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ABSTRAKT 

 

Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika 

problematiky získávání finančních prostředků pro projekty z fondů EU. Teoretická část 

obsahuje poznatky z oblasti projektového managementu a strukturálních fondů EU. 

Praktická část práce zahrnuje vypracování studie proveditelnosti projektu 

spolufinancovaného z evropských fondů. V závěru práce je zpracován postup podání 

žádosti. 

 

 

ABSTRACT 

 

The topic of the diploma thesis Project Financing from EU Funds is the characteristics 

of the issue of raising funds for projects funded prom the EU. Theoretical part contains 

knowledge about project management and structural funds. The practical part includes 

prepare a feasibility study of the project. This project will be co-financed from EU 

Funds. In the end of the thesis is processed the whole procedure of submission the 

request. 
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ÚVOD 

 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie. 

Tímto dnem se ČR zařadila do společenství vyspělých evropských zemí a díky této 

skutečnosti se občanům ČR otevřela možnost čerpat finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU. 

Fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské hospodářské politiky a sociální 

soudržnosti. Jejich prostřednictvím dochází k přerozdělování finančních prostředků, 

které jsou určeny ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů. Zakládá se na principu 

solidarity uvnitř EU, kdy příspěvky bohatších států jsou použity na rozvoj chudších 

států a regionů, aby došlo ke zvýšení kvality života obyvatel v rámci celé Evropské 

unie. 

Peníze ze strukturálních fondů se čerpají v několikaletých cyklech, které zpravidla trvají 

7 let. V současnosti probíhá období 2007 - 2013, kde je České republice k dispozici více 

než 26,69 miliard eur. Na výběr je z 26 operačních programů zahrnující jak tematické, 

tak i regionální operační programy, dále pak samostatný operační program Praha a 

Evropskou územní spolupráci. Prostředky je možné čerpat na celou řadu projektů 

různého zaměření například na rozvoj měst a obcí, dopravy, ochrany životního 

prostředí, podnikání, lidských zdrojů či vzdělávání. 

Čerpání peněz z EU je jedinečná příležitost jak získat kapitál na realizaci projektů. 

Nevyužití takovéto možnosti subjekt přichází o značné finanční prostředky, které mohl 

například dále zhodnocovat. 

V diplomové práci je řešen projekt "Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a sportoviště u 

ZŠ Bohuslava Reynka v Lípě". Tento projekt vyplývá z nutnosti rekonstrukce daných 

lokalit z důvodu nevyhovujících podmínek pro osoby navštěvující daná hřiště. Na 

financování tohoto projektu bylo rozhodnuto využít finanční prostředky z EU. Získání 

peněžních prostředků z EU není jednoduché, podmínkou je vypracování kvalitního 

projektu, který musí odpovídat přísným formálním předpisům. 

Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti projektu, výběr vhodné 

prioritní osy a oblasti podpory a také postup podání žádosti o dotaci. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení studie proveditelnosti projektu 

"Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a sportoviště u ZŠ Bohuslava Reynka v Lípě".  

Kromě toho také výběr nejvhodnějšího dotačního programu a postup podání žádosti o 

dotaci. 

Teoretická část práce obsahuje údaje týkající se definice projektu zahrnující 

charakteristiky, které se projektu týkají jako například produkt projektu, rozpočet, 

organizační struktura, životní cyklus projektu. Důležitou součást teoretické části 

představují i teoretické poznatky z oblasti projektového managementu, který je 

významnou složkou pro správné naplánování i realizaci projektu. Zde je zejména popis 

struktury studie proveditelnosti včetně informací potřebných pro její tvorbu.  Další část 

zahrnuje informace o evropských fondech nabízejících rozsáhlé možnosti financování 

projektů. Jednotlivé fondy jsou v dané části práce charakterizovány a jsou zde popsány i 

operace, které jsou z daných fondů financovány. Konec teoretické části práce je 

věnován operačním programům, které jsou v současném období 2007 - 2013 pro ČR 

zpracovány. Zde jsou vypsány veškeré operační programy i podrobnější popis 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod jelikož projekt zpracovaný 

v praktické části spadá do daného programu. 

V první části praktické práce jsou obsaženy informace o žadateli o dotaci. V tomto 

případě je to obec Lípa. Zde provedu analýzu obce. Současný stav zhodnotím pomocí 

SWOT analýzy, kde vymezím silné a slabé stránky obce a také její příležitosti a hrozby. 

Dalším krokem bude vypracování analýzy soběstačnosti a zadluženosti obce 

prostřednictvím ukazatelů. Na závěr tohoto úseku provedu vyhodnocení hospodaření 

obce na základě získaných dat. 

V nejdůležitější části praktické práce bude zpracována studie proveditelnosti daného 

projektu, který bude spolufinancován z fondů EU. Závěr praktické části poskytne 

informace o výběru vhodné prioritní osy a oblasti podpory a také postupu podání 

žádosti o dotaci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Definice projektu 

 

"Význam slova projekt se v dřívější projektové praxi ustálil ve smyslu námět, návrh, 

plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně 

grafického znázornění (výkresů). 

Toto pojetí směřovalo k závěru, že jde o komplexní dokumentaci, sloužící k posouzení 

technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu objektu i k jeho realizaci. 

V současnosti se vychází z anglosaského pojetí slova project jako proces plánování 

a řízení rozsáhlých operací. Nejde tedy jen o výsledek - projektovou dokumentaci, ale  

o tvůrčí proces. 

Definic pojmu projekt bychom našli mnoho. Například tato: Projekt je cílevědomý 

návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení." (8) 

Z předešlé definice plyne záměr, který má tyto charakteristické znaky: 

 

 sleduje konkrétní cíl, 

 definuje strategii, která vede k dosažení daného cíle, 

 určuje zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace záměru, které 

jsou nezbytné, 

 vymezuje začátek a konec. 

 

Projekt je pokaždé jedinečný, neopakovatelný, dočasný a také téměř vždy se na jeho 

řešení podílí jiný tým projektantů. 

Projektem tedy není činnosti, která se opakuje periodicky, jako například každodenní 

rutinní práce oddělení, běžný zásobovací proces, každodenní cesta do práce atd. (8) 
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2.1.1 Základny projektového managementu 

 

Projektový management má 3 hlavní charakteristiky, které definují prostor, v němž se 

podle určených cílů vytváří nová hodnota - produkt projektu, které je definován jako 

výstup nebo výsledek projektu. Jsou to: 

 

 čas, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých aktivit projektu, 

 dostupnost zdrojů, které jsou přiděleny a budou průběžně užívány a čerpány, 

 náklady, které jsou projevem užití zdrojů. 

 

Výše uvedené charakteristiky musí být v rovnováze. Ke splnění tohoto předpokladu 

slouží plán projektu, podle kterého je sled prací koordinován. (11) 

 

 

Obr. 1: Základny projektového managementu (8) 

 

 

2.1.2 Produkt projektu 

 

Cílem je vytvoření jedinečného produktu - předmětu, služby nebo jejich vzájemné 

kombinace, která naplní očekávání zadavatele projektu a také přispěje k dosažení jeho 

strategického nebo taktického cíle, které souvisí s jeho ekonomickou činností. 

"Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být realizací 

projektu vytvořen." (11) 
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Pro produkt projektu platí jedna z nabízených možností nebo také jejich kombinace: 

 

 je kvantifikovatelný a představující jednotný fyzický objekt nebo jeho část, 

 tvoří určitou službu, 

 utváří výsledek, který se stává vstupem pro jiné procesy podniku. (11) 

 

 

2.1.3 Rozpočet projektu 

 

Čerpání zdrojů pro realizaci projektu je poslední z důležitých charakteristik projektu. 

Pro každý projekt musí být stanoveny limity čerpání nákladů, které vychází 

z předpokládaného využití materiálu a technologií. 

Rozpočet je zpracován v detailech podle jednotlivých nákladových druhů s ohledem na 

jednotlivé realizační složky a jejich časové rozložení pro dosažení potřebné přesnosti 

odhadů budoucích nákladů projektu a kvůli umožnění efektivní kontroly. 

Při realizaci projektu je třeba dodržet plán projektu, který obsahuje celou řadu 

ukazatelů. Návrh rozpočtu je tedy většinou svěřována těm zkušenějším manažerů 

projektu. (11) 

 

 

2.1.4 Organizační struktura projektu 

 

Projektový management je postaven na uplatňování vlivů řídících subjektů na řízené. 

"Profesor Kerzner člení základní a nedílné principy řídících vlivů na: 

 

 autoritu (Authority) - moc, která je přidělena jednotlivci tak, aby tento mohl 

uskutečňovat určitá rozhodnutí, která jsou respektována ostatními jedinci, 

 zodpovědnost (Responsibility) - morální povinnost přijatá jednotlivcem 

spočívající v efektivním splnění uloženého úkolu, 

 odpovědnost (Accountability) - schopnost plnění pověření - stav, kdy 

jednotlivec dokáže naplnit očekávání a uspokojujícím způsobem završit určité 
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pověření tím, že má současně dostatek autority i schopností a zodpovědnosti ke 

splnění tohoto očekávání." (11) 

Organizační struktura je prostředí, kde probíhá velké množství interakcí mezi 

jednotlivými účastníky projektu dějící se za účelem: 

 

 koordinace a řízení projektových prací, 

 monitoring a kontrola procesů projektu, 

 veškeré odborné, řídící a doprovodné projektové komunikace. 

 

Organizační struktura projektu je formalizována následujícími 3 dokumenty: 

 

 zakládající listina projektu, 

 plán projektu, 

 sada pověření k realizaci projektových prací opatřená podpisem ověřujícím 

přijetí závazku. 

 

Základními prvky projektového managementu jsou manažer projektu, asistent manažera 

projektu, projektová kancelář a projektový tým. (11) 

Manažer projektu je klíčovou osobou projektového managementu, který je vybrán 

vrcholovým managementem podniku a jeho náplní práce je být vedoucím, plánovačem, 

organizátorem, koordinátorem práce v týmu, kontrolorem a vyjednavačem v jedné 

osobě. (8) 

V některých případech může být v organizační struktuře projektu vytvořena pozice 

asistenta manažera projektu. V opodstatněných případech je možné vytvoření  

i několika takových pozic. Asistent manažera vykonává podle svých schopností 

a zkušeností dílčí úkoly manažera projektu a to buď pod jeho přímým vedením nebo  

s omezenou samostatností. Za práci asistenta odpovídá manažer projektu. 

Podpůrným orgánem řízení projektu je projektová kancelář, která je tvořena 

manažerem projektu a asistentem či asistenty projektu a je pod přímým vedením 

manažera projektu. Hlavními úkoly jsou: 
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 obsloužení všech administrativních a dokumentačních potřeb projektu, 

 zajištění hladného chodu všech informačních toků projektu, 

 podpoření kontrolních procesů projektu pod vedením.  

 

Hlavním výkonným článkem podniku je projektový tým. Jeden z úkolů plánovací fáze 

projektu je ustanovení organizační struktury projektu. " Projektový tým je skupina osob, 

které se realizačně podílejí na splnění cílů projektu a po dobu projektu podléhají řízení 

projektového manažera, a to v rozsahu přiděleného času nebo určité pracovní kapacity 

a v rámci přidělených oprávnění a odpovědností." (11) 

 

 

2.1.5  Životní cyklus projektu a fáze projektu 

 

Projekt má charakter procesu a ve své existenci se vyvíjí a nachází se v různých fázích, 

které jsou nazývány životním cyklem projektu.  

Existuje základní rozdělení na následující fáze: 

 

 konceptuální návrh, 

 definice projektu, 

 produkce, 

 operační období, 

 vyřazení projektu. 

 

Rozdělení do jednotlivých aktivit do časového sledu má za cíl zlepšení podmínek pro 

kontrolu jednotlivých procesů. 

Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: 

 

 typ práce, který má být vykonán v dané fázi projektu, 

 výstupy, které jsou v jednotlivých fázích generovány, 

 účastníky aktivit fáze projektu. 
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Obr. 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu (11) 

 

Na obrázku č. 2 vidíme postupné zapojování zdrojů v jednotlivých fázích projektu. 

Také jsou postupně generovány výstupy projektu, které mají charakter výsledků výkonu 

řízení a vlastního produktu projektu což je hlavním cílem. (11) 

 

 

Obr. 3: Typický průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu (11) 
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Ve svém životním cyklu projekt mění celou řadu svých charakteristik. Na obrázku č. 3 

vidíme postupné čerpání přidělených zdrojů. 

 

 

Obr. 4: Typický průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu životního cyklu (11) 

 

Na obrázku č. 4 jsou zachyceny nasazené lidské zdroje v jednotlivých fázích projektu. 

V porovnání s křivkou čerpání nákladů je křivka nasazení lidských zdrojů v závěru 

klesající. V závěru projektu nejsou lidské zdroje, které se podílejí na projektu tak 

potřebné jako například ve střední fázi projektu. 

 

 

Obr. 5: Vliv zájmových skupin v průběhu životního cyklu (11)  
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Obrázek č. 5 ukazuje křivku vlivu zájmových skupin a současně i křivku nákladů změn 

v celém životním cyklu projektu. Zpočátku jsou náklady změn nízké a vliv zájmových 

skupin vysoký. Postupem času a posunem projektu do střední fáze projektu se  

se zvyšujícími náklady změn snižuje vliv zájmových skupin. V závěru cyklu jsou 

náklady změn tak vysoké že vliv zájmových skupin klesne na minimum. 

 

 

2.2 Základy projektového managementu 

 

Definice projektového managementu podle Harolda Kerznera: "Projektový management 

je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 

společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických 

cílů a záměrů." (11) 

Definice podle Project Management Institute: "Projektový management je aplikace 

znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily 

požadavky projektu." (11) 

Přestože jsou obě definice odlišné, je jejich podstata podobná.  

Podle Mooze, Forsberga a Cottermana v projektovém managementu na sebe působí pět 

základních elementů, kterými jsou: 

 projektová komunikace, 

 týmová spolupráce, 

 životní cyklus projektu, 

 vlastní součásti projektového managementu, což zahrnuje 10 kategorií 

o požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, 

o varianty organizační struktury, 

o projektový tým, 

o metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, 

o příležitosti a rizika, 

o projektová kontrola, 

o projektová přehlednost, 

o okamžitý stav projektu, 

o opravná opatření, 
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o manažerské styly řízení projektu a motivace členů projektového týmu, 

 organizační závazek. (11) 

 

 

2.3 Předběžná studie proveditelnosti 

 

Zpracování technicko-ekonomické studie je značně časově náročný úkol, který si 

vyžádá poměrně velké náklady. Z tohoto důvodu je třeba zejména u rozsáhlých projektů 

zpracovat předběžnou technicko-ekonomickou studii, která je určitým mezistupněm. 

Cílem studie je určit, zda: 

 

 byly vyšetřeny a také posouzeny všechny varianty projektu, 

 povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-

ekonomické studie projektu, 

 určité aspekty projektu jsou v jisté míře tak závažné, že je požadováno podrobné 

šetření a to pomocí podpůrných a doplňkových studií, 

 je základní myšlenka projektu pro určitého investora dostatečně atraktivní či 

naopak, 

 slibnost podnikatelské příležitosti, již na základě informací plynoucích ze studie 

lze rozhodnout o realizaci projektu, 

 soulad stavu životního prostředí v oblasti realizace projektu i dopady na něj 

s existujícími standardy ochrany životního prostředí. 

 

Rozdíl od technicko-ekonomické studie je v detailnosti informací a hloubce analýzy a 

prověřování variant projektu. Relativně podrobné prozkoumání existujících variant by 

mělo proběhnout již v rámci předběžné studie, jelikož ponechání až na technicko-

ekonomickou studii by bylo velice nákladné a také časově náročné. 

Posuzované varianty by se měly týkat: 

 

 strategie firmy a rozsahu projektu, 

 marketingové strategie, 

 základních surovin a materiálů, 
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 umístění projektu a předpokládaného vlivu na životní prostředí, 

 technologického procesu a výrobního zařízení, 

 pracovníků a mzdových nákladů, 

 organizačního uspořádání, 

 plánu realizace projektu a jeho rozpočtu. 

 

Výsledkem posouzení předběžné technicko-ekonomické studie je zpravidla buď 

rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické studie či rozhodnutí o zastavení 

dalších prací na přípravě projektu. (2) 

 

 

2.4 Studie Proveditelnosti 

 

Studie proveditelnosti v některých případech také pojmenována jako technicko-

ekonomická studie je dokument, který popisuje investiční záměr a to souhrnně a také ze 

všech realizačně významných hledisek. Účelem je zhodnocení všech alternativ 

a posouzení realizovatelnosti daného projektu. 

Je využíván jak v přípravě investičních záměrů v podnikatelské sféře tak i ve veřejném 

sektoru. Zpracovává se v předinvestiční fázi projektu. Na jedné straně díky důkladnému 

plánu investičního projektu působí jako podklad, který vede k investičnímu rozhodnutí 

vlastníka projektu. Na straně druhé je to materiál, který slouží jako základní nástroj 

pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční. (19) 

Tyto závazné osnovy mají úlohu podkladu pro ekonomické hodnocení projektů v rámci 

programu SROP. Tato studie neřeší problematiku hodnocení ekonomického zdraví 

žadatele, ale týká se samotného projektu. 

Povinná struktura a identifikace typu ekonomického hodnocení se určuje podle výše 

celkových nákladů projektu v korunách (uznatelných i neuznatelných). (4) 
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2.4.1 Vstupní informace pro tvorbu studie proveditelnosti 

 

Vstupními informacemi u tvorby studie proveditelnosti projektu, kde je třeba stanovení 

investičních nákladů, jsou odhady, které vyplývají například z: 

 

 vypsání a vyhodnocení nabídkových řízení, 

 cen z obdobných projektů, 

 jednotlivých nákladových parametrů, které jsou odvozeny ze srovnatelných 

projektů, 

 odhady celkových nákladů pro skupiny výrobních zařízení. 

 

Odhady investičních nákladů, které jsou stanoveny některým z výše uvedených postupů 

je nutné poupravit o určité faktory, mezi které zejména patří: 

 

 roční tempo inflace a vývoj směnných kurzů, 

 odlišnost lokálních podmínek, 

 odlišnost zákonných norem, 

 přístupnost lokality, kde má být projekt realizován, 

 možnost chyb, které plynou z nedostatku spolehlivých dat apod. (2) 

 

 

2.4.2 Zpracovatelský tým studie proveditelnosti 

 

Základ tohoto týmu by měli tvořit odborníci, kteří se společně orientují ve všech 

významných oblastech projektu. Zpracovatelský tým by proto měl být složen z: 

 

 ekonoma, 

 marketingového specialisty, 

 technologa, 

 strojního a stavebního inženýra, 

 odborníka z oblasti marketingu, 

 specialisty na financování a účetnictví, 
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 specialisty na ochranu životního prostředí. (2) 

 

 

2.4.3 Obsah studie proveditelnosti 

 

Titulní stránka 

1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Popis podstaty projektu 

4. Technické a technologické řešení projektu 

5. Analýza trhu, marketingová strategie 

6. Management projektu 

7. Zajištění investičního a oběžného majetku, finanční plán 

8. Hodnocení finanční efektivity projektu 

9. Analýza nákladů a přínosů 

10. Analýza a řízení rizik 

11. Závěrečné zhodnocení projektu 

12. Přílohy (20) 

 

Titulní strana 

 

Na titulní straně je uvedeno, zda se jedná o studii proveditelnosti a také jaký projekt je 

v ní popisován. Je příhodné uvádět počet stran textu a také počet příloh. Tyto údaje také 

mohou být doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele. 

 

Obsah 

 

Tato část obsahuje především informace o počtu a struktuře kapitol a také o tom, na 

které stránce je lze nalézt. 
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Úvodní informace 

 

V tomto úseku studie by měly být informace týkající se účelu, pro který je studie 

vypracována a k jakému datu, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie 

a příslušných kontaktních osobách. (19) 

 

Popis podstaty projektu 

 

 začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory, dále také 

porovnání cílů projektu s cíli programu, 

 místo realizace projektu včetně místa dopadu projektu, 

 výchozí stav: 

o  popis současné situace, která je výchozí pro realizaci projektu, 

o popis stávající pozice žadatele (např. jeho tržní podíl, současné cílové 

skupiny - zákazníci, slabé a silné stránky žadatele, nabídka současných 

služeb a produktů žadatele apod.), 

 popis cílových skupin, identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé 

cílové skupiny: 

o výčet beneficientů projektu včetně odůvodnění z jakého důvodu jsou 

v rámci projektu bráni v potaz, 

o zmínka o potenciálních zákaznících, 

o kvantifikace dopadů cílové skupiny, pokud je to možné, 

 podrobný výčet jednotlivých aktivit projektu jak v předinvestiční tak v investiční 

fázi: 

o podrobný popis jednotlivých aktivit včetně jejich rozdělení do etap, 

o popis investiční fáze, tato část je velice důležitá pro pochopení aktivit 

projektu, je doporučeno jí věnovat zvýšenou pozornost, tato etapa končí 

tzv. ukončením realizace projektu, 

 možnost alternativních řešení (pokud jsou relevantní): 

o popis alternativních řešení orientované na slabé a silné stránky, 

porovnání mezi alternativami, odůvodnění vybrané alternativy, zejména 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 
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 návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů, 

 významné multiplikační efekty projektu, 

 časový harmonogram etap: 

o dělen na jednotlivé aktivity a časová období, 

o zvýrazněn počátek a konec aktivit a také návaznost aktivit. (20) 

 

Technické a technologické řešení projektu 

 

Zde jsou shrnuty všechny podstatné technické a technologické stránky projektu, 

zahrnující například zvolenou technologii, technické parametry jednotlivých zařízení 

apod. (19) 

 

Analýza trhu 

 

Analýza trhu je zásadní kapitolou celé studie, kde jsou provedeny marketingové 

analýzy. Zahrnuje závěry z analýz poptávky a nabídky a také SWOT analýzu. V rámci 

konkrétního projektu jsou stěžejní součástí poznatky o segmentaci na trhu, vytvoření 

marketingového mixu a definování konkurence. 

 

 analýza konkurence (konkrétní konkurence na konkrétním místě): 

o důležité detailně zanalyzovat veškerou konkurenci, která poskytuje stejné 

nebo podobné služby, 

o zmapování nabídky služeb včetně cenové politiky konkurence, 

 analýza a odhad relevantní poptávky (konkrétní poptávka na konkrétním místě): 

o detailní analýza poptávky, 

o úzce navazující na předem definované cílové skupiny, 

o vychází z provedených analýz trhu, 

o podmínkou uznání analýzy je odkaz na provedený průzkum, 

 marketingový mix (4P) 

o product (výsledný výrobek či služba): zde je popsán produkt či služba, 

která je v souvislosti s projektem poskytována, 



27 

 

o price (cena): rozhodnutí, za jaké ceny budou dané výrobky anebo služby 

poskytovány, dále také jaké budou potenciální slevy a další platební 

a obchodní podmínky, 

o promotion (propagace): podrobná charakteristika všech komunikačních 

kanálů, které v rámci projektu budou využívány. Typickým 

představitelem je například reklama (rozhlasová, televizní, plakáty, 

billboardy apod.), 

o place (místo): zde jsou popsány distribuční cesty (přesun produktů či 

služeb od poskytovatele ke spotřebiteli. Důležitá součást zejména 

u výrobků a služeb, které nejsou napevno spojeny se zemí. 

 veřejná podpora: 

o jako první je třeba definovat tzv. relevantní trh zahrnující všechny 

výrobky či služby, které jsou spotřebiteli považovány z určitých hledisek 

za zaměnitelné. 

 

Management projektu 

 

Tato část studie obsahuje popis jednotlivých činností a osob, které se podílejí na 

realizaci projektu. Je zde popsán projektový tým, který se podílí jak na přípravě, tak na 

realizaci projektu a to v jednotlivých fázích.  

 

Zajištění investičního a oběžného majetku, finanční plán 

 

 přehled a rozčlenění výdajů v investiční etapě na způsobilé a nezpůsobilé,  

 podrobně rozčleněné způsobilé výdaje podle struktury rozpočtu také dle dalších 

hledisek, 

 přehled zdrojů financování v investiční fázi, 

 průběh provozního cash-flow po referenční období, 

 pokud je relevantní tak také finanční plán pro variantní řešení projektu, 

 hodnocení finanční efektivity projektu, 

 analýza nákladů a přínosů. (20) 
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Analýza a řízení rizik 

 

Viz kapitola 2.5 Proces řízení rizik v projektu. 

 

Závěr studie proveditelnosti 

 

Důležité je, aby závěr studie byl komplexní a propracovaný. Závěr obsahuje konečné 

posouzení projektu a to ze všech hledisek, která byla brána v úvahu a také vyjádření 

k realizovatelnosti projektu. Není zde potřebné zacházet do detailních řešení, která již 

jsou popsána v jednotlivých kapitolách. Důležité je spíše vypíchnout ty nejdůležitější 

faktory. Nepostradatelnou součástí je vyjádření, zda je projekt realizovatelný nebo 

naopak. (19) 

 

 

2.5 Proces řízení rizik v projektu 

 

Riziko je tedy míra nejistoty, která souvisí s množstvím a kvalitou informací, které má 

manažer k dispozici. 

"Proces řízení rizik je sled aktivit, ve kterých jsou prostřednictví preventivních nebo 

korektivních zásahů odvraceny události a odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit 

řiditelnost plánovaných procesů nebo by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům." 

(11) 

Řízení rizik trvá po celou dobu existence projektu. Rizika lze rozdělit na: 

 

 odchylky - jsou to rozdíly mezi odhadem a skutečností, 

 předvídatelná rizika - jsou to rizika, která jsou v dané oblasti obvyklá a na 

základě zkušeností se dají vcelku dobře odhadnout, 

 nepředvídatelná rizika - můžeme je očekávat, ale nemůžeme je s dostatečnou 

přesností odhadnout, 

 nejistotu a chaotické vlivy - je většinou nemožné je jakkoli odhadovat. (11) 
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2.5.1 Management rizika projektů 

 

Mezi cíle managementu rizika projektu patří zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěšnosti 

a minimalizace nebezpečí jejich neúspěchu. Ukazuje se, že management rizika se často 

realizuje neefektivně, nebo se považuje za méně ceněný nástroj projektového 

managementu a aplikuje se zřídka. Nicméně se ukazuje, že příčinou špatné účinnosti 

managementu rizika je obvykle neznalost manažerů, kteří jsou odpovědní za přípravu, 

plánování a realizaci projektů. 

Kvalitní proces managementu lze rozdělit do následujících fází: 

 

 iniciační fáze, 

 identifikace rizik, 

 stanovení významnosti těchto rizik, 

 stanovení velikosti rizika projektu, 

 hodnocení rizika projektu a rozhodování o riziku, 

 plánování protirizikových opatření, 

 postaudity projektu. 

 

Tyto kroky se realizují sekvenčně, průběžně. (1) 

 

 

2.5.2 Hledání rizikových faktorů 

 

"Hlavní součásti procesu řízení rizik jsou: 

 

 plánování řízení rizik - volba strategií, metodik a postupů, které budou  

v průběhu projektu použity pro odvrácení nebo zmenšení hrozby projektových 

rizik, 

 identifikace rizik - systematická identifikace a dokumentace rizik, která mohou 

ovlivnit projekt, 

 kvalitativní analýza - hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik, 
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 kvantitativní analýza - číselné vyjádření pravděpodobností vzniku a velikosti 

dopadů rizik na projekt podle jeho specifických cílů, 

 plánování obrany proti rizikům - návrhy obranných strategií a korekčních 

opatření, 

 monitorování a kontrola rizik - sledování stavů, iniciace obranných strategií 

a provádění vhodných korekčních opatření." (11) 

 

 

Obr. 6: Hledání rizikových faktorů projektu (11)  

 

Obrázek č. 7 ukazuje obecný diagram jednotlivých kroků procesu řízení rizik. 

 

 

2.5.3 Identifikace rizik 

 

Mezi nejdůležitější fáze analýzy rizika patří identifikace rizik a stanovení jejich 

významnosti a to z toho důvodu že management rizika pracuje pouze s těmi faktory, 

které byly včas rozpoznány. Cílem identifikace rizik je dospět k vyčerpávajícímu 

souboru rizikových faktorů. (3) 

Identifikace rizik zahrnuje systematickou analýzu, identifikaci, kategorizaci 

a dokumentaci rizik, které mohou daný projekt ovlivnit. Avšak důležité je také posoudit 
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možné vztahy mezi riziky, protože vzájemná závislost může způsobit řetězovou reakci 

což může být katastrofální. Do informací, které jsou v tomto kroku nejdůležitější patří: 

 

 hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik a podmínky jejich existence, 

 rozdělení rizik projektu vzhledem k jeho životnímu cyklu, 

 identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku vzhledem k projektu. 

 

K identifikaci rizik slouží celá řada metod, například metoda Delphi, brainstorming, 

Crawfordovy lístky, identifikace kořenů problému, SWOT analýza a další. 

Identifikovaná rizika je nutno řádně dokumentovat. V dokumentech o nich nalezneme 

údaje o názvu, popisu, datum identifikace rizika, osobě odpovědné za řízení rizika 

a odkazu na podrobný rozpis prací. (11) 

 

 

2.5.4 Analýzy rizik 

 

V praxi jsou rozlišovány dvě hlavní kategorie analýz rizik a to kvalitativní 

a kvantitativní. V kvalitativní metodě se jedná o relativní srovnání významnosti 

jednotlivých rizikových faktorů a jejich případný dopad na projekt či společnosti. 

Kvalitativní analýza je doporučována v úvodních fázích procesu hodnocení rizik a až  

v průběhu návazných činností by se mělo postupně přecházet ke kvalitativním 

metodám. 

V kvantitativních metodách je snaha odhadnout konkrétní hodnoty či intervaly 

rizikových faktorů, jejich vliv na sledovanou veličinu a pravděpodobnost jejich výskytu.  

Management by měl zvážit při výběru vhodné metody pro konkrétní analýzu rizik 

následující body: 

 

 dostupnost zdrojů analýzy (lidské, výpočetní a časové), 

 zkušenosti pracovníků s různými metodami, 

 rozsah a komplexnost projektu, 

 fáze projektu, ve kterých se analýza provádí, 

 dostupné informace, 
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 účel analýzy. (11) 

 

 

2.5.5 Plánování proti rizikům 

 

Úplný registr rizik včetně potřebných číselných charakteristik je k dispozici po 

provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy. Opatření a taktiky v plánovaných 

strategiích lze rozdělit následujícím způsobem: 

 

 odmítnutí - naprosté vyhnutí se riziku, 

 omezení, redukce - proces je držen v akceptovatelných hranicích, 

 akceptace - riziko se očekává, ale jsou vytvořeny dostatečné rezervy, a to buď: 

o pasivní - řeší se až se riziko vyskytne, 

o aktivní - řeší se při objevení první indikace blížící se rizikové situace, 

 převody - převedení rizika na jiný subjekt např. pojištění, 

 simulace a výzkum - vložení dalšího kroku zaměřeného na další zkoumání 

a rozbory oblastí neurčitosti. 

 

"Plánování obrany proti projektovým rizikům spočívá v návrhu alternativních postupů 

a výběru optimálních variant, které povedou k minimalizaci ohrožení projektu, a to 

zejména v oblasti plnění cílů, vyšších nároků na čerpání nákladů, způsobení škod 

a zpoždění oproti plánu projektu." (11) 

Důležitými kroky obrany proti rizikům, která leží mimo oblast autority manažera 

projektu jsou: 

 přiřazení odpovědnosti za výkon obranného opatření, 

 schválení plánu nadřízeným managementem. 

 

Výsledkem plánování obrany proti rizikům je: 

 

 aktualizovaný registr rizik obsahující: 

o popis a kvantifikace rizik a jejich případná úprava, 

o pokud je v úvahu tak i odhad nákladů na přenosy rizik na jiné subjekty, 
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 aktualizovaný plán projektu zahrnující: 

o soubor obranných strategií, 

o plán průběhu monitorování, kontrolních metod a měření, 

o předpisy pro kontrolní měření procesů a stavů, 

 podklady pro vytvoření dohod a smluv s externími subjekty pro snížení rizik, 

 podklady pro vyjednávání se sponzorem projektu, managementem, apod. (11) 

 

 

2.6 Evaluace projektu v ČR v období 2007 - 2013 

 

"Evaluace je proces důkladného sběru, zpracování, systematického a přehledného 

uspořádání a následného vyhodnocení dat a informací s cílem učinit na základě 

zjištěných skutečností potřebná rozhodnutí." (16) 

Evaluace operačních programů se realizuje v souladu s povinnostmi ustanovenými  

v rámci článků 47 až 49 (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), v souladu s metodickými 

pokyny Evropské komise a taktéž v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu 

pro koordinaci. Odpovědnost nese Řídící orgán OP. 

Cílem evaluace podle článku 47 odst. 1 je: 

 

 zvýšení kvality, účinnost a provázanost pomoci z fondů EU, 

 zefektivnění implementace operačního programu a také zlepšení strategie, 

 zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje  

ve vztahu k předmětu operačního programu. 

 

Evaluace může být buď strategické povahy, které jsou nad rámec operačního programu 

a nebo operativní povahy, které jsou prováděny v rámci daného operačního programu. 

Obecně je hodnocení děleno do tří typů: 

 

 předběžné hodnocení - hodnocení ex-ante, zaměřuje se na optimalizaci 

přidělovaní rozpočtových zdrojů, které jsou v rámci operačních programů a také 

na zlepšování kvality programování, 

 průběžné hodnocení 
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o hodnocení ad hoc je prováděno ve spojitosti s monitorováním operačních 

programů a to hlavně v případě, že toto monitorování odkryje značný 

odklon od původně stanovených cílů anebo pokud dojde k podání návrhu 

na revizi operačních programů,  

o hodnocení ongoing je prováděno plánovaně pro zlepšení systému 

realizace operačního programu, 

o pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních 

programů se provádí hodnocení souhrnné, 

 následné hodnocení - hodnocení ex-post provádí Evropská komise  

ve spolupráci s členskými státy a řídícími orgány. V tomto hodnocení dochází ke 

zkoumání rozsahu využití zdrojů, účinnosti a efektivitě programování fondů 

a socioekonomického dopadu. Hodnocení ex post musejí být ukončena do konce 

roku 2015. (26) 

 

 

2.6.1 SWOT analýza 

 

SWOT analýza vychází z anglického základu: 

 

 S - strong - silné stránky, 

 W - weak - slabé stránky, 

 O - opportunities - příležitosti, výzvy, 

 T - threads - hrozby. 

 

SWOT analýza je souhrnné zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik 

daného tématu či problematiky. Jde o nástroj, který je velmi často všestranně používaný 

a je výchozím krokem pro další úvahy. (5) 

SWOT analýza zobrazuje přehledným způsobem silné a slabé stránky analyzované 

oblasti a v logické souvislosti jim přiřadit možnosti dalšího rozvoje a na druhé straně  

i ohrožení, která se mohou vyskytnout, pokud nebudou příležitosti správně využity. 

Silné a slabé stránky lze ovlivnit. Opačným případem je působení na příležitosti 

a hrozby jako na vnější faktory je složitější a někdy je nelze kontrolovat vůbec. Pokud 
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má být určená strategie efektivní, je třeba umět využít předpokládané příležitosti, 

maximalizovat silné stránky a za odhalení slabých stránek minimalizovat dopady 

hrozeb. (12) 

Jako podklady se pro vytvoření SWOT analýzy používají výsledky analýz vnějšího 

a vnitřního prostředí. Pro posouzení obecného okolí se používá SLEPTE analýza, která 

zahrnuje analýzu sociálního, legislativního, ekonomického, politického, 

technologického a ekologického prostředí. Na hodnocení konkurenčního okolí se 

používá Porterův model konkurenčních sil, který zahrnuje 5 základních sil 

znázorněných na následujícím obrázku.  

 

 

Obr. 7: Porterův model konkurenčních sil (9) 

 

Pro zjištění situace interního okolí se používá analýza McKinsey 7S. Model je nazýván 

7S podle toho, že jsou v něm obsaženy následující faktory, jejichž názvy v angličtině 

začínají písmenem S: 

 

 Strategie (Strategy), 

 Struktura (Structure), 

 Systémy (Systems), 

 Styl práce vedení ( Style), 
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 Spolupracovnicí (Staff), 

 Schopnosti (Skills), 

 Sdílené hodnoty (Shared values). (7) 

 

 

2.7 Úspěšná cesta k projektu 

 

1. Zformulování projektového záměru. V projektovém záměru jsou obsaženy 

odpovědi na základní otázky, které se týkají projektu - kdo, co, kdy, kde, jak a 

za kolik.  

2. Konzultace na Úřadu Regionální rady. Pracovníci úřadu při konzultacích 

projektového záměru poskytnout veškeré informace, které se vztahují  

k projektovému cyklu. 

3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh. 

4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady v termínu, který je specifikován ve 

výzvě k podání žádosti. 

5. Počátek realizace projektu. Realizaci je možné zahájit dříve, než je obdržen 

výsledek hodnocení, ale v případě neschválení, náklady na provedené investice 

nese sama organizace. 

6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro 

vyhodnocení žádostí. 

7. Pro informace týkající se realizační části projektového cyklu jsou k dispozici 

pracovníci oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady. 

8. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení 

výdajů. 

9. Důležité nezapomenout na řádnou publicitu projektu, má být zřejmé, že projekt 

je financován z evropských prostředků. 

10. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu. 

11. Ukončení projektu jak z věcného tak i finančního hlediska. (33) 
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2.8 Fondy Evropské unie 

 

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 čelit výzvám 21. století. Ve 

středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří vedle 

zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni 

vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. 

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. (31) 

Ve smyslu Nařízení Rady Evropského společenství se strukturálními fondy rozumí: 

 

1. Evropský fond regionálního rozvoje, 

2. Evropský sociální fond, 

3. Evropský zemědělský podpůrný a záruční (garanční) fond, 

4. Finanční nástroj na podporu rybolovu. (13) 

 

 

2.8.1 Strukturální fondy 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (The European Regional Development Fund) 

 

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) vznikl v roce 1974 jako základní nástroj 

regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních 

rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování 

meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální 

fondy. 
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Úkoly Evropského regionálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální 

ustanovení o ERDF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. 

"Evropský regionální rozvojový fond je určen k tomu, aby svou častí na rozvoji 

a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových 

oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství." (15) 

Smlouva z Nice, Článek 160  

"... podporovat hospodářskou a sociální soudržnost nápravou hlavních regionálních 

rozdílů a účastí na rozvoji a přeměně regionů. ... rovněž přispívá na podporu trvale 

udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí." (15) 

Nařízení ES 1784/1999 o Evropském regionálním rozvojovém fondu, čl. 1 - Úkoly  

Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíle 1 a 2, dále 

financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální 

spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených 

měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje 

a výměny těchto zkušeností).  

ERDF financuje: 

 

 produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních 

příležitostí, 

 investice do infrastruktury, 

 rozvoj vnitřního potenciálu podporujících místní rozvoj a zaměstnanost a činnost 

malých a středních podniků, 

 podpora služeb pro podniky, 

 převod technologií, 

 zlepšení přístupu podniků k financím, 

 přímé podpory investic, 

 vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti, 

 podpora strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst 

(pokud nejsou financována z ESF). 
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dále podporuje: 

 

 produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků 

a přitažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury, 

 výzkum a technologický vývoj, 

 rozvoj informační společnosti, 

 investice do cestovního ruchu a kultury, vytváření trvale udržitelné pracovní 

příležitosti, 

 ochrana a zlepšování životního prostředí, 

 rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti, 

 mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce. (15) 

 

Evropský sociální fond (The European Social Fund) 

 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie, zřízený 

za účelem zmenšování rozdílů v prosperitě a životní úrovně v členských státech 

a regionech EU, a jako takový prosazuje hospodářskou a sociální soudržnost. 

Činnost ESF je zaměřena na podporu zaměstnanosti v EU. Napomáhá členským státům 

lépe vybavovat evropské pracovní síly a společnosti k tomu, aby čelily novým 

globálním výzvám. Ve zkratce: 

 

 financování je rozloženo napříč členskými státy a regiony. Prostředky směřují 

zejména do míst, jejichž hospodářský rozvoj se vyvíjí hůře, 

 jedná se o klíčový prvek strategie 2020 Evropské unie pro růst a pracovní místa, 

která je zacílena na zlepšování života občanů Evropské unie tím, že jim 

poskytuje lepší kvalifikací a lepší vyhlídky na pracovní uplatnění, 

  za účelem dosažení těchto cílů bude v období let 2007 až 2013 do členských 

států a regionů Evropské unie rozděleno přibližně 75 miliard eur. (17) 

 

Je rozdělen na část záruční, která je tvořena téměř 95 % všech výdajů fondu a ve většině 

případů slouží k financování Společné zemědělské politiky. Další část fondu slouží jako 
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podpůrná, která disponuje pouze s malou částí celkových financí fondu. Tato část fondu 

má podíl na financování operací týkající se: 

 

 podpory zemědělství v horských a podhorských oblastí, 

 pomoci malých farmářů, 

 optimalizace struktury a kvality zemědělské produkce, 

 konverze, diverzifikace, reorientace a podpory kvality zemědělské produkce, 

 rozvoje venkovské infrastruktury, 

 a dalších projektů spadajících zejména pod Cíl 1 a v některých specifických 

případech i pod Cíl 2 rozvoje venkova.  

 

Finanční nástroj na podporu rybolovu (The Financial Instrument for Fisheries 

Guidance) 

 

Fond napomáhá k vyváženému čerpání zdrojů v oblasti rybolovu nebo také  

k revitalizaci oblastí závislých na rybolovu. 

Z prostředků fondu jsou spolufinancovány: 

 

 rozvoj chovu ryb, 

 ochrana některých přímořských oblastí, 

 vybavení rybářských přístavů, 

 výroba a obchod s rybími výrobky. (13) 

 

Vedle strukturálních fondů existuje i Fond soudružnosti, který bývá někdy nazýván jako 

Kohezní fond. Je to zvláštní fond solidarity na pomoc, která souvisí s přípravou na 

vytvoření Evropské měnové unie. 

Z fondu jsou poskytovány finance na významné projekty, které jsou z oblasti životního 

prostředí a infrastruktury. Čerpat prostředky z tohoto fondu mají státy, jejichž HDP je 

nižší než 90 % průměru EU. 

Po 1.5. 2004 Fond soudržnosti plynule navázal na pomoc předvstupního nástroje ISPA 

(The instrument for Structual Policies Pre-Accession), jehož funkce byla v podstatě 
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analogická. ISPA byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy 

a životního prostředí. 

Cílem podpory jsou projekty, které přispívají k dosažení cílů v oblasti životního 

prostředí: 

 

 ochrana vod, nakládání s odpady a obaly, ochrana ovzduší, staré ekologické 

zátěže. 

 

Dále pak projekty, které přispívají k dosažení cílů v oblasti dopravy: 

 

 železniční doprava, silniční doprava, vodní cesty, civilní letecká doprava, 

multimodální přepravní systémy. 

 

Fond soudržnosti neposkytuje jako strukturální fondy spolufinancování programů, ale 

přímo se podílí na financování konkrétních projektů. Fond není přímo zaměřen na 

regionální politiku, ale pomoc je pouze doplňující vzhledem k pomoci, kterou poskytují 

strukturální fondy. 

Při využití fondu jsou rozhodnutí při procedurách přijímána společně členským státem 

i Evropskou komisí. Velká pozornost se věnuje kontrole zdrojů podpory, aby bylo 

vyloučeno financování projektu z fondu soudržnosti a strukturálních fondů současně. 

Míra pomoci se pohybuje ve výši 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. 

Konkrétní výše je určena podle typu projektu.  

Funkci řídícího orgánu Fondu soudržnosti bylo pověřeno Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které pak koordinuje zprostředkující orgány Fondu soudržnosti. (4) 

 

 

2.9 Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS 

 

Regionální politika EU se zakládá na vyrovnání hospodářských, sociálních a dalších 

rozdílů mezi regiony, proto byla v EU vytvořena speciální metodika NUTS (Územní 

statistická jednotka). Klasifikace NUTS se používá ke statistickému monitorování a 
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k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace 

a hodnocení regionální politiky. 

Klasifikace zahrnuje 6 úrovní NUTS, přičemž hranice jednotlivých úrovní jsou dány 

počtem obyvatel a rozlohou. 

 

 NUTS 0 - stát (např. ČR) 

 NUTS 1 - území (např. ČR) 

 NUTS 2 - oblast (např. sdružené kraje) 

 NUTS 3 - kraj (např. vyšší územní samosprávné celky) 

 NUTS 4 - okres 

 NUTS 5 - obec (zpravidla základní územní jednotky). (18) 

 

 

2.9.1 Programové dokumenty 

 

Realizace hospodářské politiky a sociální soudržnosti se řídí principem programování. 

Projekty se nevybírají nahodile, ale podle toho jestli pomáhají k odstraňování problémů, 

které jsou identifikovány ve strategických dokumentech. Pro současné programové 

období je soustava strategických programových dokumentů následující: (10) 

 

 

Obr. 8: Soustava strategických programových dokumentů (31) 
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2.9.2 Alokace zdrojů pro Českou republiku na období 2007 - 2013 

 

V tabulce je uvedeno rozdělení finančních prostředků, které se týkají programovacího 

období 2007 až 2013 podle cílů. 

 

Tab. 1: Alokace zdrojů pro ČR 2007 - 2013 
 

Programované období 2007 - 2013 

Cíl EUR 

Konvergence 

Regionální konvergence 17 064 488 596 

Fond soudržnosti 8 819 022 439 

Konkurenceschopnost 

(Praha) 

Konkurenceschopnost 194 247 800 

dodatečná alokace 224 845 649 

Přeshraniční a mezinárodní 

spolupráce 

Přeshraniční 275 599 077 

dodatečná přeshraniční 75 990 880 

Transnacionální 37 461 150 

Celkem soudržnost 26 691 655 591 
(Zdroj: (12), vlastní zpracování) 

 

 

2.10 Operační programy pro ČR: programovací období 2007 - 2013 

 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které 

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, 

ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou 

to strategické dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. (31) 

Pro současné období je zpracováno v ČR 24 operačních programů a bylo definováno 

celkem pět skupin operačních programů: 

 

 regionální operační programy (ROP), 

 integrovaný operační program, 

 sektorové operační programy, 

 operační programy přeshraniční spolupráce, 
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 operační program Praha. (10) 

 

Tab.  2: Operační programy na rok 2007 - 2013
 

Operační programy 2007 - 2013 

Evropská územní spolupráce 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce 

ESPON 2013 

INTERACT II 

Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Sasko - ČR 

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 

(Zdroj: (24),vlastní zpracování) 
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Tab.  3: Operační programy na rok 2007 - 2013 

Operační programy 2007 - 2013 

Tématické OP Regionální OP OP Praha 

Integrovaný operační 

program 

ROP NUTS II 

Severozápad 

OP Praha 

Konkurenceschopnost 

OP Podnikání a inovace 

ROP NUTS II 

Severovýchod OP Praha Adaptabilita 

OP Životní prostředí 

ROP NUTS II Střední 

čechy   

OP Doprava ROP NUTS II Jihozápad   

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost ROP NUTS II Jihovýchod   

OP Výzkum a vývoj pro 

inovace 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko   

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

ROP NUTS II Střední 

Morava   

OP Technická pomoc     

(Zdroj: (23), vlastní zpracování) 

 

 

2.10.1 Regionální operační programy 

 

Jsou to nejvýznamnější programy, které podporují aktivity, jejichž realizace spadá do 

působnosti obcí nebo krajů. V současnosti je připraveno celkem sedm regionálních 

operačních programů, pro každý region jeden. Na regionální operační programy připadá 

částka 4,66 mld. eur, tj. cca 131,4 mld. Kč, tedy přibližně 17,46 % z celkových 

finančních prostředků, které jsou pro ČR určeny v období 2007 - 2013. (10) 
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Tab. 4: Alokace finančních prostředků určená na ROP 
 

Regionální 

operační program 
Částka (mil. eur) % 

Střední Čechy 559,08 12,00 

Jihozápad 619,65 13,30 

Severozápad 745,91 16,01 

Jihovýchod 704,45 15,12 

Severovýchod 656,46 14,09 

Moravskoslezsko 716,09 14,06 

Střední Morava 657,39 14,11 

Celkem 4 659,03 100,00 

(Zdroj: (10), vlastní zpracování) 

 

"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 vycházejících z využití jejich potenciálu." 

(10) 

Cíli ROP a orientace podpor Regionálních operačních programů jsou především: 

 

 modernizace technické infrastruktury, 

 zvýšení prosperity regionů vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních 

podniků, 

 zvýšení podílu cestovního ruchu, 

 modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově. (10) 

 

 

2.11 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

 

Tento program je určen pro region soudržnosti Jihovýchod, který se skládá  

z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Spadá mezi regionální operační programy  
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v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 704,45 mil. eur, což činí přibližně 2,64 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR. 

ROP JV obsahuje 4 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické celky a ty 

jsou dále konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory vymezující typy projektů, 

které mohou být v dané oblasti prioritní osy podpořeny. (29) 

 

 

Obr. 9: Prioritní osy ROP Jihovýchod (28) 

 

 

2.11.1 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

 

Cílem je zkvalitnění podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově.  Příjemci 

podpory mohou být: 

 

 kraje, obce a svazky obcí, organizace zřizovány nebo zakládány kraji či obcemi, 

 nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, 

 malí a střední podnikatelé. 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 

 úpravy veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště, veřejná zeleň), 
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 regenerace a revitalizace brownfields včetně výstavby a rekonstrukce 

přístupových a obslužných komunikací, parkovacích ploch a související 

technická infrastruktura, 

 modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, 

 modernizace a zkvalitňování regionálních zařízení zdravotnické a sociální péče, 

 ve vybraných regionech výstavba místních datových sítí sloužících pro 

zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti apod. (32) 

 

 

2.12 Aktuální stav čerpání finančních prostředků z fondů EU 

 

Od počátku k 4. červenci 2012 bylo na území ČR podáno 82 791 žádostí o podporu 

v celkové hodnotě 1 252,7 mld. Kč. Což představuje 156,7 % celkové alokace. Doposud 

bylo vydáno 36 943 rozhodnutí /smluv o poskytnutí dotace ve výši 593,6 mld. Kč, což 

je 74,3 % celkové alokace. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 348,3 mld. 

Kč, což je 43,6 % celkové alokace. Certifikovaná prostředky jsou na úrovni 17,2 % což 

je 137,1 mld. Kč. (14) 

 

 

Graf 1: Stručný přehled čerpání prostředků červen 2012  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této části diplomové práce provedu analýzu obce Lípa. Současnou stav obce 

zhodnotím prostřednictvím SWOT analýzy, kde vymezím silné a slabé stránky obce 

a také její příležitosti a hrozby. Dále vypracuji analýzu soběstačnosti obce s použitím 

ukazatele autarkie. Díky ukazateli dluhové služby posoudím zadluženost obce. Analýzu 

obce zakončím analýzou rozpočtu obce. 

 

 

3.1 Základní informace o žadateli 

 

Obec Lípa je subjekt, který chce získat dotace z fondů EU. Obec je součástí okresu 

Havlíčkův Brod a patří do kraje Vysočina. Lípa se nachází 8 kilometrů jihozápadně od 

Havlíčkova Brodu. Pro lepší orientaci přikládám mapu.  

 

Obr. 10: Poloha obce Lípa (21) 
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Z geografického a turistického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. 

Obec se řadí mezi středně velké vesnice, kde má pobyt přihlášeno kolem 1050 obyvatel. 

Lípa se dělí na čtyři části, kterými jsou: Dobrohostov, Chválkov, Lípa a Petrkov. 

Pro děti, které jsou školou povinné je v obci k dispozici základní škola (do 9. ročníku). 

Pro předškolní děti je zde i mateřská škola. Pro využití volného času se v obci nachází 

sportovní areál zahrnující fotbalové hřiště, betonové hřiště na míčové hry a dětský 

koutek, dále pak u areálu školy se nachází multifunkční hřiště a u mateřské školy dětské 

hřiště. Obec má i svoji knihovnu. V obci provozuje ordinaci i dětský lékař. Nachází se 

zde 2 obchody se smíšeným zbožím, obchod s točenou zmrzlinou, 2 hospody. Z další 

občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou taktéž 

využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Doprava je taktéž na dobré úrovni, 

je zde možnost dopravy dvěma autobusovými linkami anebo vlakem. 

 

 

3.2 SWOT analýza obce 

 

V současné době je SWOT analýza značně využívanou metodou a používá se velmi při 

regionálním rozvoji. Tato metoda se snaží odhalit a zároveň porovnat silné i slabé 

stránky. V neposlední řadě i hrozby a příležitosti. Smyslem této analýzy je uvědomění si 

silných stránek a příležitostí a jejich využití a rozvinutí ve svůj vlastní prospěch. Velice 

důležité je, aby si subjekt uvědomil i existenci slabých stránek a hrozeb, které by se měl 

snažit snižovat v nejlepším případě odstraňovat.  
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Tab. 5: SWOT analýza obce Lípa  

Silné stránky Slabé stránky 

 Dopravní dostupnost obce  Značná vyjížďka 

obyvatelstva za prací 

 Napojení obce na železnici  Chybějící bezbariérové 

vstupy 

 Kompletní infrastruktura  Absence koupaliště 

 Dobré autobusové spojení  Chybí dům s 

pečovatelskou službou 

 Čisté životní prostředí  Nedostatek parkovací míst 

 Místní spolky, vytvářející 

kulturu 

  

 Dostupnost I. a II. stupně 

základního vzdělání 

  

 Mateřská škola v obci   

 Napojení obce na 

cyklostezky 

  

 Třídění odpadu 

 Čistička odpadních vod 

  

Příležitosti Hrozby 

 Zájem o bydlení  Vnější ekonomické vlivy 

 Nová územní 

infrastruktura 

 Odchod mladých, 

vzdělaných lidí z obce 

 Možnost získání dotací  Omezené množství 

finančních prostředků 

obce 

 Zlepšení nabídky 

sportovních zařízení a 

volnočasového využití v 

obci 

 Růst automobilismu 

 Rozvoj bytové výstavby   

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Silné stránky 

 

Mezi silné stránky obce patří velmi dobrá dostupnost obce. Obec se nachází cca 20 km 

od dálnice směrem na Humpolec nebo Jihlavu. Nejbližší město se nachází 8 km od 

obce.  Do vsi je též možnost dopravy a to 2 autobusovými linkami i vlakem.  Četnost 
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spojení je poměrně velké.  Velkou výhodou je i kompletní infrastruktura a čisté životní 

prostředí jelikož v blízkosti obce se nenachází žádná hlavní frekventovaná komunikace 

ani závod. V obci funguje několik spolku jako například TJ Sokol Lípa což je fotbalový 

klub zahrnující několik generací družstev (družstvo A,B,C, dorost, žáci, benjamíni) dále 

pak dobrovolní hasiči, které zastupuje nejen mužské družstvo, ale i družstvo žen a 

v nedávné době začalo i družstvo dětí. Funguje zde i ČSŽ a spolek TILIA, oba spolky 

během roku pořádají několik akcí. Obrovskou silnou stránkou obce je existence 

mateřské školy a základní školy až do 9. ročníku. Školu navštěvuje několik dětí nejen z 

Lípy, ale i několika okolních obcí. Před několika lety došlo i k napojení obce na 

cyklostezku, kterou lidé hojně využívají téměř celý rok. V obci také dochází k třídění 

odpadu. Několikrát ročně se sváží i nebezpečný odpad. Občané mají možnost odvážet 

odpad například použité spotřebiče a podobně na místní čističku odpadních vod. 

 

Slabé stránky 

 

Z důvodu malého počtu pracovních míst v obci je zde značná vyjížďka obyvatelstva za 

prací. Většina obyvatel dojíždí za prací do nedalekého Havlíčkova Brodu. Ke zlepšení 

situace by mohlo dojít plánovanou přestavbou bývalé základní školy na domov seniorů, 

kde by mohlo najít uplatnění několik občanů. Další slabou stránkou je neexistence 

koupaliště, které by občané velice uvítali, problémem je nalézt místo pro vybudování 

obecního koupaliště. Zastupitelstvo se snaží najít řešení, aby koupaliště mohlo být co 

nejdříve postaveno. Nedostatek parkovacích míst zejména u MŠ a ZŠ je také slabou 

stránkou, avšak z důvodu zástavby není prostor na řešení tohoto problému. 

 

Příležitosti 

 

Příležitostí obce je velký zájem o bydlení. V loňském roce došlo k vybudování nové 

ulice čímž vzniklo 20 nových parcel, avšak tento počet je vzhledem k počtu žádostí 

nedostačující. Obec má do budoucna v plánu další rozšíření.  Možností obce je též 

získání dotací čímž by došlo ke zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v obci. 

Z důvodu působení několika spolků v obci je kapacita současných sportovišť 
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nedostačující. Ke zlepšení situace by napomohla rekonstrukce hřiště u ZŠ, které je 

v současnosti nevyhovující. 

 

Hrozby 

 

Do hrozeb obce patří vnější ekonomické vlivy, do kterých patří například neustálé 

zdražování, daňové reformy, pokles ekonomiky ČR atd. Dalším problémem je odchod 

mladých vzdělaných lidí z důvodu neexistence volných pracovních míst, kde alespoň 

částečným řešením by bylo vybudování již zmíněného pečovatelského domu. 

Východiskem omezeného množství finančních prostředků obce by mohlo být získávání 

dotací.  

 

 

3.3 Finanční analýza obce 

 

Finanční analýza bude obci sloužit k celkovému přehledu finanční situace. Tato analýza 

může pomoci obci se rozhodnout o případném financování projektu, bez získání dotace. 

V případě potřeby získání úvěru od bankovních institucí je tato analýza nezbytným 

podkladem. V neposlední řadě může sloužit výkonným orgánům pro kontrolu 

hospodaření obce. 

 

 

3.3.1 Ukazatel autarkie 

 

Pomocí tohoto ukazatele lze vypočítat soběstačnost obce. Existuje více možností 

výpočtů míry autarkie, avšak nejvíce používaným výpočtem je autarkie na bázi 

celkových příjmů a výdajů bez odlišení jejich využití. Smyslem ukazatele autarkie je 

jeho schopnost ukázat, zdali byly příjmy v dostatečné výši, aby byly pokryty výdaje. 

Ukazatel teda ukazuje, kolik procent výdajů nám pokryly příjmy. 

 

Ukazatel autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů 
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Acf = ( Py / Ve ) * 100 

 

Acf - autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů v % 

Py - příjmy celkem 

Ve - výdaje celkem (6) 

 

Doporučené hodnoty - pokud je roven nebo vyšší jak 100 %. 

 

Tab. 6: Hodnoty ukazatele autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy 

25 608 

780 

14 804 

740 

17 746 

010 

11 940 

820 

23 993 

460 

16 240 

260 

Výdaje 

22 419 

270 

17 078 

110 

10 785 

730 

19 271 

590 

12 805 

470 

16 414 

860 

Ukazatel 

v % 114,23 86,69 164,53 61,96 187,37 98,94 

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 

 

 

Graf 2: Hodnoty ukazatele autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hodnoty ukazatele autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů, kromě let 2007, 2009 

a nepatrně i roku 2011 překračují minimální doporučené hodnoty. 
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Výkyv v roce 2007 byl způsoben opravou pozemní komunikace. Daná oprava nebyla 

plánovaná, proto se z tohoto důvodu se hospodaření obce dostává do záporných hodnot. 

V roce 2009 je to z důvodů investice do čističky odpadních vod. 

Ve většině případů pokrývají příjmy obce její výdaje, proto hodnotím obec Lípa jako 

finančně soběstačnou. V letech 2007 a zejména v roce 2009 nedosahuje doporučených 

hodnot z investičních záměrů, které byly pro obec nezbytně důležité. 

 

 

3.3.2 Regulace zadluženosti obcí a krajů - ukazatel dluhové služby 

 

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení č. 346 o Regulaci 

zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Místopředsedovi vlády 

a ministru financí bylo uloženo sledovat zadluženosti obcí a krajů a také předávat vládě 

každoroční zprávu o vývoji zadluženosti jak obcí, tak i krajů. V neposlední řadě byl 

také schválen postup hodnocení zadluženosti, definice a výpočet ukazatele dluhové 

služby. 

Každé obci i kraji je vypočítán definitivní ukazatel dluhové služby. Obce a kraje, které 

překročí danou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 % obdrží dopis z Ministerstva 

financí týkající se přijetí takových opatření, aby v příštím roce ukazatel dluhové služby 

nebyl překročen. 

Současně požádá dané obce a kraje, aby zdůvodnily překročení daného ukazatele a také 

oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata a to do 3 měsíců. Kromě toho 

ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledních přezkoumání hospodaření za 

příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled. 

Ministerstvo financí posoudí vyžádané podklady a současně zváží všechny skutečnosti, 

které vedly k překročení dané hranice. Do úvahy budou přitom dále brány: 

 

 celková zadluženosti obce nebo kraje, 

 celková zadluženosti obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele, 

 daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje, 

 trend zadluženosti v minulých letech, 

 velikost obce nebo kraje, 
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 celková finanční situace obce nebo kraje. 

 

Pokud obec nebo kraj překročí ukazatel i v následujícím roce, Ministerstvo financí 

předá seznam daných obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu 

a státních fondů, aby přihlédli k daným skutečnostem v případě projednávání žádostí 

daných obcí a krajů o dotace, půjčky či návratné finanční výpomoci. 

Překročení výše uvedené hranice ukazatele nebude automaticky znamenat ztrátu 

možnosti získat státní dotaci. Při konečném výběru těch obcí a krajů, které dostanou 

státní účelovou dotaci je pouze jedním z kritérií, která orgány poskytující dotace 

použijí. Kritérium se uplatní při rozhodování o poskytnutí účelových dotací a půjček na 

nově zahajované akce. Naopak kritérium nepoužijí: 

 u akcí, které jsou již schváleny a pokračují z minulých let, 

 u dotací, které jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí a krajů, schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, 

 u dotací, které jsou jmenovitě určeny jednotlivým obcím a krajům a jsou 

schváleny v rámci zákona o státním rozpočtu na daný kalendářní rok. 

 

Obsah dluhové služby se definuje jako součet: 

 

 zaplacených  úroků, 

 uhrazených splátek vydaných dluhopisů, 

 splátek jistin, 

 splátek leasingu. 

 

Dluhová základna obsahuje součet: 

 

 skutečně dosažených daňových příjmů v Tř. 1 a nedaňových příjmů v Tř. 2 za 

daný kalendářní rok, 

 dotací souhrnného finančního vztahu. 

 

Ukazatel dluhové služby = (dluhová služba/dluhová základna) * 100 
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V následující tabulce je zobrazen výpočet dluhové služby. (27) 

 

Tab. 7: Výpočet ukazatele dluhové služby teoreticky  

Číslo 

řádku 
Název položky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu 

1 daňové příjmy ( po konsolidaci) třída 1 

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 

3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 

5 Úroky položka 5141 

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 

7 splátky leasingu položka 5178 

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 

9 

UKAZATEL DLUHOVÉ 

SLUŽBY ř.8 děleno ř. 4 

(Zdroj: (27), vlastní zpracování) 

 

Tab. 8: Výpočet ukazatele dluhové služby prakticky  

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 7 387 310 8 762 300 8 898 880 8 497 090 9 972 680 8 505 300 

2 455 210 1 647 350 1 427 580 1 843 860 3 093 200 2 640 630 

3 17 055 690 3 889 180 1 252 280 1 252 280 10 899 740 5 065 310 

4 24 898 210 14 298 830 11 578 740 11 593 230 23 965 620 16 211 240 

5 14 210 15 680 14 750 14 120 11 240 15 960 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 14 210 15 680 14 750 14 120 11 240 15 960 

9 0,06% 0,11% 0,13% 0,12% 0,05% 0,10% 

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 

 

Z vypočteného ukazatele dluhové služby vyplývá, že Lípa je dluhově nezatíženou obcí. 

Kladně hodnotím velmi nízkou zadluženost. Obec zde má určité rezervy pro případné 

financování pomocí úvěru, leasingu či dalších finančních nástrojů. 
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3.3.3 Analýza rozpočtu obce 

 

V této části práce se budu zabývat analýzou příjmů a výdajů rozpočtu obce Lípa za 

posledních 6 let. Díky této analýze získáme data, která pomohou zhodnotit schopnost 

obce získat finanční prostředky a dotace.  

 

Příjmy a výdaje obce 

 

V následující tabulce jsou znázorněny příjmy, výdaje a také rozdíl mezi nimi za 

posledních 6 let. 

 

Tab. 9: Příjmy a výdaje obce 2006 - 2011  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy 25 608 780 14 804 740 17 746 010 11 940 820 23 993 460 16 240 260 

Výdaje 22 419 270 17 078 110 10 785 730 19 271 590 12 805 470 16 414 860 

Rozdíl 3 189 510 -2 273 370 6 960 280 -7 330 770 11 187 990 -174 600 

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 

 

 

Graf 3. Příjmy a výdaje obce 2006 - 2011  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příjmy rozpočtu 

 

Příjmy rozpočtu obce jsou rozděleny podle závazné rozpočtové skladby. Příjmy se 

rozdělují na daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. 

 

Tab. 10: Struktura příjmů obce  

Druh 

příjmu 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Daňové  7 387 310 8 762 300 8 898 880 8 497 090 9 972 680 8 505 300 

Nedaňové 455 210 1 647 350 1 427 580 1 843 860 3 093 200 2 640 630 

Dotace 17 055 690 3 889 180 979 340 1 252 280 10 899 740 5 065 310 

Kapitálové 710 570 505 910 6 440 210 347 590 27 840 29 020 

Celkem  25 608 780 14 804 740 17 746 010 11 940 820 23 993 460 16 240 260 

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 

 

Daňové příjmy 

 

Tyto příjmy tvoří nejen významnou, ale i pravidelnou položku rozpočtu. Do daňových 

příjmů patří daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, obecné 

daně ze zboží a služeb (DPH), poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (za 

znečišťování ovzduší, provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů), místní poplatky z vybraných činností 

a služeb ( poplatek ze psů, užívání veřejného prostranství), správní poplatky a daně 

z nemovitostí.  

Obec může výši daňových příjmů ovlivnit a to tím, že získá nové obyvatele. V tomto 

směru je obec aktivní. Snaží se zaujmou a získat nové obyvatele. Obec vytvořila nový 

územní plán, který přinese možnost získat nové bydliště. 

 

Nedaňové příjmy  

 

Do nedaňových příjmů obce patří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, 

výnosy z finančního majetku, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let a ostatní nedaňové příjmy (přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, přijaté pojistné náhrady). 
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Možnost zvýšení nedaňových příjmů vidím v pronájmu pily, která je v současné době 

uzavřena. Dále pak v pronájmu nebytových prostor v areálu bývalé základní školy. 

 

Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy obce jsou zejména tvořeny příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  

(kromě drobného), kam patří příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, příjmy 

z prodeje pozemků a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. 

Nejvyšší kapitálové příjmy byly v roce 2008, kdy došlo k prodeji stavebních pozemků. 

V současnosti dochází k vytváření dalších nových stavebních pozemků. 

 

Dotace 

 

Do dotací patří neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, 

investiční a neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně. 

Obec získává dotace jak na běžný provoz, tak i na realizaci investičních projektů.  

 

Výdaje rozpočtu 

 

Výdaje obce lze rozdělit na bezpečnost, průmysl, služby, veřejnou správu a zemědělství 

a lesy. 

 

Tab. 11: Struktura výdajů obce  

Druh 

výdaje 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bezp. 110 420 127 080 152 570 153 720 132 900 132 470 

Průmysl 17 773 220 6 939 770 4 291 020 10 410 050 4 827 570 2 834 650 

Služby 2 455 060 4 273 370 3 714 840 5 080 920 3 766 670 4 038 830 

Veřejná 

správa 2 073 420 5 689 970 2 626 370 3 626 900 4 027 600 9 097 700 

Zeměděl.  

a lesy 7 150 47 920 930 0 50 730 311 210 

Celkem 22 419 270 17 078 110 10 785 730 19 271 590 12 805 470 16 414 860 

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 
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Bezpečnost 

 

Výdaje na bezpečnost zahrnují v obci náklady na požární ochranu. Obec má své 

dobrovolné hasiče, kterým každoročně přispívá na jejich činnost. 

 

Průmysl 

 

Tato část zahrnuje výdaje na pozemní komunikace, silniční dopravu, pitnou vodu, 

odvádění a čištění odpadních vod a vodní díla v zemědělské krajině. 

Nejvyšší částky bylo dosaženo v roce 2006, kdy došlo k opravě pozemní komunikace 

a výstavbě nových chodníku a také započetím výstavby čističky odpadních vod. 

 

Služby 

 

V této části jsou obsaženy výdaje na zařízení předškolní výchovy a základního vzdělání, 

kulturu, ochranu památek a péči o kulturního dědictví a národního a historického 

povědomí, ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků, 

tělovýchovu, ambulantní péči, rozvoj bydlení a bytového hospodářství, komunální 

služby a územní rozvoj, nakládání s odpady a ochranu přírody a krajiny. 

Nejvyšší částku obec vynakládá na základní a mateřskou školu. Nemalé jsou i výdaje na 

sběr a svoz komunálního odpadu. 

 

Veřejná správa 

 

Výdaje na veřejnou správu obsahují výdaje na zastupitelské orgány, všeobecnou vnitřní 

státní správu, regionální a místní správu, obecné příjmy a výdaje z finančních operací, 

pojištění funkčně nespecifikované, ostatní finanční operace a na ostatní činnost. 

Nejvyšších výdajů v této oblasti obec dosáhla v roce 2011. 

 

Zemědělství a lesy 

 

Zde jsou obsaženy výdaje na podporu ostatních produkčních činností. 
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3.3.4. Vyhodnocení hospodaření obce 

 

Z výpočtu ukazatele autarkie vyplývá, že obec Lípa je finančně samostatná. Ve většině 

je obec schopna pokrýt své výdaje příjmy. Avšak v letech 2007, 2009 a lehce i v roce 

2011 příjmy obce nebyly dostačující, aby pokryty veškeré výdaje. V roce 2007 byla 

provedena oprava pozemní komunikace a v roce 2009 byly finance investovány do 

čističky odpadních vod. 

Co se týče ukazatele dluhové služby, podle mého názoru obec dosahuje výborných 

hodnot, čímž hodnotím Lípu dluhově nezatíženou. Kladně hodnotím vedení obce, které 

dobře zvládá financování objemnějších investic i bez toho, aby bezdůvodně zadlužovalo 

obec. 

 

 

Graf 4: Příjmy, výdaje a schodek obecního rozpočtu 2006 - 2011  

(Zdroj: (30), vlastní zpracování) 

 

Příjmy obce za sledovaných 6 let překročily hodnotu 110 milionů korun což  je přes 18 

milionů korun na rok. Nejvyšší podíl příjmové části rozpočtu představují daňové 

výdaje, které tvoří více jak 47 %. Další významnou položkou jsou dotace, které 

představují 35 % celkových příjmů. Z důvodu poměrně vysokého procenta obdržených 

dotací hodnotím vedení obce jako schopné, při získávání dotací. 



63 

 

Výdaje obce za sledovaných 6 let převýšily hodnotu 98 milionů korun což ukazuje na 

fakt, že příjmy za sledované období přesáhly výdaje přibližně o 12 milionů korun. 

Nejvyšší část a to přes 47 % rozpočtu bylo vynaloženo na průmysl. Jsou zde zahrnuty 

zejména finance na výstavby a opravy pozemních komunikaci a chodníků, výstavbu 

a rozšíření čističky odpadních vod. Je zde vidět, že obec většinu výdajů vydává na 

důležité investice, které vedou ke zvýšení životní úrovně občanů žijících v obci. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Tato kapitola práce je věnována samotnému projektu a to rekonstrukce dětského hřiště 

a víceúčelového hřiště v obci Lípa. Předpokladem je využití dotace z ROP Jihovýchod. 

Žadatelem na projekt bude obec Lípa, na jejímž území se budou hřiště nacházet. 

 

 

4.1 Studie proveditelnosti 

 

Smyslem studie proveditelnosti je poskytnutí základních informací a také zhodnocení 

realizovatelnosti projektu "Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště u MŠ a ZŠ 

v Lípě". Realizovatelnost projektu se posuzuje z hlediska technického, ekonomického 

a finančního. Níže uvedená studie je ve zkráceném rozsahu, tudíž nezahrnuje některé 

části, které by při předložení žádosti o dotaci byly nutné. 

 

 

4.1.1 Popis a cíl projektu 

 

Popis projektu (dětské hřiště u MŠ Bohuslava Reynka v Lípě) 

 

Připravený projekt rekonstrukce „Dětského hřiště u MŠ Bohuslava Reynka v Lípě“ 

vyplývá z potřebnosti zlepšit a upravit stávající prostory, které jsou v současné době 

nevyhovující a neodpovídají potřebám dětí v mateřské škole. 

Po realizaci projektu vznikne u budovy mateřské školy v Lípě, dětské hřiště 

s upraveným okolím pro relaxaci, které bude sloužit jako zázemí pro sportovní vyžití 

dětí navštěvujících mateřskou školu, ale i pro ostatní obyvatele Lípy nižších věkových 

kategorií. 

Po dokončení připraveného projektu tak budou vytvořeny ideální podmínky k využívání 

upraveného prostranství. 
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Popis projektu (sportovní hřiště u ZŠ Bohuslava Reynka v Lípě) 

 

Projekt rekonstrukce „Sportoviště u ZŠ Bohuslava Reynka v Lípě“ plyne z potřebnosti 

vylepšit a upravit prostranství, které v současné době nevyhovuje a ani neodpovídá 

potřebám žáků základní školy, ale i současným obyvatelům. Na základě realizace 

připraveného projektu budou mít všechny věkové skupiny obyvatel bydlících v obci 

nebo žáci ZŠ možnost využívat rekonstruované prostranství. Upravený prostor bude 

sloužit i ostatním obyvatelům obce Lípa, kteří sem záměrně přijdou nebo tudy budou 

pouze procházet.  Obec nutně potřebuje tuto část upravit a chce zachovat účelnost. 

Po realizaci projektu vzniknou v obci Lípa dvě víceúčelová hřiště s upraveným 

ozeleněným okolím pro relaxaci. Celý objekt bude sloužit jako zázemí pro sportovní 

vyžití a celkovou relaxaci dětí i dospělých obyvatel bydlících na tomto území, ale i 

s možností využití pro ostatní obyvatele. 

 

 

4.1.2 Technické a technologické řešení projektu 

 

Průběh stavebních prací: 

 zemní práce, 

 příprava podkladů dopadové plochy, provedení betonových stupňů, 

 montáž herních prvků,  

 úprava terénu, 

 kompletace herních prvků, osazení laviček a odpadkových košů, 

 osazení povrchu. 

 

Dětské hřiště 

 

Na dětském hřišti, které se nachází u MŠ v Lípě budou umístěny tyto dětské herní 

prvky: 

 

 sestava věží se skluzavkou, 

 houpačka se skluzavkou, 
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 kolotoč průměr 140 cm a kolotoč průměr 70 cm, 

 pružinové houpačky, 

 vahadlová houpačka, 

 pískoviště, 

 dobrodružný most, 

 prolézací tunel. 

 

Všechny herní prvky budou sloužit dětem zejména předškolního věku, dále pak altánek, 

lavičky a odpadkové koše. Provedení hřiště bude odpovídat požadavkům ČSN EN 

1176. Bezpečností zóny okolo herních prvků se nachází na ploše z pryžové dlažby. 

Zbylá část je na travnatém povrchu. Toto provedení musí též odpovídat standardu což 

určuje ČSN EN 1177. Konstrukce herních složek musí být vyrobena z kvalitních 

materiálů, dřevěné konstrukce z kvalitního tvrdého dřeva a kovové části ošetřeny 

takovým způsobem, aby nepodléhaly korozi. Každá součást jednotlivých prvků musí 

být odolná proti povětrnostním vlivům. Jednotlivé prvky na sebe budou navazovat jak 

tvarově tak i vzhledově. Veškeré zařízení a dopadové plochy musí být navrženy i 

realizovány tak, aby byl splněn požadavek jak normovaný tak i bezpečnostní. 

 

Sportovní hřiště 

 

Současné sportoviště u ZŠ v Lípě bude rekonstruováno s parametry pro víceúčelové 

hřiště. Herní plochy budou upraveny novým pryžovým povrchem, který více vyhovuje 

aktivitám na hřištích vykonávaných. Součástí prvního hřiště o velikosti 23x14 bude 

oplocení a také brány a basketbalové koše, tudíž bude toto hřiště využíváno zejména na 

fotbal, basketbal apod. Druhé hřiště o velikosti 22x12 bude disponovat napevno 

osazenými sloupky v nastavitelném provedení a také oplocením. Použité sloupky musí 

být zaoblené a hladké, bez upevňovacích lan. Sloupky též nesmí mít žádné nebezpečné 

či překážející zařízení. Toto hřiště bude sloužit zejména na tenis, volejbal apod. 
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4.1.3 Analýza trhu 

 

Na území obce Lípa se nachází: 

 

 fotbalové hřiště TJ Sokol Lípa, 

 betonové hřiště na míčové hry u fotbalového hřiště, 

 malé dětské hřiště u fotbalového hřiště (pouze vahadlová houpačka 

a pískoviště), 

 dětské hřiště u MŠ, 

 sportoviště u ZŠ, 

 tělocvična ZŠ Bohuslava Reynka Lípa. 

 

Dětské hřiště nacházející se u mateřské školy budou využívat zejména malé děti 

předškolního věku buď během pobytu v mateřské škole nebo v doprovodu rodičů, 

prarodičů, sourozenců nebo i známých. V tomto teritoriu vzniknou takové podmínky, 

které jsou typické pro dětská hřiště. Samozřejmostí je začlenění herních prvků tak, aby 

odpovídaly i těm nejmladším dětem. Součásti hřiště musí být v první řadě bezpečné, ale 

i atraktivní. 

Druhé hřiště nacházející se u základní školy bude sloužit zejména žákům, kteří jej za 

příznivého počasí budou navštěvovat v hodinách tělesné výchovy. V odpoledních 

hodinách a o víkendech bude víceúčelové hřiště přístupné veřejnosti. První hřiště je 

navrženo jak pro míčové hry tak i jiné aktivity. Druhé hřiště bude sloužit zejména ke 

sportovnímu vyžití tenistů či volejbalistů. 

Z průzkumů vyplývá, že současná poptávka po volnočasových činnostech občanů 

převyšuje nabídku. O čemž svědčí využití místní tělocvičny po ukončení vyučování 

nebo poptávka po možnosti sportování na současných veřejně přístupných plochách, 

jimiž jsou fotbalové hřiště, které je díky tréninkům 5 družstev během týdne 

a víkendovým zápasům zaneprázdněno. U fotbalového hřiště se dále nachází i betonové 

hřiště na míčové hry, které však kvůli svému povrchu nevyhovuje požadavkům 

návštěvníků (časté úrazy apod.) a malé dětské hřiště, které však zahrnuje pouze 2 herní 

prvky což je vzhledem k počtu dětí výrazně nedostačující. Další možností je pro 
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nejmenší dětské hřiště u mateřské školy a pro starší hřiště u základní školy avšak 

v současné době ani jedno z hřišť nevyhovuje nárokům uživatelů. 

 

Tab. 12: Počet obyvatel v obcích 

Obec 

Počet obyvatel k 1.1. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lípa 1 035 1 031 1 049 1 068 1 077 1 076 1 094 

Kochánov 142 141 137 138 146 149 149 

Květinov 224 228 232 232 230 241 246 

Michalovice 117 121 127 126 125 166 162 

Okrouhlička 201 203 209 211 207 210 235 

Celkem 3725 3731 3762 3784 3795 3853 3898 

 (Zdroj: (22), vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 10 znázorňuje počet obyvatel v obci Lípa a ostatních přilehlých vesnic. 

V číselném údaji obce Lípa jsou zahrnuty i obce Dobrohostov, Chválkov a Petrkov. 

 

Tab. 13: Věková struktura obyvatel v obcích 

Obec 

Počet 

obyvatel             

k 31.12. 

2010 

z toho ve věku 

0-14 15-64 65 a více let 

Lípa 1 094 183 744 167 

Kochánov 149 31 104 14 

Květinov 246 29 167 50 

Michalovice 162 31 102 29 

Okrouhlička 235 42 160 33 

Celkem 1 886 316 1 277 293 

(Zdroj: (34), vlastní zpracování) 
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4.1.4 Zdůvodnění projektu 

 

Dětské hřiště tvoří důležitou součást mateřské školy. Stejným způsobem je důležité 

sportoviště pro základní školu. Kromě užitné kvality je také velice důležité brát v úvahu 

estetické i ekologické hodnoty. Obě hřiště se nachází ve špatném stavu, herní prvky, 

které zahrnují jsou zastaralé a některé i v dezolátním stavu. Některé prvky nevyhovují 

normám, které by daná hřiště měla splňovat. Realizací projektu dojde ke zlepšení 

podmínek. 

Projekt bude uskutečněn v obci Lípa u Havlíčkova Brodu na území stávajících hřišť. Jde 

o rekonstrukci dětského hřiště nacházejícího se u mateřské školy a víceúčelového hřiště, 

které se nachází u základní školy. Tyto hřiště budou sloužit nejen dětem navštěvujících 

jak mateřskou tak základní školu, ale i veřejnosti pro výkon volnočasových sportovních 

a rekreačních aktivit. 

Víceúčelovost zařízení umožňuje využití hřišť všemi věkovými skupinami obyvatel 

žijících buď přímo v obci či v blízkosti obce. 

Z analýzy trhu, která je uvedena výše vyplývá, že po rekonstrukci by daná hřiště byla 

poměrně dobře využita. 

Po rekonstrukci by zde mohlo docházet k pořádání různých turnajů a soutěží, což by 

vedení školy i obyvatelstvo obce uvítalo. 
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4.1.5 SWOT analýza projektu 

 

Tab. 14: SWOT analýza projektu  

Silné stránky Slabé stránky 

 převýšení poptávky po 

volnočasových aktivitách 

 Nebezpečí vandalismu 

 využití hřiště nejen žáky, ale i 

veřejností 

 Nedostatek parkovacích míst 

 podpora vztahu ke sportu  Blízkost hlavní silnice 

(ohrožení dětí) 

 projekt plně v souladu s cíly 

ROP Jihovýchod 

  

 zatraktivnění obce Lípa   

 zkvalitnění míst pro 

volnočasové aktivity 

  

Příležitosti Hrozby 

 oživení oblasti (turnaje, 

soutěže) 

 zpoždění ve výstavbě 

 přitažlivost obce Lípa pro 

obyvatele 

 zvýšení ceny 

 zlepšení sportovní kondice 

lidí věnujících se sportu 

 ztráta dotace (chyby při vedení 

stavby) 

  výstavba podobného hřiště v 

okolí obce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.1.6 Dílčí cíle realizace projektu a harmonogram 

 

Etapa 1 

 

 Schválení projektu výborem regionální rady NUTS II Jihovýchod 

 Vytvoření projektového týmu 

 Počátek realizace projektu 

 

Etapa 2 

 

 Výběr zhotovitele dokumentace projektu (podle Zákona o zadávání veřejných 

zakázek) 

 Zadání vyhotovení dokumentace projektu 

 Uzavření smlouvy 

 Vypracování dokumentace projektu 

 Žádost na stavebním úřadě 

 Vydání územního rozhodnutí 

 

Etapa 3 

 

 Dokumentace pro stavební povolení 

 Výběr vyhotovitele dokumentace projektu 

 Zadání vyhotovení dokumentace projektu 

 Žádost o stavební povolení 

 Zpracování dokumentace projektu k realizaci stavby 

 

Etapa 4 

 

 Výběrové řízení na vyhotovitele stavby 
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Etapa 5 

 

 Zahájení stavby 

 Předání staveniště 

 Realizace stavby 

 Dokončení terénních úprav 

 Kolaudační rozhodnutí 

 Uvedení stavby do provozu 

 

Etapa 6 

 

 Vyúčtování dotace s Úřadem regionální rady 
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Tab. 15: Harmonogram projektu 

  2012 2013 2014 
  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 X X X                                           

2     X X X X X X                                 

3                 X X X X X                       

4                           X                     

5                             X X X X X X X X X X 

6                                               X 

 (Zdroj: vlastní zpracování)
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4.1.7 Rozpočet projektu 

 

Tab. 16: Rozpočet dětského hřiště 

Rozpočet dětské hřiště 

Zemní práce 40 650 

Bourací práce 14 230 

Dopadové plochy 273 042 

Vybavení hřiště 436 950 

Montáž herních prvků 95 850 

Ozelenění 238 470 

Celkem 1 099 192 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab.  17: Rozpočet víceúčelová hřiště 

Rozpočet víceúčelová hřiště 

Příprava území 215 124 

Drenáže 228 991 

Plocha hřiště včetně vybavení 1 512 800 

Oplocení 700 024 

Sadové úpravy 42 627 

Celkem 2 699 566 Kč 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

4.1.8 Hodnocení finanční efektivity projektu 

 

Realizace projektu nebude generovat žádné příjmy, jelikož se jedná o nekomerční 

záležitost. 
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4.1.9 Organizační řízení realizace projektu 

 

Tab. 18: Organizační řízení realizace projektu  

Zařazení Popis činnosti 

Projektový manažer Řídí, koordinuje a také kontroluje práci v týmu. 

Administrátor, odborník na 

dotace 

Jeho úkolem je připravení podkladů pro žádosti 

o platby, monitorovací zprávy, kontroluje 

vynaložené náklady. 

Technický dozor 

Dohlíží, kontroluje práci vyhotovitele 

dokumentace projektu z hlediska kvality, 

časového harmonogramu, sleduje eliminaci 

nedostatků v dokumentaci. Dále také kontroluje 

zahájení a průběh stavebních prací. 

Finanční manažer 

Přebírá faktury od vyhotovitele díla, následně je 

kontroluje se smlouvou. Jeho náplní práce je i 

komunikace se stavebním dozorem a také 

zajišťuje krytí faktur. 

Právník 

Náplní práce, aby všechny postupy během 

realizace projektu byly v souladu s právními 

předpisy. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

4.1.10 Organizace provozu a režijní náklady 

 

Obec Lípa počítá v budoucích rozpočtech s náklady na provoz dětského hřiště 

a sportoviště. Provoz dětského hřiště, které bude využíváno zejména dětmi 

navštěvujícími mateřskou školu nebude nijak zpoplatněno. Užívání sportoviště bude pro 

žáky základní školy zdarma. Pro ostatní uživatele bude využití plochy zpoplatněno. 

Všechna hřiště budou spravována správcem, který na tyto činnosti bude dostávat peníze 

z rozpočtu obce. V případě závažných oprav, které budou většího rozsahu najme obec 

specializovanou firmu. 

Peněžní prostředky, které se vyberou od uživatelů hřišť budou uloženy do obecní 

pokladny. V případě potřeby budou peníze z pokladny použity na opravy hřišť. 

Obec bude samozřejmě občany informovat o provozu hřiště a konání různých 

sportovních i kulturních akcí prostřednictvím letáčků na vývěskách a také pomocí 

čtvrtletníku Lipské listy, které jsou občanům poskytovány zdarma a do každého domu. 
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4.1.11 Analýza a řízení rizik 

 

Tab. 19: Rizika projektu 

Druh rizika Závažnost 

rizika 

Pravděpodobnost 

rizika 

Předcházení, 

eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v 

projektové 

dokumentaci Významná Nepravděpodobná 

Je třeba touto prací 

pověřit zkušené a 

kvalifikované osoby, 

aby se tomuto riziku 

předešlo. 

Výběr nekvalitního 

dodavatele Kritická Občasná 

Důležité je dodržení 

postupu v souladu se 

zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

Nedodržení termínu 

výstavby Významná 

 

Malá 

Uzavření smlouvy se 

sankčními opatřeními. 

Živelné pohromy Významná Malá 

Toto riziko nelze 

eliminovat. 

Dodatečné změny 

požadavků investora Nevýznamná Malá 

Konzultace s 

budoucími uživateli 

během přípravy. 

Nedostatečná 

koordinace 

stavebních prací Významná Malá 

Zajištění technického 

dozoru. 

Nekvalitní 

projektový tým Významná Malá 

Minimální změny v 

personálním obsazení, 

zapojení 

kvalifikovaných osob. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace Kritická Malá 

Zahájení projektu po 

uzavření smlouvy o 

dotaci 

nedostatek 

finančních 

prostředků Významná Malá 

Zajištění prostředků 

před zahájením. 
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Právní rizika 

Nedodržení podmínek 

programu ROP Kritická 

 

Malá 

Dodržování a kontrola 

podmínek, konzultace 

s Úřadem reg. Rady. 

Nedodržení právních 

norem ČR, EU Kritická Malá 

Dodržování podmínek 

a kontrola 

projektovým týmem. 

Nedodržení pokynů 

pro zadávání zakázek Kritická Malá 

Dodržování a kontrola 

podmínek, konzultace 

s Úřadem reg. Rady. 

Nevyřešené 

vlastnické vztahy Kritická Malá 

Před zahájením 

projektu. 

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky 

po službách Kritická Nepravděpodobná Analýza trhu. 

Nedodržení 

monitorovacích 

ukazatelů projektu Kritická Malá 

Pravidelná kontrola 

během udržitelnosti 

projektu. 

Nedostatek finančních 

prostředků ve fázi 

provozu Významná Malá Z rozpočtu obce. 

Nedostupnost kvalitní 

pracovní síly Nevýznamná Malá Není vyžadováno. 

Malá informovanost 

občanů o možnostech 

sportovního využití významná Nepravděpodobná 

Informování občanů 

skrze obecní 

čtvrtletník. Mailové 

zprávy sportovním 

klubům, svazům, 

spolkům. 

Sdružování určitých 

skupin obyvatel za 

jiným účelem, než 

sportováním Významná Malá Dohled správce. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.1.12 Vliv projektu na životní prostředí 

 

Tento projekt nebude mít žádný výrazný účinek na změnu životní prostředí v dané 

lokalitě. Podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. daný 

projekt nepotřebuje posouzení vlivu na životní prostředí. 

Z hlediska vlivu na ovzduší bude mít projekt pouze krátkodobý negativní efekt a to 

z důvodu dopravy materiálu a provádění zemních prací. Po ukončení stavebních prací 

daný problém vymizí. 

Vliv na povrchovou či podzemní vodu nebude mít projekt žádný. 

V průběhu projektu zejména při realizaci stavby může být zvýšen hluk v okolí stavby. 

Ovšem daný problém je taktéž krátkodobý jako vliv na ovzduší. 

 

 

4.1.13 Závěrečné zhodnocení projektu 

 

Projekt "Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a sportoviště u ZŠ Bohuslava Reynka v 

Lípě" je postaven na nutnosti rekonstruovat dané lokality z důvodu nevyhovujících 

podmínek.  

Spolufinancování investiční i provozní fáze projektu je zajištěno ze zdrojů obce Lípa u 

Havlíčkova Brodu. 

Projekt je z technického hlediska připraven tak, aby byly splněny veškeré požadavky na 

rekonstrukci za dodržení veškerých technologických lhůt a stavebních postupů. 

V průběhu výstavby i užívání se nevyskytují žádná rizika, která by nějakým způsobem 

vybočovala od běžných rizik, která jsou při realizaci takovýchto projektů obvyklá. 

Z provedeného průzkumu trhu také vyplývá, že daná rekonstrukce je potřebná a lidé o 

ni projevili zájem. Díky realizaci dojde k zatraktivnění dané lokality což prospěje celé 

obci. Z těchto důvodů si myslím, že daný projekt je dostatečně promyšlený tudíž 

proveditelný. 
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4.2 Výběr vhodné prioritní osy a oblasti podpory 

 

V teoretické části jsou v tabulce vypsány všechny operační programy, které jsou 

v programovacím období 2007 - 2013 k dispozici. 

Daný projekt spadá do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, který 

zahrnuje 4 prioritní osy. Nejvhodnější prioritní osou je osa 3 - Udržitelný rozvoj měst 

a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 

Dne 17. 12. 2012 byla vyhlášena nová výzva na přijímání projektů v dané oblasti, 

kterou projekt splňuje. 

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Zaměření výzvy:  podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace   

   významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo 

   volnočasových aktivit. 

Vyhlášení výzvy: 17. prosince 2012 

Příjem žádostí: od 17. prosince 2012 do 29. března 2013 

Min. výše dotace: 2 mil. Kč 

Max výše dotace: 25 mil. Kč 

Ukončení projektu: do 30. 4. 2015 

 

 

4.3 Postup podání žádosti o dotaci 

 

Proces žádání o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti  

Jihovýchod z oblasti podpory Rozvoje a stabilizace venkovských sídel začíná 

sledováním výzev. Aktuální výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách ROP 

Jihovýchod (www.jihovychod.cz). Pokud se projekt týká dané prioritní osy, která je v 

aktuální výzvě, může žadatel přistoupit k podání žádosti. 

Vyplnění a podání žádosti o dotaci probíhá elektronickou podobou a to prostřednictvím 

formulářů na internetu. Přístup k těmto formulářům je zajištěn přes aplikaci BENEFIT7 

na webových stránkách www.eu-zadost.cz/ nebo www.eu-zadost.eu. Při vytvoření nové 

žádosti je třeba vyplnit tyto data: 
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 identifikace žádosti - vpisuje se vlastní název žádosti z důvodu lepší orientace 

žadatele v aplikaci, 

 projekt - zahrnuje informace o projektu, na který se vztahuje žádost, 

 dopady a místa realizace - zde se uvádí místa, na která bude mít projekt pozitivní 

případně negativní dopad, 

 popis projektu - podrobný popis, cíle a zdůvodnění projektu, 

 personální zajištění projektu - informace o projektovém týmu, 

 žadatel projektu - identifikace subjektu žádajícího o dotaci, 

 adresa žadatele - musí obsahovat jak oficiální adresu žadatele i adresu pro 

doručování, 

 osoby žadatele - zde je nutné uvedení kontaktů na osoby jednající za žádající 

subjekt, 

 zkušenosti žadatele - informace o předchozích zkušenostech žadatele 

s obdobnými projekty, 

 partner projektu, adresa partnera, osoby partnera, 

 harmonogram projektu - uvedení zahájení a ukončení projektu 

 podpory projektu - vyplňuje se pouze v případě pokud bylo požádáno nebo byly 

poskytnuty další podpory z jiných veřejných zdrojů ke vztahu k projektu, 

 hodnoty indikátorů - uvedení přínosů projektu, 

 rozpočet projektu - podrobné informace o rozpočtu projektu, 

 přehled financování, 

 finanční plán - údaje o předpokládaných žádostech o platbu, 

 prioritní téma - kategorie OKEČ, typ území (venkov či město), výběr kategorií 

činností, do kterých budou spadat aktivity projektu, 

 dodavatelé pro VŘ - vyplňuje se pouze pokud se u projektu počítá s výběrovým 

řízením, 

 výběrová řízení - zadání informací o výběrových řízeních týkajících se projektu, 

 horizontální téma - popsání jakým způsobem projekt přispěje k naplnění 

principů rovných příležitostí a udržitelného rozvoje, 

 udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, 

 publicita - způsob zajištění publicity projektu, 



81 

 

 přílohy projektu - přílohy, které jsou povinné k projektové žádosti. 

 čestná prohlášení- vyjádření souhlasu či nesouhlasu s textem uvedeným 

v jednotlivých čestných prohlášeních. (25) 
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 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zejména zpracování studie proveditelnosti 

projektu, která se konkrétně týkala projektu rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v 

obci Lípa. 

Při zpracování práce jsem postupovala ve třech hlavních krocích. Prvním krokem bylo 

vypracování teoretické části, kde jsem čerpala poznatky týkající se zejména 

projektového managementu, strukturálních fondů EU a operačních programů pro 

současné programové období 2007 - 2013. 

Druhou část jsem věnovala žadateli o dotaci konkrétně obci Lípa. Zde jsem se zabývala 

analýzou obce, jelikož je velice důležité zjistit finanční situaci dříve, než se obec 

rozhodne zažádat o poskytnutí dotace. V opačném případě by mohlo dojít ke 

zbytečnému úsilí souvisejícího s vypracováním projektu a to z důvodů špatné finanční 

situace obce. 

V poslední třetí části je vypracována studie proveditelnosti samotného projektu 

"Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ a sportoviště u ZŠ Bohuslava Reynka v Lípě". 

Projekt zlepšuje možnost sportovního vyžití dětí a mládeže navštěvující jak MŠ a ZŠ, 

tak i občanů žijících buď přímo v obci nebo obcích přilehlých.  

Konec návrhové části obsahuje určení prioritní osy a oblasti podpory pro podání dotace 

a také postup podání žádosti o dotaci, která se vyplňuje prostřednictvím aplikace 

BENEFIT7. 

Vypracování této práce pro mě bylo velkým přínosem. Zjistila jsem mnoho informací o 

možnostech získávání podpory z evropských fondů. Při zpracování studie 

proveditelnosti jsem si sama vyzkoušela, že její vypracování opravdu není jednoduché. 

A vždy je tu možnost, že i v případě kvalitního zpracování projektu nemusí žadatel 

dotaci získat.  

Výsledky předložené práce podle mého názoru splňují předepsané cíle, které jsou 

stanovené v úvodu práce a výstupy práce mohou být použity vedením obce Lípa. 
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