobě  je třeba  vytištěnou žádost doručit v řádně 

zalepených obálkách na příslušnou pobočku Odboru implementace projektů ÚRR. 

Jednotlivé žádosti se podávají až po vyhlášení konkrétních „kolových“ výzev, 

zveřejněných na internetových stránkách www.jihovychod.cz . U každé výzvy je vždy 
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uvedený termín (doba) pro podání žádostí. Žádosti, doručené po stanoveném termínu již 

nejsou přijaty. Tato doba je minimálně 30, obvykle 60 kalendářních dnů. 

 

Žádost se předkládá ve dvou tištěných vyhotoveních (1 originál a 1 kopie), které se 

vytisknou po finálním uložení v elektronickém systému. K žádosti se přiloží ve 

stanoveném rozsahu povinné i nepovinné přílohy (1 originál, příp. ověřená kopie 

 a 1 kopie). Součástí žádosti jsou  také případné další náležitosti stanovené 

v konkrétních výzvách. 

 

Při podávání žádostí musí každý žadatel uvést tyto povinné údaje: 
 

 Registrační kód žádosti z programu BENEFIT7 

 Číslo konkrétní výzvy 

 Název prioritní osy a oblasti podpory 

 Úplný název žadatele a adresu podle příslušné registrace 

 Název projektu 

 Místo realizace projektu (obec a kraj) 

 

 Hodnocení žádosti 
 

Všechny řádně předložené žádosti jsou pracovníky Úřadu RR načteny do informačního 

systému MONIT, ve kterém následně probíhá několikafázová kontrola projektu 

sestávající se z: 

 kontroly formálních náležitostí 

 kontroly přijatelnosti 

 hodnocení žádostí  splňující náležitosti u předešlých kontrol 

 

Samotné hodnocení projektu se řídí pomocí bodovacích tabulek (rozsah hodnocení je    

0 – 100 bodů) schválených Monitorovacím výborem vždy před vyhlášením konkrétních 

výzev. Každý projekt hodnotí alespoň dva hodnotitelé.  
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 Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 
 

Pokud projekt vyhoví náročným podmínkám při hodnocení žádosti a Výbor RR schválí 

financování projektu, nastupuje podepsání smlouvy s žadatelem/příjemcem.  

Do smlouvy pro každý konkrétní projekt jsou vložena data obsažená v žádosti 

BENEFIT7 (např. údaje o rozpočtu projektu, harmonogramu realizace, závazných 

indikátorech projektu atd.). Dodržení těchto údajů je pro příjemce závazné a jejich 

nesplnění může znamenat nevyplacení části nebo celé dotace. 

 

Ve smlouvě jsou uvedena pravidla, jimiž se příjemce dotace musí řídit po celou dobu 

realizace projektu a také po stanovenou dobu po ukončení projektu.  Patří sem např. 

povinnost vést účetnictví odděleně pro projekt, dodržování pokynů pro zadávání 

zakázek pro realizované projekty, respektování požadavků na publicitu, vedení 

zvláštního účtu pro platby dodavatelům, povinnost předkládání zpráv z realizace 

projektů, podání žádosti o platbu, oznámení konání výběrových řízení nejméně 7 dní 

předem na příslušnou obec s rozšířenou působností atd. 

 

Smlouvu podepisuje předseda VRR a příjemce dotace (případně zplnomocněný 

zástupce). Po oboustranném podepsání smlouvy zajistí ÚRR její distribuci. Smlouva se 

vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží: 

 

 kancelář ředitele ÚRR;  

 finanční odbor ÚRR;  

 místně příslušná pobočka OIP;  

 příjemce dotace 

 

 Realizace projektu 
 

Po podepsání smlouvy dochází k samotné realizaci projektu. Příjemce musí fyzicky 

zahájit realizaci nejpozději do 6 měsíců ode dne platnosti smlouvy o poskytnutí dotace. 
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Příjemce musí dbát toho, aby realizoval projekt v souladu s: 

 Legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, veřejné 

podpory a životního prostředí 

 ROP JV 

 Prováděcím dokumentem ROP JV 

 Příručkou pro žadatele a příjemce ROP JV 

 

V průběhu realizace je třeba věnovat zvýšenou pozornost na možné změny v projektu, 

o kterých je potřeba včas informovat pracovníky Úřadu RR. Dále je třeba dbát na přesné 

finanční řízení projektu, na jeho monitoring (monitorovací hlášení) a na publicitu 

projektu. 

 

 Ukončení projektu 
 

Jedná se o ukončení projektu jak po věcné, tak i po finanční stránce. V této fázi 

příjemce dotace vypracovává závěrečnou zprávu o realizaci projektu, kterou následně 

předkládá Úřadu RR společně s žádostí o platbu. K těmto dokumentům musí ještě 

doložit další přílohy (např. účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování 

a dokladů o zaplacení společně se soupiskou faktur, samostatnou účetní evidenci 

projektu, materiály prokazující dodržení publicity projektu atd.). 

 

4.3. Příprava projektu k podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II JV 
 
Po nastudování výše zmíněných informací o ROP NUTS II JV jsem dospěl k názoru, že 

pro mnou zvolený projekt  je tento operační program opravdu vhodný. Nyní bylo 

zapotřebí situovat projekt do správné prioritní osy. Charakteristika projektu nejvíce 

korespondovala se specifickými cíli u prioritní osy 2, oblast podpory 2.1 – Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch a u prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Rozvoj 

regionálních středisek.  

 

Při následné konzultaci mého projektového záměru s pracovníky Úřadu Regionální rady 

Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v Brně,  bylo rozhodnuto o jeho zařazení do 

prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 
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Jelikož projekt svou činností nebude zasahovat do činnosti podnikatelů, tedy neohrozí 

činnost jiných ekonomických subjektů, nejedná se o veřejnou podporu a Město 

Moravský Krumlov se tak může ucházet o dotaci v max. výši 85%  z prostředků 

Strukturálních fondů. 

 

Jak již jsem dříve uvedl, proces přípravy projektu se především sestává ze zhotovení 

projektového záměru, fotodokumentace objektu šatlavy a vypracování povinných  

i nepovinných příloh k žádosti, bez kterých by nebylo možné zažádat o finanční 

podporu z EU. 

 

Mezi povinné přílohy patří: 

 

 Studie proveditelnosti 

 Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu 

 Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu 

 Prokázání právní formy žadatele 

 Podrobný rozpočet projektu 

 Projektová dokumentace 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 

 Stavební povolení (příp. ohlášení stavby) 

 Doklady prokazující finanční zdraví žadatele 

 Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku 

 Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí 

(EIA) 

 

 Projektový záměr 
 

O projektovém záměru by se dalo říct, že je konkrétní představou o budoucím projektu. 

Je to krátký dokument, který žadateli podává základní informace o projektu - cíle 

projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané 

výstupy projektu.  

 

Projektový záměr vyhotovený v úvodu přípravných prací je uveden v příloze č. 1. 
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 Fotodokumentace objektu šatlavy 
 

Pro tento účel poslouží fotodokumentace zhotovená již v roce 1997 za účelem pořízení 

podrobného Fotoinventáře ke stavebně historickému průzkumu objektu, na kterém se 

podílela firma: Kancelář pro stavebně historický průzkum, Gorkého 29, Brno. 

Fotodokumentace je doplněna aktuálními snímky z roku 2008. 

 

Ukázka z fotodokumentace objektu obecní šatlavy je uvedena v příloze č. 2. 

 

 Studie proveditelnosti 
 

Představuje základ celé žádosti o finanční podporu a je alfou i omegou procesu 

hodnocení kvality předkládaného projektu. Každý žadatel by měl proto její tvorbě 

věnovat maximální pozornost. Je výchozím dokumentem, který by měl být zpracován 

jako první a její údaje by neměly být v rozporu s údaji uvedenými v žádosti BENEFIT7. 

Při přípravě studie proveditelnosti je nutné dodržovat závaznou Osnovu studie 

proveditelnosti, která je volně ke stažení na stránkách www.jihovychod.cz . 

 

Vypracovaná studie proveditelnosti je uvedena v příloze č. 3. 

 

 Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektů 
 

Každý žadatel o dotaci z ROP JV je povinen důvěryhodně prokázat zdroje financování 

minimálně na první 2 etapy projektu, tj. financování veškerých způsobilých  

i nezpůsobilých výdajů zahrnutých v těchto etapách. Ceny  se uvádějí v DPH. Projekty 

lze financovat z vlastních i cizích zdrojů. 

 

V případě Moravského Krumlova se jedná o doložení výpisu usnesení zastupitelstva 

města o zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu. Tento výpis 

může být při předkládání žádosti o dotaci nahrazen čestným prohlášením s odkazem na 

usnesení zastupitelstva o záměru zajištění zdrojů financování. Nejpozději však musí být 

doložen před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
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 Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu 
 

Pokud realizace projektu souvisí s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být 

vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s tímto projektem. 

 

Město Moravský Krumlov dokládá úřední listinou, že  je vlastníkem budovy obecní 

šatlavy s číslem popisným 35, která se nachází na pozemku parcelní číslo 201 

v katastrálním území Moravský Krumlov.  

 

Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy je uveden v příloze č. 4. 

 

 Podrobný rozpočet projektu 
 

Rozpočet je výčtem všech způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu a slouží pro 

posouzení jejich přiměřenosti. Rozpočet se vyplňuje v žádosti BENEFIT7 na 

předepsaném formuláři. 

 

Moravský Krumlov má projekt, jehož předmětem je stavba (budova šatlavy) a proto 

v rámci přípravy projektu k podání žádosti o dotaci musí zpracovat položkový rozpočet 

stavební části, který vyhotoví v předepsaném rozpočtovém programu/formátu.  

 

V současné době (květen 2008) je k dispozici položkový rozpočet stavební části 

vyhotovený v investičním záměru. Podrobnější rozpočet bude dodán s projektovou 

dokumentací (červen 2008). 

 

Rozpočet stavební části vyhotovený firmou ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, 

Znojmo, je uveden v příloze č. 5. 

 

 Prokázání právní formy žadatele 
 

Město Moravský Krumlov zde nemusí dokládat potřebné dokumenty. 
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 Projektová dokumentace 
 

V současné době (květen 2008) je žadateli k dispozici schválený investiční záměr 

„Adaptace obecní šatlavy na městskou galerii“, který vypracovala firma 

ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, Znojmo. Tento investiční záměr se sestává 

z architektonického, dispozičního, a stavebně konstrukčního řešení. Byl vypracován ve 

formě tzv. technické studie, která slouží jako výchozí podklad pro zpracování 

podrobnější projektové dokumentace.  

 

V současné době práce na projektové dokumentaci nabraly časový skluz, proto se 

termín předání projektu žadateli přesunul z měsíce května na červen 2008.  

 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 
 

Adaptace obecní šatlavy na městskou galerii je projekt, který vyžaduje územní 

rozhodnutí. Dokud nebude vydáno územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením 

nabytí právní moci, nemůže být podána  na Úřad RR žádost o dotaci.  

 

Žádost o vydání územní rozhodnutí bude podána na místně příslušném odboru výstavby 

a ÚP, MěÚ Moravský Krumlov. 

 

 Stavební povolení (příp. ohlášení stavby) 
 

V projektu bude také potřeba vyřídit na budovu šatlavy stavební povolení, které 

navazuje na vydané územní rozhodnutí. 

 

Pro Město Moravský Krumlov postačí, když doloží stavební povolení s jednoznačným 

vyznačením nabytí právní moci až před podpisem případné smlouvy o dotaci z EU. 
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 Doklady prokazující finanční zdraví žadatele 
 

Každý žadatel musí vyplnit elektronickou tabulku finančního zdraví ve finanční 

 a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese www.jihovychod.cz/ecba. 

 

Potřebné doklady zpracoval Odbor finanční, MěÚ Moravsky Krumlov, který je 

následně použije jako podklady pro vyplňování finanční a ekonomické analýzy při 

podání žádosti o dotaci. 

 

Město Moravský Krumlov je zproštěno od předkládání dalších dokladů, které 

představují opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami 

(např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním 

úřadem, ne starší 60 dnů.  

 

 Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku 
 

Budova obecní šatlavy je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České 

republiky (dále jen ÚSKP) pod číslem 12030/7-8502, proto bylo od Odboru školství a 

kultury, MěÚ Moravský Krumlov, vyžádáno potvrzení  o začlenění budovy do ÚSKP. 

 

Úřední listina potvrzující začlenění objektu šatlavy do ÚSKP je uvedena v příloze č. 6. 

 

 Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na 

životní prostředí (EIA) 
 

Po prostudování zákonu č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivu na životní prostředí a následné konzultaci s Odborem životního 

prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, bylo stanoveno, že projekt nemá vliv 

na životní prostředí. Oficiální stanovisko vydá Krajský úřad až po obdržení projektové 

dokumentace. 
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Tyto výše zmíněné povinné přílohy slouží Úřadu RR jako důležitý podklad pro 

hodnocení žádosti. Jsou to výchozí dokumenty, proto je potřeba při jejich zpracování 

dodržovat předepsané náležitosti a řídit se určenými metodikami. Pokud nebudou 

doloženy v požadovaném počtu (originál/ověřená kopie a kopie) nebo budou obsahovat 

zcela zjevné vady, jsou důvodem pro vyřazení projektu z dalšího hodnocení. 
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5. Závěr 
 

Po přečtení předešlé kapitoly by se mohlo čtenáři zdát, že veškeré práce ohledně 

vypracování projektu  k žádosti o dotaci z EU spočívají „pouze“ ve výběru vhodného 

operačního programu a ve vyhotovení potřebných příloh. Asi by se pozastavil i nad tím, 

proč jsem se v úvodu své práce zmiňoval o velké náročnosti tohoto úkonu, i když se mu 

to tak zrovna nemusí jevit. 

 

Pravda je ale taková, že pořádné martyrium ohledně podávání žádosti teprve začíná. 

Přípravná fáze totiž přechází do fáze podání žádosti o finanční dotaci  (viz. kap. 4.2.7. 

Proces financování projektu z ROP NUTS II JV), kde na žadatele čeká velmi úporná      

a detailní práce s vypisováním elektronické žádosti v systému BENEFIT7.  

 

Zkušení projektoví manažeři tvrdí, že tyto dvě fáze spolu velice úzce souvisí                  

a vzájemně se prolínají. Proto také doporučují mít při sepisování Studie proveditelnosti 

již zaregistrovaný projekt v elektronickém systému a veškeré informace a data 

vzájemně koordinovat. Lze tak eliminovat možnost vzniku nesrovnalostí mezi údaji     

ve Studii proveditelnosti a žádostí, což by automaticky znamenalo vyřazení projektu 

z databáze žadatelů. 

 

Cílem moji bakalářské práce bylo popsat veškeré činnosti při přípravě konkrétního 

projektu a to od počátku až do fáze, kdy je projekt v takovém stádiu, že se může ucházet 

o finanční podporu se Strukturálních fondů EU. 

 

Tento cíl nebyl bohužel zcela splněn. K úplnosti projektu totiž chybí hotová projektová 

dokumentace včetně podrobného rozpočtu stavební části, která je povinnou přílohou 

k žádosti. Její absence tak „nabourala“ stanovený časový harmonogram přípravných 

prací. 

 

Při sestavování projektového týmu (viz. kap. 4.1.1. Management projektu) byl určen 

termín pro dokončení a odevzdání všech potřebných dokumentů, který byl po vzájemné 
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poradě všech zainteresovaných osob a subjektů, stanoven na 20. května 2008. Po tomto 

datu měla proběhnout kontrola dokumentů a  jejich případné doplnění nebo oprava.  

 

Již zmíněná projektová dokumentace však nebyla v daném termínu dodána. Termín 

jejího dodání se posunul o jeden měsíc, tedy na 20. června 2008. Tím vzniklo velké 

riziko pro projekt, tedy konkrétněji pro včasné podání žádosti o dotaci, neboť 5. května 

2008 vyhlásil Úřad RR výzvu k podávání žádosti v oblasti podpory 2.1 Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch. Příjem žádostí probíhá od 5. května do 7. července 

2008 (tedy pouhé dva měsíce).  

 

Díky vzniklému zpoždění hrozí, že nebude včas vydáno územní rozhodnutí 

s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci a Město Moravský Krumlov tak přijde 

o možnost ucházet se o peníze z EU už v této výzvě.  

 

Přesto se tímto ohrožením nenechá současný projektový tým odradit a začátkem měsíce 

června začíná s vyplňováním elektronické žádosti včetně elektronické tabulky 

finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu. Zároveň také proběhne 

externí poradenskou firmou odborná korekce zhotovené Studie proveditelnosti a 

případných dalších dokumentů. 

  

Pokud by nastala situace, kdy nebude možné včas vyřídit právoplatné územní 

rozhodnutí na adaptaci obecní šatlavy, bude zastaveno vyplňování žádosti. Poté se 

projekt „zakonzervuje“ pro další výzvu, která by měla podle neoficiálních zdrojů 

proběhnout koncem roku 2008. 
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Projektový záměr k adaptaci obecní šatlavy na městskou galerii 
 
 

 
Vypracoval: Petr Šťastný, březen 2008 
 
 
1.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 
 
Název projektu Adaptace šatlavy na městskou galerii 

 
Místo realizace 
NUTS II Jihovýchod 
Kraj  Jihomoravský Kraj 
Město/obec Moravský Krumlov 

 
 
 
2.) SOUČASNÝ STAV, ZDŮVODNĚNÍ  
 
Projekt má za úkol z dnes již nevyužívaného objektu bývalé šatlavy vybudovat atraktivní 

místo, do kterého by se vrátil městský kulturní život a který by napomohl rozvoji 

informačního zázemí u cestovního ruchu, nejen pro město, ale i pro okolní region. K tomu 

mají posloužit opravené vnitřní prostory budovy a její blízké okolí – bývalé vězeňské dvory. 

Základním úkolem projektu je tedy opuštěný areál citlivě adaptovat a začlenit opět do 

organismu města. 

 

 
3.) CÍLE PROJEKTU 
 

1.) Zvýšení atraktivity Města Moravský Krumlov a regionu.  

2.) Obnova a následující trvalá údržba, zpřístupnění a využívání památek regionálního 

významu. 

3.) Zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. 

4.) Zkvalitnění kulturního prostředí a zároveň jeho rozšíření do dalších oblastí kultury. 

 
 
4.) NÁVRH ŘEŠENÍ (POPIS) PROJEKTU 
 
4.1) Návrh řešení (popis) projektu 
 
Struktura projektu, který by měl splňovat veškeré nároky pro přijetí finanční dotace z EU, je 

velmi složitá. Na jednotlivých částí projektu se podílí několik subjektů (viz. tabulka níže). 



Záměr projektu je v souladu se zpracovaným projektem Regenerace městské památkové zóny 

a plánem údržby a oprav památek na území města. Při realizaci projektu by měla proběhnout 

adaptace všech zchátralých vnitřních prostor objektu na několik galerií, recepci, kanceláře pro 

zaměstnance a také prostory nabízející kvalitní informační servis pro turisty. Samozřejmostí 

je také hygienické zázemí pro návštěvníky města (toalety). Bude vytvořen zcela nový 

bezbariérový přístup. Blízké okolí bývalé šatlavy, které je v současnosti ve velmi zuboženém 

stavu, bude nově opraveno a zkultivováno. 

 
4.2.) Měřitelné výstupy, harmonogram, rozpočet 
 
Výstupy / termíny realizace: 
Výstup projektu Termín realizace 
Nové kvalitní zázemí pro turisty v průběhu realizační části  
Opravené prostory pro cestovní ruch a kulturu v průběhu realizační části 
Zachování zchátralé kulturní památky v průběhu realizační části 

 
 
Potencionální zdroje financování 
Zdroje financování   
Rozpočet Města Mor. Krumlov  15% 
Finanční dotace z EU 85% 
CELKEM (náklady) včetně DPH 100% 

 
 
 
5.) INSTITUCIONÁLNÍ A  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 
 
Hlavní nositel projektu 
Organizace Adresa Zodpovědná osoba Tel./fax./ e-mail 
Město Mor. Krumlov Klášterní nám. 125 Ing. Mokrý J. 515 300 710 

 
Spolupracující subjekty 
Organizace Adresa Zodpovědná osoba Tel./fax./ e-mail 

ZNOJMOPROJEKT Kuchařovická 11, Znojmo   
EURONEST s.r.o. Okružní 963, Třebíč   

 
 
 
6.) SOUČASNÝ STAV PROJEKTU  
 
Březen 2008. 

Probíhají přípravy pro podání žádosti o dotaci. Projekční firma započala práci na zhotovení 

technické dokumentace a rozpočtu stavební části. 
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Kritérium bodování Odkaz na studii 
proveditelnosti 

Odkaz na povinné a 
nepovinné přílohy 

Hodnocení žadatele 
 

  

- zkušenosti žadatele 
s realizací projektů 
- projektový tým 
 

  

Potřeba projektu 
 

  

- analýza trhu 
 

  

Kvalita projektu z hlediska 
jeho přínosu a přiměřenosti, 
vazba na monitorovací 
ukazatele 
 

  

- vazba projektu na projekty 
ostatních subjektů 
- socioekonomické přínosy 
- finanční efektivnost 
projektu 
- schopnost výstupů projektu 
uplatnit se na trhu 
 

  

Kvalita zpracování projektu 
 

  

- provázanost aktiv projektu 
- harmonogram 
 

  

Rozpočet 
 

  

Analýza rizik 
 

  

Udržitelnost výstupu 
projektu v investiční a 
provozní fázi 
 

  

Horizontální kritéria 
 

  

- dopad projektu na životní 
prostředí 
- dopad projektu na rovné 
příležitosti 
 

  

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tato tabulka bude vyplněna až po dokončení elektronické žádosti v systému 

BENEFIT7. Odkazy, které budou uvedeny v tabulce, slouží pro lepší přehled a orientaci 

hodnotícího subjektu a to jak v papírové, tak i v elektronické části žádosti. 
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1. Úvodní informace 

 

Žadatelem o finanční dotaci z EU na projekt „Adaptace obecní šatlavy na městskou 

galerii“ je Město Moravský Krumlov. 

 

Základní charakteristiky Města Moravský Krumlov: 

 

Moravský Krumlov (zeměpisná šířka: 49°2‘40“ s. š., zeměpisná délka: 16°18‘35“ v. d., 

nadmořská výška: 255 m) se nachází asi 26 km jihozápadně od Brna v krajině, která je 

hranicí mezi Českomoravskou vysočinou a Dyjsko-svrateckým úvalem. Město leží 

v kotlině obtékané ze tří stran řekou Rokytnou. Jeho poloha a několik významných 

dominant jsou charakteristickými rysy města, vzniklého před staletími.  

V rámci územně – správního členění je začleněn do Jihomoravského kraje. Má rozlohu 

49,57 km² a čítá 6 292 obyvatel. 

Po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 obcí s rozšířenou 

působností, jejíž správní obvod zahrnuje 33 obcí, 11 částí obcí, 103 ulic, 7 772 adres. 

Adresy v správní oblasti mají PSČ v rozsahu 671 42 až 672 01. V správní oblasti je 

k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 22 

341 obyvatel, z toho je 9 400 mužů nad 15 let, 1 683 chlapců do 15 let, 9 639 žen nad 

15 let, 1 619 dívek do 15 let. Město má 4 místních částí – Moravský Krumlov, Polánka, 

Rakvice, Rokotná. 

Město Moravský Krumlov má od července 2007 příslušnost k území místní akční 

skupiny „Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko“. Moravský Krumlov patří do oblasti 

„Vinařská oblast Morava“, vinařská podoblast znojemská. Přes jeho území vedou 2 

viniční tratě: Vinohrady a Jalovcová hora. Město je součástí mikroregionu 

Moravskokrumlovsko. 
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Obyvatelstvo ve Městě Moravský Krumlov: 

 

Správní obvod Moravského Krumlova zahrnuje 33 obcí s celkem 22 206 obyvateli (údaj 

k 1.1.2007). Území spádové oblasti je o rozloze 34 792 ha. Územně spádová oblast 

hraničí na jihu se SO Znojma, na severu s SO Ivančic, na východě s SO Pohořelic a na 

západě s SO Třebíče (kraj Vysočina). 

Ve složení obyvatelstva celé spádové oblasti tvoří cizinci naprosto mizivý podíl (z 

dlouhodobého hlediska je jejich počet nepředvídatelný a prozatím zanedbatelný). SO 

Moravského Krumlova patří k obvodům s nejnižší hustotou obyvatel v JMK, což 

souvisí zejména s přírodními podmínkami. Hustota v SO Moravského Krumlova (k 

31.12.2005) byla 64 obyvatel na km (v celém JMK se jedná o 157 obyvatel na km). 

Spádovou oblast Moravského Krumlova lze označit za osadu vesnic, kde lze 

předpokládat, v souladu s trendy v celé ČR, výrazné stárnutí stávajícího obyvatelstva a 

můžeme očekávat i dlouhodobě minimální migrační výkyvy (zejména vzhledem k 

velikosti obcí, kam lidé necestují/ nestěhují se za prací). 

 

Historický vývoj objektu obecní šatlavy 

 

Podle provedeného historického výzkumu byl objekt postaven v období renesance, tedy 

v druhé pol. 16. století. Z největší pravděpodobností sloužil pro účely městské zbrojnice 

se skladovacími prostory. 

 

Radikální přestavba budovy proběhla v pol. 19. století. Rekonstrukce proběhla 

v klasicistním stylu. Původní prostory zbrojnice byl upraveny pro účely vězení. Patro 

budovy bylo v celém rozsahu nově zastropeno. Původní pultová střecha byla nahrazena 

novou valbovou střechou s bobrovkami. Interiér budovy  
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V roce 1897 – 1898 byla vedlejší původní budova okresní soudu (dříve kasáren), se 

kterou byl objekt napojen, zbořena a nahradila ji novostavba. Zároveň se nově postavily 

ohradní zdi vězeňských dvorů kolem objektu šatlavy. 

 

Situace, popis stávajícího stavu objektu obecní šatlavy 

 

Objekt je situován na východní straně historického jádra města, uvnitř vnitrobloku, 

který uzavírá východní část hlavního náměstí. Dispozice budovy je řešena jako šířkový 

dvojtakt s průběžnou úzkou chodbou. Na chodbu pak navazují prostory jednotlivých 

cel. Vertikální komunikace po objektu zajišťuje podkovovité schodiště. 

 

Budova obecní šatlavy prošla během své historie několika úpravami a přestavbami. 

Některé z nich citelně narušily historický ráz objektu (převážně v období 50. až 80. lét  

20. století). Poslední práce na rekonstrukci objektu byly zahájeny v roce 2003. Byl 

opraven práchnivinou a dřevokazným hmyzem napadený hambálkový klasicistní krov, 

položena nová střešní krytina, osazeny nové okapy a svody z pozinkovaného plechu. 

Z důvodu nedostatku financí byly zastaveny započaté úpravy interiéru a tak se již 

nedostalo na plánovanou rekonstrukci elektrorozvodů, vytápění objektu, rozvodu vody, 

odpadů atd. 

V roce 2001 bylo provedeno statické zajištění budovy ocelovými táhly. 
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2. Popis podstaty projektu 

 

2.1. Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory 

ROP JV a porovnání cílů projektu s cíli programu ROP JV 

 

Projekt je zařazen do prioritní osy 2, oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury 

pro cestovní ruch. 

 

 Hlavní cílem projektu je zkvalitnění a rozvíjení infrastruktury a technického 

zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu jak v Moravském Krumlově, tak 

především v regionu. 

 

 Specifické cíle projektu: 

1.) Obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využívání památek regionálního významu. 

2.) Zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. 

3.) Zvýšení atraktivity městského prostředí pro turisty, obyvatele města a regionu. 

4.) Zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. 

5.) Ochrana a zachování kulturního dědictví. 

6.) Zkvalitnění kulturního prostředí a zároveň jeho rozšíření do dalších oblastí 

kultury. 

 

2.2. Uvedení místa realizace projektu včetně místa dopadu projektu 

 

 Místo realizace projektu:  

 

LAU II     – Moravský Krumlov 
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LAU I       - Znojemský okres 

NUTS III – Jihomoravský kraj 

 

 Místo dopadu projektu: 

 

LAU II     – Moravský Krumlov 

LAU I       - Znojemský okres 

NUTS III – Jihomoravský kraj 

 

2.3. Výchozí stav 

 

 Současná situace města v oblasti cestovního ruchu: 

 

Oblast Moravského Krumlova patří k tradičním místům soustředěné turistiky a 

cestovního ruchu. S nárůstem potřeby oddechu a rekreace, se změnou životního stylu v 

České republice a otevřením hranic před více než deseti lety nabývá i cestovní ruch v 

oblasti na významu. Území je využíváno převážně ke krátkodobé, zejména víkendové 

rekreaci. Není však příliš dobře připraveno na současný tlak návštěvníků, ani na 

očekávaný nárůst turistického ruchu v příštích letech. 

Moravský Krumlov může svým návštěvníkům nejen celou řadu historických památek, 

ale také mnoho přírodních zajímavostí.   

Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří zejména Zámek v Moravském Krumlově. 

Mezi další kulturní a historické památky patří farní kostel Všech svatých, 

Lichtensteinská hrobka, klášter s kostelem Sv., Knížecí dům, poutní kaple Sv. Floriána, 

kaple Panny Marie, kostel Sv. Vavřince, kostel Sv. Leopolda a židovský hřbitov.  
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 SWOT analýza Města Moravský Krumlov v oblasti cestovního ruchu:  

 

SILNÉ STRÁNKY: 

- Činnost MěKS – kino, Slovanská epopej, muzeum a galerie Knížecí dům, 

knihovna a informační centrum  

- Tradice v konání kulturních a společenských akcí 

- Poptávka a zájem občanů o volnočasové aktivity, kulturu a sport 

- Široká základna mládeže 

- Vhodné plochy pro rozvoj (z hlediska polohy) kulturních a sportovních zařízení 

- Vysoká úroveň základního uměleckého školství 

- Rozsáhlá zeleň a přírodní prostory 

- Existující systém grantů v oblasti cestovního ruchu 

- Využitelné veřejné prostory pro konání společenských a kulturních aktivit 

- Množství kulturních a historických památek 

- Množství přírodních krás 

- Rozvinutá síť cyklostezek 

- Vinařské stezky 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

- Absence infrastruktury pro cestovní ruch 

- Nízká úroveň a nedostatečná kapacita stávajících ubytovacích zařízení 

- Absence ekonomicky silné podnikatelské vrstvy se zájmem a možnostmi účinné 

podpory kultury a sportu (sponzorování) 

- Nepropojenost organizátorů akcí 

- Absence marketingové agentury v oblasti cestovního ruchu 

- Chybějící spoje MHD ve večerních hodinách 
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- Stav centra města a zámku  

- Nepropracovaná marketingová (především propagační a komunikační) strategie 

v oblasti cestovního ruchu 

 

PŘÍLEŽITOSTI: 

- Dobrá geografická poloha v návaznosti na historii, tradici kulturního a 

společenského centra  

- Využití webu 

- Image města 

- Využití netradičních forem turistiky 

- Využití regionálních, národních a evropských finančních zdrojů 

- Výstavba cenově dostupného penzionu 

 

OHROŽENÍ: 

- Nedostatečná rychlost budování dopravních infrastruktur 

- Konkurence okolních měst 

- Vliv životního stylu 

- Zdravotní stav populace 

- Růst nezaměstnanosti 

 

2.4. Popis cílových skupin pro realizaci projektu 

 

Relevantní beneficienti projektu: 

- Návštěvníci města a regionu 

- Turisté přijíždějící na 1 nebo více dní 
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- Umělecké a kulturní spolky prezentující svá díla v současné galerii v Knížecím 

domě v Moravském Krumlově 

- Obyvatelé města Moravský Krumlov 

- Obyvatelé všech 33 obcí spadající pod správní obvod Moravského Krumlova 

 

2.5. Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v předinvestiční        

a investiční fázi 

 

• Předinvestiční fáze: 

- vypracování investičního záměru – říjen 2007 až únor 2008 

- schválení investičního záměru a zahájení práce na zhotovení projektové 

dokumentace – únor 2008 

- zahájení fáze přípravy projektu – zpracování povinných i nepovinných příloh, 

doprovodných studií atd. – únor 2008 

- ukončení fáze přípravy projektu, kontrola shromážděných dat – květen 2008 

- zhotovení projektové dokumentace – květen 2008 

- podání žádosti o územní rozhodnutí na příslušném stavebním úřadě – květen 2008 

- podání žádosti o dotaci v systému Benefit7 a doručení potřebných příloh – červen 

až červenec 2008 

- podání žádosti o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě – červenec 

2008 

 

• Investiční fáze 

- podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace 

- zajištění odděleného účetnictví pro projekt 

- zahájení výběrového řízení na stavebně-technické práce na objektu 
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- zahájení stavebních prací 

- ukončení stavebních prací 

- předání stavby  

- nákup technického vybavení 

- zahájení řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí na objekt 

- slavnostní uvedení objektu do provozu 

 

2.6. Možnost alternativních řešení 

 

Projekt nepočítá s alternativním řešením, proto také nejsou navržena žádná alternativní 

řešení. 

 

2.7. Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů 

 

Tyto informace jsou uvedeny v elektronické žádosti v systému BENEFIT7. 

 

2.8. Významné multiplikační efekty projektu 

 

Realizace projektu bude mít vliv především na současný cestovní ruch, kde významně 

podpoří propagaci místní historie a tradic. Svou nabídkou stálé prezentace města  a 

blízkého okolí zkvalitní informační zázemí pro návštěvníky města a regionu. 

Samozřejmě se také počítá se stálou prezentací mikroregionu Moravskokrumlovsko.   

V oblasti kultury bude mít projekt vliv na prezentaci volnočasových aktivit a zájmových 

kroužků, kterých je ve městě i v blízkém okolí mnoho. Jedná se např. o dětské centrum 

„Domeček“, Senior klub, Spolek amatérských fotografů apod.  
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2.9. Časový harmonogram realizace dle etap 

 

Časový harmonogram je uvedený v elektronické žádosti v systému BENEFIT7. 

 

 

3. Technické a technologické řešení projektu 

 

Technické a technologické řešení projektu je podrobně uvedeno v technické zprávě, 

která je součástí projektové dokumentace. Projektová dokumentace je zpracována 

firmou ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, Znojmo a je povinnou přílohou 

k žádosti o dotaci na tento projekt.  

 

 

4. Analýza trhu 

 

4.1. Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících    

       se k předmětu projektu na relevantním trhu 

 

V současné době ve městě nebo blízkém okolí Moravského Krumlova provozuje 

činnost podobnou s navrhovanou činností projektu pouze Město Moravský Krumlov a 

to prostřednictvím MěKS. Patří sem kino, Slovanská epopej, muzeum a galerie Knížecí 

dům, knihovna a informační centrum.  

Po uskutečnění projektu dojde k zlepšení poskytovaných služeb v oblasti cestovního 

ruchu a kulturní činnosti. Výstupem bude vznik nových prostor pro muzeum a galerii 

v Knížecím domě a informační centrum.  
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Nepředpokládá se, že by v období následujících deseti let vznikla ve městě další galerie 

nebo soukromé muzeum, která by tvořila konkurenci projektu. 

 

4.2. Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu          

       na relevantním trhu  

 

Analýza a odhad relevantní poptávky jsou podrobněji rozvedeny v elektronické žádosti 

 v systému BENEFIT7. 

 

Očekává se zvýšený zájem oproti loňským rokům. Jako odhad minimální poptávky jsou  

brána data ukazující návštěvnost v minulých letech nebo v předešlém roce. 

 

Data ze statistiky vyhotovené MěKS týkající se počtu návštěvníků:  
 

• SLOVANSKÁ EPOPEJ (poslední 3 sezóny) 

      -    rok 2007: 23 004 

      -    rok 2006: 22 606  

      -    rok 2005: 22 503 

 

• KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE (za rok 2007) 

- 1. pol.: 80 akcí, celkem 12 281 návštěvníků 

- 2. pol.: 50 akcí, celkem 8 162 návštěvníků 

 

• ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY PRO STUDENTY (za rok 2007) 

- 1. pol.: 27 akcí, celkem 4 972 návštěvníků 

- 2. pol.: 22 akcí, celkem 3 269 návštěvníků 
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• UMĚLECKÉ VÝSTAVY A PREZENTACE (za rok 2007) 

- 1. pol.: 12 akcí, celkem 3 335 návštěvníků 

- 2. pol.: 24 akcí, celkem 6789 návštěvníků 

 

                                                         

4.3. Marketingový mix 

 

Vymezení významných marketingových problémů pomocí 4 P. 

1.) PRODUKT 

- Informační služby turistům v regionu 

- Propagační služby v oblasti cestovního ruchu městu Moravský Krumlov a 

mikroregionu Moravskokrumlovsko 

- Kulturní služby obyvatelům a uměleckým spolkům v regionu 

 

2.) PRICE 

- Výstavní prostory pro propagaci cestovního ruchu budou poskytovány zdarma. 

- Výstavní prostory pro kulturní a společenské akce budou také poskytovány 

zdarma. 

- Cena vstupenek bude taková, aby pokryla základní náklady na provoz objektu. 

 

3.) PROMOTION 

- Reklama: - tištěná (periodika: Rovnost, Znojemsko, Znojemský týden, Zrcadlo,   

                                     Moravskokrumlovský zpravodaj atd.) 

- v rádiu (Petrov, Jih, Blaník atd.) 

- v televizi (Jihomoravský večerník, Zprávy z regionu atd) 

 

 15



4.) PLACE 

-    Stálá prezentace města a regionu dostupná po celý týden 

-    Stálé informační služby turistům dostupné po celý týden 

-    Prezentace kulturních a uměleckých spolků a pořádání seminářů 

 

4.4. Veřejná podpora 

 

Projekt nezakládá veřejnou podporu podnikání. Poskytnutím dotace  nebude ohrožen 

jiný ekonomický subjekt (např. soukromá galerie) poskytující služby v daném odvětví.a 

proto nehrozí narušení hospodářské soutěže v daném odvětví. 

 

 

5. Management projektu 

 

 Žadatel o dotaci:  

Město Moravský Krumlov – zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Mokrým 

 

 Zodpovědná osoba za přípravu projektu:  

Petr Šťastný, zaměstnanec MěÚ Moravský Krumlov 

 

Náplň práce se sestává z určení vhodného operačního programu pro projekt  

a zajištění všech potřebných dokumentů během přípravné části projektu 

(zpracováno v rámci bakalářské práce).Zajištění konzultace s externí poradenskou 

firmou a spoluúčast při vyplňování žádosti o dotaci. 

 

 Externí poradenská firma:  

EURONEST s.r.o., Okružní 963, Třebíč 
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Firma má na starosti odbornou kontrolu a poradenství ve všech fázích projektu   

(tj. při přípravě projektu, podávání žádosti o dotaci, při realizaci a ukončení 

projektu). 

 

 Zpracovatel projektové dokumentace:  

ZNOJMOPROJEKT, Kuchařovická 11, Znojmo 

 

Firma již zpracovala investiční záměr, který poslouží jako východisko pro 

zhotovení podrobné projektové dokumentace. 

 

 Zpracovatel finanční a ekonomické analýzy: 

Finanční odbor, MěÚ Moravský Krumlov  

 

Finanční odpor se bude podílet na vypracování tabulky finančního zdraví ve 

finanční a ekonomické analýze projektu, která je součástí elektronické žádosti 

o dotaci v systému BENEFIT7. 

 

 Dohled při investiční části projektu: 

Investiční odbor, MěÚ Moravský Krumlov 

 

Odbor bude mít na starosti celou realizační část projektu. Bude jednat s dodavateli 

stavebních prací, hlídat dodržování termínu výstavby, koordinovat veškeré 

stavební práce,  provádět technický dozor investora atd. 

 

 Dohled a správa v provozní fázi projektu: 

Správa majetku města Moravský Krumlov 
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6. Výchozí údaje pro výpočet finanční a ekonomické analýzy 

 
Tato kapitola je podrobně zpracována v elektronickém systému BENEFIT7. 
 
Na ukázku jsou zde uvedená část dat, která slouží jako podklad pro vypracování 
finanční a ekonomické analýzy. 
 
 
Tabulka: Rozpočtový výhled  2008 – 2013 – příjmová část 

 
Zdroj: Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013, vydáno: říjen 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ř.  Údaj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. DPFO - závislá činnost 9 785 10078 10380 10692 11013 11343 
2. DPFO - SVČ 2 525 2550 2575 2601 2627 2653 
3. DPFO - kapitálové výnosy 505 510 515 520 525 530 
4. DPPO 11 330 11669 12020 12380 12752 13134 
5. DPPO - obec 300 300 300 300 300 300 
6. DPH 16 686 17186 17702 18233 18780 19343 
7. Místní poplatky 3 085 3115 3147 3178 3210 3242 
8.  Daň z nemovitostí 3 725 3725 3725 3725 3725 3725 
9. Správní poplatky 4 444 4488 4533 4578 4624 4670 
10. Ostatní daňové příjmy 505 510 515 520 525 530 
11. Daňové příjmy  52 890 54131 55412 56727 58081 59470 
12. Příjmy z poskytování služeb 1 010 1020 1030 1040 1050 1060 
13. Pronájmy 1 287 1300 1313 1326 1340 1353 
14. Sankční platby 600 600 600 600 600 600 
15. Ostatní nedaň. příjmy 303 306 309 312 315 318 
16. Splátky půjček 100 100 100 100 100 100 
17. Odvody PO 6 000 6000 6000 6000 6000 6000 
18. Nedaňové příjmy 9 300 9326 9352 9378 9405 9431 
19. Neinvestiční dotace - dávky 42 319 42319 42319 42319 42319 42319 
20. Neinvestiční dotace - ost. 1 306 1345 1387 1427 1470 1514 
21. Dotace - zákl.fin.vztah 19 774 20565 21388 22243 23133 24058 
22. Neinvestiční dotace- kraj,obce 1 270 1270 1270 1270 1270 1270 
23. Provozní dotace 64 669 65499 66364 67259 68192 69161 
24. Běžné příjmy 126 859 128956 131128 133364 135678 138062
25. Příjmy z prodeje 300 300 300 300 300 300 
26. Příjmy celkem 127 159 129 256 131 428 133 664 135 978 138362
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Tabulka: Rozpočtový výhled 2008 – 2013 – výdajová část (potřeby města) 

 
Zdroj: Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013, vydáno: říjen 2007 
 
 
Tabulka: Ukazatel dluhové služby na období let 2008 – 2013 

 
Zdroj: Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013, vydáno: říjen 2007 
 
 
 

Text 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

platy a odměny vč. pojistného 33055 33881 34728 35596 36486 37398 

materiál 1703 1720 1738 1755 1773 1790 

úroky 1970 1780 1635 1570 1505 1440 

energie 1939 1977 2017 2057 2098 2140 

služby 5941 6001 6061 6121 6183 6224 

opravy 767 775 783 790 798 806 

leasing 110 110 110 55 0 0 

transfery - vratky z fin. vypořádání 0 0 0 0 0 0 

ostatní nákupy 1470 1485 1500 1515 1530 1545 

neinvestiční transfery 3140 3171 3203 3235 3267 3300 

příspěvkové organizace - město 22928 23157 23388 23621 23858 24096 

příspěvkové organizace - ostatní 700 700 700 700 700 700 

dávky sociální péče 42319 42319 42319 42319 42319 42319 

běžné výdaje 116042 117076 118182 119334 120510 121758 

financování - splátky půjček 3615 3340 2721 2776 2811 2310 

splátky příspěvku Svazek VaK 6217 6217 6217 6217 0 0 

Potřeby celkem 125874 126633 127120 128327 123328 124068 

Název položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Daňové příjmy 52890 54131 55412 56727 58081 59470 

Nedaňové příjmy 9300 9326 9352 9378 9405 9431 

Přijaté dotace - fin.vztah 19774 20565 21388 22243 23133 24058 

Dluhová základna 81964 84022 86152 88348 90619 92959 

Úroky 1970 1780 1635 1570 1505 1440 

Splátky jistin a dluhopisů 3615 3340 2721 2776 2811 2310 

Splátky leasingu 110 110 110 55 0 0 

Dluhová služba 5695 5230 4466 4401 4316 3750 

Ukazatel dluhové služby 6,94 6,22 5,18 4,98 4,76 4,03 
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7. Analýza a řízení rizik 
 
Tato kapitola je podrobně zpracována v elektronickém systému BENEFIT7. 
 
 
Tabulka: Analýza rizik 
Druh rizika Závažnost rizika 1 Pravděpodobnost/četnost 

výskytu rizika 2
Předcházení 
/eliminace 
rizika 3

Technická rizika 
Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

Nevýznamná malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Dodatečné změny 
požadavků investora 

Nevýznamná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedostatečná 
koordinace stavebních 
prací 

Nevýznamná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

Nevýznamná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedodržení termínu 
výstavby 

Významná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Živelné pohromy Významná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Navýšení cen vstupů Významná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nekvalitní projektový 
tým 

Významná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Finanční rizika 

Nedodržení dotace Kritická Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedostatek finančních 
prostředků na 
předfinancování a 
v průběhu realizace 

Nevýznamná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání zakázek 

Významná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedodržení podmínek 
programu ROP 

Významná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedodržení právních 
norem ČR, EU 

Významná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nevyřešené vlastnické 
vztahy 

Nevýznamná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po 
službách/ výrobcích 

Významná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedostupná kvalitní 
pracovní síla v době 
udržitelnosti 

Významná Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 
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Nenaplnění 
partnerských, 
dodavatelsko – 
odběratelských smluv 

Kritická Malá Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedodržení 
monitorovacích 
ukazatelů projektu 

Významná Nepravděpodobná Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Nedostatek finančních 
prostředků v provozní  
fázi projektu 

Kritická Nepravděpodobná 
 

Podrobněji viz. 
BENEFIT7 

Zdroj: Vlastní tvorba 
 
 
Vysvětlivky k tabulce: 
 
1 Dělí se na:  

• katastrofickou (ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu, pokud nemá být projekt ukončen, 
je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje) 

• kritickou (zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření 
k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech) 

• významnou (narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech) 

• nevýznamnou (nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze  obnovit 
plánovaný vývoj) 

Žadatel vybere ke každému riziku jednu z výše uvedených možností. 
 

2 Dělí se na: 
• častou (je častý výskyt, nebezpečí je trvalé) 

• občasnou (lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát) 

• malou (vyskytne se někdy během životního cyklu projektu, je rozumné předpokládat, že 
nebezpečí nastane) 

• nepravděpodobnou (výskyt je nepravděpodobný, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí 
může výjimečně nastat) 

Žadatel vybere ke každému riziku jednu z výše uvedených možností. 
 

3 Žadatel jasně a srozumitelně popíše způsoby vedoucí k předcházení/eliminaci definovaným rizikům. 
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8. Závěrečné zhodnocení projektu 
 
8.1. Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity města a 

zkvalitnění a rozvíjení infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu jak v Moravském Krumlově, tak především v regionu. Realizací 

tohoto projektu dojde k výraznému zlepšení současné situace u  informačního centra, 

které se potýká s nedostatečným zázemím pro kvalitní servis turistům a také u 

výstavních prostor galerie v Knížecím domě, kde je kvalita reprezentačních prostor 

špatná. 

 

8.2. Konečný stav po realizaci 

 

VÝSTUP PROJEKTU:  

– opravený objekt zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České 

republiky  pod číslem 12030/7-8502  

 

VÝSLEDEK  PROJEKTU: 

- nová městská galerie, včetně informačního centra 

 

RELEVANTNÍ UKAZATELE  PROJEKTU: 

- nové plochy informačního centra pro turisty – 42 m2 

- nové výstavní plochy pro galerii – 93 m2 

- nové plochy pro reprezentační a společenské akce – 70 m2 

- nové sociální zařízení pro turisty a návštěvníky města 

- nové sociální zařízení pro invalidy  
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Příloha 4 

 Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 



Příloha 5 

Rozpočet stavební části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Příloha 6  

                            Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 




