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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je využití fondů EU pro rozvoj infrastruktury obce, 

konkrétně pak pro vybudování nové cyklostezky. První část je věnovaná základní 

koncepci regionální politiky, operačních programů a přibližuje proces sestavování 

projektu. V dalších částech se nachází popis výchozí dopravní situace v obci, sestavení 

konkrétního projektu a celkové zhodnocení tohoto projektu. 
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Abstract 

The goal of the submitted thesis is the utilization of EU funds as a development of  

a local infrastructure, concretely construction of the new bicycle lane. First part of the 

thesis revers to a basic conception regional policy, operation programmes and describe 

process of steps in the project. In the next parts there are description of a starting 

transportation position in the village, setting up a particular project and valuation the 

project as a whole.    
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ÚVOD 

Obce jako územně samosprávné celky hospodaří během roku se svým rozpočtem, který 

je schválen zastupitelstvem obce. Do rozpočtu plynou příjmy především z daní, 

z vlastních činností obce, nájemného, ale také z příspěvku kraje na zajišťování 

přenesené působnosti. Obce ovšem potřebují nemalé finanční prostředky na opravy  

a rekonstrukce svého majetku, případně na budování nových staveb nebo movitého 

majetku, který by zjednodušil nebo zkvalitnil život pro místní obyvatele. Obce mohou 

využívat různých dotací, které poskytují ministerstva, kraje, případně různé fondy 

v České republice.  

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela nová možnost a to čerpat dotace 

ze strukturálních fondů. Mikroregion Mohelnicko i samotná obec Moravičany již 

využili příležitosti čerpat prostředky z těchto fondů. V současné době z mnoha médií 

slyšíme o tom kdo a kolik získal prostředků z Evropské unie. Z těchto informací by se 

mohlo zdát, že získání fondů na financování projektů je jednoduchá záležitost. V mnoha 

případech tomu tak není a žadatelé o projekty musí přesně plnit stanovené podmínky, 

které vždy nejsou zrovna snadné. V malých obcích, mezi které patří i obec Moravičany, 

je kolektiv pracovníků velmi omezený a obec nemá možnost zaměstnávat specialistu na 

dotace, přesto však žádosti musí být sestaveny v plném rozsahu a kvalitně ve všech 

ohledech. Z tohoto důvodu jsem si také zvolila téma „Využití fondů EU pro rozvoj 

infrastruktury obce“.  

V úvodní části se snažím pomocí komparace, dedukce a literární rešerše nastínit 

problematiku regionální politiky EU, operačních programů, definici a typy projektů, 

sestavení a hodnocení projektu z finančního i socioekonomického pohledu. 

Problematika regionální politiku EU je však velice rozsáhlá, proto jsem se snažila co 

nejvíce ji přiblížit zejména v aspektech, které jsou po té zahrnuty návrhové části 

diplomové práce.  

Následně popisuji základní informace o obci, mikroregionu a prostředí, ve kterém se 

nachází. Provádím zhodnocení současné dopravní situaci v obci a snažím se definovat 

všechny aspekty pro i proti k vybudování cyklostezky. Snažím se také najít 

nejvhodnější možnost spolufinancování výstavby.  
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V další části uvádím postup při sestavování projektu na získání dotací, definuji cílové 

skupiny a odhaduji poptávku po daném projektu. V samém závěru práce se zaměřuji na 

finanční analýzu a cash-flow projektu, hodnotím přínosy vybudování cyklostezky pro 

obec, provádím závěrečné hodnocení a popisuji postup a účtování po získání dotace.  

V této práci byla použita metoda analytická při poznávání, získávání a zpracování faktů, 

dále interpretačních metoda získaných údajů směřující k naplnění uvedených cílů.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Cílem mojí práce je sestavit návrh projektu pro využití strukturálních fondů EU pro 

rozvoj infrastruktury v obci a to konkrétně na vybudování nové cyklostezky vedoucí 

z Moravičan do Mohelnice. Návrh projektu bude sloužit jako žádost o dotaci  

u regionálního operačního programu Střední Morava.  

Součástí projektu je zhodnocení poptávky po vybudování cyklostezky v obci 

Moravičany a také definice cílových skupiny. Dále je velmi důležitý popis nulové  

a investiční varianty a sestavení rozpočtů těchto variant.  

Cílem mojí práce není pouze sestavení daného projektu, ale také celkové zhodnocení 

přínosů projektu cyklostezky pro obec. Zda je tento projekt dobrou investicí vyplývá ze 

sestavení rozpočtu pro daný projekt, je také potřeba posouzení daného projektu. 

Zhodnocení projektu provádím pomocí finanční analýzy, cash flow a souvisejících 

ukazatelů. Vzhledem k tomu, že projekt cyklostezky, je projektem pro veřejnost, 

součástí celkového hodnocení je také zhodnocení socioekonomických nákladů  

a přínosů.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1. Regionální politika EU 

1.1.1. Vznik regionální politiky EU 

Regionální politika EU patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Se svým podílem na 

celkovém rozpočtu Unie ve výši kolem 35% představuje druhou nejvýznamnější 

výdajovou kategorii po společné zemědělské politice. [6] 

Motivů pro založení regionální politiky EU bylo několik, převážně však ekonomických, 

sociálních, politických a později i ekologických. Její hlavní cíl představovalo zvýšení 

ekonomické a sociální soudržnosti, a tím snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů. 

Zvláště ekonomické motivy byly významné, neboť regionální nerovnosti podstatně 

ovlivňují výkonnost ekonomiky. Sbližováním úrovní jednotlivých oblastí dochází ke 

zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje. [6] 

1.1.2. Principy regionální politiky 

Regionální politika EU je založena na několika základních principech, které jsou 

reflektovány v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. 

V průběhu vývoje regionální politiky se její principy měnily.  Pro programovací období 

2007-2013 se jedná především o těchto pět hlavních principů: princip programování, 

koncentrace (zásada koncentrace úsilí), partnerství (komplementarity), adicionality 

(doplňkovosti), monitorování a vyhodnocování. Kromě těchto základních principů se 

regionální politika řídí také mnoha doplňkovými principy, jako například princip 

subsidiarity, koordinace a harmonizace, integraf, konvergence, solidarity, kompatibility 

a proporcionality. [6] 

1.1.2.1. Programování 

Princip programování znamená, že strukturální fondy jsou alokovány na základě 

několikaletých plánů regionálního rozvoje, které jsou vyjednány členskými státy 

s Evropskou komisí. Záměrem tohoto principu je zajištění pokud možno co 

nejkomplexnějšího řešení regionálních problémů a nepřidělování prostředků 

bezkoncepčně na jednotlivé dílčí projekty. Výsledkem by tak měl být ucelený, 

integrovaný program realizovaný v dlouhodobějším horizontu. [6] 
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1.1.2.2. Koncentrace 

Princip koncentrace usiluje o cílení výdajů strukturálních fondů do oblastí, kde existují 

největší strukturální problémy. Tyto oblastí jsou vybrány na základě prioritních cílů, 

které jsou společně definovány členskými státy a Evropskou komisí. Tento princip 

přináší větší efektivitu a účelnost vynaložených prostředků, stejně jako snadnější  

a přehlednější monitorování a kontrolu. [6] 

1.1.2.3. Partnerství 

Princip partnerství vyžaduje aktivní účast a participaci Evropské komise  

a odpovídajících regionálních a místních orgánů a kompetentních nevládních aktérů 

(včetně ekonomických a sociálních partnerů) na všech etapách administrace 

strukturálních fondů, včetně plánování, implementace, řízení, monitorování  

a hodnocení. Na všech úrovních projektů se také mnohem aktivněji budou podílet 

samotní příjemci pomoci, tedy regiony, města a obce i soukromé subjekty. Jejich 

spolupráce s Evropskou komisí by měla být co nejvyšší. [6] 

1.1.2.4. Adicionalita 

Princip adicionality neboli doplňkovosti spočívá v tom, že prostředky poskytnuté 

z unijních zdrojů mají pouze doplňovat výdaje ze strany příjemců pomoci. Obecně by 

tedy neměly nahrazovat národní zdroje, ale být jejich dodatkem. Na úrovni projektů je 

podmínkou doplnění unijních zdrojů národním podílem, jehož výše se odvozuje podle 

typu a povahy projektu. Členské státy tedy musí být finančně zainteresovány na daných 

projektech, čímž chce EU dosáhnout větší efektivnosti a odpovědnosti při poskytování 

pomoci. [6] 

1.1.2.5. Monitorování a vyhodnocování 

Význam principu monitorování a vyhodnocování se neustále zvyšuje. Jeho podstatou je 

snaha o co nejvyšší efektivitu při vynakládání finančních prostředků, umožňuje však  

i identifikovat potenciální rizika a hledá cesty, jak jim předejít. Cílem monitoringu je 

průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu a porovnávání získaných informací 

s původním plánem a to třemi způsoby: ex ante (předběžné hodnocení), interim 

(střednědobé hodnocení) a ex post (následné hodnocení). [6] 
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1.2. Operační programy 

Čerpání finanční prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí tzv. 

operačních programů. Z pohledu žadatelů a realizátorů projektů se jedná  

o nejvýznamnější dokumenty. Operační programy jsou popisem souhrnných priorit, 

řízení a finančních zdrojů a upřesňující oblasti intervencí na národní úrovni  

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

variantách – tematické operační programy nebo regionální operační programy. Vláda 

České republiky přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-

2013 a Národní strategického referenčního rámce 24 operačních programů, které byly 

následně předloženy k projednání evropské komisi. Jedná se o tyto operační programy: 

• 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. m. Prahy 

• Devět programů evropské územní spolupráce [6] 

1.2.1. Tematické operační programy 

Tematické (neboli tzv. sektorové) operační programy vycházejí z Národního 

rozvojového plánu ČR pro léta 2007-2013. Řídícími orgány operačních programů jsou 

příslušná česká ministerstva, která musí ke každému programu vypracovat podrobný 

metodologický materiál a specifikovat konkrétní podmínky pro projektové žádosti.  
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Aby mohl projekt získat finanční prostředky v rámci operačního programu, musí být 

zaměřen na jeden z cílů programu a splnit všechny náležitosti stanovené řídícím 

orgánem. [6] 

1.2.1.1. Operační program Životní prostředí 

Operační program Životního prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního 

prostředí. Globálním cílem tohoto operačního programu je ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. 

K naplňování globálního cíle jsou stanoveny specifické cíle, které jsou rozvíjeny 

v rámci osmi prioritních os: 

• Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

• Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

• Udržitelné využívání zdrojů energie 

• Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

• Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

• Zlepšování stavu přírody a krajiny 

• Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

• Technická pomoc [6] 

1.2.1.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Globálním cílem operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozvoj 

vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 

modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 

komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

[6] 

1.2.1.3. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace výrazně přispívá k naplnění cíle 

posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku. Jeho 

globálním cílem je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, 

který přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných 
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pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto 

aktivit v Evropě. [6] 

1.2.1.4. Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace navazuje na operační program Průmysl  

a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu ČR do EU. Globálním cílem tohoto programu 

je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky  

a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovní předních průmyslových 

zemí Evropy. [6] 

1.2.1.5. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost zajišťuje realizaci strategických cílů. 

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a konkurenceschopná česká ekonomika a je 

plně v souladu se třetí obecnou zásadou politiky soudržnosti pro podporu růstu  

a zaměstnanosti. Globálním cílem tohoto operačního programu je zvýšit zaměstnanost  

a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. [6] 

1.2.1.6. Operační program Doprava 

Globálním cílem operačního programu Doprava je zlepšení dostupnosti dopravou. 

Specifické cíle zahrnují zlepšení železniční dopravy, silniční dopravy, zlepšení městské 

hromadné dopravy a systému řízení silniční dopravy v hl. m. Praze a zvýšení 

multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy. [6] 

1.2.1.7. Integrovaný operační program 

Integrovaný operační program je doplňkem k připravovaným operačním a regionálním 

operačním programům a je koncipován jako program komplexních koncentrovaných 

intervencí národního a neregionálního rozměru pro řešení společných problémů na 

území České republiky. Globálním cílem Integrovaného operačního programu je 

prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit 

socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. [6] 
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1.2.1.8. Operační program Technická pomoc 

Globálním cílem Operačního programu Technická pomoc je posílit a zlepšit jednotné 

centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR,  

a tím přispět k zajištění naplnění stanovených cílů, dále pak zvýšit celkovou úroveň 

řízení a monitorování při respektování zásad řádného finančního řízení. [6] 

1.2.2. Regionální operační programy 

Regionální operační programy (ROP) navazují na sektorové operační programy a řeší 

problémy v rámci regionů příslušné země.  Snaží se tak využít potenciál daného území  

a přispět k jeho vyváženému rozvoji. Řídícím orgánem zodpovědným za řádnou 

realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu 

soudržnosti. Všechny regionální operační programy jsou spolufinancovány 

z Evropského fondu regionálního rozvoje. V současné době je sedm regionálních 

operačních programů, tedy jeden pro každý region soudržnosti ČR NUTS II a to: 

• Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod 

• Regionální operační program pro NUTS II Jihozápad 

• Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

• Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

• Regionální operační program NUTS II Severozápad 

• Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 

• Regionální operační program NUTS II Střední Morava [6] 

1.2.2.1. Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

Protože obec Moravičany leží v Olomouckém kraji, patří tedy do NUTS II Střední 

Morava. Globálním cílem tohoto operačního programu je zvýšení ekonomické 

vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve 

svém komplexu. Komplexní pojetí globálního cíle se týká jak posílení ekonomického 

rozvoje městských oblastí, představujících rozvojová centra regionu, tak stabilizace 

venkovského prostoru. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění vnitřního 

potenciálu regionu a jejich venkovským zázemím. Současně však region vykazuj svůj 

vnější rozvojový potenciál. Pod tento cíl spadají tři specifické cíle: 
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• Zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu 

soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní 

služby. 

• Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení 

atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální 

služby a příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání. 

• Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního 

ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. [6] 

Od specifických cílů jsou odvozeny čtyři prioritní osy a to: Doprava, Integrovaných 

rozvoj a obnova regionu, Cestovní ruch a Technická pomoc. [6] 

1.2.3. Operační programy pro Prahu 

Prahy jako jediného regionu soudržnosti v ČR se týkají programy spadající pod cíl 

regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Tyto programy mají za cíl 

podporovat ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech 

s HDP vyšším než 75 % průměru EU. Prostředky se soustředí na inovace a ekonomiku 

založenou na znalostech, na životní prostředí, předcházení rizikům a na dostupnost  

a služby základního ekonomického významu. [6] 

Řídícím orgánem odpovědným za řádnou realizaci operačního programu pro Prahu je 

hl. m. Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro Prahu byly připraveny tyto dva 

operační programy: 

• Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

• Operační program Praha – Adaptabilita [6] 

Cílem obou operačních programů je zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce, 

podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a také integrace vyloučených 

skupin obyvatelstva. [6] 

1.2.4. Programy v rámci Evropské územní spolupráce 

Programy v rámci Evropské územní spolupráce spadají pod Cíl Evropská územní 

spolupráce, jenž se soustředí na prohloubení harmonického a vyváženého rozvoje EU 

pomocí spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Hlavními 
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prioritami jsou rozvoj vědy, výzkumu a informační společnosti, životního prostředí, 

předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů. [6] 

V rámci programu Evropské územní spolupráce je připraveno devět následujících 

programů: 

• INTERACT II 

• ESPON II 

• Operační program meziregionální spolupráce 

• Operační program nadnárodní spolupráce 

• Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

• Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

• Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

• Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

• Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko [6] 

1.3. Projekt 

1.3.1. Definice projektu 

Projekt jako takový má pouze dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho 

výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a můžeme říct, že 

projekt je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů. Projekty mohou mít 

různý rozsah cíle i záměry. Mohou být projekty trvající pouze několik měsíců na druhé 

straně ale také projekty trvající několik let. Stejně tak mohou být projekty, které 

potřebují skromnější finanční zdroje a zároveň projekty za mnoho milionů eur. [6] 

Projekt bývá často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly 

naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu. 

Projekty mohou být také ukončeny, jestliže už není potřený produkt nebo služba, která 

představovala cíl projektu. Podstatou projektů je zavedení dosud neexistujících 

produktů nebo služeb, po nichž existuje v dané chvíli poptávka. [6] 
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Pro projekty je dále charakteristické to, že jsou: 

• nástrojem ke změně, 

• nerutinní a jedinečné, 

• složené ze vzájemně propojených aktivit, 

• realizovány lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují, 

• dočasné, 

• mají zřetelně stanovený začátek a konec, 

• navržené tak, aby dosáhly jasného cíle, 

• často riskantní a plné nejistoty. 

Proto by každý projekt měl mít jasně definované nositele, primární cílovou skupinu 

konečných příjemců, systém zodpovědností a pravomocí, přesně stanovený rozpočet, 

systém průběžného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně definovaná kritéria pro 

kontrolu stanovených cílů. Před zahájením projektu je vhodné provést finanční  

a ekonomickou analýzu, která prokáže, že přínos projektu převýší jeho náklady. [6] 

U investičních projektů jsou tyto analýzy realizovány v tzv. studii proveditelnosti, 

jejímž úkolem je posoudit, zda je možné zrealizovat daný projekt, zhodnotit všechny 

realizační alternativy, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční 

rozhodnutí. [6] 

Podstatou úspěšného projektu je splnění jeho cíle i účelu v požadované kvalitě, 

samozřejmě v rámci daného časového plánu a finančních prostředků. Spokojenost by 

měla být jak mezi konečnými uživateli, tedy subjekty, které obdrží dotaci a realizují 

projekt, tak mezi konečnými příjemci, což jsou orgány veřejné správy, veřejné nebo 

soukromé firmy, které jsou odpovědné za zadání a realizaci projektu. [6] 

Úspěšné projekty jsou především výsledkem efektivního řízení, týmové práce, při které 

všichni zúčastnění na projektu mají realistická očekávání, jsou obeznámeni a souhlasí 

s jeho cílem a účelem a časovým i finančním harmonogramem. Neúspěch projektu je 

většinou připisován jeho nedostatečné specifikaci, další ohrožení může představovat 

časové rozvržení, které je buď příliš krátké, nebo příliš dlouhé, tedy nepřiměřené  
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a nerealistické. Personální obsazení je nevyhovující, účastníci projektu nevykazují 

potřebnou kvalifikaci nebo jejich schopnosti a znalosti jsou nedostačující. [6] 

Úspěšný projekt musí obsahovat srozumitelně formulovaný cíl. Projekt tak jak ho chápe 

EU, není náhodným rozhodnutím zpracovat jakýkoliv problém nebo nápad. Je součástí 

cílevědomého programovacího procesu ve smyslu komplexního řešení regionální 

priorit, proto také v rámci strukturálních fondů mají přednost ty projekty, které zahrnují 

rozvoj území jako celku, řeší komplexní problémy venkovského obyvatelstva, jeho 

ekonomickou a sociální stabilitu. [12] 

1.3.2. Typy projekt ů 

Projekty můžeme dělit podle několika hledisek. 

Podle věcné orientace finančních prostředků lze rozlišit: 

• investiční projekty 

Investiční projekty (tzv. tvrdé projekty) jsou primárně zaměřeny na pořízení 

investičního majetku, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů 

projektu. Výstupy u investičních projektů se projeví až po jejich ukončení, proto  

u projektů investiční povahy sledujeme navíc ještě tzv. provozní fázi, kde je 

kontrolováno jak žadatel plní výstupy, ke kterým se ve smlouvě o poskytnutí dotace 

zavázal. [6] 

• neinvestiční projekty 

Projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) se zaměřují na podporu realizace činností, 

kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. U 

neinvestičních projektů se výstupy projeví již v průběhu projektu. [6] 

Podle věcné struktury rozlišujeme dva typy projektů: 

• jednotematické – zaměřené na jedno věcné téma 

• vícetamatické – sdružující více věcných témat současně 

Zatímco první skupina projektů se soustředí na vyřešení určitého homogenního 

problému, druhá skupina projektů řeší souběh několika problémů. [12] 
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Podle délky řešení mohou být uvedené projekty: 

• krátkodobé (do 1 roku) 

• střednědobé (2-4 roky) 

• dlouhodobé (více než 4 roky, v případě strukturálních fondů sedmileté). [12] 

Podle výše finanční podpory rozdělujeme projekty na: 

• malé: od 0,5 milionu – 2 milionů Kč 

• velké: od 2 milionů – 20 milionů Kč [12] 

1.3.3. Příprava na sestavování projektu 

Proces sestavování projektu většinou probíhá v následujících vzájemně návazných 

činnostech: 

1. Vytipování cílové skupiny 

Při sestavování vlastního projektu je prvním úkolem určit, koho se projekt dotkne a 

jakou roli by tato skupina měla hrát v přípravné fázi, implementační fázi a ve fázi 

vyhodnocování projektu. Každý projekt se zaměřuje na specifickou skupinu lidí, 

jejich potřeby jsou předmětem projektu. Tyto lidi je tedy potřeba motivovat a získat 

k účasti na všech fázích projektu. Tato činnost předpokládá sběr informací  

o stávající situaci.  

2. Hledání partnerů 

Před zahájením hledání partnerů je třeba hrubě nastavit základní parametry projektu. 

Hledání vhodného partnera pro projekt je velmi důležitý úkol. Jestliže to tedy 

situace umožňuje, hledají zkušení projektový organizátoři partnery na základě 

vlastních zkušeností nebo na základě váženosti partnerských organizací. 

3. Analýza problémů 

Jestliže projekt směřuje k nějaké žádoucí budoucí situaci, dáváme tím najevo, že 

současná situace žádoucí není a je potřeba učinit změnu této situace, zjednodušeně 

řečeno existuje nějaký problém.  
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4. Analýza cílů 

Zatímco analýza problémů prezentuje negativní aspekty stávající situace, analýza 

cílů prezentuje pozitivní aspekty žádoucí situace v budoucnosti. Je tedy zapotřebí 

přeformulovat problémy do cílů, tedy cílový diagram lze pojmout jako zrcadlový 

odraz problémového diagramu. 

Zásady pro formulaci cílů, cíle tedy musí být zejména realistické, konkrétní  

a měřitelné.  

Je nepravděpodobné, že by konkrétní projekt někdy dokázal reagovat na všechny 

problémy, které v dané oblasti existují. Do cílů projektu proto tedy bude zahrnuto 

méně problémů, než jich definuje problémová analýza.  

5. Výběr strategie 

Výběr strategie navazuje na závěrečné části analýzy cílů. Strategická analýza 

rozhoduje o tom, které z těchto množin by měly být v projektu využity, a dále 

posuzuje jejich realizovatelnost. Může se tedy stát, že se během strategické analýzy 

posune zaměření či ústřední téma projektu. 

6. Formulování ukazatelů 

Velmi důležité je také zavést způsoby měření dosahovaného pokroku. Aby byl daný 

parametr měřitelný, musí být doprovázen ukazateli specifikujícími požadované 

informace. Ukazatele by měly splňovat určitá kritéria a to kvalitativní, kvantitativní 

a časová.  

7. Měření 

Jakmile byly formulovány ukazatele, je třeba specifikovat zdroje informací a způsob 

jejich shromažďování. Je třeba specifikovat: 

• Formát, v němž by měly být informací zpřístupněny; 

• Kdo má informace dodávat; 

• Jak často by informace měly být dodávány.  
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Náklady na shromažďování informací by měly být adekvátní, pakliže se sběr 

některého z ukazatelů ukáže být příliš nákladný nebo složitý, měl by být nahrazen 

ukazatelem jednodušším a levnějším.  

8. Předpoklady a rizika 

Bez ohledu na to, jak kvalitně je projekt naplánován a připraven, vždy nemusí jít vše 

přesně podle plánu. Řada faktorů, které jsou mimo kontrolu projektu, mohou mít 

vliv na implementaci a dlouhodobou udržitelnost projektu.  

9. Role předpokladů 

Tyto externí faktory je potřeba identifikovat a zabudovat do projektu co možná 

nejvíce mechanismů na vypořádání se s nimi, popřípadě alespoň pro sledování vlivu 

těchto faktorů. Pravděpodobnost a závažnost jejich výskytu je třeba odhadnout 

v rámci posuzování rizikovosti projektu.  

10. Plánování aktivit 

Rozhodování o tom, které aktivity souvisejí s cíli projektu, by mělo vycházet ze 

dvou kritérií a to ze schopností manažera a řídícího týmu a rizikovosti projektového 

prostředí a dostupných zdrojů.  

Aktivity musí mít pevně stanovený časový rámec, protože výstupy jsou též časově 

omezeny a navíc s aktivitami provázány. Aktivity na sebe také navazují, a ve většině 

případů má nedokončení jedné z aktivit v určený čas neblahý vliv na celkový 

harmonogram projektu. [12] 

1.3.4. Projektový cyklus 

Abychom zvýšili své šance na úspěšnou přípravu projektového záměru a ujistili se  

o jeho vhodnosti, náležité formě a obsahu, tedy abychom dosáhli cílů, na které se 

projekt zaměřuje, musíme se během celého procesu plánování a řízení držet přesného  

a jasně strukturovaného programu. Základní aktivity, které se musí odehrát v rámci 

přípravy a řízení projektu jsou definovány v tzv. projektovém cyklu, který je chápán 

jako metodická pomůcka. Všechny části projektového cyklu jsou organizovány podle 

jasného logického rámce. Trvání těchto fází se liší projekt od projektu. Fáze se musí 

doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další směr pokračování, co se týče 

časového i obsahového hlediska. [6] 
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Projektový cyklus se dělí do šesti fází: 

1. Identifikace a formulace záměru 

2. Příprava projektu a jeho formulace 

3. Posouzení a schválení 

4. Vyjednávání a financování 

5. Implementace a monitoring 

6. Hodnocení [6] 

1.3.5. Obecná kritéria projektu 

Pro získání finanční podpory v rámci strukturálních fondů je potřeba splnit obecná 

kritéria oprávněnosti projektu, vypracovat přihlášku a projektovou dokumentaci 

v požadovaném rozsahu a kvalitě a veškerou dokumentaci v řádném termínu odevzdat.  

Osnova projektu musí zahrnovat následující body: 

1. Název projektu 

Výstižná formulace názvu vyjadřující věcný záměr projektu. 

2. Umístění projektu 

Přesná specifikace místa realizace projektu (katastrální území, pokud možné doplnit 

mapkou) 

3. Zdůvodnění projektu 

V této části je nutno uvést argumentaci, na základě jakých motivačních faktorů 

žadatel projekt předkládá.  

4. Popis projektu 

Popis projektu zahrnuje: 

• Cíl projektu (záměr) – čeho chceme dosáhnout, co zlepšit, očekávaný efekt. 

Cíl je zapotřebí kvantifikovat. 

• Charakteristika stávajících problémů, potřeb – popis současné situace 

pomocí SWOT analýzy, doporučuje se doplnit fotodokumentací současného 

stavu. 
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• Vazba na priority a opatření programů – například soulad s regionálními  

a místními strategiemi uvedenými v Národním rozvojovém plánu a Plánu 

rozvoje kraje. 

• Stanovení jasně formulovaných krátkodobých a střednědobých cílů  

a očekávaných přínosů – například zvýšení výdělků, zlepšení životního 

prostředí, zvýšení počtu pracovních místu. Tyto cíle by měly být realistické, 

konkrétní, měřitelné pomocí zvolených indikátorů. 

• Zdůvodnění potřeby podpory. 

5. Zabezpečení projektu 

• analytické – specifikace potřeb na vybraná opatření projektu, formulace 

podmínek, 

• alokační – posouzení možnosti alokace kapitálu a investic v regionu,  

• organizační – účast všech osob, které jsou zapojeny do projektu 

• finanční – získávání, identifikace a plánování finančních zdrojů pro projekt  

a pravidla pro provádění finančních operací, 

• technické – potřeba počítačů a počítačových sítí, komunikačních prostředků, 

nových technologií apod., 

• personální – určení osoby zodpovědné za projekt (osobní údaje, dosažené 

vzdělání, věk). 

6. Časový postup při realizaci projektu 

Zahrnuje popis jednotlivých etap realizace projektu z hlediska časového  

a finančního. 

7. Finanční plán 

Obsahuje analýzu nákladů a výnosů, plánované toky finančních prostředků, zdrojů 

financování, způsob poskytování finančních prostředků. Realizuje se formou 

finanční tabulky, která tvoří povinnou součást projektu a vyjadřuje objemy 

finančních prostředků z jednotlivých zdrojů v jednotlivých etapách. Z tabulky by 
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dále mělo být patrné, kolik prostředků poskytne EU, kolik bude z domácích 

veřejných zdrojů a kolik ze soukromých. 

Procento prostředků z EU závisí na tom, o jaký projekt se jedná a na jeho 

charakteru. U neziskových projektů může příspěvek od EU činit až 75 %. 

8. Výběr a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu 

V této fázi rozeznáváme indikátory výstupů, které vyjadřují operační cíle, tedy 

konkrétní opatření potřebná k dosažení vytýčeného cíle.  

Indikátory výsledků, které vyjadřují specifické cíle, neboli to, čeho se má dosáhnout 

konkrétními dílčími opatřeními, vyjadřující přímé a okamžité efekty.  

Indikátory dopadů – účinku, které vyjadřují globální cíle, tedy to, co má být 

konečným efektem rozvojového dokumentu. 

9. Vliv projektu na životní prostředí 

Týká se především těch projektů, kde se negativní vliv na životní prostředí očekává.  

10. Očekávané efekty z realizace projektu 

Patří sem především efekty finanční a společenské, návrhy na další opatření. 

11. Zajištění implementace projektu z praxe 

Které konkrétní instituce se budou podílet na realizaci, jakým způsobem bude 

zajišťována kontrola finančních toků, předkládání zpráv, apod. 

12. Zajištění rovných podmínek pro muže a ženy 

Zákaz všech forem diskriminace. [12] 

1.3.6. Podání projektu 

Postup při podávání projektu probíhá podle stanovených pravidel, která zahrnují 

následující kroky: 

1. Výzvy k předložení žádosti o podporu jsou administrovány regionálními radami 

a jejich sekretariáty. 

2. Projekty jsou předkládány konečnými příjemci a přijímány územně příslušným 

sekretariátem regionální rady. Sekretariát zanese data projektů do 
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monitorovacího systému programu, zajistní předběžnou kontrolu a navrhne 

vyřazení nezpůsobilých projektů.  

3. Zbylé projekty jsou sekretariátem předloženy k posouzení poradní skupině pro 

příslušnou prioritu, která projekty posoudí z odborného hlediska v návaznosti na 

stanovená kritéria pro výběr projektů. Sestaví seznam projektů vhodných 

k financování včetně pořadí těchto projektů a návrh předá zpět sekretariátu. 

Sekretariát dle těchto informací zpracuje celkovou hodnotící zprávu, která 

obsahuje popis jednotlivých kroků při výběru projektů a předloží seznam 

projektů a jejich pořadí regionální radě k rozhodnutí.  

4. Regionální rada přijme rozhodnutí o výběru jednotlivých projektů ve svém 

regionu a toto rozhodnutí zdůvodní. Předkladatelům, jejichž projekty nebyly 

vybrány, je zasláno zdůvodnění. Sekretariáty aktualizují data o výběru projektů 

v monitorovacím systému.  

5. Příslušný sekretariát připraví návrh smlouvy s konečným příjemcem podpory  

a návrh předá příslušné regionální výkonné jednotce, která provede formální 

kontrolu včetně posouzení velikosti příspěvku ze strukturálních fondů.  

6. Rozhodnutí o konečném výběru projektů včetně alokace prostředků na 

jednotlivé projekty přijímá řídící orgán. Smlouvu podepisuje vedoucí pracovník 

řídícího útvaru ministerstva a odpovědný zástupce konečného příjemce.  

7. Řídící orgán předá jednotlivé smlouvy pro informaci platební jednotce  

a současně je zašle platebnímu orgánu. Smlouvy jsou taktéž vloženy do 

monitorovacího systému. [12] 

1.3.7. Hodnocení projektu 

Vyhodnocování předložených projektů vychází v zásadě ze dvou hledisek: 

• formálního,  

• věcného. 

U formálního hlediska je rozhodující dodržení všech formálních náležitostí projektu po 

administrativní i legislativní stránce. Projekt musí obsahovat hlavní body osnovy 

projektu, tj. kvantifikaci cílů, výběr priorit, finanční analýzu atd. Důležitá je také 
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kvalifikační způsobilost, odborná zdatnost a potřebná znalost principů práce se 

strukturálními fondy. [12] 

Pro výběr projektu je důležitý navrhovaný časový a pracovní plán projektu a použité 

metody. K formálním náležitostem samozřejmě patří i předložení všech potřebných 

dokladů, v podobě jakou zadavatel požaduje. [12] 

Věcné hledisko se týká výběrových kritérií, která určí výbor pro monitorování 

programu. Výběr námětů k podpoře bude brát plně v úvahu i umístění námětu a úrovně 

sociálních a ekonomických nedostatků oblasti. [12] 

Zkušenosti z probíhajících programů ukazují, že řada výběrových kritérií a mechanismů 

může být při řízení program efektivní. Nejlepší jsou ta, která poskytují veřejnou  

a průhlednou bázi pro monitorovací výbor při výběru projektů. [12] 

1.4. Finanční analýza projektu 

K podávání projektů neodmyslitelně patří finanční řízení. Společným jmenovatelem 

standardních evropských procedur při poskytování podpory z veřejných zdrojů je 

požadavek na: 

• efektivnost a minimalizaci nákladů, spotřeby práce a materiálu; 

• několikastupňové prokazování, že cíle projektu bude dosaženo realizací 

nejvýhodnější alternativy s největší návratností vynaložených prostředků, 

s nejmenšími riziky a s největším ziskem nebo společenským prospěchem. [6] 

1.4.1. Finanční analýza 

Finanční analýza pracuje s přímými náklady a výnosy, respektive příjmy a výdaji 

v investiční a provozní části projektu. Cílem finanční analýzy je stanovit, zda projekt 

bude v dlouhém období tvořit takový tok finančních prostředků, aby zajistil dostatečnou 

rentabilitu posuzovaného projektu. Pomocí finanční analýzy tedy zjistíme, zda bude 

projekt životaschopný a zda se nám vyplatí či nevyplatí jej implementovat. [6] 

1.4.2. Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza se zabývá projektem z jiného hlediska a posuzuje nepřímý vliv 

jeho realizace a okolí. Bere v potaz celospolečenské dopady, jako například snížení 

negativních důsledků dopravy na životní prostředí, zvýšení průměrné délky života apod. 
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Zatímco do finanční analýzy započítáváme pouze reálné toky investora, do analýz 

ekonomické započítáváme i příjmy a výdaje jiných subjektů, a to i takové, které nemají 

přímou finanční povahu. Všechny projekty financované ze strukturálních fondů musí 

mít veřejný charakter, proto je ekonomická analýza nezbytným podkladem pro jejich 

posuzování. [6] 

1.4.3. Finanční toky, typy nákladů, základní kalkulace 

V různých fázích projektu dochází vlivem projektových aktivit k hotovostním 

finančním tokům. V případě nákupu finanční prostředky utrácíme, jde tedy o záporný 

finanční tok. Naopak jestliže máme v souvislosti s projektovými činnostmi jakékoliv 

příjmy, jedná se o kladný finanční tok. V určitém období máme tedy příjmy a výdaje, 

které musíme sečíst, abychom určili výsledný hotovostní tok za dané období. Tato 

veličina je klíčová pro provádění finančních i ekonomických analýz.  

Obecný postup je tedy takový, že nejprve sestavíme plán finančních toků ve všech 

fázích projektu. Cash-flow za dané období pak lze vypočíst jako součet plánovaných 

příjmů a výdajů nebo jako rozdíl stavu financí na začátku a na konci daného období.  

Pro účely dalších kalkulací je nezbytné plánované výdaje rozdělit do dvou základních 

kategorií. Náklady tedy mají dvě základní podoby: 

• Fixní náklady – nemění se s objemem produkce (například nájmy, režie, apod.); 

• Variabilní náklady – závisí na produkci (například spotřeba materiálu). [6] 

1.4.4. Plán příjmů a výdajů – cash-flow 

Doposud jsme se zmínili pouze o dvou základních fázích projektu – investiční  

a provozní. V rámci projektového řízení však ještě obvykle rozlišujeme dvě fáze a to 

předinvestiční a likvidační. 

Předinvestiční fáze logicky zahrnuje všechny finanční toky, které nastaly před 

samotným započetím projektu – investiční fází. Tyto prostředky bývají většinou 

vynaloženy na přípravné práce a studie, jejichž smyslem je poskytnout dostatek 

informací, argumentů a důvodů pro uskutečnění nebo naopak zamítnutí projektu. 

Mluvíme o utopených nákladech, neboť investor musel tyto náklady vynaložit pro své 

vlastní rozhodování, zda projekt realizovat či nikoliv. U projektů financovaných ze 

strukturálních fondů EU však mají žadatelé u tohoto pravidla změkčující výjimku, 
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v rámci níž je umožněno předem definovanou část těchto výdajů zahrnout do investice  

a díky následné dotaci tak část z takto investovaných prostředků získat nazpět. [6] 

Likvidační fází jsme povinni se zabývat tehdy, je-li i po ukončení provozní fáze 

projektu nutno dále vynaložit významné finanční prostředky na likvidaci jeho 

případných následků. V praxi jsou však tyto typy projektů ojedinělé, proto můžeme 

v následných kalkulacích pracovat pouze se základními fázemi projektu – investiční  

a provozní. [6] 

1.4.5. Analýza nákladů a přínosů 

Jedním z dalších metodických postupů, kterou lze použít pro hodnocení projektu, je 

analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis). Jedná se o nejběžnější typ analýzy, 

který se používá pro posuzování projektů veřejné sféry, především pak pro projekty, ze 

kterých neplynou žádné finanční výnosy. [6] 

Cílem této analýzy je kvantifikovat co nejvíce nákladů a výnosů spojených s projektem. 

Podle definice lze chápat analýzu nákladů a přínosů jako „koncepční rámec aplikovaný 

na jakékoli kvantitativní posouzení veřejného nebo soukromého projektu s cílem 

stanovit, zda vůbec případně v jakém rozsahu stojí projekt z veřejné a sociálního 

hlediska za zvážení. [6] 

Z dané definice tedy vyplývá, že kalkulace projektu je dvoufázová, skládá se tedy 

z finanční a ekonomické analýzy, tak z analýzy nákladů a přínosů. Hodnotí se tedy 

nejenom zisk či finanční návratnost, ale i společenský užitek projektu. [6] 

Analýza nákladů a přínosů hledá odpověď na otázku, zda je náš projekt smysluplný, 

tedy, co kterým subjektům přinese a co komu naopak vezme. Dopady projektu jsou 

agregovány, převedeny na hotovostí toky a poté zahrnuty do výpočtu rozhodujících 

ukazatelů, na základě kterých můžeme rozhodnout, zda je náš projekt pro společnost 

přínosem, či nikoli. [6] 

Výsledkem analýzy nákladů a přínosů je úplný přehled přímých, nepřímých, hmotných, 

nehmotných, soukromých a veřejných dopadů. Pokud si tedy vybíráme z více projektů, 

tato analýza nám umožní jejich efektivní srovnání. [6] 



32 

 

Důležité je určit, jaký časový rámec pro posuzování projektů zvolíme. Například 

projekty z výrobní sféry by měly být hodnoceny v rámci desetiletého období, 

infrastrukturní projekty pak v horizontu 20 let. [6] 

Základními pojmy analýzy nákladů a přínosů jsou: 

• Újmy (Costs) – veškeré negativní dopady na subjekty, kterých se projekt dotýká, 

záporné efekty plynoucí z investice. 

• Přínosy (Benefits) – veškeré pozitivní dopad na subjekty dotčené projektem, 

kladné efekty plynoucí z investice.  

• Beneficient – jakýkoliv subjekt dotčený daným projektem, včetně žadatele, na 

něhož dopadají kladné i záporné efekty projektu. [6] 
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2. ANALÝZA PROBLÉM Ů A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1.  Základní informace o obci 

Obec Moravičany leží u soutoku řek Moravy a Třebůvky v rovině Mohelnické brázdy. 

Průměrná nadmořská výška je 243 m. Od roku 1976 jsou součástí Moravičan vesnice 

Doubravice a Mitrovice. Při posledním sčítání obyvatelstva bylo v Moravičanech 

hlášeno celkem 1199 osob, z toho v Doubravici 143 a v Mitrovicích 59. Obec leží cca 4 

km jihovýchodním směrem od města Mohelnice. Svojí polohou a dopravní přístupností 

je výborným východiskem turistických tras i cyklostezek do Chráněné krajinné oblasti 

Litovelské Pomoraví, vyhlášené v roce 1990. K dalším významným lokalitám patří lesní 

komplex Doubrava a jedinečná přírodní rezervace Moravičanské jezero, vyhlášená  

v roce 1995. Výměra jezera je 92 ha, má význam ornitologický, rekreační, je ve velké 

míře vyhledáváno rybáři a skýtá bohatý vodní zdroj. [18] 

    

   Obr. 1: Letecký snímek Moravi čan 

Obec patří k nejstarším osídleným lokalitám v okrese Šumperk. První stopy osídlení se 

objevily již v mladší době kamenné – asi 2500 let př. n. l. Z četných vykopávek je 

doložena lužická kultura z období 1200 – 600 let př. n. l., později zde byly zřízeny 

osady v době keltské a římské. Slované se usídlili v této lokalitě již v 6. století, ve 

století 11. a 12. zde existovalo slovanské hradiště. [19] 

První ověřená zmínka o Moravičanech pochází z roku 1249. Obec ve své historii 

dvakrát vyhořela, poprvé za třicetileté války, podruhé v roce 1860. Kolem 1848 patřily 
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Moravičany k nejvyspělejším zemědělským obcím mohelnického regionu. Zemědělský 

ráz obce přetrval dodnes. [19] 

K dominantám obce patří římsko-katolický kostel sv. Jiří, původně stavba z 11. století, 

počátky jeho dnešní podoby sahají do století 15. Areál kostela s pozdně renesanční 

farou a starou školou tvoří ojedinělé seskupení staveb. V roce 1918 vznikla v obci 

menší továrna na dřevovýrobu, která prošla řadou změn, výrobních programů i 

vlastníků a přetrvala do současnosti. [19] 

Přes moravičanský katastr vedla již od roku 1845 železniční trať z Olomouce do Prahy, 

železniční stanice byla však zřízena až v roce 1890. Nádražní budova  

v prvorepublikovém stylu byla postavena v roce 1924. Od roku 1892 je v obci poštovní 

úřad. Jak nádražní budova, tak i budova pošty prošli v nedávném období rozsáhlou 

rekonstrukcí. Budova pošty je ve vlastnictví obce a po rekonstrukci je část budovy 

přestavěna na byty, které jsou pronajímány. [19] 

Počátek vzniku místního školství se datuje již do roku 1625. Od roku 1966 slouží dětem 

nová trojtřídní školní budova s 1. až 4. ročníkem základní školy. V roce 1948 byla  

v Moravičanech zřízena mateřská škola, která má od roku 1978 novou moderní budovu, 

její součástí je školní jídelna. V letech 1894 až 1975 byla samostatná škola i  

v Doubravici. [19] 

V rámci obce působí mnoho organizací, mezi nejvýznamnější patří určitě Sokol 

Moravičany, Fotbalový klub TJ Tatran Moravičany a v neposlední řadě Sbor 

dobrovolných hasičů.  

2.2.  Mikroregion Mohelnicko 

Mikroregion Mohelnicko je tvořen 14 obcemi: Klopina a místní část Veleboř, Krchleby, 

Líšnice a místní část Vyšehorky, Loštice a místní část Žádlovice, Maletín a místní části 

Strarý Maletín, Nový Maletín a Javoří, Mírov a místní části Mírovský Grunt  

a Míroveček, Mohelnice a místní části Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová, 

Křemačov a Studená Loučka, Moravičany a místní části Doubravice a Mitrovice, 
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Palonín, Pavlov a místní části Radnice, Veselí, Vacetín, Zavadila, Svinov a Lechovice, 

Police, Stavenice, Třeština  a místní část Háj, Úsov a místní část Bezděkov. [20] 

Mikroregion Mohelnicko leží v Olomouckém kraji, okrese Šumperk na severním okraji 

Hané a v navazující Zábřežské vrchovině tvoří širokou bránu do Jeseníků. Jedná se  

o území rovinné směrem na západ mírně zvlněné, avšak členitost mikroregionu jako 

celku je vysoká. Průměrná nadmořská výška je 330 m.n.m, přičemž nejníže položený 

bod je 240 m.n.m. a nejvýše položený bod je 560 m.n.m.. Mikroregion tak zahrnuje 

oblast teplého až mírně chladného podnebí. S ohledem na klimatické a půdní podmínky 

lze mikroregion označit za zemědělskou oblast. Středem mikroregionu protéká řeka 

Morava, při jejímž toku vznikla dvě přírodní jezera. [20] 

 

   Obr. 2: Grafická poloha Mikroregionu Mohelnicko 
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Každá obec patřící do mikroregionu Mohelnicko ročně přispívá na jeho provoz ze svého 

rozpočtu. V rámci mikroregionu je však pořádáno mnoho turistických, kulturních  

a společenských akcí. Na těchto akcích mají možnost se potkat nejenom starostové  

a zastupitelé, ale také občané jednotlivých obcí.  

Mikroregion Mohelnicko jako sdružení obcí se také snaží využít různých dotačních 

programů k financování svého fungování a k pomoci svým obcím. Jednou 

z nejvýznamnějších akcí minulých let byla výstavba dětských hřišť v obcích do 2 000 

obyvatel. Momentálně mají obce od mikroregionu tato hřiště ve výpůjčce.  

V letošním roce se mikroregion snaží získat finanční prostředky na vybudování mini 

muzeí v jednotlivých obcích. Také je v počátcích projekt o partnerství s polským 

mikroregionem, kdy při této spolupráci by se uskutečňovali společné kulturní, 

společenské a sportovní akce.  

2.3.  Analýza prostředí 

2.3.1. Ekonomické prostředí 

Z celkového počtu obyvatel Moravičan (přibližně 1265 obyvatel) je 615 ekonomicky 

aktivních. Z tohoto počtu je 76 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti tedy činí  

12,4 %, což je více než celorepublikový průměr. Ve srovnání s krajem je % 

nezaměstnanosti téměř stejné. Ve srovnání s nezaměstnaností v okrese a mikroregionu 

Mohelnicko je % v obci nižší. 

Tab. 1. Míra nezaměstnanosti v jednotlivých územních jednotkách k 31. 3. 2010 

Území 
Míra nezaměstnanosti  

(v %) 

Moravičany 12,4 

Mikroregion Mohelnicko 13,7 

Okres Šumperk 14,8 

Olomoucký kraj 12,7 

ČR 8,2 

Zdroj: MPSV 

V odvětvové struktuře zaměstnanosti lze v Moravičanech sledovat stále nízký počet 

pracovníků v terciálním a kvartálním sektoru, kde je zaměstnána zhruba pětina 

obyvatel, na druhou stranu výrobní odvětví jsou vysoce předimenzována.  
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Pro obyvatele Moravičan, jakožto zaměstnance jsou významné podnikatelské subjekty 

v Mohelnici, kde nachází pracovní uplatnění většina z nich. Pokud by byla vybudovaná 

cyklostezka, zajisté by ji využívala nejen tato cílová skupina. Mohelnice je významná 

svým průmyslem pro celý region. Hlavními zaměstnavateli v Mohelnici jsou – Hella 

Autotechnik, Siemens, MEZ Mohelnice a celá řada dalších menších firem  

i v nevýrobním odvětví. 

Vybudování cyklostezky by mohlo do obce přivést větší počet cykloturistů a to by 

mohlo způsobit vznik nových rekreačních a pohostinských zařízení, tedy nová pracovní 

místa v terciálním sektrotu.   

2.3.2. Demografické prostředí 

Obec Moravičany má celkovou rozlohu 1 215 ha a spadá do územní spádovosti města 

Mohelnice. Od roku 1976 jsou součástí Moravičan obce Doubravice a Mitrovice.  

K 1. 4. 2009 bylo v obci Moravičany registrováno 1 265 obyvatel, z toho 652 žen (tj. 

51,5 %). Populace vzrostla od roku 1990 o 201 osob (stav k 1. 1. 1991 byl 1064). 

Ve sledovaném roce došlo k přirozenému přírůstku a současně se počet obyvatel také 

zvyšuje kladným saldem migrace. V důsledku většího počtu přistěhovalých obyvatel 

dochází během posledních let k jeho mírnému nárůstu. V produktivním věku je 840 

obyvatel Moravičan (67,9 %), z toho téměř 50 % tvoří ženy (416 osob). Průměrný věk 

obyvatel Moravičan dosahuje 40,7 let, což je nad celorepublikovým průměrem, který 

činí 40,2 let. 

Obec Moravičany zaznamenala v posledních letech tzv. „baby boom“ tako jako stát 

jako celek. Zatímco před 6 lety se v Moravičanech narodily pouze 3 děti, vloni se 

narodilo 24 dětí a za letošní rok jich máme evidovaných již 10. Tento vzestup jistě 

podporuje výstavba nových rodinných domů v obci.  

2.3.3. Sociálně kulturní prost ředí 

Dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 vyjíždí více než 74 % zaměstnaných obyvatel 

Moravičan za prací mimo obec. V absolutních číslech je to celkem 419 osob, z čehož 

162 osob jsou ženy. Nejčastější cílová obec vyjížďky je město Mohelnice, kam vyjíždí 

194 osob. Vyjíždějících žáků, studentů a učňů mimo obec je 125, tedy 66,8 % ze všech 
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žáků a studentů v obci. Spádovou obcí pro žáky je obec Loštice, avšak není výjimkou, 

že žáci dojíždí do škol i do města Mohelnice.  

Z obce Loštice vyjíždí za prací 685 obyvatel, z toho 392 osob směřuje do Mohelnice. Za 

prací, do škol a za občanskou vybaveností se obyvatelé Moravičan i Loštic přepravují 

tedy především do města Mohelnice. 

Z vlastní zkušenosti můžu říct, že kolo je velmi využívaný prostředek k dojíždění za 

prací, k lékaři i do škol. Velmi tomu nahrává jak blízkost spádových obcí, tak přírodní 

prostředí. S nárůstem dopravy v obci, především nákladní, spojenou s vybudováním 

nového mostu s větší tonáží se stává cyklistika v okolí obce velmi nebezpečná.  

2.3.4. Přírodní prostředí 

Obec Moravičany je svojí polohou a dopravní přístupností výborným východiskem 

turistických tras i cyklostezek, a to zejména do chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví, k dalším významným lokalitám patří lesní komplex Doubrava  

a jedinečná přírodní rezervace Moravičanské jezero. Obcí prochází modrá turistická 

značka a dálková značená cyklostezka nazývaná Moravská dálková stezka. Moravičany 

jsou s oblibou navštěvovány cykloturisty a krásné přírodní prostředí přispívá ke 

zvyšující se migraci do obce. Obec Moravičany leží na pomezí Hané a Jeseníků z tohoto 

pohledu má výbornou polohu pro rozvoj turistiky i cykloturistiky. Může uspokojit, jak 

nenáročné cyklisty, kteří preferují rovinatý terén, tak náročnější turisty, které lákají 

výzvy hornatých Jeseníků. 

2.3.5. Politicko-právní prostředí 

Obec Moravičany má svůj vlastní obecní úřad. Ve vedení obce je starosta obce, 

místostarostka a 7 členů zastupitelstva.  

Zastupitelstvo obce dobře zná problematiku bezpečné přepravy mezi Moravičany  

a Mohelnicí a vzniklou situaci chce řešit co nejrychleji a proto započali jednat  

o přípravách projektu a prací s ním související. Projekt reaguje na slabou stránku 

definovanou ve strategii rozvoje města Mohelnice v oblasti budování ucelené sítě 

cyklostezek usnadňující dopravu obyvatel za prací, včetně vytvoření komplexního 

systému umožňujícího přímé napojení města Mohelnice se sousedními obcemi i jejich 

vzájemné provázání v rámci mikroregionu Mohelnicko. 



39 

 

2.4.  Dopravní charakteristika prostředí 

Obec Moravičany se nachází v blízkosti významné rychlostní komunikace I/35, která 

spojuje město Mohelnice, spádové centrum Moravičan, s krajskou metropolí Olomouc. 

Obcí vede železniční koridor Mosty u Jablunkova – Cheb, konkrétně trať Přerov – 

Česká Třebová.  

Přímo v Moravičanech se nachází silnice třetí třídy III/4441, III/4442 a III/4443. 

Nejvýznamnější z nich je silnice III/4441, napojující se v Mohelnici na komunikaci 

II/444. Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (na sčítacím úseku 7-5280) dosáhla 

na komunikaci III/4441 průměrná denní intenzita 932 vozidel/24 h, což představuje 33 

% nárůst od roku 2000. Nejvýznamnější podíl na intenzitě zaujímají osobní vozidla  

(79 %). 

Dle dopravního průzkumu provedeného v září 2008, je průměrná roční intenzita pro 

osobní a nákladní vozidla dokonce 1 652 vozidel/24 h. Celodenní intenzita cyklistické 

dopravy dosahuje po zpracování výsledků sčítání z roku 2008 hodnoty 387 cyklistů/24 

h. Při této kombinaci intenzit je vhodné realizovat oddělenou cyklistickou stezku. 

Smíšený provoz na silnici v zájmovém úseku je z dlouhodobého hlediska nevhodný. 

Na předmětném úseku silnice III/4441 mezi obcí Moravičany a městem Mohelnice se 

v posledních pěti letech stalo celkem 14 nehod, z toho žádná neměla za důsledek 

usmrcení člověka. U pěti případů byli přímými účastníky dopravní nehody cyklisté 

nebo chodci, z toho u jedné nehody došlo k těžkému zranění, u ostatních se jednalo  

o lehká zranění.  

2.5.  SWOT analýza 

2.5.1. Silné stránky 

• Vysoký přírodní potenciál s blízkostí Chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví a dalších přírodních krás, např. krasové oblasti, 

• velký potenciál historického dědictví (hrad Bouzov, zámek Úsov, a další), 

• nabídka jednodušších stravovacích služeb, 

• komplexní systém turistických a cykloturistických stezek a tras,  
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• blízkost možnosti koupání, přírodní Moravičanské jezero, koupaliště v Lošticích 

nebo Mohelnici, 

• spolupráce místních samospráv a vedení mikroregionu na rozvoji regionu,  

• příznivá věková struktura obyvatelstva,  

• vhodné terénní podmínky pro cykloturistiku, 

• dobrá dopravní obslužnost spojená se železniční dopravou, obec Moravičany patří 

do železniční koridor Mosty u Jablunkova – Cheb, konkrétně pak trať Přerov – 

Česká Třebová.  

2.5.2. Slabé stránky 

• Absence ubytovacích zařízení, kempů, chatových oblastí,  

• nízká profesionální úroveň v zařízeních cestovního ruchu,  

• neznalost cizích jazyků,  

• nízká flexibilita pracovní síly, 

• rozvoj cestovního ruchu se střetává se zájmy ochrany přírody,  

• při předložení žádosti, musí být smluvně uzavřena věcná břemena na pozemky, 

které budou zatíženi výstavbou cyklostezky a nejsou ve vlastnictví předkladatele, 

• špatná dopravní obslužnost spojená s víkendovou autobusovou dopravou, 

• nedostatek aktivit podporujících aktivní způsob trávení volného času. 

2.5.3. Příležitosti 

• Možnost čerpání finančních prostředků z národních i mezinárodních fondů,  

• rozšíření a zkvalitnění nabídky infrastruktury pro aktivní trávení volného času, 

• zkvalitnění infrastruktury pro obyvatele obce pro dojíždění do škol, zaměstnání, na 

nákupy apod., 

• napojením na Moravskou dálkovou stezku, podpora cykloturistiky v oblasti jako 

celku,  

• zvýšení počtu in-line bruslařů na nově vybudované cyklostezce, 



41 

 

• zlepšení bezpečnosti pro rodiče s kočárky při výletech do okolí,  

• zlepšení kvality a struktury gastronomických služeb,  

• možnost výstavby nových sportovních zařízení pro trávení volného času,  

• možnost růstu zaměstnanosti ve službách, 

• možnost výrazného zvýšení turistů v regionu. 

2.5.4. Hrozby 

• Nedostatečná podpora rozvoje cestovního ruchu ve venkovských oblastech, 

• nejednotnost obcí mikroregionu při budování bezpečné bezmotorové oblasti v rámci 

celé oblasti, 

• odchod mladých vzdělaných lidí mimo region,  

• neúspěch při získávání dotací na výstavbu cyklostezky,  

• úbytek pracovní síly způsoben stárnutím obyvatelstva,  

• preference turistů zahraničních dovolených před tuzemskými,  

• nesoulad mezi rozvojem cestovního ruchu a ochranou životního prostředí 

v oblastech chráněné krajinné oblasti. 

2.6. Výběr spolufinancování pro výstavbu cyklostezky 

Na financování projektu výstavby cyklostezky, chce obec využít externích finančních 

zdrojů. Obec se bude snažit vybrat pro ně nejvýhodnější variantu a to tedy takovou, kdy 

bude procento spolufinancování co nejvyšší. Obec tedy zvažuje možnost využít jak 

dotační zdroje ČR, tak dotační zdroje EU.  

• Regionální operační program (ROP) Střední Morava – „Výzva 1.3 

bezmotorová doprava“ 

Cílem tohoto programu, který vyhlašuje Výbor regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení 

konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Operační 

program podporuje rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a to 
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prostřednictvím výstavby regionálně významných stezek a její napojení na 

již existující síť, nebo výstavbu cyklostezek v rámci městských aglomerací.  

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli kraje, dobrovolné svazky obcí, 

obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelské 

subjekty (právnické a fyzické osoby).  

Místem realizace projektu musí být územní obvod Olomouckého kraje.  

Minimální výše dotace je 2 mil. Kč a maximální výše dotace je 20 mil. Kč 

na jeden individuální projekt. 

Z předchozího vyplívá, že tedy obec může na základě této výzvy o danou 

dotaci požádat. Splňuje podmínku oprávněného žadatele a zároveň spadá do 

obvodu Olomouckého kraje. Celková předpokládaná výše investičních 

výdajů je 13 930 000,- Kč.  

Starosta obce rozhodl v návaznosti na výše uvedené informace, že obec 

požádá o dotaci z operačního programu na financování smíšené stezky  

a žádost sestavíme na 80 % poměru dotace z hodnoty projektu. Toto 

procento ovšem bohužel bodově znevýhodní obec, protože z možných 5 

bodů, které mohou žadatelé získat v tomto kritériu, získá pouze 1 bod.  

Věřím ovšem, že při posouzení projektu bude posuzována potřebnost 

vybudování cyklostezky pro spojení se spádovou obcí, kde se především 

jedná o napojení obce s rozšířenou působností v okruhu do 7 km, jak je 

uvedeno v dotační výzvě. A dále také, že bude kladen důraz na celistvost  

a vzájemnou provázanost cyklostezek, s cílem podpořit dobudování 

páteřních cyklostezek v kraji, a to zejména Jantarové a Moravské dálkové 

stezky. Cyklostezka spojující Moravičany a Mohelnici se stane právě 

součástí Moravské dálkové stezky.  

Při využití tohoto dotačního programu by tedy byl projekt financován takto, 

80 % zdrojů z dotačního programu a 20 % budou tvořit zdroje vlastní.  

V tomto případě by byla obec schopna uhradit svoji část pouze 

z rozpočtových zdrojů a nemusela by využít dalšího externího financování, 

např. úvěru od banky.  
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Graf 1: Financování ROP Střední Morava (zdroj: vlastní) 

Nová „Výzva 1.3 bezmotorová doprava“ by měla být vyhlášena v období 

podzim/zima roku 2010, je tedy dostatek času na vypracování kompletního 

projektu.  

• Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 

Účelem fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravní 

infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje příspěvek na 

výstavbu a údržbu cyklostezek. Cyklostezkou je pro účely tohoto příspěvku 

považována komunikace čtvrté kategorie nebo veřejná účelová komunikace, 

ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel.  

Výše příspěvku a procento spoluúčasti pro každou vybranou akci je 

maximálně do výše 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.  

Příjemcem příspěvku může být obec, jako vlastník cyklostezky, případně 

pak svazek obcí. Opět obec splňuje podmínky pro získání příspěvku na 

výstavbu cyklostezky. Jako v předchozím případě byl možný příspěvek 

projednán se starostou obce a zhodnotili jsme, že by bylo vhodné zažádat  

o příspěvek se spoluúčastí 70 % SFDI. Stejně tak jako v předchozím případě 

se nejedná o maximální možný příspěvek. V tomto případě bychom  

u daného kritéria posuzování žádostí získaly 2 body, ovšem z celkových 10 

možných.  
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V případě 70 % spoluúčasti SFDI by obec musela velmi pečlivě prostudovat 

svoji likviditu a s největší pravděpodobností by jí nestačili vlastní 

rozpočtové zdroje k tomu, aby uhradila celých zbylých 30 %. Z tohoto 

důvodu by nejspíše volila variantu hradit 10 % z celkových uznatelných 

nákladů pomocí bankovního úvěru.  

 

Graf 2: Financování SFDI (zdroj: vlastní) 

• Program obnovy venkova Olomouckého kraje 

Žadatelem o tento příspěvek může být obec nebo svazek obcí. Obec musí 

splňovat podmínku počtu obyvatel, tedy obec nesmí mít více než 2 000 

obyvatel. Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci celého projektu, 

zároveň musí být žadatel konečným uživatelem projektu. Obec musí mít 

vypracovaný projekt a zastupitelstvem obce musí být schválen program obnovy 

venkova. Žadatel nesmí mít při podání projektu žádné závazky po splatnosti 

vůči jiným státním institucím.  

Každá žádost do programu obnovy venkova je posuzována individuálně, 

maximální částku, které můžeme dosáhnout je opět 70 % hodnoty uznatelných 

nákladů. Nevýhodou pro obec Moravičany je, že před dvěma lety čerpala 

z programu obnovy venkova příspěvek na opravu hřbitova v místní části 

Doubravice. Letos má program obnovy venkova v podmínkách, že přednostně 

bude přidělen příspěvek tomu, kdo předchozí 3 roky nečerpal žádný příspěvek. 
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Navíc má obce další záměry, na které by mohla čerpat dotaci právě z tohoto 

programu. Je to oprava oken v domě s pečovatelskou službou nebo zateplení 

budovy základní školy v Moravičanech.  

• Program rozvoje venkova České republiky 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 vychází 

z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Program obnovy venkova 

zjišťuje působení Evropského zemědělského fondu. Příspěvek, který můžeme 

z tohoto programu čerpat, spadá do „Osy III - Kvalita života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova“. Konkrétně jde o „Opatření 1.3 

– Podpora cestovního ruchu“.  

Toto opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky 

rozvojem cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního  

a kulturního dědictví dané oblasti. 

Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury nebo rekreačního 

zařízení. Projekt může být realizován v obci do 2 000 obyvatel na území České 

republiky. Maximální výše podpory je 90 %, z čehož příspěvek z EU činí 85 %  

a příspěvek z ČR je 25 %. Minimální výše způsobilých nákladů na projekt je 

50 000 Kč.  

Je zcela zřejmé, že v České republice je mnoho programů, ze kterých jde čerpat finanční 

prostředky na různé projekty a akce. Předchozí výběr programů určitě není konečným 

výčtem všech, u kterých by mohla obec Moravičany podat žádost na spolufinancování 

projektu cyklostezky. Po diskuzích s vedením obce jsem se nakonec rozhodla pro to, 

pokusit se o sestavení projektu, který by byl schválen u regionálního operačního 

programu Střední Morava. Tento operační program jsem vybrala zejména proto, že si 

myslím, že je zde větší šance pro získání finančních prostředků než u programu rozvoje 

venkova České republiky. U operačního programu můžeme očekávat menší počet 

žádostí. Dále pak očekáváme zvýhodnění ve spojitosti s faktem, že cyklostezka 

z Moravičan do Mohelnice zkvalitní část Moravské dálkové stezky, která je jednou 

z prioritních stezek středí Moravy.  

Program obnovy venkova jsem nevybrala z důvodu, že je zde menší procento 

spolufinancování a zároveň má obec jiné záměry pro využití tohoto programu. Díky 
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podmínce čerpání příspěvku pouze na jednu akci a další podmínce, jež preferuje obce, 

které ještě nikdy nečerpaly příspěvek z tohoto fondu, anebo nečerpaly alespoň 3 roky, 

se obávám, že je téměř nulová šance na získání příspěvku z tohoto fondu.  

Státní fond dopravní infrastruktury je určitě dobrou volbou pro financování výstavby 

cyklostezky. Bohužel ovšem nabízí nižší procentuální spolufinancování, nejprve se 

proto pokusíme získat finanční příspěvek z regionálního operačního programu Střední 

Morava. V případě, že by naše žádost o finanční spoluúčast byla zamítnuta, jako další 

krok bychom se snažili získat žádost právě ze státního fondu dopravní infrastruktury.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

3.1.  Popis projektu 

Projekt spočívá ve výstavbě nové obousměrné komunikace pro cyklisty v trase 

Moravské dálkové stezky. Navrhovaná komunikace je v celé své délce umístěna 

v souběhu se silnicí III/4441, na okraji areálu zemědělského družstva a úpravny vody  

a zbývající část je vedena na okraji obdělávaného pole za silničním stromořadím. 

Součástí stavby je také vybudování lávky, převádějící smíšenou stezku přes vodní tok 

Újezdka. Navržená konstrukce lávky je jednopolová, přímá, trámová o celkové délce  

9 m a šířce 2,9 m. 

 Obr. 3: Celkový pohled cyklostezka (Zdroj: http://www.mapy.cz) 

Předkládaný projekt řeší dva zásadní problémy dalšího rozvoje cyklistické dopravy 

v území. Jednak bezpečné spojení dvou obcí pro pravidelně jezdící uživatele a zároveň 

je záměr součástí optimalizace vedení Moravské dálkové stezky.  
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Vzhledem k šířkovému uspořádání a dopravnímu významu silnice III/4441 je nutné tuto 

komunikaci brát jako nevyhovující pro společný provoz motorových vozidel a cyklistů. 

Záměrem bylo tedy najít optimální trasy, které by naplnily poptávku cyklistů po 

spojnicích z místa jejich bydliště s veřejnými cíli ve spádové obci Mohelnice, jako je 

škola, lékař, úřady, zaměstnání a zároveň nabídly atraktivní vedení Moravské dálkové 

stezky.  

Obr. 4: Detailní pohled cyklostezka (Zdroj: http://www.mapy.cz) 

3.2.  Etapy projektu 

• Část předinvestiční -  v této části projektu je potřebné vypracovat stavebně 

technickou dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro územní 

rozhodnutí, zajistit hydrogeologický posudek. V této etapě je taktéž potřeba 

zanalyzovat majetkové poměry všech pozemků, do kterých bude cyklostezka 

zasahovat a v případě, že pozemek není ve vlastnictví obce, sepsat smlouvy 

o smlouvě budoucí na užívání pozemku. Dále je také potřeba projednat 

s krajským vedením silnic a dálnic případné sjezdy na krajské komunikace.  

V předinvestiční fázi je také nutné zajištění finančních prostředků pro 

realizaci projektu. Protože jsem vybrala spolufinancování z dotačního 
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programu Evropské unie, je důležité kvalitně zpracovat veškerou 

dokumentaci, která je potřebná k získání dotace z ROP Střední Morava. Je 

také potřebné pro tento projekt zajistit stavební povolení a vybrat dodavatele 

veškerých stavebních prací (výběrové řízení bude provedeno v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je také potřeba 

podepsat smlouvu o finanční podpoře, bez níž by realizace nemohla 

proběhnout.  

• Část investiční - v této fázi pak dochází k vlastní realizaci projektu, a to 

výstavba cyklostezky.  

• Část provozní – provoz na nově vybudované cyklostezce zajistí obec 

svépomocí, prostřednictvím svých zaměstnanců a využitím obecního 

traktoru. Provozní činnosti budou zahrnovat zejména čištění komunikace, 

odvoz odpadků, zimní údržbu, průběžné opravy komunikace, osvětlení.  

3.3. Marketingový mix 

Produkt 

Výsledným výstupem projektu bude novostavba obousměrné komunikace pro cyklisty 

v trase Moravské dálkové stezky. Stezka je navržena pro provoz chodců a cyklistů ve 

společném pásu šířky 3,00 m. Celková délka stezky je 1,862 km, z toho 1,348 km na 

katastrálním území obce Moravičany a 0,513 na katastrálním území obce Mohelnice. 

Přes vodní tok Újezdka je navržena lávka, převádějící smíšenou stezku, v šířce 2,9 m. 

Cena 

Infrastruktura místních komunikací je ve vlastnictví obce a v našich podmínkách 

nepodléhá zpoplatnění. Vlastníkem a provozovatelem cyklistické komunikace budou 

obce podle členění dle jednotlivých katastrálních území. Ze svého rozpočtu budou platit 

i provozní náklady. 

Místo 

Obec Moravičany a její okolí nabízí příhodné podmínky pro cykloturistiku s možností 

poznání Litovelského Pomoraví. Území je protkáno cyklotrasami. Nejvýznamnější 
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v území je cyklotrasa II. třídy č. 51 vedoucí z Olomouce přes Moravičany do 

Hanušovic, která je součástí Moravské dálkové stezky. Moravská dálková stezka je na 

území Olomouckého kraje značena dále pod čísly 54, 53, 47 a má nadregionální 

význam (Mikulovice – Jeseník – Hanušovice – Bludov – Mohelnice – Moravičany – 

Litovel – Olomouc – Kroměříž – Hodonín – Mikulčice – Lanžhot – Břeclav). 

Cyklotrasa v délce 310 km vede většinou po stávajících, méně frekventovaných 

silnicích III. třídy, místních komunikacích, městských cyklostezkách a zpevněných 

polních a lesních cestách. 

Navrhovaná komunikace pro cyklisty je v celé své délce umístěna v souběhu se silnicí 

III/4441 (trasa Moravské dálkové stezky). Po 0,42 kilometru je stavba umístěna na 

okraji areálu zemědělského družstva a úpravny vody, zbývající částí pak na okraji 

obdělávaného pole za silničním stromořadím. V úseku podél areálu zemědělského 

družstva dojde k přeložce plotu.  

Propagace 

Pro komunikaci s cílovými skupinami budou využívány tyto propagační nástroje: 

• základní informace o provozu cyklostezky budou zveřejněny na webových 

stránkách obce Moravičany a města Mohelnice a webových stránkách 

mikroregionu Mohelnicko, 

• tiskové zprávy budou uveřejněny v Moravičanském zpravodaji, který vydává 

obec Moravičany. Je distribuován čtvrtletně zdarma do všech domácností v obci. 

Zprávy budou otisknuty také v Mohelnickém zpravodaji, který je distribuován 

jako měsíčník. Cena zpravodaje je 5 Kč. 

V místě realizace projektu žadatel/příjemce zajistí velkoplošný reklamní panel 

(informační ceduli, billboard) a stálou vysvětlující tabuli (pamětní desku). Billboard 

bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. Po skončení fyzické 

realizace projektu nahradí příjemce panel pamětní deskou instalovanou po dobu 

udržitelnosti projektu. 
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3.4.  Definování cílových skupin 

Cílovou skupinou rozumíme určitou skupinu lidí, na kterou má daný projekt pozitivní 

vliv. Přesné určení cílové skupiny je velmi důležité pro získání podpory ze 

strukturálních fondů.  

3.4.1. Potencionální pravidelní uživatelé cestující za prací 

U menších měst a obcí s klesajícím počtem obyvatel posiluje role veřejné autobusové 

dopravy u pravidelných cest do zaměstnání a do školy. Při větší vzdálenosti ke 

spádovému městu (více než 9 km) je její role dominantní. U menších obcí svoji roli 

mírně ztrácí pěší provoz a železniční doprava, naopak cyklistická doprava si udržuje své 

významné postavení (s podílem stále kolem 20-40 %) u cest s délkou od 1 do 9 km 

(vzdálenost Moravičan od Mohelnice je cca 3 km). 

Do této cílové skupiny pravidelně dojíždějících zahrnujeme především obyvatele obce 

Moravičany, kteří mají své zaměstnání v Mohelnici. Dle sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2001 vyjíždí 74 % zaměstnaných obyvatel Moravičan za prací mimo obec. 

V absolutních číslech je to celkem 419 osob, z čehož 162 osob jsou ženy. Nejčastější 

cílová obec vyjížďky je město Mohelnice, kam vyjíždí 194 osob. 

Kvalitní cyklistická infrastruktura má potenciál přilákat značné množství osob, které 

dosud kolo neužívali, nebo jej užívali v malé míře a nepravidelně. Hlavním motivem je 

především snížení vnímání rizika nebezpečnosti dopravního uspořádání komunikace. 

Přínosem pro tuto cílovou skupinu bude zvýšení bezpečnosti při užití kola, zlepšení 

zdravotní kondice aktivně pohybujících se uživatelů a snížení nákladů v rodinných 

rozpočtech vynakládaných na dopravu, úspora času při čekání na spoje hromadné 

dopravy.  

3.4.2. Cykloturisté a návštěvníci mikroregionu 

Propojení obou obcí cyklostezkou začleněnou do systému páteřních cyklotras má 

přínosy pro obě dvě hlavní skupiny uživatelů cyklostezek – místní cyklisty  

i cykloturisty. Cykloturistika je druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit 

turistické zážitky návštěvníků a současně nezatěžuje životní prostředí a nevyvolává 

žádné další náklady zúčastněným obcím.  
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Pro návštěvníky se v regionu nachází zajímavá místa pro jejich poznání: 

• Moravičanské jezero; 

• CHKO Litovelské Pomoraví; 

• Kostel sv. Jiří v Moravičanech; 

• Barokní mariánský sloup ve středu návsi Moravičan; 

• Sousoší P. Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Třebůvku; 

• Památník obětem obou světových válek na návsi v Moravičanech,  

• Hrad Bouzov, zámek Úsov, zámek Náměšť na Hané, 

• Arnboretum Bílá Lhota, 

• Litovel – „Hanácké Benátky“, 

• Loštice – muzeum pravých olomouckých tvarůžků,  

• Mladečské jeskyně, 

• Javořičské jeskyně. 

Pro tuto cílovou skupinu se naskytne využívání bezpečné, upravené cyklostezky 

lokalizované v malebné krajině Litovelského Pomoraví, která bude přímo napojena na 

Moravskou dálkovou stezku. Díky vzniklé cyklostezce dojde k přímému napojení 

turistických míst s městy. 

 Podpora cykloturistiky zvyšuje podnikatelské příležitosti ve službách pro cyklisty 

(obchody s cyklistickým vybavením, servisy, pohostinství a stravování) a díky vyšší 

návštěvnosti i nepřímé přínosy pro obce. Výstavba cyklostezky může pozitivně ovlivnit 

vztahy v rodinách, protože umožní vykonávat sportovní aktivity celé rodině. 

Cyklostezka může zajistit bezpečný pohyb dětí i aktivní vyžití rodičů současně. 

Tato cílová skupina je nejhůře kvantifikovatelná. Je zřejmé, že jejich poptávka bude 

závislá i na propagaci Moravské dálkové stezky jako celku. I když podle mého názoru 

obliba cykloturistiky v posledních letech výrazně roste. Dnes je také poměrně snadné 

propagovat možnost využití cyklostezek a to zejména na spoustě webových stránek 

souvisejících s cykloturistikou i turistikou obecně. Věřím, že po zprovoznění nové 

cyklostezky mezi Moravičany a Mohelnicí, také na internetu přibude nemálo dobrých 

ohlasů na tento úsek Moravské dálkové stezky.  
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3.4.3. Potencionální pravidelní uživatelé cestující do škol 

Cesty do školy mají svoje specifikum v tom, že podíl cyklistické dopravy je zde celkově 

výrazně menší než při cestách do zaměstnání. Obecně je to zejména způsobeno nepříliš 

uplatňovanou politikou bezpečných cest dětí do školy. Kdy se opomíjí cyklistická 

doprava, řeší se pouze bezpečné utváření přechodů pro chodce a chodníků. Školáci  

a studenti jsou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu. Pokud bude 

zajištěna bezpečná cesta na kole do školy, tak jak je požadováno v Národní strategii 

BESIP, existuje vhledem k nízkým výchozím hodnotám velký potenciál růstu využívání 

stavby touto cílovou skupinou. Přínosy pro tuto skupinu pravidelně dojíždějících jsou 

obdobné jako při jízdě do zaměstnání. 

Z Moravičan vyjíždí do školy 125 žáků, studentů a učňů, tedy 66,8 % ze všech žáků, 

studentů a učňů v obci. Jejich nejčastějším cílem je město Mohelnice a Loštice. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že žáky z Moravičan je kolo jako dopravní 

prostředek, žáky využíváno velmi hojně, zejména pak v období měsíce června a září. 

Protože s rostoucí intenzitou dopravy se snižuje na silnicích pocit rizika, je zřejmé, že 

kolo dnes využívají žáci vyšších ročníků a žáků cyklistů je rozhodně méně než před 10 

lety.  

3.4.4. Cyklisté cestující za sportovním a kulturním vyžitím 

Cyklistika nabízí značnou flexibilitu při pohybu. Propojení významných zdrojových  

a cílových míst sítí cyklostezek zatraktivňuje cyklistiku pro své potencionální uživatele. 

Cílem je, aby byla zajištěna bezpečná cesta po cyklostezkách, případně nezatížených 

místních komunikacích, do historického jádra města, do městských parků, rekreačních 

oblastí, bazénu, ke sportovním halám apod. Tendence zdravého životního stylu je 

hlavním motivačním faktorem k rozšíření cyklistiky. Kromě výše zmiňovaných přínosů, 

které mají jistě vazbu i na tuto cílovou skupinu, chceme především vyzdvihnout přínos 

z hlediska dostupnosti. Jízdní kolo mohou využívat i děti a dospívající, oproti řízení 

auta, kdy se musí jinou oprávněnou osobou nechat dovést, kam je třeba. Zejména pro 

tuto část populace je přínosné, že díky bezpečné cyklistické infrastruktuře mohou lépe 

strávit svůj volný čas sportovními aktivitami ve větší než docházkové vzdálenosti od 

svého bydliště. Dostupnost těchto cílů (hřiště, sportoviště, bazén…) bude vyšší zejména 

díky psychologickému faktu, že rodiče ztratí zábranu pouštět své děti na kole samotné. 
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3.4.5. Obyvatelé mikroregionu 

Na vybudování cyklostezek je nutné nahlížet jako na veřejný projekt čili bez přímé 

ekonomické návratnosti. Přesto je možné očekávat nepřímý pozitivní přínos 

z celospolečenského měřítka. Vyšší podíl cyklistické dopravy má pozitivní důsledek na 

celý zájmový region, na všechny obyvatele Moravičan, Mohelnice a celého 

mikroregionu Mohelnicko (Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko), i v případě, že 

cyklistiku vůbec nevyužívají. Cyklistická doprava obecně nevyvozuje téměř žádné 

externí náklady, které celá společnost hradí za jízdy osobním automobilem. Zajištěním 

bezpečného spojení pro cyklisty se sníží rizika vzniku dopravní nehody, a tím nutnost 

vynaložení finančních prostředků na léčbu účastníků z veřejných zdrojů. Nižší počet 

jízd automobily po městě, které jsou nahrazeny kolem, zmírní negativní vliv mobility na 

kvalitu života ve městě (snížení hlukové zátěže, snížení znečištění ovzduší). Cyklistická 

doprava zabírá méně prostoru (jak při pohybu, tak při parkování), takže pomáhá 

hospodárněji využít povrchové plochy měst ve prospěch veřejné zeleně. Snížení růstu 

intenzit vozidel způsobí menší opotřebovávání silniční sítě a snížení potřeby nové 

výstavby dopravní infrastruktury pro motorovou dopravu. Cyklistická doprava zvyšuje 

atraktivitu městského centra (prodejny, kultura, rekreační činnosti, společenský život), 

protože je pro ni dostupnější než pro motoristy. Zlepšuje i přístupnost typických 

městských služeb pro všechny obyvatele (včetně dospívajících a mladých dospělých). 

Cyklistická doprava dokonce zlepšuje průchodnost městských komunikací pro 

motorová vozidla. V mikroregionu výstavbou cyklostezky dojde ke zkvalitnění 

občanské vybavenosti, zlepšení dopravní infrastruktury a infrastruktury cestovního 

ruchu. Díky lepší mobilitě se zvýší atraktivita regionu a zamezí se odchodu obyvatel 

(zejména mladých lidí) z regionu.  

Z veškerých projektových aktivit nebudou vyloučeni ani zájemci na základě pohlaví, 

rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sociálního postavení, zdravotního 

postižení, věku či sexuální orientace. Budou odstraněny všechny překážky, které by 

těmto skupinám mohly byť jen nepatrně ztížit přístup k užívání služeb v areálu.  
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3.4.6. Stát 

Výstavba cyklostezek přispívá k úspoře nákladů spojených s počtem dopravních nehod 

v dotčeném úseku. Budování cyklostezek rovněž přispívá ke zlepšení zdravotního stavu 

obyvatel z důvodu zvýšení pohybové aktivity a vzniknou taktéž úspory nákladů 

v důsledku zvýšení zaměstnanosti.  

3.5.  Odhad poptávky 

Projekt cyklostezka Moravičany je veřejným projektem, vychází ze společenské 

poptávky. Je důsledkem zvyšujících se nároku na turistickou infrastrukturu podmiňující 

přístupnost a atraktivitu daného místa z pohledu návštěvníků a také zvyšujících se 

nároků na dopravní infrastrukturu obyvatel obce při dojíždění za prací, do škol, k lékaři, 

na úřady apod.  

K tomu aby se zvýšila poptávka po cyklistické dopravě je potřebná dopravní nabídka, 

podobně jako u jiných druhů dopravy. Pokud budou k dispozici vhodné cyklistické 

stezky, tvořící funkční síť, začnou lidé určitě využívat kolo jako dopravního prostředku 

ve vyšší míře.  

V minulosti byl v mnoha případech uplatňován z pohledu preferování cyklistické 

dopravy chybný přístup, kdy komunikace pro cyklisty měly být budovány teprve tehdy, 

bylo-li dosaženo určité (poměrně vysoké) intenzity cyklistů. Je však zřejmé, že šance ke 

zvýšení podílu cyklistické dopravy vznikne až ve chvíli, kdy potenciální uživatelé zjistí, 

že mají k dispozici bezpečné, pohodlné, přímé a rychlé spojení vhodné pro cyklistický 

provoz. Bezpečnost není přitom možno chápat jen v klasickém významu měřitelném 

počtem dopravních nehod a zranění, ale především ve významu psychologickém – 

zejména to, jak se cyklista při jízdě cítí ohrožen či omezován, rozhoduje o užívání 

jízdního kola. 

Mnohé studie ukazují, že volba cyklistiky jako způsobu dopravy závisí na subjektivních 

faktorech, jako jsou: společenská přijatelnost, pocit bezpečí, uznávání kola jako 

dopravní prostředek i pro dospělé atd. Stejnou měrou se však uplatňují i objektivní 

faktory: topografie terénu, podnebí, rychlost a bezpečnost provozu a praktické aspekty. 

Z objektivních negativních faktorů má odrazující účinek pouze větší počet prudkých 

stoupání, častý silný vítr, intenzívní srážky a velká horka. Nízká intenzita cyklisticky 
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(5–10 %) je dosažitelná ve většině měst. Ve městech, kde jsou příznivé geografické  

a klimatické podmínky a kde se uplatňuje všeobecná koncepce městské mobility, lze 

reálně počítat s dosažením 20–25 % podílem používání kol. 

Z vlastní zkušenosti mohou říct, že bylo rozhodnutí vybudovat cyklostezku, občany 

hodnoceno velmi dobře. Velké množství lidí využívá kola jako dopravního prostředku 

k dopravě do zaměstnání, do škol, za kulturou a na nákupy do spádové obce Mohelnice, 

zejména pak v letních měsících, kdy je příznivé počasí. O víkendech, kdy není zajištěno 

autobusové spojení mezi Mohelnicí a Moravičany, je to pak nejoblíbenější a nejhojněji 

využívaný dopravní prostředek.  

3.6. Popis nulové a investiční varianty 

Nulová varianta 

Nulová varianta by v případě Moravičan znamenala pokračování stávajícího stavu, kdy 

cílové skupiny projektu (obyvatelé obce a místních částí, cykloturisté) musí nadále 

využívat k cyklistice nevhodnou trasu – komunikaci III/4441, jejíž intenzita stoupá 

nejen v množství osobních aut, ale po rekonstrukci mostu vedoucího přes řeku ve středu 

obce i těžkých nákladních vozidel. Ve svém důsledku vývoj bez realizace záměru 

znamená, že budou přetrvávat bezpečnostní rizika smíšeného provozu zranitelných 

účastníků a vozidel na předmětné silnici. 

Investiční varianta 

V případě, že projekt bude realizován, dojde k výstavbě nové komunikace pro cyklisty. 

Stavba zajistí bezpečné spojení v extravilánu mezi obcí Moravičany a městem 

Mohelnice. Zranitelní účastníci silničního provozu budou odvedeni ze silnice do 

samostatné cyklostezky trasované v souběhu s komunikací a tím nemusí využívat 

smíšený provoz s motorovými vozidly. 

Realizací investičního záměru dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury, odstraněním 

psychologického vnímání nebezpečnosti jízdy po silnici se zvýší provoz cyklistů do 

zaměstnání a škol, dojde ke snížení počtu úrazů vlivem snížení nehodovosti, úspoře 

času, protože cyklostezka zkrátí vzdálenost mezi městy po bezpečné komunikaci.  
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Zvýší se dostupnost obcí regionu v návaznosti na město Mohelnice, prostor pro rozvoj 

podnikání a služeb, aktivní využívání volného času, vzniknou příznivé podmínky pro 

rozvoj turistického ruchu a zvýší se návštěvnost cykloturistů v mikroregionu. Zároveň 

přispěje k ochraně životního prostředí a ke snížení emisí, vytvoří se předpoklady pro 

přípravu dalších navazujících projektů cyklostezek.  

3.7. Rozpočet projektu 

3.7.1. Struktura výdaj ů projektu 

V tabulce níže jsou uvedeny způsobilé výdaje patřící k projektu, v této fázi projektu 

zatím není počítáno s žádnými výdaji, které by mohly být považovány za nezpůsobilé.  

Tab. 2: Způsobilé výdaje (v Kč) 

Způsobilé výdaje Rok  Celkem 

  2010 2011 2012   

Pořízení pozemků   120 000,00   120 000,00 

Dokumentace k projektu 160 000,00     160 000,00 

Stavební části projektu   10 000 000,00 3 127 000,00 13 127 000,00 

Ostatní způsobilé výdaje 135 000,00 388 000,00   523 000,00 

Celkem 295 000,00 10 508 000,00 3 127 000,00 13 930 000,00 

Zdroj: vlastní 

Do nákladů pořízení pozemků spadá hodnota pozemků, které mají být dotčeny 

cyklostezkou a zároveň nejsou ve vlastnictví obce. Obec se předběžně dohodla se všemi 

majiteli pozemku na odprodeji.  

Do nákladů dokumentace k projektu patří jak samotné vytváření dokumentace 

k projektu, tak také finanční, ekonomické, právnické či technické poradenství, také pak 

organizace a zadávací dokumentace výběrového řízení.  

Náklady stavební části projektu členíme na: 

• Stavba smíšené stezky na katastrálním území Moravičany v celkové hodnotě 

8 702 735,91 Kč, 

• stavba smíšené stezky na katastrálním území Mohelnice v celkové hodnotě 

3 250 925,66 Kč, 

• stavba lávky přes vodní tok Újezdka v celkové hodnotě 1 108 441,42 Kč.  
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Zbylé náklady v rozpočtu jsou počítány na další stavební úpravy například spojené 

s posunutím plotu zemědělského družstva apod. 

Za ostatní způsobilé výdaje jsou považovány například vynětí pozemku ze 

zemědělského půdního fondu, výroba informační tabule, pamětní desky, atd.  

3.7.2. Celková výše investice 

V případě, že obec nezíská dotaci na výstavbu cyklostezky, nebude mít dostatečné 

finanční prostředky na výstavbu ve svém rozpočtu. V tomto případě k výstavbě 

cyklostezky nedojde a cílové skupiny projektu musí nadále využívat k cyklistice 

nevhodnou trasu, v tomto případě se bude jednat o tzv. nulovou variantu. Z tabulky níže 

je patrné, že i přesto, že nebude cyklostezka vybudována v předinvestiční fázi, však již 

byly vynaloženy náklady spojené s výstavbou cyklostezky. Tedy nulová varianta 

obsahuje tzv. utopené náklady. V našem případě se bude především jednat  

o projektovou dokumentaci, průzkumy, analýzy apod. 

Tab. 3: Výdaje nulové varianty (v Kč) 

Nulová varianta Rok  Celkem 

  2010 2011 2012   

Výdaje v předinvestiční fázi 295 000,00     295 000,00 

Výdaje v investiční fázi       0,00 

Celkem   0,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 2) 

V případě, že projekt bude realizován, dojde k výstavbě nové komunikace pro cyklisty  

a bude tedy naplněna investiční varianta. Z tabulky níže je zřejmé, že výdaje spojené 

s předinvestiční fází jsou stejné v obou variantách. U investiční fáze pak dochází 

k rozdílu výdajů spojené se samostatnou výstavbou stezky jak je vidět v tabulce, kde je 

uvedena rozdílová varianta. V rámci rozdílové varianty pak dojde k vynulování 

utopených nákladů.  
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Tab. 4: Výdaje investiční varianty (v Kč) 

Investiční varianta Rok  Celkem 

  2010 2011 2012   

Výdaje v předinvestiční fázi 295 000,00     295 000,00 

Výdaje v investiční fázi   10 508 000,00 3 127 000,00 13 635 000,00 

Celkem 295 000,00 10 508 000,00 3 127 000,00 13 930 000,00 

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 2) 

Tab. 5: Výdaje rozdílové varianty (v Kč) 
 

Rozdílová varianta Rok  Celkem 

  2010 2011 2012   

Celkem 0,00 10 508 000,00 3 127 000,00 13 635 000,00 

Celkem diskontované 0,00 10 007 600,00 2 836 300,00 12 843 900,00 

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 3 a Tab. 4) 

Výdaje v tabulkách jsou uváděny včetně DPH.  

3.7.3. Provozní příjmy a provozní výdaje 

Vzhledem k charakteru projektu výstavby cyklostezky, nejde v tomto případě počítat 

s žádnými provozními příjmy. Uživatelé cyklostezky ji budou využívat bezplatně 

v plném rozsahu. Příjmy tedy budou nulové jak u nulové tak u investiční varianty. 

Vzhledem k tomu, že je projekt veřejným statkem, prospěch z něj je veřejného 

charakteru. Samostatná cyklistická doprava má přínos: 

• pro hospodářství (snížení podílu, který je v rodinných rozpočtech určen na 

provoz automobilů, snížení počtu pracovních hodin zameškaných čekáním 

v dopravních zácpách, snížení nákladů na zdravotnictví v důsledku vyšší fyzické 

aktivity obyvatel a nižší nehodovosti, zlepšuje dostupnost městského centra, na 

krátké vzdálenosti časově nejméně náročné), 

• politicko-ekonomické (menší energetická závislost, úspora obnovitelných  

• i neobnovitelných zdrojů), 

• pro sociální pokrok (větší samostatnost jedinců a větší fyzická dostupnost 

veškerých institucí jak pro mladší občany, tak pro seniory), 

• pro ekologii (žádný hluk, žádné emise, menší opotřebování vozovky). 
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Na provozní výdaje se však musíme zaměřit zvlášť jak pro nulovou tak pro investiční 

variantu. U nulové varianty nebudou provozní výdaje žádné, protože projekt skončí  

u předinvestiční výstavby a k samotnému provozu cyklostezky nedojde. U investiční 

varianty již však s provozními výdaji počítat musíme. Z provozních výdajů pak půjde 

především o výdaje spojené s opravami a údržbou vybudované cyklostezky. Počítejme 

s tím, že pokud skončí výstavba v roce 2012, náklady spojené s údržbou a opravami se 

již objeví v tomto období. Je velmi těžké předem odhadnou, jaká bude celková částka 

výdajů v jednotlivých letech. Pro výpočet finanční analýzy jsem se rozhodla použít 

následující provozní náklady vyjadřující nároky na budoucí údržbu komunikace.  

• letní údržba – čištění, kosení – roční náklady 46 000,- 

• zimní údržba – odhrnování sněhu – roční náklady 15 000,- 

• osvětlení – roční náklady 8 000,- 

• opravy a udržování – předpokládaná výše nákladů na opravy by během 

sledovaného období neměla být nijak výrazná. Budou zahrnovat především 

údržbu vodorovného a svislého dopravního značení – roční náklady 11 000,- 

• odpisy hmotného majetku – vzhledem k tomu, že se jedná o majetek obce, 

nebude tento majetek odepisován a s odpisy nebude dále počítáno.  

Celkové roční provozní náklady jsou ve výši 80 000,-. Dle zkušeností, lze 

odhadnout, že každý desátý rok bude potřeba mimořádných finančních prostředků 

na větší údržbu, např. natření sloupů veřejného osvětlení, nátěr zábradlí lávky, 

výsadba nových květin a dřevin kolem stezky apod. Proto je desátý rok 

kalkulováno s ročními provozními náklady ve výši 150 000,- 

   Tab. 6: Provozní výdaje (v Kč) 

Rozdělení nákladů Částka 

roční náklady na opravy 11 000,00 

roční náklady na údržbu  - osvětlení 8 000,00 

roční náklady na zimní údržbu 15 000,00 

roční náklady na letní údržbu 46 000,00 

Celkem 80 000,00 

   Zdroj: vlastní 
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3.7.4. Finanční analýza 

Vstupními předpoklady pro realizaci finanční analýzy jsou následující. Zahájení 

projektu je plánováno na rok 2011 a výstavby smíšené stezky by měla trvat dva roky, 

tedy rok ukončení projektu je 2012. Rok 2012 je i zároveň rokem zahájení provozu.  

Doba posuzování projektu je 21 let.  

Diskontovaná sazba reálná pro finanční analýzu je 5%. 

Tab. 7: Finanční analýza projektu (v tis. Kč) 

Rok 
Provozní 

příjmy 
Celkové 

příjmy 

Investice 
celkem 

Provozní 
výdaje 

Celkové 

výdaje 
Cash-flow 

Diskontované 
cash-flow 

Diskontované 

kumulované 

cash-flow 

2011 0,00 0,00 10 508,00 0,00 10 508,00 -10 508,00 -10 007,60 -10 007,60 

2012 0,00 0,00 3 127,00 80,00 3 207,00 -3 207,00 -2 908,80 -12 916,40 

2013 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -69,10 -12 985,50 

2014 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -65,80 -13 051,30 

2015 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -62,70 -13 114,00 

2016 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -59,70 -13 173,70 

2017 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -56,90 -13 230,60 

2018 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -54,10 -13 284,70 

2019 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -51,60 -13 336,30 

2020 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -49,10 -13 385,40 

2021 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 -150,00 -87,70 -13 473,10 

2022 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -44,50 -13 517,60 

2023 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -42,40 -13 560,00 

2024 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -40,40 -13 600,40 

2025 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -38,50 -13 638,90 

2026 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -36,60 -13 675,50 

2027 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -34,90 -13 710,40 

2028 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -33,20 -13 743,60 

2029 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -31,70 -13 775,30 

2030 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -30,20 -13 805,50 

2031 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 -80,00 -53,80 -13 859,30 

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 4 a Tab. 6) 
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3.7.5. Cash-flow 

Hodnoty cash flow přípravy a realizace projektu vycházejí z hodnoty investiční varianty 

projektu. Cash flow je sestaveno od prvního výdaje až do okamžiku finančního 

ukončení projektu. 

Tab. 8: Cash flow přípravy a realizace projektu (v tis. Kč) 

Období realizace 
Způsobilé 

výdaje 
Nezpůsobilé 

výdaje 

Celkové 
výdaje 

projektu 

Dotace 
ROP 

Vlastní 
zdroje 

Celkové 
zdroje 

Cash 
flow 

Kumulované 
cash flow 

2010 1.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  2.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  3.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  4.Q 295,0   295,0   295,0 295,0 0,0 0,0 

2011 1.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  2.Q 508,0   508,0   508,0 508,0 0,0 0,0 

  3.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  4.Q 10 000,0   10 000,0 8 017,0 1 983,0 10 000,0 0,0 0,0 

2012 1.Q 3 127,0   3 127,0 3 127,0   3 127,0 0,0 0,0 

  2.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  3.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

  4.Q     0,0     0,0 0,0 0,0 

Součty   13 930,0   13 930,0 11 144,0 2 786,0 13 930,0 0,0 0,0 

Procenta         80% 20%       

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 4) 

3.7.6. Hodnocení efektivity projektu 

Vyhodnocení projektu jsem provedla pomocí ukazatelů kalkulovaných z finanční 

analýzy a finančních toků, jsou to čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento  

a index rentability.  

• Čistá současná hodnota (net present value – NPV) 

Čistá současná hodnota je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků 

plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce.  

Čistá současná hodnota při provedené finanční analýze dané investice byla 

stanovena pro dobu 21 let a pro zvolenou diskontní sazbu 5 %. 
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Ukazatele byly počítány ve dvou variantách a to se zahrnutím dotace ve výši 80 

% a bez ní. 

NPV bez dotace je -13 859 300,- 

NPV s dotací (ve výši 80 %) je -3 387,90 

• Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vnitřní výnosové procento bude záporné.  

• Index rentability (IRR) 

Index rentability tedy čistá současná hodnota/investice.  

IRR bez dotace je – 1,08 % 

IRR s dotací je – 0,26 % 

Z výše uvedeného vyplývá, že doba návratnosti projektu je delší než doba životnosti 

projektu. Přínosy projektu je proto třeba hledat v jiných oblastech, např. v oblasti 

celospolečenských ekonomických přínosů, jako jsou zlepšení kvality života místních 

obyvatel, zlepšení životního prostředí, řešení bezpečnosti provozu cyklistů (cesty za 

turistikou, do zaměstnání a při aktivním odpočinku). 

3.7.7. Socioekonomické náklady a přínosy (C&B) 

Význam socioekonomických přínosů je u našeho projektu velmi významný. Jak jsem 

uvedla v předchozích kapitolách, z projektu cyklostezky neplynou obci žádné přínosy. 

Podstatou je kvantifikace hlavních dopadů projetu na zvolené cílové skupiny a jejich 

převedení na hotovostní toky. Výše jednotlivých socioekonomických přínosů je přímo 

závislá na počtu uživatelů (odhadu poptávky). 

Pro projekt jsou relevantní následující socioekonomické přínosy: 

• Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Podle tohoto kritéria jsou posuzovány projekty, které přispívají ke snížení 

nehodovosti v dopravě a zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců na 

komunikacích.  

Oddělená cyklistická doprava od motorové dopravy může vést ke zvýšení 

bezpečnosti na dopravních komunikacích a menšímu množství dopravních 
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nehod s účastí cyklistů a chodců. Při kvalifikaci těchto efektů berme v úvahu 

snížení nákladů způsobených ztrátou na lidských životech a zraněních a nákladů 

materiálních. Příklad vyčíslení celospolečenských ztrát nehod cyklistů a pěších 

je možné převzít z údajů Cyklostrategie ČR, kde se přibližné ztráty z úmrtí 

člověka odhadují na 6,7 mil. Kč, těžké zranění na 2,2 mil. Kč a lehké zranění na 

0,6 mil. Kč.  

Vyhodnocení je obtížné a liší se podle místní situace. Výstavbou cyklostezky 

budou zranitelní účastníci silničního provozu odvedeni ze silnice III/4441 do 

samostatné cyklostezky vedoucí v souběhu se silnicí. Pro další kalkulaci proto 

počítám, že v tomto případě dojde k téměř úplné eliminaci nehod mezi cyklisty 

(chodci) a vozidly na úseku mezi Mohelnicí a obcí Moravičany, protože cyklisté 

musí dle zákona užít tuto stezku a nikoliv jet po silnici. Přesto nemůžeme zcela 

vyloučit nedisciplinovanost. Za posledních pět let, podle zjištěných dat došlo 

celkem k pěti případům lehkého, ale i těžkého zranění cyklistů a chodců. Pokud 

budeme uvažovat, že vybudováním nové cyklostezky se přesune veškerý pohyb 

cyklistů a chodců mimo komunikaci pro motorová vozidla, nehodovost bude 

sníženo a 100 %. Ve finančním vyjádření přinese vybudování cyklostezky 

1 030 000 Kč úspor ročně, což odpovídá snížení o jednu nehodu ročně. Finanční 

částka je převzata z metodiky ROP zveřejňované na internetových stránkách.  

Zároveň bude odstraněno psychologické vnímání nebezpečnosti jízdy po silnici 

ve smíšeném provozu s podílem těžké nákladní dopravy. Tento postoj měl 

důsledek nikoliv ve zvýšené nehodovosti cyklistů, ale v tom, že lidé přešli 

k jinému způsobu dopravy. Výsledkem je nabídka stezky, která odpovídá 

bezpečnostním požadavkům na utváření pozemních komunikací.  

• Rozšíření cyklostezek – délka nových cyklostezek 

Využití tohoto kritéria je pro projekty, při nichž dojde k rozšíření sítě 

cyklostezek. Výpočet pro daný rok se provede tak, že se vynásobí celkový počet 

cyklistů, případně jiných uživatelů, kteří využijí cyklostezku v plném rozsahu 

s délkou nové cyklostezky v kilometrech.  
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Celková délka stezky je 1,86234 km. Z provedeného statistického průzkumu 

vyplývá, že průměrně denně využije cyklostezku 387 cyklistů. Propočtem tedy 

dojdeme k výsledku, že průměrný počet cyklokilometrů za den je 721. 

Podle metodiky zveřejňované pro ROP se jeden cyklokilometr násobí částkou 

729, 958 Kč tedy dojdeme po zaokrouhlení k hodnotě 526 300 Kč. 

První rok, ve kterém můžeme o socioekonomických přínosech uvažovat, je rok 2012, 

kdy dojde k počátku užívání cyklostezky. V tabulce níže, pak můžeme vidět výpočet 

přínosů.  

Tab. 9: Socioekonomické přínosy  

Rok 

Rozšíření cyklostezek - délka 
nových cyklostezek 

Zlepšení bezpečnosti dopravy 
- se zraněním 

Celková hodnota v tis. 

Kč 

2011 0,00 0,00 0,00 

2012 721,00 1,00 1 556,3 

2013 721,00 1,00 1 556,3 

2014 721,00 1,00 1 556,3 

2015 721,00 1,00 1 556,3 

2016 721,00 1,00 1 556,3 

2017 721,00 1,00 1 556,3 

2018 721,00 1,00 1 556,3 

2019 721,00 1,00 1 556,3 

2020 721,00 1,00 1 556,3 

2021 721,00 1,00 1 556,3 

2022 721,00 1,00 1 556,3 

2023 721,00 1,00 1 556,3 

2024 721,00 1,00 1 556,3 

2025 721,00 1,00 1 556,3 

2026 721,00 1,00 1 556,3 

2027 721,00 1,00 1 556,3 

2028 721,00 1,00 1 556,3 

2029 721,00 1,00 1 556,3 

2030 721,00 1,00 1 556,3 

2031 721,00 1,00 1 556,3 

Zdroj: vlastní (Převzato ze http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/analyza-projektu) 
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Další socioekonomické přínosy: 

• Změny cestovního času 

Je-li cyklistická doprava oddělená od ostatních druhů dopravy, může být 

doprava plynulejší a rychlejší. Další kvantifikovatelnou položkou jsou proto 

časové úspory uživatelů jednotlivých druhů dopravy. Cyklistika však může 

přinést časovou úsporu i těm, kteří dosud na kole jezdili, a to i bez existence 

cyklostezek. Předpokládáme, že používání kola na cyklistických komunikacích 

snižuje cestovní čas ve srovnání s jízdou na kole mimo vyznačené cyklostezky, 

avšak pouze zanedbatelně. Cestovní čas těch, kteří přestoupí z automobilu na 

kolo, se pro daný úsek prodlouží, ale mírně. Celkově považujeme dopad ve 

změně cestovního času jako neutrální. 

• Zpřístupnění komunikací pro osoby se sníženou schopností pohybu 

Každá dopravní stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami  

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výraznější důsledky aplikace této 

vyhlášky se projevují u zakončení komunikací pro pěší a cyklisty a u přechodů  

a přejezdů, kde hrana obrubníku je snížena pro jeho bezbariérové překonání.  

• Zlepšení zdravotního stavu v důsledku pravidelné fyzické aktivity u nových 

cyklistů pravidelně jezdících na kole 

Pozitivní dopad cyklistiky na úmrtnost a nemocnost byl prokázán v řadě studií. 

Pravidelný pohyb přináší cyklistům zlepšení zdraví a snížení nemocnosti. Mezi 

nemoci způsobené nedostatkem fyzické aktivity patří především onemocnění 

srdce, obezita, vysoký krevní tlak, osteoporóza, mrtvice, deprese, cukrovka  

a některé druhy rakoviny. V tomto případě se kvantifikuje snížení nákladů na 

léčení těchto nemocí v důsledku lepšího zdravotního stavu obyvatel.  

Tyto přínosy jednoznačně prokazují celospolečenskou prospěšnost a návratnost projektu 

a oprávněnost této investice a dotace z veřejných prostředků.  

Níže jsem tedy sestavila tabulku, ve které do příjmů zahrnu socioekonomické přínosy 

projektu. Z tabulky je zřejmé, že nyní je čistá současná hodnota kladná ve výši  

4 636 900 Kč a zároveň od roku 2024 je diskontované kumulované cash flow kladné.  
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Tab. 10: Finanční analýza zahrnující socioekonomické přínosy (v tis. Kč) 

Rok 

Provozní 
příjmy 

Celkové 

příjmy 

Investice 
celkem 

Provozní 
výdaje 

Celkové 

výdaje Cash-flow 
Diskontované 

cash-flow 

Diskontované 

kumulované 

cash-flow 

2011 0,0 0,0 10 508,0 0,0 10 508,0 -10 508,0 -10 007,6 -10 007,6 

2012 1 556,3 1 556,3 3 127,0 80,0 3 207,0 -1 650,7 -1 497,2 -11 504,8 

2013 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 1 275,3 -10 229,5 

2014 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 1 214,6 -9 014,9 

2015 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 1 156,7 -7 858,2 

2016 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 1 101,6 -6 756,6 

2017 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 1 049,2 -5 707,4 

2018 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 999,2 -4 708,2 

2019 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 951,6 -3 756,6 

2020 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 906,3 -2 850,3 

2021 1 556,3 1 556,3 0,0 150,0 150,0 1 406,3 822,2 -2 028,1 

2022 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 822,1 -1 206,0 

2023 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 782,9 -423,1 

2024 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 745,6 322,5 

2025 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 710,1 1 032,6 

2026 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 676,3 1 708,9 

2027 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 644,1 2 353,0 

2028 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 613,4 2 966,4 

2029 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 584,2 3 550,6 

2030 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 556,4 4 107,0 

2031 1 556,3 1 556,3 0,0 80,0 80,0 1 476,3 529,9 4 636,9 

Zdroj: vlastní (Převzato z Tab. 7 a Tab. 9) 

3.8. Závěrečné hodnocení projektu 

Obec Moravičany se rozhodla jako investor pro vybudování cyklostezky vedoucí 

z Moravičan do Mohelnice, tedy do nejbližšího spádového města. Cyklostezka navazuje 

na stávající síť cyklostezek v regionu a bude celá dopravně značená pro využití cyklistů 

a chodců v celé její délce.  

Projekt byl dlouhodobě připravován a v této fázi bude předložen regionální radě regionu 

soudržnosti Střední Morava k projednání. Pokud bude schválena finanční spoluúčast 

z operačního programu, uskuteční se výběrové řízení na dodavatele stavby.  

Celkový rozpočet stavební části stanovený projektantem je 13 062 083,19 Kč. Výdaje 

celkem by měli dosáhnout hodnoty 13 930 000 Kč.  
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O vybudování cyklostezky je velký zájem občanů Moravičan i celého mikroregionu 

Mohelnicko. Důvodem je velký počet osob dojíždějících za prací, do škol i za kulturou. 

Zájem má obec podložený anketou, která probíhala na internetových stránkách obce.  

V rámci projektu přibude do vlastnictví obce dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 

konečné částky vynaložené na výstavbu cyklostezky. Životnost projektu je stanovena 

nejméně na 20 let. Obec Moravičany není plátcem DPH. Předpokládaná výše finanční 

podpory z regionálního operačního programu je 80 %, zbytek investice bude hrazen 

z vlastních, čili rozpočtových prostředků obce.  

Provozní výdaje se týkají především letní a zimní údržby, ale taky pravidelných oprav.  

Projekt je z hlediska vložení vlastního kapitálu finančně nenávratný neboť čistá 

současná hodnota je záporná a to -13 859 300,- a index rentability – 1,08 %. 

Vzhledem k finanční nenávratnosti projektu je třeba hledat jeho zdůvodnění ve 

společenských přínosech. Posouzení vyčíslitelných i nevyčíslitelných 

celospolečenských dopadů, kdy se jedná výhradně o přínosy, jednoznačně vede 

k závěru, že projekt cyklostezky je společensky velice přínosný. Celospolečenské 

přínosy jsou vyčísleny v celkové částce 1 556 300 Kč ročně.  

3.9.  Přidělení dotace a její zúčtování 

Sestavení žádosti o dotaci předchází mnoho administrativních úkonů spojených 

s obstaráním všech důležitých dokumentů, které žádost o dotaci vyžaduje. Je nutné 

nastudovat obsáhlé příručky a manuály abychom vyplnili vše podle zadaných 

požadavků. Už v počátečním stádiu nám tedy mohou narůstat náklady spojené se 

záměrem, na který v konečné fázi ani dotaci dostat nemusíme. Součástí žádosti o dotaci 

jsou v mnoha případech velmi obsáhlé přílohy, jejichž vypracování nám zabere delší 

dobu. Ovšem termíny od zveřejnění dotačního titulu po odevzdání žádosti je obvykle 

velice krátké proto je důležité mít projekty nachystány dopředu.  

Pokud překonáme počáteční administrativní složitost a jsme úspěšní v získání dotace, 

nastává další fáze, při které obě strany podepisují smlouvy o poskytnutí dotace. Součástí 

těchto smluv jsou také podmínky, které si stanový poskytovatel dotace. V těchto 

podmínkách je uvedeno jakým způsobem, na jaký bankovní účet, bude dotace 

převedena, jaké chování je bráno jako porušení rozpočtové kázně, jsou zde přesně 
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určeny podmínky, co jsou a co nejsou uznatelné náklady projektu a tudíž, které náklady 

může obec zahrnout do jejího vyúčtování.  

Dané dotaci je také v podmínkách přidělen účelový znak (UZ), což je jakési 

identifikační číslo, které obec užívá ve svém účetnictví pro všechny účetní operace 

vztahující se k této dotaci.  

Účetnictví obcí má svá specifika a pravidla, přestože v letošním roce, tedy od 1. 1. 

2010, vešlo v platnost tzv. účetnictví státu, které se má co nejvíce přiblížit účetnictví 

podnikatelské sféry, přesto v účetnictví obcí zůstávají určitá specifika. Jedním 

z odlišností je, že používají jiné účty směrné účtové osnovy a druhým největším 

rozdílem určitě zůstává, že ke svému účetnictví používají rozpočtovou skladbu. 

Rozpočtová skladba je jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech 

obcí. Příjmy a výdaje jsou tedy tříděny podle paragrafů a položek podle toho, se kterou 

činností obce jsou spojeny.  

Obec sestavuje na počátku každého roku svůj vlastní rozpočet. Protože zastupitelstvo 

obce předpokládá přijetí dotace a tedy i výstavbu cyklostezky má naplánováno ve 

výdajích na cyklostezku 295 000 Kč, což se rovná částce, která je uvedena výše, jako 

náklady v předinvestiční fázi. Tyto náklady budou vynaloženy například na sestavení 

projektu, nákup pozemku, na kterém má být cyklostezka vybudována, správní poplatky, 

úhradu poplatku katastrálnímu úřadu za vyjmutí pozemku na kterém bude stát 

cyklostezka z orné půdy, apod. Přijetí dotace se bude rozpočtovat až jako rozpočtová 

změna, po jejím schválení.  

Jak již bylo zmíněno dříve, obec používá odlišné účty. Pro běžný účet se používá 

syntetický účet 231 v obci Moravičany s analytikou 0040. Při příjmu dotace bude 

účtováno na účet 403 – „Dotace na pořízení dlouhodobého majetku“. V příjmech bude 

účtováno na položku 4223 – „Investiční přijaté transfery od regionálních rad“, jsou to 

investiční přijaté transfery od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.  
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Zaúčtování příjmu dotace bude vypadat následujícím způsobem: 

Syntetický 

účet 

Analytický 

účet 
Paragraf Položka 

Účelový 

znak 

MD 

Kč 

D 

Kč 

231 0040  4223 XXXXX X  

403      X 

 

Při výdajích spojených se stavbou cyklostezky bude účtováno na účet 042 pro obec 

Moravičany s analytikou 0001, tento účet je stejný jako u podnikatelů jde tedy o účet 

„Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“. Účtováno bude na paragraf 2219  

a položku 6121. 

Paragraf 2219 „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“ zahrnuje výdaje spojené se 

správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických 

stezek. Paragraf tedy můžeme použít pro všechny typy cyklistických stezek. 

Položka 6121 „Budovy, haly a stavby“ – řadíme sem výdaje související s pořízením  

a výstavbou dlouhodobého hmotného majetku. Zaúčtování jednotlivých výdajů, bude 

provedeno takto: 

Syntetický 

účet 

Analytický 

účet 
Paragraf Položka 

Účelový 

znak 

MD 

Kč 

D 

Kč 

042 0001   XXXXX X  

231 0040 2219 6121 XXXXX  X 

 

Účelovým znakem se označují pouze výdaje hrazené do výše podílu fondu. Zbylé 

výdaje hrazené z vlastních prostředků se tady účelovým znakem neoznačují. V případě, 

že by konečná výše investice byla nižší, než je částka uvedená v projektu, vždy zde 

musí být dodrženo procento spolufinancování, tedy z fondu lze hradit maximálně 80 % 

skutečně vynaložených výdajů. Po dokončení projektu musí dojít k celkovému 

vyúčtování tedy, obec bude ke kontrole předkládat kopie veškerých dokladů, které 

souvisejí s výstavbou cyklostezky. V podmínkách přijetí dotace je taktéž určeno, po jak 
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dlouhou dobu musí být veškerá dokumentace k dané dotaci archivována. Průběh  

a čerpání dotace může být kontrolováno jak poskytovatelem dotace, tak finančním 

úřadem. 

Po kompletním dokončení výstavby cyklostezky, tedy po její kolaudaci bude 

cyklostezka zařazena na účet dlouhodobého majetku 021 – „Budovy, haly a stavby“. 

Zařazení proběhne dnem vystavení kolaudačního rozhodnutí. Zařazení bude provedeno 

v celkové hodnotě nákladů souvisejících s výstavbou cyklostezky, které jsou 

zaúčtovány na účet 042 a tedy: 

Syntetický 

účet 

Analytický 

účet 
Paragraf Položka 

Účelový 

znak 

MD 

Kč 

D 

Kč 

021     X  

042 0001     X 

 

V současné době ještě obec neúčtuje o odpisech, proto tento majetek nebude 

odepisován. Změna by měla přijít od 1. 1. 2011.  
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ZÁVĚR 

Obec Moravičany se snaží využívat dotačních prostředků k realizaci svých záměrů. 

Cílem mojí práce bylo najít vhodný dotační program a sestavit odpovídají projekt. 

Sestavit jeho rozpočet, provést finanční analýzu a zhodnotit projekt jako celek. Z tohoto 

důvodu jsem provedla analýzu prostředí a sestavila SWOT analýzu z pohledu obce jako 

potencionálního žadatele. Z těchto analýz vyplývá, že vybudování cyklostezky v obci 

Moravičany je kvůli současné dopravní situaci významnou stavbou pro cyklisty  

a chodce pohybujících se denně po této komunikaci při dojíždění do zaměstnání, do 

škol, na úřady, k lékaři apod.  

 Po prostudování podmínek jednotlivých dotačních programů jsem vybrala regionální 

operační program Střední Morava pro spolufinancování výstavby cyklostezky. Podle 

přesně definovaných pokynů na sestavení žádosti o dotaci jsem sestavila projekt, na 

jehož konci jsem provedla finanční analýzu projektu a jeho hodnocení.  

Diplomová práce prokázala, že přestože cyklostezka ve finančním vyjádření nepřináší 

obci žádné prostředky, protože je v celé své délce využívána bezplatně, má velký 

socioekonomický přínos. V diplomové práci jsou vyčísleny dva hlavní přínosy a to 

zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích, tedy snížení nehod a také rozšíření 

cyklostezek.  

Vybudování tohoto projektu však přináší mnoho dalších socioekonomických přínosů, 

ráda bych zdůraznit především zlepšení ekologie v okolí spojené s vyšším využíváním 

bezmotorové dopravy a to tedy snížení znečištění ovzduší a snížení hlukové zátěže, 

zároveň také zlepšení zdravotního stavu obyvatel regionu, související jak se zlepšením 

ekologie, ale také se zvýšením pravidelné fyzické aktivity při jízdě na kole.  

Dalším přínosem může být také změna cestovního času a to jak zlepšení oproti současné 

situaci, protože předpokládám, že po oddělené stezce se budou cyklisté pohybovat 

rychleji, tak může dojít k úspoře času u obyvatel, kteří budou využívat kolo namísto 

prostředků hromadné dopravy, a tedy si zkrátí čas čekání na jednotlivé spoje.  

Nelze také opomenout přínosy, které budou plynout podnikatelům, kterých se bude 

vybudování cyklostezky týkat. V první řadě půjde o dodavatele projektu, který tak získá 

novou zakázku a vylepší si tedy hospodářský výsledek. Dále jsou to podnikatelé 
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v oboru služeb a to především v oblasti pohostinství a ubytování, ale také v oblasti 

prodeje a servisu jízdních kol a jejich příslušenství. Částečně se také cyklostezka dotýká 

všech podnikatelů operujících v daném regionu, protože vybudování cyklostezky zlepší 

dopravní dostupnost zaměstnání a tím zvýší prestiž daného podniku.   

Z těchto důvodu rozhodně tuto investici doporučím a v případě, že by obec nezískala 

peněžní prostředky z regionálního operačního programu, navrhnu vedení obce, 

abychom se pokusili získat finanční prostředky odjinud.  

Získat dotaci na projekt a účtování všech souvisejících nákladů začíná být velmi 

administrativně náročné. Z tohoto důvodu jsem popsala z vlastní zkušenosti obecné 

administrativní postupy a způsob účtování přijetí dotace a výdajů souvisejících 

z pohledu ekonoma na obci.  

Podle mého názoru administrativní náročnost dotací znevýhodňuje zejména malé obce, 

protože proces na získání dotací a sestavení projektu bývá v mnoha případech velmi 

obtížné. Je samozřejmě možné využít různých specializovaných firem, ovšem u těchto 

jsou služby samozřejmě zpoplatněny. Administrativní složitost a finanční náročnost 

přípravy projektu může vést až ke ztrátě zájmu o finanční příspěvek. V mnoha 

případech se poté stává, že i kvůli malému finančnímu příspěvku je obec nucena 

vyplňovat velké množství formulářů a při celkovém hodnocení dotace není jisté, zda se 

jí dotace opravdu vyplatila. Když k tomu zohledníme ještě kontroly, které mohou po 

dokončení projektu následovat, obec často zvažuje odložení investice, dokud nebude 

mít dostatek finančních prostředků z vlastního rozpočtu.  

Situace a podmínky v dotačních programech se velmi často mění, proto musí mít obce 

připraveny hotové projekty a veškerou související dokumentaci, aby mohli včas 

zareagovat na vyhlášený dotační program.  

Věřím, že budoucí vývoj zjednoduší podmínky získávání dotací, zejména pak pro obce, 

které jsou nejnižším článkem veřejné správy, jejichž investice jsou realizovány 

především pro nás jako pro občany.  
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