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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU. Teoretická část představuje hlavní principy, jak Evropská Unie tyto 

prostředky poskytuje. Zabývá se pojetím regionální politiky a fondů EU.  Najdeme v ní 

přehled jednotlivých programů, z kterých lze čerpat. Praktická část je vytvořena s cílem 

využít daných  poznatků z teoretické části k vytvoření návrhu projektu na rekonstrukci 

penzionu pro účely konkrétní společnosti.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on financial resources from Structural Funds 

European Union. Theoretical part is concentrated on the main knowledge, how 

the European Union distributes these resources. This part deal with conception 

of regional politics and funds, include summary of individual programs, from which can 

be drawn. Practical part is created with  the objective to demonstrate how the formal 

facts and processional methods from theoretical part can be used for submission 

of an proposal of projekt which can be used for purposes company. 
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Úvod 

 

 Region Moravského krasu, v němž se nachází objekt penzionu, je dlouhodobě z  

hlediska cestovního ruchu zanedbáván a nevyhovuje současným požadavkům turistů jak 

z ČR, tak zahraničí.  Kvalita i kvantita ubytování delší dobu stagnuje, velký důraz byl 

v posledních letech věnován rozvoji ubytování ve městě Brně za účelem kongresové 

turistiky a ostatním částem regionu nebyla věnována dostatečná pozornost. CHKO 

Moravský Kras je přitom jedna z hlavních lokalit na Jižní Moravě, do které by bylo 

možné přilákat turisty. Nedostačující kvalita služeb v oblasti ubytování a rekreace je 

jednou z příčin, proč turisté přijíždějící na Jižní Moravu, vyhledávají ubytování v Brně. 

Tím se stává, že návštěvu Moravského Krasu uskutečňují v rámci jednodenních výletů, 

ztrácejí možnost dlouhodobého pobytu a v regionu nedochází k dalšímu rozvoji.  

V bakalářského práci se budu zabývat možnostmi získávání prostředků z EU, 

které by vedly k oživení a rozvoji cestovního ruchu v této oblasti a to podporou nejen 

zmiňovaného projektu, ale i dalších, které by mohly následovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 Vymezení problému a cíle práce  

Jakožto člen Evropské Unie má Česká Republika právo čerpat finance 

ze strukturálních fondů EU. Od roku 2004, kdy jsme se stali právoplatným členem, se 

množství těchto prostředků, které mohou putovat k příjemcům, výrazně navýšilo, pro 

stávající programové období 2007-2013 se jedná o 26,7mil.EUR. Proto, aby se dařilo 

tyto finanční prostředky čerpat v co nejvyšší možné míře je třeba vytvářet dostatečné 

množství kvalitních projektů. Důležitou roli hrají také dostatečná informovanost široké 

veřejnosti o využití těchto možností a snaha o co nejkvalitnější zpracování těchto 

projektů s veškerou jejich projektovou dokumentací. 

Přestože se v posledních letech objevují různé agentury, které se zaměřují přímo 

na zpracování takovýchto žádostí, stále nejsou dostatečně využívány. Tato práce by 

měla sloužit jako návrh, jak se k takovému projektu dopracovat. Mohla by tak posloužit 

další malým podnikatelům, kteří v budoucnu budou mít zájem o změnu a zlepšení ve 

svém regionu. 

 Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V teoretické části je věnována 

pozornost regionální politice, kterou Evropská Unie propaguje, spolu s cíli, kterých 

chce dosáhnout. Zahrnuje výčet operačních programů. Dále se tato část zabývá 

teoretickými znalostmi, které by měl každý žadatel, nebo ten kdo se chce následně 

žadatelem stát, znát. Tyto znalosti budou pak stěžejní pro volbu samotného programu, 

ze kterého se rozhodne prostředky využít. V poslední části se objeví možnosti jak lze 

využít prostředky z vybraného operačního programu a návrh podkladů, které povedou 

k sestavení žádosti o poskytnutí dotace. 

 Vytyčeným cílem tedy je vytvoření návrhu možného financování z fondů 

Evropské Unie. K dosažení tohoto cíle by měly pomoci poznatky z teoretické části 

a výsledné hodnocení z použitých analýz . 
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2 Souhrn teoretických poznatků 

2.1 Evropská unie 

K dnešnímu dni je Evropská Unie společenstvím a jednou „velkou rodinou“ 27 

členských států. Stává se tak velkým celkem s téměř půlmiliardovým počtem obyvatel 

a od samého počátku svého vzniku se snaží svým členům zajistit prosperitu a stabilitu. 

(10) 

Historie Evropské Unie sahá až ke druhé světové válce. Hospodářské ale 

i politické sjednocování evropských států probíhá už od roku 1950. Od prvního 

předchůdce, Evropského hospodářského společenství založeného v roce 1957 se 

dostává až k dnešní podobě. (10) 

Struktura Evropské Unie je znázorněna a převedena do tří základních pilířů, jež 

tvoří její jednotu a jsou stěžejními prvky jejích cílů. (11) 

I.pilíř EU – zahrnuje všechny nadnárodní a komunitární politiky přijaté od roku 1952, 

tj. společná obchodní politika, měnová politika, dopravní politika, aj. 

II.pilíř EU – společná bezpečnostní a zahraniční politika 

III.pilíř EU – policejní a soudní spolupráce jednotlivých států 

 

2.2 Strukturální a regionální politika EU 

2.2.1 Vývoj regionální a strukturální politiky 

EU je jednou z nejlépe prosperujících oblastí, přesto mezi jejími jednotlivými 

regiony existují velké rozdíly dané různou ekonomickou úrovní. Tyto rozdíly jsou 

obecně hodnoceny a srovnávány pomocí HDP. Regionální politika je jak prostředkem 

pro vyjádření finanční solidarity, tak mocnou hnací silou ekonomické integrace. 

Solidarita a soudržnost jsou klíčovými hodnotami, na nichž je založena. (7) 

Solidarita znamená, že politika má přinášet prospěch občanům a regionům 

hospodářsky a sociálně znevýhodněným v porovnání s průměrnou situací v EU. 
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Soudržnost je zásada, která sebou přináší uvědomění si toho, že pro všechny je 

výhodné zmenšovat rozdíly v příjmech a bohatství mezi chudšími zeměmi a regiony a 

těmi, jež jsou na tom lépe.(7) 

Rozvoj regionální politiky je těsně spojen s historií EU. V následující tabulce je 

znázornění tohoto propojení.(7, str.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po reformách v jednotlivých dekádách se klíčovým nástrojem regionální politiky 

staly strukturální fondy. Regionální politika se tedy integrovala do tzv.politiky 

strukturální nebo-li politiky hospodářské a sociální soudržnosti. (6) 

 

 

 

 

Období 
Hlavní kroky Evropské 

integrace 
Rozvoj regionální politiky 

EU 

1957 Smlouva o EHS 

obecná ustanovení preambule 

a smlouvy 

počátek 

70.let 

První rozšíření - Dánsko, 

Irsko a Velká Británie zřízení ERDF 

střed 80.let 

Rozšíření Španělsko a 

Portugalsko 

integrované programy pro 

středomořskou oblast 

konec 80.let 

jednotný evropský akt - 

program vnitřního trhu reformy strukturálních fondů 

1993 Smlouva o EU zřízení fondu soudržnosti 

1995 

Přistoupení Finska, 

Švédska, Rakouska 

zřízení Cíle 6 strukturálních 

fondů 

1997-1999 Agenda 2000 reforma strukturálních fondů 

2000 - dnes Proces rozšíření další reformy SF 

Tabulka 1. Rozvoj regionální politiky v kontextu evropské integrace  (Zdroj: 

viz.výše) 
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2.2.2 Vytyčené cíle strukturální politiky 

Evropská komise schválila pro programovací období 2007- 2013 tyto cíle:  

Cíl Konvergence 

Účelem je pomoc nejméně rozvinutým zemím a regionům, aby rychleji dosáhly 

průměru EU, pomocí zlepšených podmínek pro růst a zaměstnanost. Cíl je zaměřen 

na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a 

oblastech (tj. podpora nižší než 75% průměru EU). V ČR se jedná o všechny oblasti 

kromě hlavního města Prahy. (6) 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost  a zaměstnanost 

Účelem je zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitažlivosti 

regionů, které patří k těm nejméně rozvinutým. Toho má být dosaženo pomocí 

předvídání hospodářských a sociálních změn a podporou inovace, podnikavosti, 

ochrany životního prostředí, atd.  

Zaměřen je tento cíl na tu oblast, která nespadá pod „Cíl Konvergence“, 

a protože tato pomoc není tak naléhavá, přidělená výše prostředků je zde nižší. 

V případě tohoto cíle se pro ČR jedná pouze o hlavní město Prahu. (6) 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Účelem tohoto nového cíle je zvýšení přeshraniční, nadnárodní, mezinárodní a 

meziregionální spolupráce. Snahou je podpořit společná řešení problémů, které řeší 

sousedící úřady v oblastech jako je rozvoj měst, venkova a pobřeží, podpora 

hospodářských vztahů a spolupráce mezi malými a středními podniky. Cíl vychází 

z podpory další integrace EU.  

Mezi hlavní priority patří podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační 

společnosti, životní prostředí, předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů. (6) 
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2.3 Strukturální fondy 

Snižování rozdílů mezi regiony a vyrovnávání odlišné sociální a ekonomické 

situace členských zemí tak, aby byly zachovány jejich kulturní a historické hodnoty, 

patří k hlavním prioritám EU. Strukturální fondy byly vytvořeny hlavně se záměrem 

tuto politiku naplňovat. Jejich účelem je prostřednictvím rozvojových programů 

a projektů snižovat rozdíly v úrovní různých regionů a zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných oblastí.(6, str. 17) 

Podpory ze strukturálních fondů jsou směřovány zejména k: (7) 

− Podnikání 

− Dopravě 

− Životnímu prostředí 

− Výzkumu a inovacím 

− Informační společnosti 

− Zaměstnanosti 

− Rybolovu 

− Cestovnímu ruchu a kultuře 

− Soutěži 

− Regionálnímu plánování 

− Rozšíření 

− Mírové iniciativě  

 

Strukturální politika je založena na solidaritě zemí s vysokým ekonomickým 

potenciálem vůči těm ostatním. Prostředky nebo také nástroji této politiky jsou 

strukturální fondy ERDF a ESF, třetím pak Kohezní fond. (4) 
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Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Jeho úkoly vyplývají jednak ze zakládajících smluv v jejich jednotlivých 

úpravách, jednak z úkolů z daných  fondů. V současné době se soustřeďuje především 

na regionální rozvoj, hospodářské změny a územní spolupráci v rámci EU. Jeho 

prioritním zájmem je podpora inovací, výzkumu, ochrany životního prostředí 

a prevence rizik. Méně důležitou ale nevylučitelnou úlohu mají investice 

do infrastruktury. V současnosti se jedná o největší fond z hlediska využitelných zdrojů. 

(4) 

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Je nejstarším ze všech strukturálních fondů. V současné době je hlavním 

nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Zaměřuje se na podporu „politiky 

členských států, které jsou v úzkém souladu s hlavními směry a doporučeními Evropské 

strategie zaměstnanosti a souvisejícími cíli Společenství v oblasti sociálního začlenění, 

boje proti diskriminaci, podpory rovnosti, vzdělávání a odborné přípravy. (4) 

V období 2007-2013 se zaměřuje na 4 klíčové oblasti: (4, str.29) 

− zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků; 

− lepší přístup k zaměstnání a účast na trhu práce; 

− posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadněním 

přístupu znevýhodněných osob na trh práce; 

− podporu partnerství pro reformy v oblastech začlenění a zaměstnanosti. 

 

Kohezní fond (KF) 

Tento fond nepatří mezi strukturální fondy. Kohezní politika je souhrnné 

označení pro všechny kroky, které vedou ke snížení ekonomických a sociálních 

nerovností v rámci EU. Tento fond označovaný také jako Fond soudržnosti byl založen 
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za účelem pomoci novým státům s problémy, které se týkaly hospodářské a měnové 

unie.  

Dnes tento fond financuje projekty, které se zaměřují na ochranu životního 

prostředí a transevropské dopravní sítě. Dále zasahuje do oblastí energetické politiky 

a využívání obnovitelných zdrojů energie. V tomto plánovacím období se bude 

zaměřovat na víceleté investiční programy spolu s fondem ERDF. (4) 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Zahrnuje nová pravidla pro rozvoj a podporu venkova, zlepšení prostředí, ochranu 

přírody a péče o krajinu. Do této společné zemědělské politiky je zahrnut i Evropský 

rybářský fond. (11) 

 

 

2.4 Principy regionální a strukturální politiky 

Tato politika je založena na čtyřech základních a třech doplňkových principech, 

jež se promítají do realizace projektů, které jsou se SF realizovány. (6) 

− Princip adicionality: účelem prostředků ze SF není nahrazovat 

prostředky „domácí“ ale pouze je doplňovat 

− Princip programování: spočívá na vzniku tzv. programových 

dokumentů, které jsou schvalovány Evropskou komisí. Po kladném 

zhodnocení mohou být na tyto projekty poskytnuty finanční prostředky 

− Princip koncentrace: prostředky, které EU poskytuje jsou výlučně 

na předem stanovené cíle a na ty musí být výhradně použity 

− Princip partnerství: na konkrétním rozdělení prostředků mají možnost se 

podílet i samotní příjemci 
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− Princip subsidiarity: tímto je umožněno, aby na výběr a následnou 

kontrolu projektů dohlížely orgány národní správy 

− Princip solidarity: jedná se o pomoc silnějších těm slabším. Ekonomicky 

vyspělejší státy přispívají do společného rozpočtu a pomáhají tak rozvoji 

těch méně vyspělých 

− Princip monitorování a evaluace: zaměřuje se na dodržování 

stanovených pravidel a následné hodnocení z hlediska věcnosti, 

efektivity, aj. (6) 

 

 

2.5 Operační programy  

Národní rozvojový plán 2007- 2013  

Aby mohl členský stát získat prostředky regionální pomoci musí jasně definovat 

konkrétní pravidla a strategie čerpání finančních prostředků. Tento dokument vytyčuje 

cíle, které mají být splněny. Dále charakterizuje systém koordinace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčové body tohoto systému jsou promítnuty 

do dalšího dokumentu  - Národního strategického rámce. (4) 

K naplnění cíle ČR, tj. posilování konkurenceschopnosti poslouží čtyři 

strategické cíle: (4, str.36) 

− Konkurence schopná česká ekonomika 

− Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

− Atraktivní prostředí 

− Vyvážený rozvoj území 
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Národní strategický referenční rámec 

Navrhuje jej členská země a tvoří podklad pro jednotlivé operační programy. Na 

jeho základě je pak vyjednáváno s Evropskou komisí. Sumarizuje české priority 

a popisuje implementační strukturu potřebnou pro efektivní využití unijních prostředků. 

(4) 

 

Operační programy  

Pomocí těchto programů je realizováno čerpání prostředků. Jsou popisem 

souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují oblasti intervencí na národní 

úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země. Operační programy se vyskytují 

ve dvou variantách – tématické nebo regionální. Tématické řeší problematiku daného 

sektoru či oblasti, regionální se vztahují na jeden daný region. (4) 

Vláda ČR pro období 2007 – 2013 přijala 24 operačních programů. Jejich 

realizace je možná od 1.ledna 2007 a jedná se o tyto operační programy: (4, str. 37) 

· Životní prostředí 

· Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

· Výzkum a vývoj pro inovace 

· Podnikání a inovace 

· Lidské zdroje a zaměstnanost 

· Doprava 

· Integrovaný operační program 

· Technická pomoc 

· Sedm regionálních operačních programů 

· Dva programy pro region soudržnosti hl.města Prahy 

· Devět programů územní evropské spolupráce 
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2.5.1 Tematické operační programy 

Řídícími orgány jsou příslušná česká ministerstva. Ta musí ke každému 

programu vypracovat metodologický materiál a upřesnit podmínky pro konkrétní 

žádosti. Aby projekt dosáhl na finanční prostředky daného programu musí být zaměřen 

na jeden z cílů programu a u tohoto splnit všechny podmínky, které řídící orgán stanoví. 

(4) 

 

Operační program Cíl programu 
Alokace 

zdrojů v % 

Životní prostředí 

ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí 19,00 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

rozvoj vzdělanosti 

společnosti prostřednictvím 

modernizace vzdávání 7,00 

Výzkum a vývoj pro 

inovace 

posilování výzkumného, 

vývojového a inovačního 

potenciálu 8,00 

Podnikání a inovace 

zvýšení 

konkurenceschopnosti 

české ekonomiky 11,75 

Lidské zdroje a 

zaměstnanost zvýšení zaměstnanosti 7,00 

Doprava 

zlepšení dostupnosti 

dopravy 22,25 

Integrovaný operační 

program 

lepší fungování veřejné 

správy a veřejných služeb, 

zvýšit kvalitu života občanů 6,00 

Technická pomoc 

posílení jednotného 

centrálního řízení 1,00 

Tabulka 2.Tématické operační programy (Zdroj: (4))  
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2.5.2 Operační programy Praha 

Tento region jako jediný realizuje programy v rámci Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jedná se o dva programy, které jsou zaměřené 

na zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dopravních služeb a  komunikačních 

služeb. (4) 

· OP Praha konkurenceschopnost 

· OP Praha Adaptabilita  

 

2.5.3 Regionální operační programy  

Tyto programy obsahově navazují na sektorové (tématické) operační programy. 

Jejich podpora je směřována k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR. Takto 

podporují využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému rozvoji. 

Všechny aktivity daného území budou spolufinancovány z ERDF. (4) 

Pro období 2007 – 2013 je připraveno sedm regionálních operačních programů – 

jeden pro každý region NUTS II.1 (4, str.38) 

Regionální operační 
program Alokace zdrojů v % 

ROP Střední Čechy 12,00 

ROP Jihovýchod 15,12 

ROP Severozápad 16,01 

ROP Jihozápad 13,30 

ROP Severovýchod 14,09 

ROP Moravskoslezko 15,37 

ROP Střední Morava 14,11 

Tabulka 3.Regionální operační programy  

(Zdroj: viz výše) 

 

                                                             

1 NUTS II – jedná se o zkratku, kterou využívá Evropská Unie a to pro potřeby regionální politiky. 
Odpovídá  území zhruba s jedním milionem obyvatel. Na území ČR existuje v současnosti 8 NUTS II.  
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Regionální operační program NUTS II JIHOVÝCHOD  

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region 

soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Všechny 

činnosti spojené s řízením, hodnocením, realizací a kontrolou projektů provádí 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. (17) 

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) má pro nadcházející 

programové období 2007-2013 k dispozici přibližně 704 mil. eur, což znamená téměř 

20 miliard korun. Finance budou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF) na investiční projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu 

a rozvoje měst a venkova. Pokud bude v obou krajích dostatek kvalitních projektů, získá 

region soudržnosti Jihovýchod každým rokem prostřednictvím ROP JV z Evropské 

Unie do regionu průměrně 2,8 miliardy korun. To je přibližně šestkrát více, než činily 

finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu (SROP) v 

předchozím programovém období. (17) 

Globálním cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod je posilování 

konkurenceschopnosti regionu a to vytvořením podmínek pro efektivní využívání 

rozvojového potenciálu na území regionu soudržnosti Jihovýchod prostřednictvím 

komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu. 

Součástí globálního cíle je i využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu 

a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu 

s principy udržitelného vývoje. .(17) 

Hlavní cíle ROP Jihovýchod v jednoduchých bodech: (17) 

· posílení dopravní dostupnosti; 

· zkvalitnění cestovního ruchu v regionu pomocí zlepšení 

infrastruktury, marketingu a lidských zdrojů; 

· posilování potenciálu měst; 

· stabilizace venkovského prostoru. 
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ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, 

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

jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.(17) 

 

Obrázek č. 1: Alokace zdrojů jednotlivých os ROP JV (Zdroj: (17)) 

Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy  

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy  

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

 

Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
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Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  

3.1 Rozvoj urbanizačních center  

3.2 Rozvoj regionálních středisek 

3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  

3.4 Veřejné služby regionálního významu  

 

Prioritní osa 4: Technická pomoc  

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 

4.2 Podpora absorpční kapacity 

 

Následující tabulka předkládá přehled alokace zdrojů, které pro ROP JV budou 

poskytnuty v celém programovém období (tj. sedm let) a průměrně za jeden rok 

pro každou prioritní osu. 

 

 

Tabulka 4.Finanční alokace z ERDF (Zdroj: (17)) 
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Prioritní osa 2 – oblast podpory: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Z fondu EU na tuto oblast vyčleněno 134 mil. EUR. Cílem této osy je rozvoj 

cestovního ruchu podporou infrastruktury a technické zázemí pro udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu.  (18) 

1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Jaké projekty mohou být financovány: (18) 

· výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury(včetně pořízení 

technického zařízení s prokazatelným dopadem na cestovní ruch) 

· technické zhodnocení a zpřístupnění památek regionálního významu  

· výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení 

(podmínkou je přímá vazba ne cestovní ruch) 

· značení a úpravy cyklotras 

· výstavba a technické zhodnocení turistických tras, stezek, naučných stezek 

· výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k 

turisticky využitelným objektům a památkám 

 

2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Jaké projekty mohou být financovány: (18) 

· tvorba marketingových strategií a konkurenceschopných forem strategií 

podpora a propagace specifických regionálních turistických produktů; 

· vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o atraktivitách 

cestovního ruchu 

· kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem 

· rozvoj informačních systémů cestovního ruchu 
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· rozvoj míst s veřejně přístupným internetem pro turisty a návštěvníky 

regionu 

· marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu  

V obou případech mohou příjemci podpory být: (18) 

· obce, svazky obcí 

· kraje 

· neziskové organizace 

· organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 

· PO s účastí samosprávy 

· malí střední podnikatelé 
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3 Projektová žádost 

V kontextu strukturálních fondů projektem rozumíme jasně vymezený záměr, 

soubor aktivit, které vedou ke splněný předem vytyčených cílů do určitého času 

a v rámci určitého rozpočtu. Podstatou projektů je zavedení služeb nebo produktů, které 

se do této chvíle nevyskytují a je po nich poptávka. Žadatel předkládá svůj záměr 

ve formě projektové žádosti. Tato žádost má dvojí podobu – tištěnou a elektronickou – 

a obsahuje podrobný popis všech projektových činností. (4) 

Typy projektů 

Obecně rozlišujeme dva typy projektů, a to investiční a neinvestiční. (6) 

Investiční (tvrdé) projekty – zaměřeny na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (nákup pozemků, výstavba nebo 

rekonstrukce nemovitosti, nákup nových strojů, pořízení nehmotného 

majetku jakým je patent, či software). Takové projekty jsou 

spolufinancovány např. z OPPI, OP Životní prostředí, OP Doprava, aj. 

Neinvestiční (měkké) projekty – zaměřeny na investice do lidských 

zdrojů, speciálně na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, rovných 

příležitostí, aj. Měkké projekty jsou podporované zejména z OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Projektový cyklus 

Abychom mohli úspěšně připravit projektový záměr musíme se držet předem 

určeného a stanoveného programu, který je rozřazen do několika fází. Tyto fáze na sebe 

musí přímo navazovat, doplňovat se a tvořit jeden posloupný celek. Jedině tak se 

projekt stane relevantní pro získání finančních prostředků. (4) 

Fáze projektového cyklu: 

· Identifikace a formulace závěru 

· Příprava projektu a jeho formulace 

· Posouzení a schválení 

· Vyjednávání a financování 
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· Implementace a monitoring 

· Hodnocení 

 

 

3.1 Zpracování projektové žádosti 

Při zpracování projektové žádosti se budeme orientovat pro kterou zem, fond 

a program je zpracovávána, proto mezi jednotlivými žádostmi mohou existovat drobné 

změny. Ale lze také zobecnit jakési prototypy, zákonitosti, které jsou stejné pro 

všechny.  

3.1.1 Popis projektu a jeho potřebnosti 

Abychom mohli žádat o podporu z fondů EU, musíme nejprve projekt detailně 

popsat a zdůvodnit jeho potřebnost. Při popisu projektu je třeba dbát na dodržování 

následujících zásad: (4, str. 77) 

· vyplnění všech bodů formuláře žádosti 

· srozumitelný popis cílů projektu, jasné vysvětlení cest vedoucích  
k realizaci a následnému užití výsledků 

· uvedení problému v kontextu již existujících řešení 

· vyvarování se odborného slangu 

· kalendářní rozpis jednotlivých fází projektu vypracovaný bez chyb a 
pečlivě 

· přehledná a lehce pochopitelná úprava dokumentů 

 

Základními informacemi, které se vztahují zejména k obsahu a cílům projektu, 
jsou: (4, str. 78) 

· cíl, oblast podpory a priorita 

· název a místo projektu 

· datum zahájení a ukončení projektu 

· obsah projektu 

· finanční částka, o kterou žádáme 
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· cílové skupiny 

· hlavní cíl(e) projektu a jejich zdůvodnění 

 

 Popis výchozího stavu 

Výchozím stavem rozumíme počáteční stav dané oblasti. Výchoz popis by měl 

být jasně definovaný například pomocí analýz a charakteristik, abychom na projektu 

mohli dokázat jeho potřebu a možnost využití při změně tohoto počátečního stavu. 

Popis výchozího stavu je úzce spjat se záměrem projektu. Záměr projektu by měl 

obsahovat: (4, str. 80) 

· charakteristiku problému, který projekt řeší 

· charakteristiku cílových skupin 

· charakteristiku cílů 

· charakteristiku strategie 

 

Vazba projektu na strategické dokumenty 

Daný projekt musí vycházet z identifikovaných potřeb cílových skupin a 

zároveň musí odpovídat zaměření příslušného fondu jako celku, programovým 

dokumentům, danému regionálnímu/sektorovému operačnímu plánu, jejich globálním 

a specifickým cílům a eventuálně také výzvě k podání žádosti. (4, str.80) 

Etapizace a harmonogram projektu 

Jak již bylo zmíněno výše jednotlivé dílčí aktivity daného projektu musí 

postupovat v časové návaznosti, musí být dostatečně finančně a personálně zajištěné. 

Z jednotlivých společných aktivit se pak stávají etapy projektu.  

Harmonogram projektu je nedílnou součástí každé žádosti. Odtud se dozvídáme 

kde jednotlivé etapy končí a kde začínají, jak na sebe činnosti navazují, atd. Je chápán 

jako efektivní nástroj organizace a řízení projektu  (4) 
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Lokalizace projektu 

Místem realizace se rozumí místo fyzické realizace projektu. Dalším 

z důležitých pojmů je území dopadu. Takto označujeme region, který bude mít z 

realizace projektu prospěch (4) 

Realizátor a partneři projektu 

Realizátorem projektu může být konečný příjemce nebo muže jít o odbornou 

firmu, které bylo vyhotovení projektu zadáno.  

Termín partnerství se při projektovém řízení vyskytuje ve dvou odlišných 

významech. První z nich je obecnější – zahrnuje široké spektrum sociálních partnerů, 

partnerských rezortů a organizací a používá se při programování, monitorování 

programu a jeho evaluaci. Druhý význam je konkrétnější, neboť se jedná o partnery 

projektu, jež na projektu participují na smluvním základě. 

Optimální počet partnerů závisí na náročnosti projektu. Více partnerů však 

znamená větší nároky na koordinaci projektu. (4, str.91) 

 

 

3.1.2 Analýza poptávky, konkurence a marketingové nástroje 

Definování cílových skupin projektu 

Přesné určení cílových skupin je klíčovým předpokladem pro získání podpory 

ze strukturálních fondů EU. Cílovou skupinou rozumíme „určitou skupinu lidí, kterou 

projekt ovlivní v pozitivním slova smyslu a bude s ní a pro ni pracovat“. Projekt cílové 

skupině napomůže k vyřešení jejích problémů a zlepší její postavení ve společnosti. 

Jednotlivá opatření operačních programů jsou zaměřena na jiný okruh cílových skupin. 

(4, str.94) 

Analýza potřeb a konkurence 

Žadatel musí svůj projekt zdůvodnit a dokázat, že je pro společnost vhodný, 

potřebný či dokonce nepostradatelný. Důležité je získat pro svůj záměr širokou podporu 
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ve svém okolí a využít pomoci jiných subjektů při formulaci a rozpracování záměru. 

Velikost projektu, resp. cílové skupiny, musí odpovídat potřebám oblasti. Zapomínat 

nesmíme ani na analýzu konkurence, která nám umožní posoudit nasycenost trhu v dané 

oblasti a najít mezery v nabídce. Co bychom o konkurenci měli vědět:(4) 

· kdo je naše konkurence,  

· kdo může být naše nová potenciální konkurence 

· jaká je její strategie 

· jaké produkty a služby nabízí 

· cílové skupiny, na které  se zaměřuje 

· jaké jsou její silné a slabé stránky 

 

Aplikace marketingových nástrojů 

Využití marketingových metod nám pomůže odpovědět na otázky typu: pro 

koho je projekt určen; jaký problém tomuto subjektu řeší; v jakém rozsahu a po jakou 

dobu bude o tento projekt zájem; jakým způsobem zvýšit využívání příslušného výstupu 

nebo jak zajistit informovanost o existenci projektu. Dalším z důležitých kroků, jež 

vycházejí z provedených analýz, je stanovení tzv. marketingové strategie. Jejím 

obsahem jsou následující elementy: 

· poslání projektu 

· hlavní strategický cíl projektu 

· zvolené strategie 

Poslední významnou fází marketingu je nalezení nejvhodnějšího tzv. 

marketingového mixu, tj. optimální kombinace uplatnění marketingových nástrojů.(4) 
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3.1.3 Personální zajištění projektu 

Projektový tým 

Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější částí projektového managementu, neboť 

to jsou právě lidé, kdo naplňují cíle projektu. Efektivní projektový management je tak 

klíčem k dosažení úspěchu v daném projektu. 

Realizační tým se skládá ze specialistů s různými kvalifikacemi, kteří se 

na řízení projektu podílí ve všech jeho fázích. U projektů financovaných 

ze strukturálních fondů není většinou možné, aby měl celý projekt na starost jen jeden 

člověk. Minimálně se doporučuje rozdělení rolí na finanční a věcné řízení projektu. 

Nejčastěji je projektový tým tvořen: (4, str.106) 

· projektovým manažerem 

· asistentem projektového manažera 

· příslušným počtem vedoucích týmů 

· administrátorem  

 

Předchozí zkušenosti s realizací obdobných projektů 

Do žádosti je nutné uvést, zkušenosti s realizací jiných projektů, i těch, které 

nebyly spolufinancované ze strukturálních fondů. Existence předchozích projektů nám 

muže při odsouhlasení žádosti výrazně pomoci. (4) 

Tvorba nových pracovních míst 

Tvorba nových pracovních míst je strukturálními fondy EU velmi podporována 

a představuje významný ukazatel naplňování jejích cílů. Zároveň je také důležitým 

hodnotícím kritériem při posuzování návrhů projektů. 

Na nově vytvořená pracovní místa se vztahují tato pravidla:(4, str.112) 

· musí představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání 

s průměrem za uplynulých 12 měsíců; 
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· musí být zachována minimálně po předepsanou dobu (záleží 

na specifikaci v daném programu, může jít např. o dva, tři roky nebo pět 

let); 

· musí být obsazena zaměstnanci, kteří nebyli nikdy předtím zaměstnáni, 

jsou nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr. 

 

3.1.4 Rozpočet projektu 

Rozpočet popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých fázích realizace 

a jako takový je stěžejní součástí projektu. Každá žádost o projekt musí obsahovat 

detailní rozpočet, jehož nezbytnými součástmi jsou: (4, str. 115) 

· typy vkladů 

· posloupnost výdajů 

· typy a zdroje financování  

 

Pravidla způsobilosti výdajů 

Pokud žádáme o finanční prostředky ze strukturálních fondů, je velmi důležité 

mít na paměti tzv. způsobilost resp. nezpůsobilost výdajů. Ekvivalentem těchto termínů 

jsou výrazy uznatelnost resp. neuznatelnost nákladů. (4) 

· Uznatelné náklady jsou náklady, které je možné hradit z veřejných 

prostředků (v našem případě ze strukturálních fondů), takže žadatel 

může požadovat jejich úhradu. 

· Neuznatelné náklady naproti tomu z veřejných prostředků hradit 

nelze a žadatel je musí vždy uhradit ze svých vlastních prostředků. 

Přesto ale musí být neuznatelné náklady vykázány v rozpočtu 

projektu. Po součtu všech uznatelných nákladů a všech neuznatelných 

nákladů projektu získáme celkové náklady projektu 
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Může se stát, že v průběhu projektu vzniknou náklady, které splňují podmínky 

uznatelnosti, ale přesahují rámec dotace (tzv. vícenáklady). V takovém případě je 

příjemce musí hradit z vlastních zdrojů (4, str. 116) 

Pro financování projektů existují různá pravidla uznatelnosti a neuznatelnosti, 

která vycházejí z podmínek jednotlivých fondů (ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Je 

proto nezbytné, aby se každý žadatel detailně seznámil s příručkami pro žadatele 

u jednotlivých operačních programů, kde jsou tyto podmínky přesně specifikovány (4, 

str.116) 

 

Rozpočtové kapitoly 

Investiční projekty v rámci ERDF mohou nabývat nejrozmanitějších podob 

od pořízení a zavádění nových informačních technologií ve výzkumných ústavech, přes 

budování cyklostezek a sportovních hal až po sanaci skládek či ekologických zátěží. 

Každý řídicí orgán konkrétního operačního programu sestavuje vlastní 

rozpočtový formulář, který co nejvíce vyhovuje očekávané podobě struktury 

očekávaných výdajů v dané oblasti. 

 Hlavní kapitoly investičních projektů: (4, str.120) 

· Osobní výdaje (náklady na potřebné lidské zdroje) 

·  Cestovné 

· Nákupy materiálu a zboží (spotřební materiál, zboží, drobný hmotný 

majetek) 

· Nákupy služeb (přepravy, pronájmy, výdaje související s řízením 
projektu, 

· Studie, překlady, audit, poradenství právní, finanční) 

· Pořízení investic (stavební náklady, nákupy pozemků a nemovitostí, 

projektové práce 

· Jiné náklady a DPH 

 



35 

 

Zásady zpracování rozpočtu 

Při sestavování rozpočtu musíme mít na paměti princip adicionality neboli 

doplňkovosti, který spočívá v tom, že prostředky poskytnuté z unijních zdrojů mají 

pouze doplňovat výdaje ze strany příjemců pomoci. Řečeno jinými slovy, žadatel si 

musí zajistit jistou část finančních prostředků z vlastních soukromých zdrojů. Dalšími 

zásadami, kterými bychom se při sestavování rozpočtu měli řídit, jsou čitelnost, jasnost 

a realističnost. Rozpočet by měl být vyvážený vzhledem k očekávaným výstupům.(4, 

str.121) 

 

3.1.5 Rizika projektu 

Řízení rizik je klíčem k efektivní realizaci projektu. Úspěšné projektové řízení se 

neobejde bez celkového porozumění jednotlivým rizikovým faktorům a způsobům, jak 

ovlivňují definovaný průběh projektu a jeho cíle. Rizika projektu musí být systematicky 

analyzována a řízena  

Identifikace rizikových faktorů 

Pozornost při analýze rizik bychom měli zaměřit na následující oblasti: (4, str. 125) 

· jednotlivé projektové aktivity a rizika spojená s jejich dokončením 

  v plánovaných termínech 

· jednotlivé komponenty projektu: lidské zdroje, zařízení a vybavení, 
požadavky 

  na infrastrukturu a další zdroje 

· vztahy a dohody s partnery a dodavateli 

· organizační změny, které mohou nastat během realizace projektu 

· vnější vlivy, které mohou mít dopad na projekt 

 

Vyhodnocení úrovně rizikových faktorů a jejich řízení 

Je zapotřebí určit, jakým způsobem budeme jednotlivá rizika řešit. Možností 

máme k dispozici několik: (4, str.127) 
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 Přesun rizika – přesunutí rizika na subjekt s lepšími předpoklady riziko řešit 

 Oddálení rizika – přesun aktivit, s nimiž jsou spojena rizika,  na pozdější dobu 

 Snížení rizika – můžeme snížit pravděpodobnost výskytu rizika nebo snížit jeho      
      možný dopad 

 Přijetí rizika – v některých případech nemáme jinou možnost než přijmout riziko 
   a zajistit dostatečnou přípravu na jeho možný výskyt 

 Vyhnutí se riziku – eliminace možnosti výskytu rizika 

Po vytvoření seznamu rizik je nutné vyhodnotit míru jejich závažnosti a u 

závažnějších z nich navrhnout způsoby, jak jim budeme předcházet, případně při jejich 

výskytu stanovit způsoby jejich odstranění 

 

3.2 Horizontální témata a udržitelnost projektu 

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a 

regionálními operačními programy. Jejich cílem je přispět k vyšší kvalitě projektů 

V předcházejícím programovém období se jednalo o oblasti:  

· Rovné příležitosti 

· Životní prostředí 

· Informační společnost 

· Vyvážený rozvoj regionů (4. str.129) 

Pro strukturální fondy lze v období 2007-2013  jsou to: 

· Rovné příležitosti (z hlediska rasového a etnického původu, mužů a 
žen) 

· Udržitelný rozvoj 

Obdobně je přistupováno k dalším z horizontálních témat kam patří: 

· Vliv projektu na životní prostředí – samostatný oddíl v projektové 
žádosti 

· Vliv projektu na rozvoj informační společnosti 



37 

 

· Vliv projektu na místní společenství 

· Vliv projektu na rovné příležitosti  

Vliv projektu na rovné příležitosti není zohledněn jen kvůli politické korektnosti, 

ale protože se jedná o jeden stěžejní pilíř ekonomického růstu oblasti (4) 

Udržitelnost projektu 

Zajištění udržitelnosti projektu představuje jednu z klíčových podmínek jeho 

úspěšnosti. Udržitelnost předpokládá udržení a zachování aktivit, které byly 

nastartovány projektem, i po jeho ukončení. EU obecně usiluje o to, aby 

spolufinancované projekty měly dlouhodobý charakter a pozitivně ovlivnily rozvoj 

regionu, ve kterém jsou realizovány. Udržitelnost je definována ve studii proveditelnosti 

ve třech základních kategoriích: (4, str.140) 

Institucionální - definujeme organizační strukturu žadatele a partnerů 

Finanční – veškeré efekty, které vedou k samofinancování projektu po ukončení 

podpory (doba návratnosti, rentabilita a pod.) 

Provozní – zajištění provozní fáze projektu, zejména technické a personální 

zajištění (4, str.140, 141) 

Ukazatele projektu 

Tyto ukazatele se stanovují pro celou šíři operačního programu. Většinou 

můžeme rozdělit na 4 základní typy: (4) 

· Ukazatelé vstupu 

· Ukazatelé výstupů 

· Ukazatelé výsledků 

· Ukazatelé dopadu 
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3.3 Finanční analýza projektu 

Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je stanovit, zda projekt bude generovat „takový tok 

peněžních prostředků v dlouhém období, který zajistí dostatečnou rentabilitu 

posuzovaného projektu.“ Laicky řečeno: pomocí finanční analýzy zjistíme, zda bude 

projekt životaschopný a zda se nám jej tedy vyplatí či nevyplatí implementovat.(4, 

str.152) 

Ekonomická analýza  

Ekonomická analýza se zabývá projektem z jiného hlediska a posuzuje nepřímý 

vliv jeho realizace na okolí. Rozdíl mezi finanční a ekonomickou analýzou spočívá 

v tom, že zatímco pro analýzu finanční uvažujeme pouze reálné finanční toky investora, 

do analýzy ekonomické započítáváme i příjmy a výdaje jiných subjektů, a to i takové, 

které nemají přímou finanční povahu  (4, str.152) 

Finanční toky 

V různých fázích projektu dochází vlivem projektových aktivit k tzv. 

hotovostním (finančním) tokům. V případě, že jsme nuceni nakupovat zařízení, 

vybavení či služby,finanční prostředky utrácíme, mluvíme o záporném finančním toku. 

Naopak jestliže máme v souvislosti s projektovými aktivitami jakékoli příjmy, jedná se 

o kladný finanční tok. Obecně je však situace taková, že v určitém časovém období 

máme příjmy i výdaje a všechny tyto finanční toky musíme sečíst, abychom určili 

výsledný hotovostní tok (Cash flow) za dané období.(4, str. 153) 

Výpočet ukazatelů 

Abychom mohli výsledky finanční či ekonomické analýzy jednoznačně 

a smysluplně interpretovat, provedeme se stanovenými finančními toky v jednotlivých 

letech projektu několik matematických operací. Tyto výpočty nám tak určí hodnotu tzv. 

kriteriálních ukazatelů, které nám pomáhají určit, zda je náš projekt smysluplný, či 

nikoli. Tyto kriteriální ukazatele budeme vyčíslovat z výsledných finančních toků 
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v jednotlivých letech tak, že je budeme mezi sebou sčítat a následně porovnávat se 

vstupní investicí. (4, str.159) 

 

 

3.4 Administrace projektu 

Výzvy k podávání projektů 

Projektové žádosti se podávají na základě tzv. výzev. Výzvy jsou uveřejňovány 

v různých intervalech a vyzývají žadatele k předložení projektových návrhů za účelem 

jejich posouzení z hlediska jejich přispění k naplnění cílů jednotlivých operačních 

programů. Vyhlášení výzev je v kompetenci řídicího orgánu příslušného 

programu,přičemž vyhlášení probíhá v tisku, na internetových stránkách řídicího orgánu 

a zprostředkujících subjektů i na jiných webových stránkách. 

Výzva k předkládání žádosti obsahuje číslo výzvy, název programu, priority 

a příslušné oblasti podpory, místo pro předložení projektové žádosti, den, datum 

a hodinu, dokdy nejpozději musí být projektová žádost předložena, odkaz, kde lze najít 

podrobnější informace, a také výčet přípustných typů žadatelů (4, str. 175) 

Žádost o finanční podporu 

Formulář projektové žádosti jehož prostřednictvím žádáme o finanční podporu 

obsahuje:(4, str. 176) 

· údaje o žadateli 

· informace o projektu 

· specifikaci nákladů projektu (náklady uznatelné a ostatní) 

· informace o financování projektu 

· specifikaci uznatelných nákladů projektu podle rozpočtu 

· harmonogram realizace projektu 

· soulad projektu s horizontálními prioritami  
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Obecné pokyny 

Žádost se předkládá ve formě elektronického formuláře, popřípadě i v tištěné 

podobě a to v závislosti na podmínkách operačního programu. Pro toto programové 

období se však od listinné formy ustupuje a přiklání se k formě uživatelsky příjemnější. 

Žádost nezapomene archivovat a důležité je nezapomenout odevzdat v elektronické 

podobě na disketě nebo CD. (4) 

Přílohy 

Nedílnou součástí projektové žádosti jsou přílohy, které se opět liší podle toho 

o jaký operační program se jedná. Přílohy k projektové žádosti předávané v elektronické 

nebo v listinné podobě zahrnují zpravidla: (4, str. 179) 

· doklady o právní subjektivitě žadatele 

· prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám 

· prohlášení o partnerství (pokud existují) 

· prohlášení velikosti podniku 

· přehled ekonomické a finanční situace žadatele 

· smlouvu o mezinárodní spolupráci (existuje-li) 

· zvláštní přílohy podle specifikace uvedené v příslušném programu 
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4 Analýza současného stavu společnosti 

4.1 Základní informace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Stručná charakteristika společnosti 

Společnost byla založena v roce 2007 za účelem provozování výše zmíněného 

penzionu s výhledem na jeho modernizaci a rozšíření. 

Obchodní firma Art Progres 
Právní forma Společnost s ručením omezením 

Obor podnikání 

Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez poskytování 

jiných než základních služeb 
zajišťujících řádný provoz 

nemovitosti, bytů a nebytových 
prostor, Hostinská činnost, výroba, 

obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

IČO 275 26 674 

DIČ CZ 275 26 674 

Datum zápisu 5.12.2007 

Doba trvání na dobu neurčitou 

Jednatel Igor Czajkovwski 

Společníci 

Břetislav Štefan 
Jiří Nesiba 

Igor Czajkovwski 
Jozef Sedláček 

Počet 
zaměstnanců 12 
Registrovaný 
kapitál 200 000 Kč 
Tabulka 5. Základní informace o společnosti (Zdroj: vlastní) 
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Jedná se o dvouhvězdičkový penzion nacházející se v oblasti Moravského krasu. 

Penzion podniká v oblasti poskytování ubytování a gastronomických služeb. Díky jeho 

dobré alokaci, která je přímo v centru Moravského krasu, se může těšit vysoké 

návštěvnosti turistů navštěvujících tento region. Kvalitou služeb patří do střední třídy. 

Základním produktem penzionu jsou ubytovací služby. Penzion disponuje 10 pokoji, 

a to 2 jednolůžkovými, 7 dvojlůžkovými a 1 pokojem typu „apartmán“, který nabízí 

největší kvalitu komfortu. Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, TV. Kvalita vybavení 

je spíše zánovního typu. V tuto chvíli není nikde v prostorách penzionu ani na pokojích 

veřejný internet. Mimo ubytovací služby nabízí penzion i služby gastronomické. 

V penzionu je menší restaurace s kapacitou 30 míst, která slouží zároveň jako prostor 

pro podávání snídaní. Návštěvník může dále využít prostor kolárny pro úschovu kol 

a prostor recepce pro úschovu cenností. 

4.1.2 Organizační struktura společnosti 

 

Obrázek 2. Model liniové-organizační struktury (Zdroj: vlastní) 

Manažer 
penzionu 

Recepce Vedoucí gastro 

Šéfkuchař Pokojská 

Údržba 

Vedoucí směny 

Kuchař Obsluha 
restaurace 

Pomocný 
kuchař 
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4.2 Charakteristika pomocí základních analýz 

Pomocí některých základních analýz bude nastíněno prostředí, které podnik 

ovlivňuje. K analýze makroprostředí poslouží SLEPTE analýza, pro mikropostředí 

použití Porterovy analýzy, interní analýzy na závěr SWOT analýzy.  

4.2.1 SLEPTE analýza 

Slepte analýza, zahrnuje analýzu sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických, technologických a ekologických (někdy také přírodních) faktorů, které 

podnik ovlivňují. 

 

Sociální 

Region Moravského krasu je v současné době stále ještě nerozvinutým, co se týče 

cestovního ruchu a dalších forem turistiky. Proto má penzion dobrou pozici pro další 

vlastní rozvoj. Ubytování využívá především tuzemská klientela, jak turisté navštěvující 

přímo Moravský kras, tak i turisté přijíždějící za účelem poznání celého regionu Jižní 

Moravy. Stále dostatečně neprobádaný Moravský kras a jeho jeskyně jsou velkým 

lákadlem. Někteří turisté přijíždějící za poznáním spíše města Brna, potom preferují 

lesnaté prostředí a příjemné klima. 

Pokud se zaměříme na gastronomické zařízení, pak lze vysledovat, že zde hlavní 

klientelu tvoří obyvatelé Blanska a Brna v nejčastějším věkovém rozmezí 30-50 let. 

Zvyšující se životní úroveň napomáhá rostoucím tržbám, otázkou je , jak dlouho tento 

trend vydrží v návaznosti na ekonomickou situaci obyvatel, finanční krizi, atd. 

 

Legislativa 

Zde můžeme hovořit o zákonech, vyhláškách a nařízeních, které by mohly mít jakýkoliv 

dopad na firmu. Za aktuální změny, které se podniku dotknou, můžeme považovat: 

zákon o daních z příjmů, zákon o nemocenském pojištění, zákon o dani z přidané 

hodnoty, poplatek za televizní přijímač a další. 

Daň z přidané hodnoty se od 1.1.2010 změnila. Snížená sazba DPH se z 9 % zvýšila na 

10 % a zvýšená z 19% na 20%. Hostinská činnost je potom zařazena do zvýšené sazby 

DPH..Těmito změnami došlo k predikovanému snížení tržeb penzionu, a to jak v oblasti 

ubytování, tak v oblasti gastronomických služeb. 
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Pokud se stát v době ekonomické krize bude snažit podporovat podnikání, vláda povede 

takové legislativní opatření, které na podniky budou mít kladný vliv. 

 

Ekonomika 

Ekonomickou situaci v České republice značně ovlivňuje ekonomická krize ve světě. 

Hlavními důsledky jsou snížení exportu a průmyslové výroby, zvýšená nezaměstnanost, 

dramatické snížení ekonomického růstu, až recese, snížení poptávky po zboží 

a službách. 

Česká koruna postupně oslabuje a vrací se ke svým hodnotám v polovině roku 2007. To 

má příznivý vliv pro zahraniční klientelu, tak však tvoří v penzionu pouze 5%.  Obecná 

míra nezaměstnanosti v ČR se dostala ke svému maximu. Nárůst nezaměstnanosti a 

šetření firem i domácností má dopad na obsazenost penzionu v negativním slova 

smyslu. 

 

Politika 

Současná politická situace se nedá považovat za příliš stabilní, vládne úřednická vláda, 

která nemá dostatečný politický mandát a nemůže prosazovat důležité rozhodnutí. 

Nestabilita je všeobecně špatná pro ekonomickou situaci. Podniky v mnohých 

rozhodnutích vyčkávají na to, jak se nová vláda, o které bude rozhodnuto 

v následujících týdnech postaví k otázkám krize a protikrizovým opatřením.  

 

Technologie 

Jedná se především o cenovou dostupnost nových technologií na českém trhu a jejich 

přínos pro penzion, ať už se jedná o informační systémy, gastronomická zařízení, IT 

vybavení a hlavně ekologické technologie umožňující další úspory. Plánuje se umístění 

solárních panelů, zateplení budovy a použití tepelného čerpadla. Dále se uvažuje 

o pokrytí penzionu veřejným internetem. Rychlý vývoj technologií je obecně výzvou 

pro řadu podniků, zároveň se stává významným faktorem pro větší míru pohodlí 

zákazníků a jejich spokojenost.  
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Ekologie 

Ekologie na podnik nemá zásadní vliv ve srovnání s jinými obory podnikání. Avšak 

v rámci jeho působnosti v regionu CHKO se chce pokusit o co nejmenší ovlivňování 

svého okolí. Také obecnému tlaku na snižování odpadů se podnik snaží přizpůsobovat 

. 

4.2.2 Porterův pětifaktorový model 

Konkurence 

Všeobecně převládá názor, že v regionu Moravského krasu je nedostatek ubytovacích 

kapacit, nedostatečné úrovně a kvality ubytování. To, že na trhu je prostor pro další 

podniky ukazuje i nedostatečná konkurence. Snad jedinými výraznými konkurenty 

penzionu jsou hotely Panorama a Macocha. Ostatní penziony jsou spíše charakteru 

domácího ubytování. 

 

Hrozba vstupu nových firem na trh 

Jak již bylo uvedeno, názor na velikost konkurence v tomto regionu je pouze jeden. 

Podle mnohých odborníků Moravský kras nové hotely a penziony potřebuje. 

Investoři zatím tuto výzvu dostatečně nevnímají, a to i přesto, že se v poslední době 

tento region stává prioritou vedení Jihomoravského kraje a má zájem na jeho rozvoji. 

Protože informovanost v oboru je velká, podnik bude mít při vzniku nových hotelů a 

penzionů dostatek času na to, aby se na vstup nových firem připravil například novou 

strategií nebo zvýšením množství a kvality poskytovaných služeb. 

 

Dodavatelé 

Výběr dodavatelů a vyjednávací pozice jsou poměrné dobré, a to díky velké konkurenci 

na trhu. Dodavatele můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První dodává veškeré 

potraviny, nápoje a vybavení pro gastronomii. Druhou skupinou jsou dodavatelé 

vybavení pokojů, ať už se jedná o nábytek nebo doplňkový sortiment. 

 

Odběratelé 

Smluvní síla zákazníků je slabá z důvodů malé konkurence jak v regionu, tak v oboru 

podnikání. Uvažujeme-li pouze jednotlivé zákazníky, tak vyjednávací síla jednotlivců je 
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malá. Jeden zákazník nemá podstatný vliv na obsazenost pokojů či odběr 
gastronomických služeb. O ztrátu větších odběratelů se penzion nebojí, protože úzce 

spolupracuje s cestovními agenturami a s Masarykovou univerzitou, kteří zajišťují 

zájezdy turistů. Nabízí v rámci svých možností perfektní ubytovací a gastronomické 

služby, se kterými jsou odběratelé spokojeni a sami zaměstnancům sdělují, že nemají 

důvod přecházet k jiným dodavatelům. 
 

Hrozba substitutů 
Hotely, motely, hostely, ubytovny a soukromé ubytování, tyto všechny instituce 

můžeme považovat za možné substituty. Podnik je vnímá jako reálnou hrozbu, a proto 

se snaží ve srovnání s podobnými podniky nabízet individuální služby a v poskytování 

služeb se nezastavovat ve vývoji.. 

 

 

4.2.3 Interní analýza 

Analýza bude provedena z pohledu jednotlivých částí organizační struktury. 

 

Manažer penzionu 

Současný manažer penzionu zodpovídá za veškeré činnosti spojené se získáváním 

klientely a za marketing penzionu. Zároveň dohlíží na všechny podřízené oddělení. 

Po rozšíření penzionu bude nutné stanovit do této funkce další osobu, která bude mít 

stejné či obdobné pravomoce jako stávající manažer. 

 

Recepce 

V současné době je provoz recepce zajišťován pouze v denní dobu. V nočních hodinách 

je provoz recepce omezen. V případě rozšíření penzionu bude provoz recepce upraven 

na 24 hodin denně. Prostor stávající recepce je stavebně vhodný pro její úpravy. Počítá 

se i s rozšířením o pokoj pro recepční a pokojské. Recepční je také zodpovědná 

za organizaci úklidu na pokojích. 
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Vedoucí gastro 

Má na starosti všechny činnosti spojené s provozem restaurace, zejména objednávání 

zboží, zajištění směn dalších zaměstnanců a další. Rozšíření penzionu nebude mít 

zásadní vliv na gastronomický provoz. 

 

Údržba 

Na tomto oddělení se nyní pracuje na poloviční úvazek. Pracovník odpovídá 

za technický stav jak budovy, tak veškerého vnitřního vybavení včetně přístrojů. 

V případě rozšíření penzionu dojde ke změně na plný pracovní úvazek.  

 

 

4.2.4 SWOT analýza 
V dnešní době se jedná a jednu z nejvíce využívaných analýz a to díky její 

jednoduchosti a přehlednosti. Zaměřuje se na silné a slabé stránky zkoumaného objektu 

a vyjadřuje míru hrozeb a příležitostí, z kterých podnik může čerpat. 

Silné stránky (Strenghts) 

· Lokace v regionu CHKO 

· Slabá konkurence v okolí 

· Velmi dobré reference 

· Individuální přístup ke klientům 

· Nízká fluktuace zaměstnanců 

· Profesionalita  

Slabě stránky (Weaknesses) 

· Zanedbanost regionu 

· Menší podpora podnikání než v jiných oblastech 

· Vysoká nezaměstnanost v regionu 

Hrozby (Threats) 

· Příchod nové konkurence 
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· Odchod zaměstnanců 

· Finanční krize 

· Úbytek hromadných turistů 

Příležitosti (Opportunities) 

· Rozvoj regionu 

· Nárůst kultury 

· Slabá vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů 

· Podpora ekologických projektů 

 

 

4.3 Stručná finanční analýza 

Podkladem pro finanční analýzu jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát za roky 2008 a 

2009. Výsledné hodnoty budou porovnány s oborovými průměry a doporučenými 

hodnotami. 

 

4.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální a vertikální analýzu nelze oddělit, protože jen jedna sama o sobě 
nemá dostatečně vypovídací schopnost. 
 

4.3.2 Vertikální a horizontální analýza aktiv 

Ve vertikální analýze jsou určovány procentuální podíly jednotlivých položek na 

celkových aktivech za jednotlivé roky. V horizontální analýze jsou zkoumány 

procentuální změny oproti minulým letem. Analýza je provedena za roky 2008 a 2009. 
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Tabulka 6. Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní) 
 
 
 
 

Rok 2008/2009 
 V tis. Kč V % 
Aktiva celkem 267 100 
Stálá aktiva -241 -90,2 
Dlouhodobý hmotný majetek -180 -67,4 
Dlouhodobý nehmotný majetek -61 -22,9 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
Oběžná aktiva 508 190 
Zásoby 4 1,4 
Materiál -11 -4,1 
Krátkodobý finanční majetek 515 192,9 
Kontrolní součet 267 100 

Tabulka 7. Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní) 
 
 

Pro podnik je charakteristické, že stálá aktiva převyšují oběžná, což je běžné 

v oboru hotelnictví a gastronomie, kde je ve vlastnictví budova penzionu. Z tabulky je 

patrné, že zastoupení stálých aktiv každým rokem ubývá v důsledku odpisování 

dlouhodobého hmotného majetku. Rostou oběžná aktiva, kde se kumulují finanční 

prostředky v krátkodobém finančním majetku. 

Největší položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří 68% 

celkových aktiv. Je zřejmé, že se jedná o samotnou budovu penzionu. Dlouhodobý 

nehmotný majetek tvoří pouze jednotky procent a každým rokem se snižuje, a to díky 

odpisům. 

Rok 2008 2009 
 V tis. Kč V % V tis. Kč V % 
Aktiva celkem 6 119 100 6 386 100 
Stálá aktiva 5 818 95 5 577 87 
Dlouhodobý hmotný majetek 4 160 68 3 980 62,3 
Dlouhodobý nehmotný majetek 350 5,8 289 4,5 
Dlouhodobý finanční majetek 1 308 21,2 6 190 96,7 
Oběžná aktiva 301 5 809 13 
Zásoby 145 2,4 149 2,3 
Materiál 89 1,45 78 1,6 
Krátkodobý finanční majetek 67 1,15 582 9,1 
Kontrolní součet 6 119 100 6 386 100 
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Firma disponuje dlouhodobým finančním majetkem ve výši asi 20%, v dalších 

roce tak dochází k dostatečnému navýšení prostředků. Tyto prostředky firma plánuje 

využít na financování rozšíření a modernizace. Nejvýraznější změnou v oběžných 

aktivech je nárůst u položky krátkodobý finanční majetek o 515 tis. Kč. Společnost 

veškeré tyto peníze kumuluje na bankovních účtech. 

Zásoby se drží na stejné hodnotě po všechna sledovaná období. Z analýzy 

vyplývá, že management firmy ví, kolik přesně materiálu (surovin) potřebuje, a tak 

zbytečně neskladuje zásoby, protože nadbytečná výše zásob je spojena s dodatečnými 

náklady, které je nutno hradit, čímž dochází ke snižování zisku. 

 
 

4.4 Celkové hodnocení finanční situace 
Charakteristickým znakem podniku je to, že stálá aktiva převyšují oběžná, což je 

běžné v oboru hotelnictví a gastronomie, kde je ve vlastnictví budova penzionu. Rostou 

oběžná aktiva, kde se kumulují finanční prostředky v krátkodobém finančním majetku. 

Společnost nedisponuje žádnými pasivy ve formě úvěrů, různých závazků či cizího 

kapitálu. Společnost se ve sledovaných letech nachází v průměru nebo nad průměrem 

oboru hotelnictví a stravování. Rentabilita vloženého kapitálu vykazuje slušné výsledky, 

protože se po dobu sledovaného období pohybuje kolem hranice 15 % ziskovosti.  

Společnost disponuje ve sledovaném období dostatečným množstvím 

pohotových finančních prostředků na úhradu provozních nákladů. Obrat celkových 

aktiv má nižší hodnotu, než je doporučená, avšak musíme zohlednit obor podnikání. V 

hotelnictví je obrat celkových aktiv obecně nižší, protože podnik vlastní pozemek, 

budovu a vybavení. U zásob se musí brát v potaz, že jsou převážně určeny pro 

gastronomickou větev, kde je čerstvost a kvalita surovin nezbytností. Doba obratu 

pohledávek téměř není, v oboru hotelnictví a gastronomie se platí v hotovosti.  

Po provedení finanční analýzy se dá říci, že podnik je ve slušné finanční situaci a 

že management společnosti má všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí rozšíření a 

modernizace penzionu.  
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5 Návrh řešení 

Samotným návrhem řešení jsou přestavbě, rozšíření a modernizaci již 

provozovaného penzionu v Moravském krasu, které poslouží jako stěžejní body pro 

žádost. Společnost Art Progres s.r.o. věnovala velkou míru pozornosti přípravné fázi 

projektu, čímž by mohla ovlivnit úspěšnost přijetí předkládaného záměru.  

Bez velké řady dopředu provedených aktivit a předpřipravených podkladů není 

ani možné žádost vyplnit. Důsledná promyšlenost celého projektu je zásadní, aby 

nebyla ohrožena jeho samotná realizace. Společnost již podnikla veškeré kroky 

k získání stavebního povolení.  

Zásadní aspekty projektového záměru návrhu pro společnost Art Progres s.r.o. 

na přestavbu, rozšíření a modernizaci penzionu jsou obecně uvedeny již v úvodu. 

Konkrétní záměr představuje přestavbu na objekt pasivního typu, rozšíření ubytovacích 

kapacit a modernizaci zařizovacích předmětů.  

Pro další posouzení, zda je realizace projektu opravdu v souladu s podmínkami 

dotačního titulu a případné výzvy, je nutné uvést další skutečnosti. Důležitý bude 

harmonogram projektu společně s popisem jednotlivých aktivit a finanční plánování 

projektu. 

 

5.1 Harmonogram projektu a popis aktivit v jednotlivých 
fázích 

 
Proces směrující k úspěšné realizaci přestavby, rozšíření a modernizaci penzionu 

lze rozdělit na tři základní etapy: přípravnou, realizační a provozní.  

Projekt byl zahájen 1. února 2009 a jeho ukončení bude záviset na možnostech 

provedení dalších aktivit. Důvodem je specifikace časové způsobilosti výdajů 

u projektů, které se uchází o spolufinancování z ROP Jihovýchod. Stanovuje, že výdaje 

projektu zakládajících veřejnou podporu jsou způsobilé, jestliže vznikly nejdříve v den 

přijatelnosti projektu a ani vlastní realizace projektu nesmí být zahájena před tímto 

datem. Samotná realizační fáze projektu by tedy mela začít až po podpisu smlouvy 

o poskytnutí dotace. 
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Popis aktivit v přípravné fázi projektu 

· průzkum poptávky a analýza trhu, příprava finančního a personálního 

· zabezpečení, seznámení s principy fungování pasivních domů 

· vypracování podnikatelského plánu, sestavení projektového týmu, 

tvorba marketingové strategie  

· alokace finančních prostředků pro realizaci projektu 

· podpis budoucí smlouvy o partnerství 

· vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

· vypracování prováděcí dokumentace pro realizaci stavby 

 

Popis aktivit v realizační fázi projektu 

V rámci stavební části projektu budou vykonány následující činnosti: 

· výběrové řízení2
 na dodavatele stavebních prací  

· podpis smlouvy s dodavatelem stavební části projektu  

· demoliční práce  

· nové svislé konstrukce  

· střešní konstrukce  

· provedení stavebních úprav dle požadavků pasivních domů 

· řemeslné práce: instalace, voda, topení, plyn, rozvody elektřiny a 

datových sítí 

· výběrové řízení na zařizovací předměty a technologie pokojů, 

restaurace, recepce a přednáškového sálu 

· montáže obkladů a dlažeb  

· montáže pokojového vybavení  

· montáže nových technologií do restaurace, recepce a přednáškového 

sálu  

· kolaudace objektu  

V průběhu celé realizační fáze bude probíhat kontrola průběhu stavby a kontrola plnění 

dodavatelských smluv. Před ukončením realizační fáze bude provedeno výběrové řízení 

                                                             

2 Při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředku ROP jsou zadavatelé povinni 
postupovat v souladu s právem CR (Zákon c. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a EU, aby byly 
dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
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na prostředky povinné publicity. V neposlední radě proběhne výběrové řízení 

na obsazení nových pracovních pozic. Po ukončení fyzické realizace projektu bude 

podána závěrečná zpráva a žádost o platbu. 

 
Popis aktivit v provozní fázi projektu 

Úkolem manažera a zároveň všech společníků firmy bude dohlížet na jeho 

udržitelnost. Vlastní provoz penzionu budou zajišťovat zaměstnanci. S ohledem 

na dosažení vytyčených cílů se firma zaměří na správné nastavení cen služeb v poměru 

ke kvalitě. Samozřejmě se předpokládá profesionalita všech zaměstnanců, k čemuž je 

nastaven motivující prvek ve formě personální politiky firmy. 

Penzion bude propagován prostřednictvím plošné reklamy, dále na vhodných 

internetových portálech zejména partnerských organizací a pomocí vlastní webové 

prezentace. 

K další podpoře prodeje poslouží zvýhodněné produktové balíčky, slevové karty 

pro stálé klienty a bezúplatné poskytování některých doplňkových služeb. Společnost 

ve své studii počítá s vytvořením finančního rezervního fondu tak, aby byla zajištěna 

dlouhodobá udržitelnost projektu. Menší opravy budou zajišťovány vlastními 

zaměstnanci, opravy většího rozsahu budou realizovány dodavatelsky. 

Budoucí žadatel se zaváže usilovat o udržitelnost projektu, tj. o kontinuálnost jeho 

výsledku a výstupu včetně plnění nastavených indikátoru a vykazovat veškeré povinné 

informace o projektu v průběhu jeho udržitelnosti, tak aby dodržoval veškeré podmínky 

stanovené pro příjemce.  
 
 

5.2 Finanční plánování projektu 

Po stanovení rozpočtu a zdrojů krytí jednotlivě popsaných aktivit, tj. na základě 

předpokládané výše celkových výdajů je možné zvolit adekvátní způsob financování, 

resp. jakou část prostředků vyčlení společnost na projekt z vlastních zdrojů a v případě 

nedostatečnosti eventuelně ze zdrojů cizích. 
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5.2.1 Rozpočet projektu 

Nepřesnosti ve finančním plánování projekt zbytečně prodražují, proto je nutné být při 

sestavování rozpočtu co nejpřesnější. Při jeho tvorbě dodržujeme postup „od zdola“ – 

jednotlivým aktivitám přidělujeme konkrétní částky, které postupně sčítáme.  

Při jeho sestavování bylo nutné zcela přesně stanovit, které výdaje nejsou 

u projektu považovány za způsobilé. Jedná se např.: o osobní náklady a cestovní 

náhrady, dále výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství nebo 

výdaje na odborné a znalecké posudky, výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení 

a další výdaje. Rovněž DPH není oprávněným výdajem, protože společnost Art Progres 

s.r.o. je plátcem DPH a má tudíž nárok na odpočet daně. 

 

Název výdaje 
Výdaj celkem 

(Kč) 

Z toho 
neinvestiční 

(Kč) 
% 

Hlavní způsobilé výdaje 4842380,00 0,00 100,00 

Pořízení staveb formou výstavby, 
včetně výdajů na PD 

3850494,00 0,00 79,52 

Pořízení samostatných movitých 

věcí 
989386,00 0,00 20,43 

Vnitrní vybavení kuchyně 368749,00 0,00 7,62 

Vybavení pokojů a apartmánu 325600,00 0,00 6,72 

Vybavení restaurace, recepce  281588,00 0,00 5,82 

Ostatní samostatné movité věci 
půjčovna sportovních potřeb 

13450,00 0,00 0,28 

Výdaje na publicitu dle 

podmínek ROP 
2500,00 0,00 0,05 

Nezpůsobilé výdaje 1187854,00 225044,00 24,53 

DPH  962811,00 0,00 19,88 

Ostatní nezpůsobilé výdaje  225044,00 0,00 4,65 

Vnitrní vybavení kuchyně 10910,00 10910,00 0,23 

Vybavení pokojů a apartmánu 118000,00 118000,00 2,44 

Vybavení restaurace, recepce  91534,00 91534,00 1,89 

Ostatní samostatné movité věci 
půjčovna sportovních potřeb 

4600,00 4600,00 0,09 
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Způsobilé výdaje celkem 4842380,00 0,00 100,00 

Z toho investiční výdaje 4842380,00 0,00 100,00 

Nezpůsobilé výdaje celkem 1187854,00 225044,00 24,53 

Celkové výdaje projektu 6030234,00 225044,00 124,53 

Tabulka 8: Rozpočet projektu (Zdroj: vlastní dle webové žádosti Benefit) 

 

S výjimkou řádku DPH jsou hodnoty uváděny bez DPH. Rozsáhlá skupina 

označená jako Pořízení staveb formou výstavby, včetně výdajů na PD zahrnuje 

nejrůznější aktivity, zejména stavební práce (svislé i vodorovné konstrukce aj.), 

instalace technické infrastruktury a jiné řemeslné práce. 

 

5.2.2 Přehled financování 
Celkové výdaje projektu:  6 030 234,00 Kč  

Celkové způsobilé výdaje:   4 842 380,00 Kč 

- z toho investiční výdaje: 4 842 380,00 Kč 

- z toho neinvestiční výdaje: 0 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 187 854,00 Kč 

 

Zdroje financování projektu v Kč v % 

Způsobilé výdaje projektu 4 842 380,00 Kč 100,00 

Vlastní podíl žadatele: 

Veřejné prostředky 

Soukromé prostředky 

 

 

1 936 952,00 Kč 

 

 

40,00 

Dotace projektu z EU 2 905 428,00Kč 60,00 

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 187 854,00 Kč 100 

Vlastní prostředky žadatele: 1 187 854,00 Kč 100 

Tabulka 9: Plánovaná struktura financování projektu  (Zdroj: vlastní) 

 

Art Progres s.r.o.má samozřejmě již k dispozici potřebné finanční prostředky pro 

realizaci projektu, a to v celkové výši 6 030 234,00 Kč. Celou část těchto prostředků 
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představují jeho vlastní zdroje. Kdyby byla projektová žádost schválena, bylo by 60 % 

způsobilých výdajů zpětně hrazeno z veřejných prostředků. 

 

5.3 Zajištění realizace projektu 

5.3.1 Personální zajištění projektu 

K realizaci záměru byl sestaven projektový tým o pěti osobách, přičemž čtyři 

členové týmu se již podíleli na přípravné fázi projektu. 

Vedoucí projektu (Igor Czajkowski) 

Zapojení v přípravné fázi projektu: 

• vedení a svolávání porad týmu, koordinace aktivit, jednání s úřady, 

• zajištění dokumentace, vypracování podkladu pro žádost o poskytnutí dotace; 

Zapojení v realizační fázi projektu: 

• vedení a svolávání porad týmu, koordinace aktivit, 

• jednání s dodavateli a úřady, příprava výběrových řízení, 

• kontrola průběhu stavby, výběr interiérového vybavení; 

Zapojení v provozní fázi projektu: 

• výběr personálu, výběr dodavatelů materiálu a surovin, 

• zajištění plynulého provozu, jednání s partnery. 

 

Finanční manažer projektu (Jozef Sedláček) 

Zapojení v přípravné, realizační i provozní fázi projektu: 

• vedení účetnictví, 

• finanční plánování, ekonomické otázky, 

• jednání s bankou. 

 

Technický manažer projektu, stavební dozor (Břetislav Štefan) 

Zapojení v přípravné fázi projektu: 

• jednání s úřady, 

• posouzení projektové dokumentace a architektonického návrhu, 

• výběr materiálu a technických řešení; 

Zapojení v realizační fázi projektu: 
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• jednání s úřady, koordinace výběrových řízení, 

• výběr dodavatelů, stavební a technický dozor; 

Zapojení v provozní fázi projektu: 

• údržba a zajišťování technického stavu provozu. 

 

Marketingový manažer projektu (Jiří Nesiba) 

Zapojení v přípravné fázi projektu: 

• vypracování podnikatelského plánu; 

Zapojení v realizační fázi projektu: 

• dozor a kontrola plnění dodavatelských smluv, 

• průběžná analýza a monitoring trhu; 

Zapojení v provozní fázi projektu: 

• analýza trhu a monitoring konkurenčních subjektu, 

• vytvoření organizační struktury podniku, 

• marketingová oblast, tvorba marketingových strategií. 

 

Vedoucí provozu (Igor Czajkowski) 

Při přípravě projektu nebyl clen zapojen. 

Zapojení v realizační fázi projektu: 

• výběr dodavatelských firem a jednání s dodavateli; 

Zapojení v provozní fázi projektu: 

• zajištění plynulého provozu, vedení zaměstnanců, jednání s dodavateli, 

• výběr sortimentu jídel a doplňkových služeb, 

• vyřizování přání, eventuálně stížností hostů a podávání námětu na zvýšení 

úrovně 

poskytovaných služeb, 

• evidence zásob a materiálu. 

 

„Poradce“  

Člen týmu pracující v agentuře zpracovávající žádosti o dotace z EU .Zapojení v 

realizační i provozní fázi projektu: 

• konzultační pomoc při realizaci všech aktivit. 



58 

 

5.3.2 Partneři projektu 

V projektu bude uplatněn princip partnerství v realizační a provozní fázi 

projektu. Společnost tak chce napomoci navýšit bodové hodnocení předkládaného 

záměru, jelikož se jedná o jedno z posuzovaných kritérií. Existují předběžné dohody 

na kooperaci se třemi subjekty, přičemž s dvěma z nich prozatím nespolupracoval. 

 

Masarykova univerzita Brno 

V průběhu provozní fáze bude penzion sloužit jako ubytovací kapacita 

a přednáškové místo při exkurzích zahraničních studentů do Moravského Krasu. Partner 

bude o spolupráci informovat na internetových stránkách penzionu a naopak.  

 

Centrum pasivního domu 

Penzion bude prezentován na všech marketingových materiálech partnera a ten 

bude mít možnost provádět prohlídky pasivního penzionu pro své případně klienty. 

Bude tím podpořen fenomén ekologicky šetrného bydlení. 

 

Střední odborná škola potravinářská, Brno, Charbulova ul. 

Podstata této spolupráce bude spočívat v praktickém vzdělávání a výchově žáků 

v oborech kuchař - číšník. Penzion přispěje k uskutečňování odborné praxe žáků 

učebních oborů kuchař, číšník a cukrář, včetně zajišťování gastronomických exkurzí.  

 

5.3.3 Horizontální témata 

Za účelem dosahování udržitelného a vyváženého rozvoje byly do realizace 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti zahrnuty dva hlavní horizontální cíle: 

udržitelný rozvoj3 a rovné příležitosti4.  

                                                             

3 Udržitelný rozvoj je obecně chápán jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí. U projektu se sledují zejména dopady na životní prostředí. 

 
4 Rovné příležitosti vyjadřují rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základe pohlaví, rasy, 

etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, veku nebo sexuální orientace. 
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Protože by každý program a potažmo projekt měl přispívat k jejich naplňování, 

musí žadatelé ve svých žádostech o dotaci z fondu EU vysvětlit, jaký dopad bude mít 

projekt na horizontální témata. Smyslem je doložení jejich pozitivního vlivu. 

 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj 

V realizační fázi nebude nadměrně zatěžováno okolí a v provozní fázi dojde 

ke zlepšení vlivu na okolí a životní prostředí díky použitým technologiím pasivních 

prvků. Dále budou dodržovány všechny normy, předpisy a vyhlášky týkající se ochrany 

životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce. Projekt bude mít pozitivní vliv na 

udržitelný rozvoj. 

 

Vliv projektu na rovné příležitosti 

Personál penzionu bude přijímán v souladu s principy rovných příležitostí, 

přičemž většina pozic bude dostupná i pro nekvalifikované uchazeče, bez dosaženého 

vyššího vzdělání. Penzion bude celý bezbariérový, čímž přispěje k lepšímu užití 

pro pohybově omezené spoluobčany. Tímto také projekt přispěje ke zlepšení služeb 

pro seniory a díky nabídce doplňkových služeb, včetně sportovního vyžití napomůže 

ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. Projekt tak bude mít pozitivní vliv na rovné 

příležitosti. 

 

5.3.4 Publicita projektu 

Povinnosti příjemce dotace z evropských fondů ve vztahu k informačním 

a propagačním opatřením projektu určuje legislativa EU, která stanovuje, že příjemce 

musí vhodným způsobem informovat veřejnost o získané podpoře. Publicita projektu se 

řídí přísnými technickými pravidly, vzhled jednotlivých prostředků udává Manuál 

vizuálního stylu. 
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Závěr 

 

„Politika soudržnosti“ se zdá být velmi dobrou příležitostí pro všechny, kteří by 

chtěli rozvíjet své podnikání a být tím zároveň přínosem pro ostatní. Nutno říci, že 

velké projekty s úrovní jako je poskytování pomoci v rámci celé Evropské Unie sebou 

nese jisté povinnosti, které žadatel musí splňovat a které v žádném směru nejsou a 

nemohou být považovány za prosté. Spletitost  operačních programů se škálou možného 

spolufinancování není jednoduchá a v minulosti měla tím tu  moc spoustu zájemců o 

prostředky odradit. 

Na základě teoretických vstupů, kde je jednotně popisována problematika 

strukturálních fondů EU, s výčtem operačních programů tématických i regionálních 

a možnostmi získávání prostředků z nich jsem přistoupila ke zpracování praktické části 

této bakalářské práce. První kapitola části praktické se zaměřuje na analýzu prostředí, 

ve kterém se společnost nachází a to pomocí základních analýz – SLEPTE analýzy, 

Porterova pětifaktorového modelu, interní analýzy, SWOT analýzy a stručné analýzy 

finanční. Závěrem je vyhodnocení, že společnost je v dobrém stavu, vykazuje dobré 

podmínky pro realizaci projektu a také je schopna ho financovat z vlastních 

zdrojů.Ve druhé kapitole praktické části jsem se snažila vytvořit návrh, souhrn hlavních 

bodů, pro podání žádosti o dotaci z EU 

Po zhodnocení všech analýz se dá říci, že společnost má všechny předpoklady 

pro zpracování, podání a úspěšné vyřízení žádostí o dotaci. Společníci firmy mají zcela 

jasný koncept, jakým směrem by se měl penzion rozvíjet a v souladu s činnostmi státní 

správy přispět k rozvoji tohoto regionu . 

Cíl, který byl stanoven v úvodu této práce, tedy vytvoření návrhu možného 

financování z fondů EU jsem se snažila splnit. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká Republika 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HDP  Hrubý domácí produkt 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF  Evropský sociální fond 

EU  Evropská Unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IČO  Identifikační číslo 

IT  Informační technologie 

KF  Fond soudržnosti (Kohezní fond) 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NRP  Národní rozvojový plán 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP  Operační program 

PD  Projektová dokumentace 

ROP  Regionální operační program 

SLEPTE Analýza sociálních, legislativních, ekonomických, politických, 
technologických a ekologických faktorů 

SWOT Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
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