
 

 



 

 



 

 

 



 

Anotace: 

Projekty financované z fondů evropské unie pojednávají o možnostech a posouzení 

investic do projektů, které přináší prospěch veřejnému sektoru na úrovni regionů, ale i 

společnosti jako celku. Z tohoto důvodu mohou být financované z prostředků společenství 

EU. Cílem diplomové práce je nalézt konkrétní podnikatelský záměr ve zvoleném sektoru 

a vybrat varianty realizace. Na základě zjištěných podkladů tyto varianty analyzovat a 

finančně zhodnotit.  V rámci diplomové práce bude řešen projekt rekonstrukce památné 

budovy v centru města Bohumín, vzniknou tak nové prostory pro městskou knihovnu a 

zázemí pro školící středisko komerčního i nekomerčního charakteru. 

 

Anotace v anglickém jazyce: 

Projects finance by funds of European Union deals about possibilities and assessment of 

investments to the projects which bring the benefit to public sector at the level regions, but 

also as whole for society. On this account can be financed from means of company of EU. 

The aim diploma thesis is finding factural prospectus in select sector and choose variants 

of realization. On the basis ascertained records these variants analyze and financially 

valorize. The thesis will be resolved reconstruction project memorable buildings in the city 

center Bohumín, thus create new spaces for public library facilities and training center for 

commercial and non-commercial nature. 

 

Klí čová slova: 

Finance, analýza, ekonomika, projekt, veřejný sektor, regiony, investice, fondy 

 

Klí čová slova - anglicky: 

Finance, analysis, economic, project, public sector, regions, investment, funds 

 

 

Bibliografická citace mé práce:  

KOVALČÍK, M. Financování projektů z fondů EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská, 2010. 88 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. 

 

 



 

Čestné prohlášení: 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informace. 

 

V Brně dne 20.1.2010 

 
 

…………………………………. 
Podpis diplomanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Heraleckému, Ph.D. za 

odbornou pomoc a rady během řešení mé diplomové práce



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 1 - 
 

OBSAH  
 

  
1. ÚVOD ........................................................................................................................... - 3 - 

2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A CÍLE PRÁCE ............. .................................... - 4 - 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................ - 6 - 

3.1.  Politika EU ............................................................................................................. - 6 - 

3.1.1. Fondy Evropské unie ....................................................................................... - 7 - 

3.2. Cíle strukturální politiky ....................................................................................... - 10 - 

3.2.1. Cíle pro programové období rok 1994 – 1999 ............................................... - 10 - 

3.2.2. Cíle pro programové období rok 2000 – 2006 ............................................... - 11 - 

3.2.3. Cíle pro programové období rok 2007 – 2013 ............................................... - 12 - 

3.3. Situace ČR ............................................................................................................ - 13 - 

3.3.1. Období 2004 – 2006 pro ČR .......................................................................... - 13 - 

3.3.2. Období 2007 – 2013 pro ČR .......................................................................... - 15 - 

3.3.3. Regiony NUTS v ČR ..................................................................................... - 18 - 

3.4. Podklady pro hodnocení projektů ......................................................................... - 20 - 

3.4.1. SWOT analýza ............................................................................................... - 21 - 

3.4.2. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) ..................................................... - 22 - 

3.5. Ukazatele ekonomické efektivnosti ...................................................................... - 26 - 

3.5.1. Diskontní sazba .............................................................................................. - 26 - 

3.5.2. Současná hodnota (PV) .................................................................................. - 27 - 

3.5.3. Čistá současná hodnota (NPV) ...................................................................... - 28 - 

3.5.4. Vnitřní výnosové procento (IRR) .................................................................. - 29 - 

3.5.5. Bod zvratu ...................................................................................................... - 30 - 

4. ANALÝZA PROBLÉM Ů A SOUČASNÁ SITUACE ........................................... - 31 - 

4.1. Město Bohumín ..................................................................................................... - 31 - 

4.2. Demografický vývoj ............................................................................................. - 32 - 

4.3. Věková struktura ................................................................................................... - 33 - 

4.4. Vzdělanostní struktura .......................................................................................... - 34 - 

4.5.  Míra nezaměstnanosti .......................................................................................... - 35 - 

4.6. Struktura zaměstnanosti ........................................................................................ - 36 - 



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 2 - 
 

4.7. SWOT analýza Bohumín ...................................................................................... - 37 - 

4.8. Výběr projektového záměru .................................................................................. - 39 - 

5. NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOS ............................................................................... - 43 - 

5.1. Vize a možnosti projektu ...................................................................................... - 43 - 

5.1.1. Výhody a nevýhody projektového záměru .................................................... - 44 - 

5.2. Studie Proveditelnosti – „Školicí centrum“ .......................................................... - 45 - 

5.3. Fáze 1. - Rekonstrukce budovy ............................................................................. - 55 - 

5.4. Fáze 2. – Varianty využití ..................................................................................... - 57 - 

5.4.1. Varianta I. - Vytvoření „školícího střediska“ s Knihovnou ........................... - 57 - 

5.4.2. Varianta II. - Vytvoření „školicího střediska“ s pronájmem ......................... - 65 - 

5.5.  CBA – Analýza nákladů a přínosů ...................................................................... - 71 - 

6. ZÁVĚR ...................................................................................................................... - 76 - 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... - 78 - 

SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................. - 80 - 

PŘÍLOHY .................................................................................................................... - 81 - 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 3 - 
 

1. ÚVOD 
 
 

Tématem této diplomové práce je Financování projektů z fondů evropské unie a rád 

bych v úvodu naznačil, čím se v této práci budu zabývat. Zadání se skládá ze dvou 

podmětů – Projekt a Fondy evropské unie.  

 

Projekt je velmi široký pojem, pod kterým si můžeme představit téměř kterýkoliv 

obchodní záměr, plán, činnost, vedoucí k jasnému cíli – vytvoření produktu nebo služby. 

Mezitím fondy EU představují společné finance zemí EU, ze kterých lze čerpat prostředky 

pro veřejně prospěšné projekty. 

 

„Evropská UNIE prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, 

aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi 

EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské UNIE jako celku. Ve středu zájmu spolu s 

důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, 

flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.“ [8] 

 

„Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 

ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Na 

právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 

téměř 700 miliard Korun. Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to 

představuje, lze ji přirovnat přibližně ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR.“ [8] 

 

 Proto bych rád v této práci podrobně představil projekt, který bude přínosem nejen 

regionu, ale i společnosti jako celku a bude tak možný být z velké části realizován a 

financován z prostředků fondů EU. 
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2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A CÍLE PRÁCE  
 
 

Při výběru vhodného projektu jsem se v první fázi zaměřil na vhodnou lokalitu. 

Myšlenku jsem směřoval do severomoravského kraje, kde jsem se narodil a rád bych 

přispěl tomuto nepříliš vyspělému regionu něčím užitečným. Problematikou tohoto regionu 

je vysoká míra nezaměstnanosti s nízkou populační vzdělaností, to mě vedlo k vytvoření 

projektu v oblasti podpory vzdělání a školení nejrůznějších zájmových skupin.  

 

Jedním z nejslabších článků regionu je město Bohumín.  Právě tady se mi podařilo 

nalézt vhodný objekt s nadstandardními prostory v památné budově v centru města.  

Plánovaná rekonstrukce historické budovy, jenž by znovuzrodila památku, je zároveň 

cílem města Bohumín. 

 

Na základě podnětu a podpory města Bohumín vznikne projekt pod názvem 

„Školicí centrum“. Hlavním cílem bude poskytování služeb v oblasti vzdělání, školení, 

seminářů a konferencí komerčního i nekomerčního charakteru s regionální i přeshraniční 

spoluprací. Zároveň proběhne potřebná rekonstrukce památné budovy a celkově přispěje 

novému vzhledu náměstí. V případě finanční podpory z fondů EU proběhne v příštím roce 

kompletní rekonstrukce historické budovy, v ní potom vytvoření prostor pro městskou 

knihovnu a školicí učebny. V rámci spolupráce města s místními podniky, podnikateli, 

vysokou školou a jinými subjekty, nabídne „Školicí centrum“ veškeré potřebné zázemí pro 

aktivní školení a pořádání konferencí. 

 

V případě realizace bude tento projekt mít pozitivní vliv na obyvatele dané lokality 

potažmo celého města. Významným argumentem pro realizaci projektu je snaha města o 

zvyšování technické a kvalitativní úrovně zřizovaných školských zařízení. Zásadním 

faktorem bude také zvýšení sociální sounáležitosti obyvatel k významné památce a městu 

samotnému. Vybudování kvalitního zázemí pro moderní výuku i praktické využití 

informačních technologií s multimediálními učebnami potrhuje široké spektrum možností 

tohoto projektu. Nadstandardní prostory v kombinaci s moderním technickým vybavením 

zároveň poskytnou výjimečnou možnost rozvoje při spolupráci s ostatními regiony České 

republiky potažmo zahraničními partnery, zejména potom přihraničního Polska. 
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Vzhledem k finančním možnostem města je schůdná pouze ta varianta, která 

generuje kladný zisk a pokrytí veškerých nákladů na provoz budovy, včetně případného 

finančního úvěru města. Nedílnou součástí projektu je proto zhodnocení ekonomické 

stránky a návratnosti investice. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
 
 V této části se seznámíme s vizí Evropské Unie, rozdělením a historií fondů EU, 

včetně postavení a situace České Republiky v rámci EU. Neméně důležitou součásti jsou 

také metody a postupy jak vytvořit a hodnotit projekty pro možnost dotace z fondů EU. 

 

3.1.  Politika EU 
 

„Cílem hospodářské a sociální politiky Evropské unie je podpora rozvoje těch 

regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích na určitý evropský standard. 

Ochrana životního prostřední, snížení nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, zlepšení 

infrastruktury či restrukturalizace průmyslu patří mezi její základní cíle, které se Evropská 

komise snaží dotovat prostřednictvím strukturálních fondů.“ [16]    

 

„Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti EU) je politikou 

solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji 

jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce 

Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, 

které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je 

zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. Hlavním cílem je 

vytváření pracovních míst. Jedním slovem se jedná o posílení hospodářské, sociální i 

územní "soudržnosti" Unie.“ [8]    

 

„Evropská unie je jednou z nejvíce prosperujících ekonomických oblastí na světě. 

Od vstupu České republiky má silný vnitřní trh a představuje lidský potenciál s více než 

450 milionů občanů. Ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony 

však její dynamiku celkově oslabují.“ [15]  

 

„Ke snížení těchto rozdílností slouží národní a strukturální fondy , které 

napomáhají odstraňovat zásadní problémy zaostávajících regionů a upadajících 

průmyslových oblastí. Financují investice do infrastruktury , podporují místní rozvoj, 



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 7 - 
 

vytváření pracovních míst, zaměstnanost včetně rovnosti mužů a žen, malé a střední 

podnikání v problémových regionech, vědu a výzkum, rozvoj informa ční společnosti a 

mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci.“ [7]   

 

3.1.1. Fondy Evropské unie 
 
 K dosažení jednotlivých cílů pro určitá období používá Evropská unie čtyři 

Strukturální fondy, z nich financuje projekty: 

 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – z jeho zdrojů jsou financovány 

projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2. 

 

2. Evropský sociální fond (ESF) – je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti 

EU. Zaměřen na nezaměstnanou mládež, dlouhodobé nezaměstnané a sociálně 

znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech tří cílů. 

 

3. Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) – učen pro rozvoj 

venkovských oblastí v rámci cíle 1. 

 

4. Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) – za účelem zajištění financování 

rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví.  

 

Interreg III  - program Interreg III tvoří tři části (A, B, C), je jednou z iniciativ 

Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země 

Evropské unie a je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané 

oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na nadnárodní 

spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. 

Urban II  – je financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), nebude 

zatím v ČR fungovat. Suplovat ho budou dílčí cíle programů zahrnutých v Rámci podpory 

Společenství.  
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Leader + - nebude v plánovacím období 2004 - 2006 otevřena jako samostatný finanční 

zdroj, ale aktivity typu LEADER+ mohou být začleněny v rámci příslušných 

programových dokumentů. V rámci OP Zemědělství se ČR rozhodla realizovat přechodné 

opatření LEADER+ v podobě výběru omezeného počtu místních akčních skupin a 

spolufinancování realizace jejich integrovaných strategií místního rozvoje.  

 

Equal - Hlavním cílem iniciativy EQUAL je prosazování inovativních nástrojů řešení 

stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti 

trhu práce.  

 

 

Fond soudržnosti (kohezní fond) 

Fond soudržnosti (Cohesion Fond) je speciálním fondem, který si klade za cíl 

pomáhat nejméně rozvinutým členským státům, tedy těm deseti novým, ale také Řecku, 

Portugalsku, Španělsku a do konce roku 2003 i Irsku. Po prvním květnu 2004 navázal 

Fond soudržnosti na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická. 

Počátečním kritériem je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu nedosáhl 

90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale spolufinancuje 

nikoliv programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských 

dopravních sítí. Jeho původním cílem bylo, aby náklady na tyto práce nezatěžovaly 

rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky hospodářské a měnové unie. Fond 

navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Třetina 

dotací z Fondu soudržnosti byla na období 2004-2006 vyhrazena pro nové členské státy. 

 

 

Fond solidarity  

Fond solidarity obecně pomáhá regionům v členských i kandidátských státech 

postižených velkou přírodní, technickou či ekologickou katastrofou. Zaměřuje se na 

poskytnutí okamžité finanční pomoci, nikoli dlouhodobých opatření, která se mohou 

financovat ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti (v případě kandidátských zemí z 

fondů Phare, ISPA, SAPARD). Fond solidarity byl založen po povodních v srpnu 2002 

jako nový finanční nástroj EU. Má celkový rozpočet 1 miliardu € a měl by být využíván k:  
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• obnově provozuschopnosti infrastruktury a závodů v oblasti energetiky, 

vodohospodářství a zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdraví a 

vzdělávání;  

• zajištění ubytování a financování záchranných služeb tak, aby byly uspokojeny 

potřeby postiženého obyvatelstva;  

• zabezpečení preventivní infrastruktury a opatření k bezprostřední ochraně 

kulturního dědictví;  

• vyčištění oblastí postižených katastrofou, včetně přírodních zón.  

 
 
Česká republika měla možnost čerpat prostředky na nejrůznější projekty již před vstupem 

do EU z tzv. předstupních nástrojů. Mezi ně patřily fondy: 

• Twinningový projekt  

• SAPARD  

• Phare  

• ISPA  

Phare  

Z prostředků fondu Phare byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v 

oblastech technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagace českých exportérů v 

zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. V současnosti běží několik programů 

Phare, jejichž cílem je zlepšení situace malých a středních podniků, zlepšení infrastruktury, 

rozvoj lidských zdrojů či podpora odstraňování povodňových škod.  

 

SAPARD  

Program Sapard byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Po 

vstupu jej nahradil operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.  
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ISPA  

Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl zaměřen na financování 

velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do EU jej nahradil 

Fond soudržnosti.  

 

Twinningový projekt 

Pro podporu příprav České republiky na čerpání z fondů Evropské unie byl 

Evropskou komisí podpořen Twinningový projekt, jehož cílem bylo asistovat institucím 

ČR během přípravných prací.  

 

Po vstupu ČR do EU činnost předvstupních nástrojů skončila a v současné době pouze 

dobíhají. Avšak výše podpor z těchto předstupních nástrojů nedosahovala takového 

objemu, jaký může být pro Českou republiky k dispozici nyní, jako pro řádného člena EU. 

[1], [8], [10] 

 

3.2. Cíle strukturální politiky 
 

S politikou EU také souvisí jednotlivá programová období, která se naplňují tzv. 

„cíly“ pro určitý časový úsek. 

3.2.1. Cíle pro programové období rok 1994 – 1999 
 
Seznam šesti cílů, které byly stanoveny pro programové období 1994 – 1999. 
 

• Cíl 1: Rozvoj zaostalých regionů - oblastí, jejichž HDP na obyvatele v průběhu 

posledních tří let byl nižší než 75% průměru EU. Zde spadá celé Řecko, 

Portugalsko a Irsko, všechny nové spolkové země Německa, převážná část 

Španělska, jižní Itálie a dále vybrané regiony Nizozemí, Belgie, Velké Británie a 

Francie (především zámořské departementy) a alpský region Rakouska. Na tento cíl 

jde až 70% celkových výdajů ze strukturálních fondů.  

 

• Cíl 2: Hospodářská konverze regionů postižených úpadkem průmyslu - oblasti 

postižené nezaměstnaností v důsledku úpadku některých průmyslových odvětví.  
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• Cíl 3: Boj proti dlouhodobě nezaměstnanosti a snaha usnadnit integraci mladých 

lidí a nezaměstnaných do pracovního života.  

 

• Cíl 4: Usnadnění adaptace pracovní síly na průmyslové a technologické změny.  

 

• Cíl 5a: Modernizace zemědělství a rybářství - celoplošně zaměřený cíl se provádí v 

rámci společné zemědělské politiky.  

 

• Cíl 5b: Usnadnění rozvoje a strukturálního přizpůsobení zemědělských oblastí - 

tyto regiony se vyznačují nízkou úrovní sociálního a ekonomického rozvoje.  

 

• Cíl 6: Rozvoj řídce osídlených oblastí - tento cíl byl připojen v souvislosti se 

vstupem Švédska a Finska do EU v roce 1995 a vztahuje se na severní oblasti 

těchto zemí s velice řídkým osídlením.                                                                

[10]    

 

3.2.2. Cíle pro programové období rok 2000 – 2006 
 

• Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů 

Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU se mohou těšit podpoře udržitelného 

rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1 je dosahován za podpory 

prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů - ERDF, ESF, EAGGF a FIFG. 

  

• Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací 

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

míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního 

prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG.  

 

• Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání 

Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. 
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Jediný fond, který jehož finanční prostředky jsou použity na dosažení Cíle 3 je 

ESF.  

 

3.2.3. Cíle pro programové období rok 2007 – 2013 
 

• Cíl 1 Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech  

• Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionální programy pro 

regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v 

průmyslových, městských a venkovských oblastech. 

 

• Cíl 3 Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje 

na území Unie.  

[11]    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 13 - 
 

3.3. Situace ČR 
 

Prvního května 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie. 

Patří však k méně rozvinutým členským státům. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních 

principů regionální politiky EU je podpora ekonomicky slabších států, snižování rozdílů 

mezi jednotlivými regiony a posilování ekonomické a sociální soudržnosti všech členských 

zemí EU, může nám EU pomoci dohnat ostatní členské státy. K dispozici k tomu má 

množství nástrojů, které jsou otevřené krajům, obcím, podnikatelům, neziskovým 

organizacím a celé řadě dalších subjektů.  

 

3.3.1. Období 2004 – 2006 pro ČR 
 

Členství v EU nám umožnilo čerpat finanční prostředky EU z strukturálních fondů 

a z Fondu soudržnosti (někdy označovaného jako Kohezní fond). Tyto fondy jsou hlavními 

nástroji regionální politiky EU. Česká republika se ale může účastnit také komunitárních 

programů a některých iniciativ Společenství.  

 

Tabulka č.1,  Prostředky od Evropské unie určené pro Českou republiku v období 2004-

2006 [v mil. eur], [19] 

  2004 2005 2006 2004-2006 

Fond soudržnosti 316,9 266,1 362,3 945,3 

Strukturální fondy  381,5 528,9 674 1.584,4 

Cíl 1 (13 krajů) 339 485,5 629,8 1.454,3 

Cíl 2 (Praha) 23,3 23,8 24,2 71,3 

Cíl 3(Praha) 19,2 19,6 20 58,8 

Iniciativy Společenství 28,6 32,1 40,1 100,8 

Interreg 21 21,4 26,3 68,7 

Equal 7,6 10,7 13,8 32,1 

Celkem 727 827,1 1.076,3 2.630,5 
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Podmínky pro čerpání ze Strukturálních fondů 

Aby mohla Česká republika čerpat prostředky z Strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti, musela vypracovat Národní rozvojový plán, což je dokument sestavený pro 

období 2004-2006. Nyní se řídí novým plánem pro období 2007-2013, sestavený na 

základě informací, potřeb a cílů.  

 

3.3.1.1. Operační programy 2004 – 2006 pro ČR 
 

Byl naplňován prostřednictvím pěti operačních programů: 

 

1. OP průmysl a podnikání (Rozvoj podnikatelského prostředí; Rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků; Technická pomoc) 

 

2. OP infrastruktura  (Modernizace a rozvoj dopraví infrastruktury; Snížení negativních 

důsledků dopravy na životní prostředí; Zlepšování enviromentální infrastruktury; 

Technická pomoc) 

 

3. OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Rozvoj zemědělství, zpracování 

zemědělských výrobků a lesního hospodářství; Rozvoj venkovských oblastí, rybářství a 

odborné vzdělávání; Technická pomoc) 

 

4. OP rozvoj lidských zdrojů (Aktivní politika zaměstnanosti; Sociální integrace a 

rovnost příležitostí; Rozvoj celoživotního učení; Adaptabilita a podnikání; Technická 

pomoc) 

 

5. Společný regionální OP (Regionální podpora podnikání; Rozvoj infrastruktury v 

regionech; Rozvoj lidských zdrojů v regionech; Rozvoj cestovního ruchu; Technická 

pomoc) 

[8] 
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3.3.2. Období 2007 – 2013 pro ČR 
 
 Nové programové období přináší především změny v pojetí politiky soudržnosti 

Evropské Unie. Počet cílu je sice zachován, ale jejich obsah se přizpůsobil novým 

požadavkům jednotlivých regionů. Základním cílem zůstává podpora růstu a tvorby 

pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech. Význam je kladen 

také na rozvinuté regiony s HDP větším než 75%, udržitelný ekonomický růst a 

konkurenceschopnost s ohledem na životní prostředí. Neméně důležitou součástí integrace 

EU je spolupráce mezinárodní a meziregionální. Celkem bylo vytvořeno 24 operačních 

programů, tak aby co nejlépe pokryly problémy jednotlivých regionů.  

[8] 

 

3.3.2.1. Operační programy 2007 – 2013 pro ČR 
 

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České 

republiky pro období 2007-2013 a Národního strategického referenčního rámce má Česká 

republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 celkem 24 operačních 

programů pro nově koncipované 3 cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. 

V programovacím období 2007-2013 má Česká republika v programech 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 773 

miliard korun .  

 

Pro Cíl „Konvergence“ 

 

Podpora regionů s HDP nižším než 75% průměru EU. Do tohoto cíle nespadá region 

Praha. Je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 

miliard eur.   

 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s 

celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 
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• ROP NUTS II Severozápad 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko 

• ROP NUTS II Jihovýchod 

• ROP NUTS II Severovýchod 

• ROP NUTS II Střední Morava 

• ROP NUTS II Jihozápad 

• ROP NUTS II Střední Čechy 

 
Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 
eur: 
 

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

Pro Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"  
 

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 

spadá Hl. m. Praha (HDP nad 75% průměru EU) se dvěma operačními programy. Na cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy 

eur: 

• OP Praha Konkurenceschopnost 

• OP Praha Adaptabilita 
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Pro Cíl "Evropská územní spolupráce"  
 

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 

operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 

0,39 miliard eur: 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) 

• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, 

Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) 

• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 

• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 

 
Globální cíl regionálních operačních programů:  

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při 

respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich 

potenciálu.  

Regionální operační programy navazují na systém sektorových programů a své 

podpory směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují tak 

využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému rozvoji. 
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Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci sektorového operačního programu je 

vždy věcně příslušný ministerský resort.  

[8] 

                Tab.3  Ministerské resorty,  [8] 

Operační program  Řídicí orgán  

Životní prostředí  Ministerstvo životního prostředí  

Doprava  Ministerstvo dopravy ČR  

Podnikání a inovace  Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Věda a výzkum pro inovace  Ministerstvo školství  

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Ministerstvo školství  

Lidské zdroje a zaměstnanost  Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Integrovaný OP  Ministerstvo pro místní rozvoj  

Technická pomoc  Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

3.3.3. Regiony NUTS v ČR 
 

Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. je území České republiky od 1.1.2000 

rozčleněno na 14 krajů a 77 okresů včetně teritoria hlavního města Prahy. Základní 

regionální strukturu České republiky tvoří kraje Praha, Středočeský, Budějovický, 

Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský, 

Brněnský, Olomoucký, Zlínský a Ostravský.  

Členění území České republiky 
 
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  
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Obr.2  Členění území ČR, [8] 

  

 

Pro zachycení rozdílů mezi různými regiony má rozhodující význam zvolené 

geografické měřítko. Zatímco v rámci Evropského hospodářského prostoru je postačující 

úroveň regionů NUTS 2 a 3, v podmínkách České republiky je třeba zvolit měřítko 

jemnější a to ohledem na potřebu lokalizace problémů i efektivnosti vynakládaných 

prostředků. Územní diferenciace většiny ukazatelů na úrovni regionů soudržnosti nebo 

krajů není tak výrazná a nevystihuje regionální problémy tak, jako vymezení regionů se 

soustředěnou podporou státu provedené na základě okresů. Právě na této úrovni sledování 

se v největší míře projevuje existence výrazných socio-ekonomických disparit v regionální 

struktuře České republiky.  

[8] 
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3.4. Podklady pro hodnocení projektů 
 

Projekt - je proces plánování a řízení rozsáhlých operací s konkrétním cílem, 

očekávaným přínosem a časovým průběhem realizace s pevně stanoveným začátkem a 

koncem. Každý projekt je zároveň jedinečný a neopakovatelný. 

 

S regionálním rozvojem je spjat pojem veřejný sektor, ve kterém se realizují 

veřejné projekty, jejichž cílem je především uspokojit potřeby veřejného zájmu, na rozdíl 

od sektoru soukromého, kde cílem projektu je příjem ze zisku poskytovaných služeb. 

 

Projekt se dělí na jednotlivé fáze, nebo-li životní cykly – předinvestiční, investiční, 

provozní a poprovozní (likvidační). Zde se budeme zabývat především fázi předinvestiční, 

tedy fázi, která bude rozhodovat o realizaci budoucího investičního záměru. O tom zda je 

projekt vhodné realizovat, či nikoliv, napomáhá hned několik analýz, metod a studií. 

Abychom zjistili, do kterých projektů je vhodné investovat, využijeme SWOT analýzu. 

Nastíníme taky výhody studie proveditelnosti, která popíše detailně náš investiční záměr ve 

všech fázích projektu. Poslední metodou je analýza užitků a nákladů, která zohlední 

veškeré dopady na subjekty a pomůže tak rozhodnout o efektivní návratnosti investice. 
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3.4.1. SWOT analýza 
 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování subjektů. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších 

činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 

 

3.4.1.1. Obecná charakteristika 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky 

organizace a faktory vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí). 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na 

jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

 

 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny:   

Strengths (přednosti = silné stránky)  

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky)  

Opportunities (příležitosti) 

Threats (hrozby).  

 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 

Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: 

Poskytuje nám logické schéma pro hodnocení současné a budoucí pozice. Z tohoto 

hodnocení můžeme usoudit na strategické alternativy, které by mohly být v danou situaci 

ty nejvhodnější. 

[16]    
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3.4.2. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
 

Studie proveditelnosti je dokument, který souhrnně popisuje investiční záměr. Jeho 

účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného 

investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. 

 

Tento materiál je v různých podobách využíván při přípravě investičních záměrů v 

podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je 

zpracovávána v přípravné, tedy předinvestiční, fázi projektu. Je to materiál vedoucí k 

investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu, příp. k rozhodnutí potenciálního věřitele (či 

poskytovatele dotace) o poskytnutí úvěru (resp. dotace). 

 

3.4.2.1. Postup při zpracování 
Studie proveditelnosti je rozdělena do tématicky samostatných kapitol, členěných 

podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Tyto různé stránky 

výstavby a provozu projektu lze samozřejmě nejprve řešit per partes, ale je nutné si 

uvědomit, že zvolené varianty řešení v rámci jednotlivých kapitol se vzájemně ovlivňují a 

úprava jedné z nich může mít vliv na vhodnost zvolených variant řešení u témat 

zpracovaných v předešlém kroku. Tedy volba optimálního provedení z hlediska jedné 

stránky projektu může ovlivnit řešení ostatních témat. Významné je, aby studie co nejlépe 

popisovala, variantně řešila, optimalizovala a hodnotila investiční projekt, včetně všech 

jejich specifik. 

 

3.4.2.2. Osnova Studie proveditelnosti 
 

Titulní stránka – mělo by na ní být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti a jaký 

projekt popisuje. Je vhodné na ní uvádět počet stran textu a počet příloh (resp. jejich stran). 

Tyto základní údaje mohou být doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele (resp. 

kontaktní osoby). 
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1) Obsah – obsahuje zejména informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které 

stránce je lze nalézt. 

 

2) Úvodní informace - na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny následující 

údaje: účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu, identifikační 

údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách. 

 

3) Stručné vyhodnocení projektu – na tomto místě by měly být v rozsahu 1-2 stran 

popsány zásadní závěry, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce 

uvedeme zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. 

nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní 

analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity 

projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky 

analýzy rizik. 

 

4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap – obsahuje komplexní popis hlavních 

charakteristik projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký je název, 

smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu 

poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp.vlastníkem či provozovatelem) 

projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami 

projekt prochází a čím jsou specifické, jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie a 

jaká jsou ostatní významná specifika 

projektu. 

 

5) Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – 

zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny všechny odhady a 

doporučení týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu, 

jak v případě veřejných tak i privátních projektů a to v následující struktuře:  

a) Analýza trhu a odhad poptávky 

b) Marketingová strategie 

c) Marketingový mix 
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6) Management projektu a řízení lidských zdrojů – obsahem je plán a uspořádání 

problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu. Pod tímto pojmem si 

lze představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, 

organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. 

 

7) Technické a technologické řešení projektu – shrnuje veškeré podstatné technické a 

technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry 

jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající 

technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech 

jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti 

vlivem opotřebení apod. 

 

8) Dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných i negativních vlivů, 

které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. 

 

9) Zajištění dlouhodobého majetku – vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení 

výše investičních nákladů. 

 

10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – vymezení struktury a velikosti 

oběžného majetku, jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné 

skladovat a v jakých objemech, vzniklé pohledávky resp. krátkodobé závazky, náročnost 

projektu na držbu hotovostních prostředků a jejich řízení. 

 

11) Finanční plán a analýza projektu – komplexní finanční zohlednění předchozích bodů 

v následující struktuře: 

a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 

b) Finanční plán (Plán průběhu nákladů a výnosů, Plánované stavy majetku a zdrojů krytí, 

Plán průběhu cash flow) 

 

12) Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení projektu pomocí 

kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. 

NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu. 
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13) Řízení rizik (citlivostní analýza) – vymezení největších zdrojů rizika v projektu, 

uvedení jejich pravděpodobností a eventuelně opatření na jejich snížení, výsledky 

citlivostní analýzy. 

 

14) Harmonogram projektu - časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by 

měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé 

činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se 

vzájemně překrývají. 

 

15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu - komplexní a propracovaný závěr, který 

zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k 

realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. 

[9] 
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3.5. Ukazatele ekonomické efektivnosti 
 

Pro ekonomické posouzení projektů je potřeba vycházet z několika ekonomických 

ukazatelů. Jejich popis a funkci popisuje tato kapitola.  

 

 

3.5.1. Diskontní sazba  
 

„Je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné investiční 

alternativy. Teoreticky vyjadřuje nejlepší možný výnos alternativní investice k investici 

posuzované. Významné je, že by tento výnos měl být dosažitelný se stejným rizikem. 

Jinými slovy, jedná se o výnos z investované částky, o který přijdeme, jestliže budeme 

posuzovaný projekt realizovat, tím, že nebudeme realizovat alternativní investici. 

Diskontní sazba slouží k převodu budoucí hodnoty hotovostních toků na jejich hodnotu 

současnou pomocí tzv. diskontování.“ [14]    

 

Diskontní sazba je také úrokovou mírou, za kterou mohou komerční banky získat 

od centrální banky úvěr. Za posledních 19let je diskontní sazba ČNB na nejnižší úrovni: 

0,25% 

 

V rámci projektu ve veřejném sektoru budeme pro náš projekt počítat s diskontní 

sazbou 5%.  V našem multifunkčním grafu ji však lze libovolně měnit. 

[4]    
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3.5.2. Současná hodnota (PV) 
 

„Současná hodnota je součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích 

z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se 

provádí takzvaným diskontováním budoucích toků. Diskontováním se má na mysli očištění 

budoucích toků o alternativní náklady kapitálu, které jsou vyjádřeny diskontní sazbou. Lze 

říci, že se jedná o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos 

inkasovaný v budoucnu dnes.“ [4]    

 

Propočet současné hodnoty určitého hotovostního toku je následující: 

 

 

PVCFt………………...současná hodnota hotovostního toku v roce t, 

CFt……………………hotovostní tok v roce t (tedy diskontovaná  

    veličina), 

Diskontní faktor……..= diskontní sazba. 

 

Vzorec pro výpočet současné hodnoty projektu je pak: 

 
PVt………….současná hodnota všech hotovostních toků  

                        vyplývajících z projektu 

r……………. diskontní sazba, 

n…………….  poslední hodnocené období (období konce životnosti       

projektu). 

 

Investiční projekt lze považovat za přijatelný pokud je ukazatel větší než-li investiční 

výdaje, resp. hotovostní toky v nultém období. 

 

[4]    



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 28 - 
 

3.5.3. Čistá současná hodnota (NPV) 
 

Čistá současná hodnota – Součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků 

plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). 

Výpočet čisté současné hodnoty investičního projektu: 

 

 

 

 

NPV…………..čistá současná hodnota investice, 

PV…………. současná hodnota investice, 

I……………. velikost investičních výdajů v nultém období, 

CFt…………hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r…………….diskontní sazba, 

t …………….období (rok) od 0 do n. 

 

Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel větší nebo roven 

nule. Při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota 

NPV je vyšší. 

 

NPV ≥ 0  projekt je přijatelný 

NPV < 0  projekt je nepřijatelný 

 

NPV je de facto velikost čistého výnosu plynoucího z projektu, která je vyjádřena v 

současných peněžních jednotkách. Velmi dobře lze na jejím základě nejen rozhodnout o 

přijatelnosti projektu, ale také projekty mezi sebou srovnávat. 
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3.5.4. Vnitřní výnosové procento (IRR) 
 

Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá 

současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule.  

 

 

Výpočet IRR investičního projektu: 

„Uvedený matematický vztah nelze použít k přímému výpočtu IRR, neboť 

vzhledem k umocnění hledané veličiny na t-tou ho nejsme schopni z výrazu vyjádřit. 

Výpočet se provádí proto v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho 

zadávanou diskontní sazbu, až se nám NPV vyrovná nule. Tato metoda by se dala 

připodobnit k postupu prostřednictvím pokusů a omylů, nicméně každý následující pokus 

by měl být přesnější. Pokud nám vychází při prvním pokusu NPV kladná, je to pro nás 

znamení, že je třeba diskontní sazbu ve jmenovateli zvýšit, abychom se IRR přibližovali a 

nevzdalovali a naopak.“ [4]    

 

Investiční projekt je přijatelný pokud je ukazatel větší než předpokládaná diskontní 

sazba. Při vzájemném porovnávání projektů by měl být volen ten projekt, jehož hodnota 

IRR je vyšší. 

 

IRR ≥ r  projekt je přijatelný 

IRR < r  projekt je nepřijatelný 

[4]    
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3.5.5. Bod zvratu  
 

„Bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně 

příjmy výdajům). Bod zvratu je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká 

žádný ziskáani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům.“ 

[14]      

 

 

Graf č.1, grafické znázornění bodu zvratu,  [14] 
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 4. ANALÝZA PROBLÉM Ů A SOUČASNÁ SITUACE 
 

Při výběru projektu jsem se v první fázi zaměřil na vhodnou lokalitu. Myšlenku 

jsem směřoval do severomoravského kraje, kde jsem se narodil a rád bych přispěl tomuto 

nepříliš vyspělému regionu něčím užitečným. Mezi nejvíce ekonomicky postižené oblastí 

s vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkou populační vzdělali je v tomto regionu 

příhraniční město Bohumín. 

 Tato kapitola podrobně popisuje současnou situaci města a okolí, v oblasti její 

historie, demografie, vzdělanosti a nezaměstnanosti  

   

4.1. Město Bohumín 
 

Město Bohumín se nachází v příhraniční Polska v severní části moravskoslezského 

kraje. Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v 

regionu, ale také v celé České republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, 

na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů. 

 

„Díky své strategické dopravní poloze, která byla již dříve zmíněna, má město 

Bohumín přinejmenším ty nejlepší předpoklady pro to, aby se stal významným dopravním 

uzlem nejen České republiky, ale také Evropy. Už od poloviny 19. století je doménou 

města železnice, po které lze cestovat všemi směry. Ta však není jeho jedinou chloubou. 

Bohumín je zároveň také silničním i železničním přechodem do Polské republiky. 

Disponuje dobrým a rychlým spojením do krajského města Ostravy, od něhož ho dělí sotva 

pět kilometrů. Bohumínem prochází také dálnice D 47. Bohumín tvoří spolu s Ostravou a 

dalšími městy průmyslovou oblast regionu.“ [12]    
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4.2. Demografický vývoj 
 

„K 31. 12. 2008 žilo v Moravskoslezském kraji 1 249 897 obyvatel. Od roku 1997 

tak došlo pouze k 2,46% poklesu. Bohumín s 29 789 obyvateli patří v rámci kraje spíše 

k menším správním obvodům. Mezi lety 1997 a 2008 došlo v správním obvodě Bohumín k 

poklesu počtu obyvatel o 816, tedy o 2,67%.“   [18]   

 

Bohumín vznikl v roce 1974 spojením Starého a Nového Bohumína. Od roku 1975 

docházelo k nárůstu počtu obyvatel, který trval až do roku 1980, což odpovídá tehdejší 

propopulační politice a vývoji v celé ČR. Od tohoto roku však počet obyvatel neustále 

klesá, s výjimkou roku 1992, kdy naopak vzrostl.  

 

Tabulka č.2: Počet obyvatel a jeho vývoj mezi lety 1997–2008 

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 
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4.3. Věková struktura 
 

„Bohumín patří k spíše „starším“ obyvatelstvem, index stáří zde průměrně 

dosahuje hodnoty 0,92, což je hodnota mírně nadprůměrná. Na jedno dítě tedy připadá 

0,92 osoby ve věku nad 64 let. Následující věkové pyramidy ukazují věkovou strukturu 

obyvatel SO ORP Bohumín podle pohlaví. Mužů je více zejména ve věkové kategorii 5-9 

let a ve většině kategorií od 29 do 44 let. Ve vyšších kategoriích již převažují ženy, 

zejména v kategoriích nad 70 let (dožívají se vyššího věku). Obecně je nejvíce 

obyvatelstva ve věku 25-34 let a 50-59 let, což jsou kategorie, které tvoří silné ročníky 50. 

a 70. let.“ [18]   

 

Tabulka č.3 : Věková struktura správního obvodu MSK k 1. 1. 2008 

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 
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4.4. Vzdělanostní struktura 
 

„V porovnání s ostatními správními obvody Moravskoslezského kraje má Bohumín 

zajímavou vzdělanostní strukturu svých obyvatel. Podíl osob se základním vzděláním je 

sice relativně vysoký (30,3 %), podíl obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity 

je však druhý nejnižší v kraji (37,32 %). Podíl osob s úplným středoškolským vzděláním je 

průměrný (23,16 %), rovněž tak podíl vysokoškolsky vzdělaných, kterých je 9,22 %.“ [18]   

 

 
 
 
 
Tabulka č.4 : Vzdělanostní struktura MSK v roce 2008 (%) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2006 
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4.5.  Míra nezaměstnanosti 
 

„Ve všech správních obvodech MSK došlo mezi lety 2005–2008 k rychlému 

poklesu míry nezaměstnanosti. Průměrná hodnota za kraj klesla z téměř 15 % na 9,15 %. 

Tempo poklesu bylo ve všech obvodech přibližně stejné. Pod krajským průměrem se 

takřka po celé období pohybuje míra nezaměstnanosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

Opavě, Kravařích, Frýdlantě nad Ostravicí, Hlučíně, Kopřivnici a Novém Jičíně. 

Dlouhodobě nejhorší je situace v Karviné, Orlové a Havířově, kde se v roce 2005 se 

pohybovala kolem 20 %. Situace v poslední době se však kvůli celosvětové finanční krizi 

zhoršuje a nezaměstnaných přibývá. Celkově je však míra nezaměstnanosti v Bohumíně 

mírně nadprůměrná, uvažujeme-li průměrnou hodnotu za celé sledované období. 

Následující tabulka ukazuje, že během sledovaného období nezaměstnanost relativně 

značně klesala.“ [18]   

 

 
Tabulka č.5 : Průměrná roční míra nezaměstnanosti (%) v obcích SO Bohumín v letech 
2005- 2008 

Obec 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 průměr 

Bohumín 15,72 14,34 11,60 10,40 13,50 13,11 

 
 
Graf č.2,  míra nezaměstnanosti v SO Bohumín, vlastní zpracování 
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4.6. Struktura zaměstnanosti 
 

„Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností je možné většinu populace 

Moravskoslezského kraje zařadit do oblasti průmyslu a stavebnictví (51,96 %). Totéž platí 

také pro Bohumín (53,3 %). V porovnání s ostatními obvody je však jeho postavení 

výjimečné, neboť je zde pouze zanedbatelné procento obyvatel zaměstnáno v zemědělství, 

zatímco celých 12,58 % obyvatel, což je nejvyšší podíl v kraji, je zaměstnáno v oblasti 

dopravy (největším zaměstnavatelem SO ORP je společnost BONATRANS GROUP, a.s. 

zabývající se výrobou a opravami železničních a tramvajových lokomotiv a vozového 

parku. Blíže strukturu zaměstnanosti v kraji popisuje následující tabulka.“ [18]   

 
 
 
Tabulka č.6 : Podíl ekonomických činností na zaměstnanosti v SO  MSK (v %) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 
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4.7. SWOT analýza Bohumín 

 
Aby bylo možné vybrat vhodný podnikatelský záměr, je potřebné vycházet ze 

současné situace a možností, který skýtá tento region. V tomto případě je ideální zvolit 

metodu SWOT analýzy. 

 
Tato kapitola podrobně popisuje nejdůležitější stránky regionu a města Bohumín. 

Silné a slabé stránky, či příležitosti a hrozby nás nasměrují, do kterých projektů (oblastí) je 

nejvýhodnější investovat.  

 

Z identifikovaných silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb řešeného regionu 

uvedených v tabulce je patrné, že v městě Bohumín a jeho okolí je vysoká nezaměstnanost 

a nedostatek podnikatelských subjektů, či minimální atraktivita a přísun cestovního ruchu. 

Na druhou stranu má tento region kvalitní dopravní síť a s příchodem dálnice D47 snadnou 

a rychlou návaznost s Polskem. Očekávanými příležitostmi jsou zejména díky Dálnice 

D47, která regionu může přinést příliv nových podnikatelů a vytváření průmyslových zón a 

s tím spojené snížení nezaměstnanosti. Na základě SWOT analýzy jsou jasně patrné slabé 

stránky regionu, z něhož jde snadno vyčíst do kterého odvětví je vhodné projekt směřovat. 

 

 
Tabulka č.7  SWOT Analýza města Bohumín, vlastní zpracování 
Silné stránky: Slabé stránky: 
hraniční  přechod do Polské republiky Nízká míra podnikatelské aktivity v SO ORP 

významný železniční uzel Horší vzdělanostní struktura pracovní síly. 
poloha na významné silnici I. třídy vysoká nezaměstnanost 
Dobré využívaní prostředků ze 
strukturálních, fondů v předchozím 
programovacím období, především ve městě 
Bohumín. 

nedostatečné autobusové spojení do 
okrajových městských častí 

dostupnost lékařské péče úroveň kanalizace (připojení na čističku 
odpadních vod) 

dostupnost kvalitního školství a možnost 
vzdělání 

kontaminovaná půda, ekologické rizika 

krajina vhodná pro příměstskou rekreaci urbanisticky neatraktivní vzhled města 
dobré národní soužití nízký cestovní ruch 
existence podniků se zahraniční majetkovou 
účastí 

nízké kulturní využití 
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blízkost Ostravy jako regionálního centra nedostatečná struktura obchodu a služeb 
Významná strategická poloha SO ORP vysoká podíl průmyslu zatěžující životní 

prostředí 
Bohumín na rozvojové ose Ostrava - 
Katowice, která je posílená i existující 
dopravní infrastrukturou. 

existenční problémy největšího zaměstnavatele 
ve městě 

Existence silných ekonomických subjektů s 
inovačním potenciálem. 

nedostatek investičního kapitálu 
podnikatelských subjektů na území města 

  Přetrvávající nadprůměrná míra 
nezaměstnanosti v celém SO Bohumín 

Příležitosti: Hrozby: 
výstavba dálnice D 47 útlum velkých podniků 
otevření hraničního přechodu pro 
kamionovou dopravu 

zhoršení životního prostředí vlivem nových 
ekonomických aktivit 

rozšíření možnosti souvisejících s otevření 
hranic po vstupu ČR a PR do EU 

sociální konflikt (kupní síla, nezaměstnanost, 
nepřizpůsobivost, zánik drobného podnikání) 

výstavba širokorozchodné trati devastace opuštěných průmyslových areálů 
Využít finanční prostředky ze strukturálních riziko povodní a vysoké hladina podzemních 

vod 
S dalším ekonomickým rozvojem Ostravy a 
Katowic poroste význam Bohumína jako 
klíčového dopravního bodu. 

Další odliv kvalitní pracovní síly do okolních 
SO Moravskoslezského kraje z důvodu 
nedostatku pracovních příležitostí v SO 
Bohumín 

Dostavba dálnice D 47 muže zvýšit 
atraktivitu 

odliv mladých a vzdělaných obyvatel 

logistické centrum ve Vrbici a navazující 
investice 

zatížení města silničním provozem 

průmyslová zóna Letiště v Dolní Lutyni kriminalita, drogy 

splavnění řeky Odry a výstavba přístavu Riziko nevyužití dotačních podpor 
spolupráce v rámci vznikajících euroregionů   
partnerské kontakty se zahraničními městy   
rozšíření možnosti oddechových aktivit 
včetně městské a příměstské rekreace 

  

rekonstrukce centra města (zvýšení 
atraktivity) 

  

reforma veřejný správy – převod kompetencí 
na město 

  

fondů EU na startování sociálních služeb a 
zvýšit dotace do sociálního sektoru. 

  

Rozvoj technologických center, případně 
vybudování centra strategických služeb. 
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4.8. Výběr projektového záměru 
 

Jak již bylo zmíněno, cílem diplomové práce je nalézt konkrétní podnikatelský 

záměr ve zvoleném sektoru. Na základě SWOT analýzy a zjištěných podkladů se 

nejvhodnější variantou stalo školicí středisko s veškerým potřebným zázemím pro 

rekvalifikaci a studium populace v městě Bohumín.  

 

V první fázi bylo nutné nalézt vhodné prostory v lokalitě, která je zároveň dobře 

dostupná. S pomocí města Bohumín se naskytla možnost jedinečných prostorů památné 

budovy v centru města na jihozápadním rohu Náměstí Svobody.  

 

Obrázek č.2, Mapa města a umístění budovy, zdroj: mapy.cz 

 

 

Dům č.p. 37 je nárožním patrovým domem půdorysu ve tvaru písmene L a 

sedlovou střechou. Urbanisticky se nachází na velmi exponovaném místě, nároží 

starobohumínského náměstí, které tvoří historické jádro Starého Bohumína. Postaven byl v 

letech 1906-1907 staviteli Gıtzem a Kellerem z Bohumína podle upravených plánů 

architektů Goldschlägera a Kramera z Vídně. Jedná se o ojedinělou budovu města, 

secesního charakteru s bohatou ornamentální fasádou.              [12] 
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Obrázek č.3, Foto původního stavu budovy, zdroj: foto města Bohumín 

 

Obrázek č.4, Foto aktuálního stavu budovy, vlastní foto 
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Obrázek č.5, Foto aktuálního stavu budovy, vlastní foto 

 

 

Obrázek č.7, Foto aktuálního stavu budovy, vlastní foto 
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Obrázek č.6, Foto aktuálního stavu budovy, vlastní foto 
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5. NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOS 
 

Tato kapitola se zaměřuje na možné varianty realizace projektového záměru. 

Vzhledem k finančním možnostem města, které z vlastního rozpočtu nedokáže pokrýt 

kompletní rekonstrukci budovy, je již od začátku počítáno s možností využití dotačních 

fondů. Vysoké cíle sebou přináší i vysoké náklady, proto je v tomto případě zvoleno dvou 

variant, každou s jinou finanční vytíženosti, tak aby mohl být projekt realizován i v případě 

zamítnutí dotací z fondů EU. 

 

5.1. Vize a možnosti projektu 
 
 Rozsáhlá rekonstrukce budovy by znovuzrodila historickou památku města a 

přispěla k celkovému vzhledu náměstí.  

 Rozsáhlé prostory by mohly dát vzniknout veškerému zázemí pro školící 

centrum. Primárně by se jednalo o vytvoření prostor pro učebny komerčního i 

nekomerčního využití včetně mezinárodní spolupráce. Projekt by spolupracoval 

s pracovním úřadem, významnými místními firmami a Vysokou školou Báňskou. 

Prostory by mohly poskytovat vhodné zázemí pro pořádání konferencí, seminářů, 

školení, letních škol, kurzů atd. Společně by tak přispěl k rekvalifikaci místní 

populace, zaměstnaných i nezaměstnaných občanů. Projekt je navžen jako 

samovýdělečný 

 V budoucnu by bylo možné využít přízemních prostor pro vytvoření městské 

knihovny. Tento záměr by však pro provoz vyžadoval neustále dotace od města, což 

vzhledem k vysoké finanční vytíženosti rekonstrukce z vlastních prostředků není 

myslitelné. Proto by město zažádalo o podporu z prostředků fondů EU. 

  

Další možnou variantou by byl také pronájem přízemních prostor podnikatelským 

subjektům k vytvoření restaurace s tanečním sálem, pro konání městských akcí a plesů.  
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5.1.1. Výhody a nevýhody projektového záměru 
 
Realizace projektu sebou přináší výhody i nevýhody: 
 

Výhody: 

• Rekonstrukce památné budovy 

• Strategická poloha budovy 

• Velmi dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou 

• Dostateční parkovací prostory 

• Blízkost dálnice D47 

• Nadstandardní velikost prostorů 

• Budova v majetku města 

• Mezinárodní spolupráce 

 

Nevýhody: 

• Nutnost kompletní rekonstrukce 

• Vysoké finanční náklady na rekonstrukci 

• Časové hledisko 
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5.2. Studie Proveditelnosti – „Školicí centrum“ 

Účelem studie proveditelnosti je posouzení realizovatelnosti daného projektu a 

poskytnutí podkladů pro zadavatele projektu (v našem případě město Bohumín) a věřitele 

projektu (poskytovatele dotací). Na základě těchto podkladů bude rozhodnuto o případné 

investici a realizaci projektu. 

 

Studie proveditelnosti se zpracovává v předinvestiční fázi, tedy před samostatnou 

realizaci projektu.  

 

 

1) Stručný popis podstaty projektu 

 

 Primárním cílem projektu je poskytnou prostory pro školení nejrůznějším 

zájmovým skupinám v tomto regionu a zároveň nabídnout občanům Bohumína městskou 

knihovnu.  

 Na základě podnětu města Bohumín vznikl investiční záměr pod názvem „Školící 

centrum“ , jehož cílem je poskytnout novým i stávajícím firmám školicí prostory a 

občanům městskou knihovnu. Pro splnění, bylo třeba vybrat objekt, který poskytne 

prostory jak pro školení, tak pro odbornou knihovnu. Důležitým faktorem při výběru bylo 

také místo budovy, nakonec se stal nejvhodnějším Národní dům v centru Starého města 

Bohumín s dostatečným prostorem pro investiční záměr, požadovanou polohou v regionu a 

dostatkem parkovacích míst.  

 

 Jedním z problémů budovy Národního domu je částečné chátrání objektu, proto 

projekt vyžaduje kompletní rekonstrukci, která obnoví kulturní památku a dá městu novou 

tvář. Další stavební úpravy proběhnou v interiéru, kde bude k dispozici v 1. nadzemním 

podlaží vstupní hala s informacemi a veřejně přístupnou odbornou knihovnou. 2.nadzemní 

podlaží bude sloužit svými prostory pro celkem tři učebny a jeden multifunkční 

konferenční sál s celkovou plochou 285 m2. 



VUT Brno FP  Martin Kovalčík 

- 46 - 
 

 Školicí centrum bude nabízet své služby neziskové i komerční sféře, zvláště je pak 

otevřeno pro všechny hnutí i v mezinárodním měřítku – například pro YMCA Europe 

Training Centre.  

 

 Je možné se zúčastnit seminářů pořádaných školicím centrem, ale též si pronajmout 

prostory pro akce pořádané ve vlastní režii. Školící centrum nabízí příjemné prostředí 

nejen pro společnou práci či vzdělávání, ale také pro slavnostnější příležitosti a setkávání. 

K dispozici jsou učebny, multifunkční konferenční sál, počítačová učebna s přístupem k 

internetu a knihovna. 

 

Školicí centrum spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě. Může proto 

zprostředkovat nejen rozšíření nabídnutých služeb, (např. pořádání větších konferencí), ale 

také návštěvu (turisticky) zajímavých objektů v Bohumíně a okolí, doprovodný kulturní 

program včetně pomoci při plánování aktivního využití volného času či relaxace. 
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Obrázek č.8., Půdorys 1.NP, vlastní zpracování 
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Obrázek č.9, Půdorys 2.NP, vlastní zpracování 
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K dispozici jsou 3 počítačové učebny a jeden multifunkční konferenční sál 

• Počítačová učebna (42 m2 ) 

Je místnost kapacitně určená pro menší semináře (do 16 osob), skupinovou práci či 

pořádání besed nebo workshopů. Možnost v této místnosti je také připojení k 

bezdrátovému připojení na Internet. 8 počítačů připojených na internetovou síť. K 

dispozici je základní software Windows a Microsoft Office. Nabídka je rozšířena o 

připojení vlastních počítačů na bezdrátovou internetovou síť.  

 

Obrázek č.10, nákres učebny, vlastní zpracování 
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• Multifunk ční konferenční sál (157 m2 ) 

Tento prostor je svou velikostí určen pro konferenční účely, pořádání přednášek a 
velkokapacitních seminářů. Díky velké variabilitě prostorů je možno zde pozvat až 
200 osob na stání a dle dispozice cca 100 osob k sezení. 

 

 

2) Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

 

a) Analýza trhu a odhad poptávky 

 Jelikož projekt spadá pod městskou investici a je především zájmem města rozšířit 

možnosti ve vzdělání a rekvalifikaci místních občanů, považujeme tento projekt za 

dostatečně silný a udržitelný.  

 

 Primární slabinou regionu a tudíž i města Bohumín je vysoká nezaměstnanost, 

se kterou se potýká region již řadu let, proto i poptávka po pracovních místech stále stoupá. 

Výhodou města Bohumín je dopravní uzel s příhraničním státem Polsko s kvalitní 

železniční dopravou a dnes již také silniční dopravou s napojením na dálnici D47. Na 

základě programového dokumentu ministerstva pro místní rozvoj a SWOT analýzy města 

je patrný příliv podnikatelských příležitostí v severomoravském regionu a tudíž i tvorba 

nových pracovních míst, což bez kvalitního informačního a školicího střediska lze jen 

těžko splnit.  

 

 Na marketingovou otázku, kdo je tedy cílovým zákazníkem či uživatelem služeb, si 

jasně odpovíme – občan využívající městskou knihovnu a firmy vyžadující rekvalifikaci 

svých zaměstnanců. Počet nezaměstnaných v SO Bohumín je 14 %, celkový počet 

obyvatel je 29.789 osob, z toho tedy 4.170 nezaměstnaných. Projekt školicího centra bude 

spolupracovat s velkými podniky, školícími organizacemi, webovými stránkami 

s pracovními příležitostmi a úřadem práce, tak aby mohl nabídnout širokou škálu služeb 

pro občany.   
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b) Marketingová strategie 

 Strategie města Bohumín je realizace tohoto projektu ve správný čas, poptávka po 

městské knihovně i školících učeben stále roste a proto je vhodné začít s realizací projektu 

již v letošním roce. Dalším důležitým strategickým faktorem je správné místo, tedy místo 

pro všechny občany snadno dostupné a dostatečně viditelné, a zde má právě město 

Bohumín k dispozici památnou budovu Národního domu v centru Starého Bohumína 

s dostatkem parkovacích míst a snadnou dostupnosti městskou hromadnou dopravou. 

 

c) Marketingový mix „4P“ 

Marketingový mix se skládá ze čtyř částí, služby, cena distribuce a podpory prodeje 

 

Služby (Product) 

 Jak již bylo řečeno, projekt přináší služby v oblasti vzdělání, školení, kurzů, letních 

škol, seminářů, konferencí. Bude spolupracovat s významnými firmami, podniky a úřadem 

práce, počítačové učebny s připojením na internet a odborné knihovny pro samostudium.  

 

Cena (Price) 

 Návratnost investice do rekonstrukce budovy není v tomto případě relevantní, 

obnovení památky bude financováno z fondů Evropské Unie a částečně z rozpočtu města 

Bohumín. Důležitým faktorem bude však udržitelnost projektu a pokrytí investic 

v provozní fázi, projekt přinese příjmy z pronájmu učeben pro firemní školení, poskytnutí 

počítačů s připojením na internet a registračním poplatkem pro zapůjčení publikací 

v odborné knihovně.   

 

Distribuce (Place) 

 Místem středu nabídky s poptávkou je školicí středisko, které poskytuje služby 

občanům a firmám. 

 

Podpora prodeje (Promotion) 

 Oslovení občanů proběhne pomocí reklamních akcí ve formě letáků městské 

hromadné dopravy, pracovního úřadu města Bohumín, který eviduje nezaměstnané občany 
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a internetovou webovou stránkou „Školícího střediska“, ale také oslovení občanů formou 

regionální televize. Firmy v evidenci budou osloveny městským úřadem. 

[3]    

  

 

3) Management projektu a řízení lidských zdrojů 

 Provozovatel investičního projektu je město Bohumín. Přímým účastníkem jsou 

firmy, které se budou podílet na školení svých zaměstnanců.  

 

Projekt vyžaduje hned několik profesí.  

 

Organizační struktura: 

 

 

 

Pracovní místa:     

Manažer – správce projektu, koordinátor, pořadatel školení, odpovědnost za chod budovy, 

VŠ vzdělání  

 

Sociální pracovník – SŠ nebo VŠ vzdělání, odborná podpora pro školení, organizace 

programů během školení   
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Knihovník – zaměstnanec knihovny, SŠ vzdělání, orientace v literatuře  

 

Správce IT – řešení problému s PC a softwarem, chod počítačové učebny, SŠ nebo VŠ 

vzdělání  

 

Sekretářka -  SŠ vzdělání, výpomoc manažera projektu  

 

Údržbář – výuční list nebo SŠ vzdělání, technická znalost budovy, údržba 

 

Recepční – informace návštěvníkům, výpomoc vedení 

 

 

 

4) Technické a technologické aspekty: 

Přestože je projekt zaměřen humanitním směrem, budou pro jeho realizaci 

v investiční fázi zapotřebí stavební úpravy. Vzhled k rozsahu poškození objektu Národního 

domu je zapotřebí rekonstrukce kompletní budovy, která se týká opravy: 

• stávající ploché střechy  

• nové fasády 

• renovace oken 

• renovace secesních prvků 

 

Druhá fáze investic se zaměří na modernizaci interiérů, kde proběhnou následující úpravy: 

• rekonstrukce podlah  

• rozvody elektriky, vody, plynu a síťových kabelů 

• renovace secesních prvků 

• malby 

 

V třetí fázi proběhne zařízení interiérů, tedy vybavenost místností: 

• knihovní regály 

• zařízení kanceláře a sekretariátu 
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• zařízení vstupní haly 

• školní lavice a projektory 

• počítačové stoly 

• počítače 

 

V provozní fázi je potom nezbytná funkce informačního systému a základní 

údržby technického stavu budovy, čímž ručí pěti lety stavební firma. Běžnou údržbu a 

správný chod objektu má na starost odpovědní osoba – údržbář. 

 

Rozsah stavební úprav odpovídá životnosti 40 let. Proto se ani v nejbližších letech 

nepočítá s dalšími investicemi vlivem opotřebení majetku.    

 

 

 

5) Dopad Projektu na životní prostředí 

 

Dopad na životní prostředí je v tomto projektu považován za minimální. S ohledem 

na jednotlivé etapy projektu se budeme zabývat pouze fázi investiční, jíž cílem je 

rekonstrukce budovy.  

Stavební úpravy v tomto projektu nepředstavují žádnou hrozbu ať už kontaminace 

zeminy, ovzduší či použitím nebezpečných materiálů. Jediné riziko v této fázi může nastat 

při demolici ploché střechy, a to zvýšenou prašností, s níž je v nynější fázi uvažováno a 

bude zajištěna specializovanou stavební firmou s příslušnou technologií a pod kontrolou 

najatého dozoru investora. 

Provozní fáze se z hlediska dopadu na životní prostředí považuje za irelevantní. 

 

 

6) Zajištění investičního a oběžného majetku 

V této kapitole je třeba vymezit nutné investice, ty lze rozdělit do jednotlivých etap 

projektu. V přípravné fázi se jedná především o náklady na projektovou dokumentaci, 
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administrativní náklady na přípravu projektu, studii proveditelnosti a CBA, kterou zajistí 

odborná firma. 

 

V investiční fázi je to rekonstrukce budovy Národního domu. Pomocí výběrového 

řízení bude vybrána stavební firma pro rekonstrukci a firma pro vybavení interiérů. 

V provozní fázi budou hlavními náklady mzdy zaměstnanců a provoz budovy.  

 

5.3. Fáze 1. - Rekonstrukce budovy 
 

Pro rekonstrukci památné budovy je vymezen speciálně Regionální Operační 

Program NUTS II Moravskoslezsko. 

 
„Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region 

soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se 

na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, obnova a 

rekonstrukce veřejných budov, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování 

podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. ROP Moravskoslezsko je financován z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

 

ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické 

celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, 

jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

 
Prioritní osa 5 - Rozvoj venkova 

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 50,1 mil. Eur, což je 7% ROP MS. 

Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních 

atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, 

rekonstrukce, a výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové 

i kulturní aktivity, body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve využívání 

informačních a komunikačních technologií, pořízení dopravních prostředků veřejné 
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dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení školských, zdravotnických, 

sociálních služeb, informačních center, základní obchodní infrastruktury, tržnic apod.“ [8] 

 

Tento projekt spadá do obnovy a rekonstrukce veřejných budov a počítá s dodací 

cca 50% z fondů pro regionální rozvoj ERDF, zbylých 50% je z půlky financováno 

z vlastních prostředků města a formou finančního úvěru. Dle rozpočtu projektu je celková 

rekonstrukce budovy oceněna na 60 mil. Kč. 

 

 

   Tabulka č.8, Náklady na rekonstrukci budovy, vlastní zpracování 

REKONSTRUKCE BUDOVY % Kč (mil) 

FOND ERDF 50 30 

PROSTŘEDKY MĚSTA 25 15 

CIZÍ PROSTŘEDKY (ÚVĚR) 25 15 

CELKEM 100 60 

 

Vzhledem k nutnosti rekonstrukce budovy je vedení města i starosta 

rozhodnut realizovat projekt i v případě neschválené dotace z fondů EU, 

rekonstrukce budovy by však mohla být dokončena až za 3 roky, tedy v roce 2013. 
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5.4. Fáze 2. – Varianty využití 
 

V druhé fázi se projekt zabývá různými varianty využití budovy. Přiložený 

multifunkční graf dokáže zohlednit veškeré možné varianty a vyčíslit případný zisk, či 

ztrátu. Níže uvedené dvě varianty popisují nejpravděpodobnější využití budovy a jejich 

provozní a ekonomickou stránku. 

 
 

5.4.1. Varianta I. - Vytvoření „školícího střediska“ s Knihovnou 
 

Hlavním cílem projektu je nejen rekonstrukce budovy, ale především vytvoření 

zázemí pro školící centrum a městskou knihovnu. Náklady na vnitřní vybavení jsou 

spočteny na 10 mil Kč, o finanční prostředky by bylo opět z poloviny zažádáno 

z prostředků fondů EU, tentokrát z Operačního Programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost– konkrétně se jedná o prioritní osu 2 – Terciární vzdělávání, 

výzkum a vývoj. 

 

 

„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na 

zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 

propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve 

výzkumu a vývoji.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi 

vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle 

Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení 

též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým 

územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. €, což 

činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku .  

  

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělující 

operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. 
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oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 

osy podpořeny. 

 

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35 % alokace OPVK. 

Např. inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní 

ekonomiky a potřebami trhu práce, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření 

a realizaci těchto programů, další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a 

administrativních pracovníků na VOŠ, další specifické odborné vzdělávání pracovníků 

výzkumu a vývoje, další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení 

výzkumu a vývoje, podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a 

soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, 

výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem apod.“  [8] 

 

Tabulka č.9 : vybavení prostorů, vlastní zpracování 

VNITŘNÍ VYBAVENÍ % Kč (mil.) 

počítačové učebny 40 4 

administrativní vybavení 40 4 

vybavení knihovny 20 2 

CELKEM 100 10 

 

Tabulka č.10 : pokrytí nákladů na vybavení, vlastní zpracování 

VNITŘNÍ VYBAVENÍ % Kč (mil.) 

FOND OP LZZ 50 5 

PROSTŘEDKY MĚSTA 50 5 

CELKEM 100 10 
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Tab.11 :  Struktura zaměstnanců a jejich mzdy, vlastní zpracování 

pozice 
počet 

zaměstnanců 
požadavky 
na vzdělání 

požadavky 
na praxi 
(roky) 

pracovní 
poměr 

náklady na zaměstnance 

mzda odvody celkem 

manažer 1 VŠ 3 
plný 
úvazek 30 000 10 500 40 500 

sekretářka 1 SŠ   
plný 
úvazek 10 000 3 500 13 500 

knihovník 2 SŠ   
plný 
úvazek 10 000 3 500 27 000 

recepční 2 OŠ nebo SŠ   
plný 
úvazek 10 000 3 500 27 000 

správce IT 1 SŠ nebo VŠ 3 
plný 
úvazek 20 000 7 000 27 000 

údržbář 1 OŠ nebo SŠ 1 
plný 
úvazek 12 000 4 000 16 000 

účetní externí firma 5 000 0 5 000 

Celkem 8   
  117 000 39 000 156 000 

 

 

 

 

Tabulka č.12:  Přehled investic v tabulce, vlastní zpracování 

Fáze Položka investice Zajišťuje 
Náklady na 

pořízení Celkem Financováno 

př
ed

in
ve

st
ičn

í Projektová dokumentace 
Stavební 

firma ABC 
200 000    

45
0 

00
0 

   

městem Administrativní náklady 
město 

Bohumín 
100 000    

Studie proveditelnosti Kovalčík a.s. 150 000    

      

in
ve

st
ič

ní
 

Stavební úpravy 
Stavební 

firma ABC 
50 000 000   

60
 0

00
 0

00
   

50% fondy EU 
25% město 
25% úvěr Vnitřní vybavení Interiéry TOP 10 000 000   

pr
ov

oz
ní

 

Mzdové náklady   156 000    

26
1 

00
0 

   

z výnosů 

Náklady na lektory Externí firma   
Provoz budovy   75 000    

Reklamní kampaň   10 000    
Provozní potřeby   20 000    

      

 
Finanční úvěr 15 000 000    
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Tabulka č.13: přehled nákladů a výnosů a kapacitního využití, vlastní zpracování 
 

FN T1 - pronájem u čeben 

200    0    200    1    

261 000    261 000    240 000    1 200    

VN - školitel T2 - školitel 

200    1    200    1    

130 000    650    360 000    1 800    

T4 - pronájem 1.NP T3 - knihovna 

200    0 100    1    

0    0    20 000    200    

CN CT 

200    0    200    1    

391 000    261 000    620 000    3 200    

měsíční zisk 229 000 Kč 

roční zisk 2 748 000 Kč 
 
 
 
 Poskytované služby 

  
 
 
Kapacitní využití   

T1 - pronájem u čeben 25%   

T2 - školitel 25%   

T3 - knihovna 50%   

T4 - pronájem 1.NP 0 Kč   

        

      částka 

Dotace EU 50% 30 000 000 Kč 
Peníze města 25% 15 000 000 Kč 
Finanční úvěr 25% 15 000 000 Kč 
        
      
        

Diskontní sazba 5,00%   
        

Úroková sazba 6,00%   
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Finanční plán a analýza bodu zvratu 

 

• Fixní náklady – náklady na prostory budovy Národního domu. Národní dům je 

ve vlastnictví města, a proto vznikají náklady pouze na provoz budovy (75 tis.Kč 

měsíčně) 

• Přímé náklady – náklady na mzdy a sociální odvody pracovníků (156 tis.Kč 

měsíčně) 

• Nepřímé náklady – provozní potřeby (20tis/ měsíčně), reklama 10tis/měsíčně 

 

• Celkové měsíční náklady – 261 tis.Kč  

 

• Variabilní náklady –  jeden školitel 500 Kč / hod, úklid 50 Kč/hod., občerstvení 

100 Kč/ hod 

 

• Výnosy   -     Pronájem školicích místností 1 200 Kč / hod./1 místnost  

- Školení zaměstnanců 1 800 Kč/hod. 

- Zapůjčení knihy 50Kč/1ks 

 

•       Diskontní sazba 5%, úroková sazba 6%
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Z grafu vyplývají nízké příjmy z knihovny, což se dalo očekávat, knihovna 

bude pouze doplňková služba zvyšující atraktivnost služeb a prestiž města. Většinu 

výdělků lze připsat na vrub pronájmu místností a školení, pro zajímavost při plném 

využití kapacit místností pro školení lze měsíční příjmy vyšplhat až k hranici 

700tis.Kč, což je pro projekt tohoto charakteru velmi pozitivní. 

 

Návratnost více než 15-ti miliónové investice v podobě finančního úvěru nastává 

v roce 2020, tedy 10 let po uvedení projektu do provozní fáze. Pokud budeme počítat 

s minimálně desetiletou životností projektu a 50% vytíženosti kapacit je tento 

podnikatelský záměr celkově přínosný. V příloze jsou zobrazeny grafy při jiném 

kapacitním využití. 
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5.4.2. Varianta II. - Vytvoření „školicího střediska“ s pronájmem 
 

Objekt památné budovy má dvě podlaží, každé o užitné podlahové výměře cca 

700m2, což umožňuje tomuto projektu široké využití prostorů. Zatímco první varianta 

projektu počítá se školícím zázemím v druhém nadzemním podlaží a přízemní knihovnou, 

v této variantě bychom knihovnu zavrhli a zaměnili za pronájem prostorů místním 

podnikatelům za účelem poskytnutí služeb občanům v oblasti gastronomie. 

 

V přízemní části by byl pronajat prostor o velikosti 700 m2. Dle internetového 

průzkumu cen realitních kanceláří v případě pronájmu prostorů se pohybuje okolo 100 – 

300 Kč/m2/měs. Vzhledem k atraktivní lokalitě v centru počítáme s cenou 200 Kč/m2/měs., 

což odpovídá měsíční taxe 150.000,- Kč. Tato varianta by nastala v krajní situaci, a sice 

v případě nedostatků finančních prostředků města především z důvodů vysoké investice do 

rekonstrukce budovy z vlastních a cizích prostředků, bez podpory z fondů EU.  

 

 

Tab.14 :  Struktura zaměstnanců a jejich mzdy, vlastní zpracování 

pozice 
počet 

zaměstnanců 
požadavky 
na vzdělání 

požadavky 
na praxi 
(roky) 

pracovní 
poměr 

náklady na zaměstnance 

mzda odvody celkem 

manažer 1 VŠ 3 
plný 
úvazek 30 000 10 500 40 500 

recepční 1 OŠ nebo SŠ   
plný 
úvazek 10 000 3 500 13 500 

správce IT 1 SŠ nebo VŠ 3 
plný 
úvazek 20 000 7 000 27 000 

údržbář 1 OŠ nebo SŠ 1 
plný 
úvazek 12 000 4 000 16 000 

účetní externí firma 5 000 0 5 000 

Celkem 4   
  77 000 25 000 102 000 
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Tabulka.č.15 :  Přehled investic v tabulce, vlastní zpracování 

Fáze Položka investice Zajišťuje Náklady na 
pořízení 

Celkem Financováno 

př
ed

in
ve

st
ičn

í Projektová dokumentace 
Stavební 

firma ABC 
200 000    

45
0 

00
0 

   

městem Administrativní náklady 
město 

Bohumín 
100 000    

Studie proveditelnosti Kovalčík a.s. 150 000    

      

in
ve

st
ič

ní
 

Stavební úpravy 
Stavební 

firma ABC 
50 000 000   

60
 0

00
 0

00
   

25% fondy EU 
25% město 
50% úvěr Vnitřní vybavení Interiéry TOP 10 000 000   

pr
ov

oz
ní

 

Mzdové náklady   102 000    

18
2 

00
0 

   

z výnosů 

Náklady na lektory Externí firma   
Provoz budovy   50 000    

Reklamní kampaň   10 000    
Provozní potřeby   20 000    

      

 
Výše finančního úvěru 30 000 000    

  
 
 
 
Tabulka č.16: přehled nákladů a výnosů a kapacitního využití, vlastní zpracování 
  

FN T1 - pronájem u čeben 

200    0    240    1    

182 000    182 000    288 000    1 200    

VN - školitel T2 - školitel 

240    1    240    1    

156 000    650    432 000    1 800    

T4 - pronájem 1.NP T3 - knihovna 

200    0 0    1    

150 000    150 000    0    200    

CN CT 

200    0    200    1    

338 000    261 000    870 000    3 200    

měsíční zisk 532 000 Kč 

roční zisk 6 384 000 Kč 
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 Poskytované služby 

  
 
 
 
Kapacitní využití   

T1 - pronájem u čeben 30%   

T2 - školitel 30%   

T3 - knihovna 0%   

T4 - pronájem 1.NP 150 000 Kč   

        

      částka 

Dotace EU 25% 15 000 000 Kč 
Peníze města 25% 15 000 000 Kč 
Finanční úvěr 50% 30 000 000 Kč 
        
      
        

Diskontní sazba 5,00%   
        

Úroková sazba 6,00%   

        
 

Finanční plán a analýza bodu zvratu 

• Fixní náklady – náklady na prostory budovy Národního domu. Národní dům je 

ve vlastnictví města, a proto vznikají náklady pouze na provoz budovy (50 tis. Kč 

měsíčně) 

• Přímé náklady – náklady na mzdy a sociální odvody pracovníků (102 tis. Kč 

měsíčně) 

• Nepřímé náklady – provozní potřeby (20tis. Kč/měsíčně), reklama 10tis. Kč / 

měsíčně 

• Celkové měsíční náklady – 182 tis. Kč  

• Variabilní náklady –  jeden školitel 500 Kč / hod., úklid 50 Kč/hod., občerstvení 

100 Kč/hod. 

• Výnosy   -     Pronájem školicích místností 1 200 Kč/hod./1 místnost  

- Školení zaměstnanců 1 800 Kč/hod. 

- pronájem 150 tis. Kč/měsíc 

 

•     Diskontní sazba 5%, úroková sazba 6% 
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Z tabulky i grafu vyplývá, že návratnost 30-ti miliónové investice v podobě 

finančního úvěru nastává v roce 2018, tedy 8 let po uvedení projektu do provozní 

fáze. Pokud budeme počítat s minimálně desetiletou životností projektu a 60% 

vytíženosti kapacit je tento podnikatelský záměr rovn ěž přínosný. V příloze jsou 

zobrazeny grafy při jiném kapacitním využití. 
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5.5.  CBA – Analýza nákladů a přínosů 
 

Cost-Benefit Analysis je anglický výraz, který se do češtiny překládá jako Analýza 

nákladů a přínosů.  

 

„Analýza nákladů a užitků je metodický postup, který svým průběhem postupně 

zodpovídá základní otázku: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu 

bere?“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní 

toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda 

je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. 

 

V případě srovnávání dvou nebo více investic, pak umožňují vypočtené ukazatele 

stanovit jejich pořadí, nebo-li určit preferenci jednoho projektu před druhým.“ [13]   
 

 

5.5.1. Předmět investice  
 Primárním cílem projektu je poskytnou prostory pro školení zaměstnanců velkým 

firmám v tomto regionu a zároveň nabídnout občanům Bohumína městskou knihovnu.  

 

  Na základě podnětu města Bohumín vznikl investiční záměr pod názvem „Školicí 

centrum“, jehož cílem je přinést do regionu nové služby v oblasti vzdělání a zároveň 

vybudovat městskou knihovnu. Prostředkem pro splnění tohoto cíle bylo třeba vybrat 

objekt, který poskytne prostory jak pro školení, tak pro internet a odbornou knihovnu. 

Důležitým faktorem při výběru bylo také místo budovy, nakonec se stal nejvhodnější 

pozicí Národní dům v centru Starého města Bohumín.  

 

a) Lokalizace, etapizace investice  

  Lokalizace – budova Národního domu se nachází na strategickém místě v centru na 

náměstí Starého Bohumína. Svou polohou s vysokou koncentrací lidí přispívá k účelu 

našeho projektu a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro investiční záměr, polohu 

v regionu, či dostatek parkovacích míst.   
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  Investor (realizace) = město Bohumín, dodavatel = stavební firma na základě 

výběrového řízení. 

  Finanční stránku zajišťují z 50 % dotace ze strukturálních fondů Evropské Unie, 

z 25 % město Bohumín a 25% finanční úvěr. 

 

b) Struktura výstupů 

- zrekonstruovaný památkový objekt 

- odborná knihovna  

- učebny k pronájmu 

- odborné školení lektory  

 

c) Technické, organizační a finanční zajištění provozní fáze 

 

• Technické  

  V provozní fázi je nezbytná funkce informačního systému a základní údržby 

technického stavu budovy, čímž ručí pěti lety stavební firma. Běžnou údržbu a správný 

chod objektu má na starost odpovědní osoba – údržbář 

 
• Organizační struktura  
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• Finanční  

Projekt sebou přináší vysoké náklady na rekonstrukci budovy, které budou pokryty 

z velké části z fondů EU a rozpočtu města Bohumín. Náklady v provozní fázi však budou 

pokryty z výnosů z pronájmů, školení a knihovny. 

 

 

d)   Fáze projektu a doby jejich trvání 

• Předinvestiční - fáze přípravy projektu, příprava studií, žádost o dotace a 

projektová dokumentace, celková doba je stanovena na 4 měsíce 

• Investiční - fáze realizace projektu, vybudování jedním dodavatelem, 

celkem 8 měsíců 

• Provozní - využívání projektu, od realizace až po jeho likvidaci, min. 15 let 

• Likvidační - fáze poprovozní, neuvažujeme o likvidaci, nejsou relevantní 

náklady ani výnosy 

 

5.5.2. Vymezení Beneficientů 
  

• místní podniky 

• občané regionu 

• město Bohumín 

• obec 

• dodavatelé 

• ochránci památek 

• stát 

 

5.5.2.1. Popis nulové a investiční varianty 
 

nulová varianta – projekt není realizován, tato varianta nenastane, i v případě 

nechválení dotací z fondů EU bude projektový záměr realizován městem, avšak s tříletým 

zpožděním. 
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investiční varianta  

• bude vybudováno „Školicí centrum“ (investice 60 000 000 Kč) 

• znovuzrození památky a tváře náměstí 

• školící prostory 

• městská knihovna 

• podpora nezaměstnaných 

• odborná školení lektory 

• rozvoj spolupráce města s podniky 

• zvýšení atraktivity centra města 

5.5.2.2. Vymezení relevantních užitků a nákladů 
 

Místní podniky: 

• náklady: náklady na pronájem učeben 

• užitky: noví kvalifikovaní zaměstnanci, lepší spolupráce s městem, růst zisku 

 

Občané regionu: 

• náklady: náklady na vyškolení 

• užitky: podpora v nezaměstnanosti a vzdělání, spolupráce s podniky, možnost 

samostudia v knihovně, internet 

 

Město Bohumín: 

• náklady: náklady na realizaci a provoz, nemožnost realizace jiného projektu 

• užitky: výnosy z poskytovaných služeb, podpora nezaměstnaných, růst 

atraktivity, daňový přínos 

 

Dodavatelé: 

• náklady:  

• užitky: zisk, reference  

 

Stát: 

• náklady: nemožnost použití prostředků pro jiný projekt 
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• užitky: podpora nezaměstnaných, rekonstrukce památky, podpora regionu 

5.5.3. Vymezení neocenitelných nákladů a užitků 
 

• lepší spolupráce města s podniky v regionu  

• růst zisku místních podniků  

• spolupráce s podniky ohledně nových pracovních míst 

• vyšší mzdy pro občany, díky rostoucí ekonomice regionu 

• možnost samostudia v knihovně 

• růst atraktivity m ěsta Bohumín 

• nové reference pro stavební firmy podílející se na rekonstrukci budovy 

 
[13]   
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6. ZÁVĚR 
 
 

Diplomová práce má za cíl podrobně představit projekt, který bude přínosem nejen 

regionu, ale i společnosti jako celku a bude tak možný být z velké části realizován a 

financován z prostředků fondů EU. Jednotlivé kapitoly popisují průběh realizace projektu 

od jeho předinvestiční fáze, přes realizaci až po provoz s jeho minimální 10-ti letou 

životností. 

 

V páté kapitole jsem se pokusil převést moje znalosti a poznatky z předešlých 

kapitol do celkového řešení projektu. „Školící centrum“ pro podporu vzdělanosti místní 

populace v památce Národního domu v centru města Bohumín se stal jednoznačně 

vhodnou budovou pro realizaci projektu v karvinském regionu. Proč jsme zvolili zrovna 

tuto variantu? Na tuto otázku nám napověděla SWOT analýza regionu, jejíž výstup 

směřoval především k problému vysoké nezaměstnanosti, nízké populační vzdělanosti, 

malého potencionálu rozvoje podnikatelských subjektů a s tím související nízká kvalifikace 

současných pracovníků. Potřeba města potažmo celého regionu o vytvoření centra pro 

rozvoj vzdělání v dobře situovaném místě a dostatečným prostorem se stal klíčovým 

řešením.  

 

Na všechny tyto potřeby reaguje náš investiční záměr. Hlavním cílem je 

poskytování služeb v oblasti vzdělání, školení, seminářů a konferencí komerčního i 

nekomerčního charakteru s regionální i přeshraniční spoluprací. Díky vhodně situované 

budově Národního domu v centru města mohou vzniknout nadstandardní prostory pro 

kompletní školící zázemí a nejen to, nabídne také prostory pro městkou knihovnu 

s počítačovou učebnou přístupnou veřejnosti. Stávající chátrající stav budovy sebou přináší 

nutnost rekonstrukce, která se schválením dotace z EU může být pokryta z fondů EU, 

přinese centru starého Bohumína novou tvář a impuls pro další projekty.  

 

Vzhledem k vysokým investicím do projektu a zejména na rekonstrukci budovy 

jsem musel provést finanční analýzu a řešení přizpůsobit tak, aby byly pokryty provozní 

náklady a úvěr města, proto byly vytvořeny dva scénáře formy využití objektu. Dle výše 
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dotace z fondů EU (popřípadě zamítnutí) se město rozhodne pro projekt městské knihovny 

v přízemní části objektu nebo pronájmu prostor místním podnikatelům. Naše varianta 

počítá s 50% finanční podporou EU a tím i realizací projektu již v tomto roce. Ekonomická 

analýza investiční a provozní fáze ukazuje návratnost po devíti letech provozu při spíše 

pesimistické variantě s relativně nízkým 50% využití kapacit.  

 

Ukázkovým příkladem s širokou možností využití objektu, přehledem výnosů, 

nákladů a návratnosti je přiložený multifunkční graf, který je hlavním výstupem této 

diplomové práce. Díky jeho přehlednosti a možnostem jsme schopni vymodelovat 

nejrůznější očekávané stavy před realizaci projektu a zároveň tyto data efektivně upravovat 

v průběhu realizace a provozní fáze v návaznosti na skutečnou realitu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

EU – Evropská UNIE 

MSK – Moravskoslezský kraj 

HMU  – Hospodářská měnová unie 

ESF – Evropský sociální fond 

EAGGF – Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

FIFG  – Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 

ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje 

HDP – Hrubý domácí produkt 

ROP – Regionální operační programy 

OPVK – Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost 
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PŘÍLOHY 
 

Následující strany jsou věnovány grafům návratnosti při různých procentuálních 

kapacitních využití pro obě varianty realizace projektu. Součásti diplomové práce je rovněž 

multifunkční graf, kde lze modelovat nejrůznější situace nejen před realizací samotného 

projektu, ale také v provozní fázi. 
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