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Abstrakt 

 

Záměrem této bakalářské práce je přispět k porozumění problematiky přípravy 

projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem této 

práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat finanční prostředky z fondů EU. 

Konkrétně se jedná o výstavbu penzionu Pod Zámkem Lednice. Teoretická část práce 

se zaměřuje na jednotlivé cíle a nástroje regionální politiky EU v letech 2007-2013 

a na definování jednotlivých základních aktivit, které se musí odehrát v rámci přípravy 

a řízení projektu. 

 

Abstract 

 

Intention of the Bachelor’s thesis is to contribute to understanding problems 

of preparing projects financed by Structural Funds of European Union. The main aim 

of this work is to create a project able to gain financial resources from European Union. 

Concretely it is the project of building-up of boarding house Pod Zámkem Lednice. 

The theoretical part targets single aims and instruments of regional policy 

of European Union in 2007-2013 period and single basic activities definition which has 

to take place within project preparation and proceeding.  
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ÚVOD 

Dne 1. května 2009 uplynulo již pět let od doby, kdy se Česká 

republika stala právoplatným členem Evropské unie. Toto pětileté členství naší země 

v EU přineslo řadu změn, které se promítly snad do všech oblastí našeho života. 

Pro běžného občana naší země je dnes již naprostou samozřejmostí možnost volně 

cestovat do členských zemí EU, postačuje mu k tomu pouze platný občanský průkaz. 

Rozšířil se pro něj také trh pracovních příležitostí, který zaručuje stejné podmínky 

v rámci výběrového řízení pro všechny zájemce o práci, ať pochází z kteréhokoliv státu 

Evropské unie. Neustále roste počet mladých lidí, kteří stráví část svých studií 

na vysokých školách či univerzitách v zahraničí. V rámci EU je největším institutem 

určeným pro vysokoškolské vzdělávání program Erasmus. Prostřednictvím něj mohou 

studenti vysokých škol získat grant na studijní pobyty v jakékoliv zemi Evropské unie. 

Při příležitosti pobytu v zahraničí studenti poznají zvyky a tradice obyvatel jiné země, 

ale hlavně si osvojí cizí jazyk, jehož znalost mohou následně využít v budoucím 

povolání. Lidé se už také smířili se zvýšením cen u některých druhů výrobků a služeb 

v důsledku jejich zařazení do horní sazby daně z přidané hodnoty nebo také s tím, 

že některé oblíbené produkty na pultech našich obchodů nenajdou, protože jejich 

výrobce musel ukončit svou činnost. 

 Naše členství v Evropské unii přineslo změny také podnikatelské sféře. Vstupem do 

EU se malé a střední české podniky staly součástí Jednotného vnitřního trhu, což jim 

přináší jak výhody, tak i některé problémy. Našim podnikatelům se nabízejí nové 

investiční a obchodní příležitosti, rozšířila se odbytiště pro jejich výrobky a služby. 

Zároveň se však musí vyrovnávat s vysokými nároky v oblasti dodržování ekologických 

požadavků, s přísnějšími předpisy na ochranu spotřebitele, s pracovněprávními předpisy 

a předpisy na ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Na splnění výše jmenovaných 

požadavků musí čeští podnikatelé vynakládat nemalé finanční prostředky. 

Jednou z nesporných výhod jak pro podnikatele, tak i neziskové subjekty, obce 

či regiony, je možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské 

unie. Finance z těchto fondů jsou určeny především na rozvoj malého a středního 

podnikání a na srovnávání rozdílů mezi jednotlivými regiony Unie. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Česká republika se stala 1. května 2004 členem Evropské unie a od tohoto data mají 

české subjekty možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 

2007 začala nová finanční perspektiva, v rámci které došlo v porovnání s prvními třemi 

lety členství k výraznému nárůstu finančních prostředků alokovaných pro naši zemi. 

Až do roku 2013 může Česká republika čerpat z unijních fondů téměř 100 miliard korun 

ročně. Je to poprvé, a zřejmě i naposledy, kdy Česká republika získá z EU takto 

významnou finanční podporu. Neopakovatelnost této příležitosti zesiluje nutnost tyto 

prostředky plně a efektivně využít. To však za předpokladu, že budou vytvořeny 

podmínky pro takové čerpání. Jednou z těchto podmínek je připravit dostatečné 

množství kvalitních projektů. V předchozích obdobích se podařilo odčerpat jen 

zanedbatelné procento finančních prostředků nabízených z fondů. Mezi hlavní důvody 

tohoto neúspěchu byla zařazena nedostatečná informovanost veřejnosti, nekvalitní 

zpracování projektové žádosti a jejích povinných příloh. 

Záměrem této bakalářské práce je vytvoření projektu, který by mohl být užitečnou 

pomůckou pro ty, kteří se rozhodnou v příštích letech přispět k rozvoji našich regionů 

využitím unijních fondů. 

V první části práce se věnuji jednotlivým cílům a nástrojům regionální politiky EU 

v programovém období 2007–2013, principům regionální politiky a operačním 

programům. Nastudování těchto informací je základním předpokladem pro dosažení 

úspěchu při výběru správného dotačního programu. 

V další části se zaměřuji na definování jednotlivých základních aktivit, jež se musí 

odehrát v rámci přípravy a řízení projektu. Jedná se zejména o popis cílů projektu, 

zdůvodnění potřebnosti projektu, rozpis projektových aktivit, rozpočet projektu, 

výstupy a výsledky projektu. 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu projektu „Výstavba penzionu 

Pod Zámkem Lednice“. Tato část práce zahrnuje vypracování projektové žádosti podle 

programu BENEFIT7  a vypracování stěžejních příloh k žádosti. Tedy studie 

proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. 

Předpokládám, že vypracování projektu dle internetové aplikace BENEFIT7 je 

realizovatelné. Dalším předpokladem je časová a administrativní náročnost vypracování 

projektové žádosti a jejích povinných příloh. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Evropská unie  

Evropská unie je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly 

spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo 

nahradit státy současné, ale je více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. EU je ve 

skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují 

část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo 

možné přijímat demokraticky na evropské úrovni. Tato sdílená suverenita se rovněž 

nazývá „evropská integrace“. 

Historické kořeny EU sahají do 2. světové války. Představa o EU se zrodila při 

hledání modelu evropské integrace, která by jednou provždy zabránila zabíjení a ničení. 

Tato myšlenka byla poprvé představena v projevu francouzského ministra zahraničí 

Roberta Schumana dne 9. května 1950. Tento den, jakési „narozeniny“ dnešní EU, 

se slaví každým rokem jako Den Evropy. 

Evropská unie je v současnosti uskupení 27 členských států.  

Mezi cíle EU patří především: 

• Zajistit dosažení jednoty evropských národů, 

• zajistit vyvážený a trvalý hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením 

prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální soudržnosti 

a zřízením hospodářské a měnové unie, 

• potvrdit svou identitu na mezinárodní scéně prováděním společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky včetně politiky společné obrany, 

• posílit ochranu práv a zájmů občanů členských států zavedením občanství 

Evropské unie,  

• rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitra 
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2.2 Regionální politika EU 

Regionální politika EU je souborem aktivit, nástrojů a prostředků, kterými se řídí 

státy Evropské unie a je součástí dlouhotrvajícího integračního procesu. Jejím cílem je 

zajistit srovnatelnou životní úroveň obyvatel všech regionů v rámci Unie a členských 

států a snížit rozdíly v hospodářské úrovni regionů s ohledem na jejich historické, 

kulturní a geografické odlišnosti. Regionální politika má dle principu solidarity 

podporovat směřování cílené pomoci do zaostávajících regionů nebo regionů 

s nevyhovující strukturou průmyslu, které jsou proto nuceny se přeorientovat na jiná 

odvětví. Prostřednictvím regionální politiky se podporují především 

konkurenceschopné, rozvojové a inovativní aktivity, což je dlouhodobě účinnější než 

například přímé dotace pro ohrožená odvětví ([2], s. 10). 

 

2.2.1 Principy regionální politiky 

Regionální a strukturální politika Evropské unie, a v podstatě i využívání 

strukturálních fondů, vychází z několika základních (operačních) principů: 

Princip koncentrace 

Je to vlastně zásada koncentrace úsilí, která spočívá v tom, aby prostředky fondů 

byly využívány pouze k realizaci předem stanovených cílů co nejúčelněji a nebyly 

rozmělňovány na řadu drobných a méně významných akcí. Jde tedy o snahu věnovat 

největší prostředky do regionů s největšími problémy, pokud možno na projekty 

přinášející maximální užitek ([6], s. 13). 

Princip partnerství 

Zahrnuje úzkou spolupráci mezi Komisí a odpovídajícími orgány na národní, 

regionální a místní úrovni určených každým členským státem pro všechny etapy 

programů. Od r. 1994 se tyto konsultace rozšiřují o „kompetentní orgány a osoby – 

včetně, v rámci pravidel a běžné praxe každého členského státu, hospodářských 

a sociálních partnerů určených členským státem.“ Jde o to, aby se na konkrétním 

rozdělení podíleli samotní příjemci, tj. regiony, města, obce i soukromé subjekty, pro 

něž jsou prostředky určeny ([6], s. 13). 
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Princip programování 

Podává časový rozvrh pro alokaci pomoci. Konec programovacího období se shoduje 

s finančními perspektivami pro celkový rozpočet Společenství. Klade se důraz 

na komplexní přístup k řešení problémových regionů. Prostředky fondů jsou alokovány 

na základě víceletých a víceoborových programů, nikoliv na základě jednotlivých 

projektů. Prostředky ze strukturálních fondů jsou alokovány na schválené programy, jež 

se následně realizují prostřednictvím konkrétních projektů ([6], s. 13-14). 

 

Princip adicionality (doplňkovosti) 

Stanovuje, že prostředky vynakládané ze společného rozpočtu EU mají pouze 

doplňovat ostatní veřejné výdaje, a nikoli je nahrazovat. V podstatě jde 

o spolufinancování schválených projektů. Tento princip tedy určuje, že prostředky ze 

strukturálních fondů EU pouze doplňují výdaje členských států. Členské státy musí 

poskytnout finanční informace potřebné k ověření adicionality při vytváření plánů a pak 

pravidelně během poskytování pomoci. V praxi to znamená, že prostředky poskytnuté 

ze zdrojů Evropské unie musí být doplněny určeným podílem zdrojů ze strany příjemce 

pomoci, ať již ze státního rozpočtu či rozpočtů regionálních a místních ([6], s. 14). 

 

Princip monitorování a vyhodnocování 

Jde o průběžné sledování a vyhodnocování prováděných opatření a celkové 

efektivnosti vynakládaných prostředků. Jde o velmi důslednou kontrolu nejen věcného, 

ale i finančního plnění projektu. Před schválením projektu je vyžadováno podrobné 

hodnocení jeho dopadů, pak následuje průběžné monitorování realizace projektu 

a nakonec zhodnocení skutečných přínosů projektu ([6], s. 14). 
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2.2.2 Cíle pro období 2007-2013 

V únoru 2004 schválila Evropská komise návrh rozpočtu rozšířené EU 

s 27 členskými státy na léta 2007-2013. Jeho základní prvek tvoří velmi ambiciózně 

pojatá politika soudržnosti, která posiluje roli tzv. intervencemi dosažené rovnosti.  

Na období 2007-2013 byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní cíle: 

• Konvergence (podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a oblastech) 

• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomických 

změn v průmyslových, městských a venkovských oblastech) 

• Evropská územní spolupráce (podpora harmonického a vyváženého rozvoje 

v EU) 

 

Tyto cíle reflektují potřebu tematického a zeměpisného soustředění zdrojů ([3], s. 26). 

 

2.2.2.1 Konvergence 

Cíl Konvergence se snaží o podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech, tedy v regionech, jejichž HDP na osobu je 

nižší než 75  % průměru EU. 

Na tento cíl je průměrně alokováno asi 82  % všech prostředků unijní regionální 

politiky. V případě nových členských zemí je však tento podíl mnohem vyšší, kdy 

v České republice činí 96,98 %. Tento cíl pokrývá celé území ČR s výjimkou hlavního 

města Prahy, které má HDP vyšší než 75 % průměru EU. Podpora čerpaná 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj se soustřeďuje především na modernizaci 

ekonomiky, na rozšíření a zlepšení základní infrastruktury a na ochranu životního 

prostředí. Naproti tomu podpora Evropského sociálního fondu je zaměřena na zlepšení 

kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních 

a ošetřovatelských služeb, na zvýšení investic do lidského kapitálu, adaptaci veřejné 

správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ. Rozsáhlé 

projekty v oblasti dopravní a ekologické infrastruktury navíc v regionech pokrytých 

tímto cílem financuje Kohezní fond ([3], s. 26-27). 



16 

2.2.2.2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Je druhým cílem politiky soudržnosti. Jedná se o podporu oblastí, které nespadají 

pod cíl Konvergence, tedy těch, jejichž HDP na osobu je vyšší než 75 % průměru EU. 

V případě těchto oblastí není potřeba pomoci tak naléhavá jako v případě cíle 

Konvergence, a proto je i přidělená výše prostředků (alokace) podstatně nižší. 

Průmyslové oblasti se mohou kvalifikovat pro tento cíl tehdy, pokud je míra jejich 

nezaměstnanosti a podíl zaměstnanosti v průmyslovém sektoru vyšší než je unijní 

průměr. Venkovské oblasti spadají pod tento cíl, jsou-li velmi řídce obydlené (méně než 

100 obyvatel na km2), nebo je-li zaměstnanost v zemědělském sektoru dvakrát vyšší 

než průměr EU. Daná oblast by také měla mít vyšší nezaměstnanost než je v EU běžné, 

nebo čelit poklesu populace. V případě České republiky se tento cíl týká pouze hlavního 

města Prahy a je na něj vyčleněno 1,6 %  prostředků regionální politiky. 

Evropská komise v této oblasti navrhla dvě strategie. První z nich jsou tzv. regionální 

programy, jež by měly pomoci předvídat a podporovat ekonomické změny 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech zvyšováním jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity. Druhou představují tzv. národní programy, které by 

pak měly napomoci předvídat hospodářské změny a přizpůsobovat se jim v souladu 

s politickými prioritami Evropské strategie zaměstnanosti ([3], s. 27). 

 

2.2.2.3 Evropská územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce se soustřeďuje na podporu harmonického a vyváženého 

rozvoje na území Unie, tedy na podporu další integrace EU pomocí přeshraniční, 

mezinárodní a meziregionální spolupráce. Tento cíl vychází ze zkušeností s iniciativou 

INTERREG a mezi hlavní priority se řadí podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační 

společnosti, životního prostředí, předcházení rizikům a řízení vodních zdrojů. Jak uvádí 

tabulka (Příloha 10), v České republice je na tento cíl v období 2007-2013 vyčleněno 

1,46 % prostředků regionální politiky ([3], s. 27-28). 
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2.2.3 Nástroje regionální politiky 

Na období 2007-2013 mají nástroje pro splnění výše zmíněných cílů právní základ 

v balíčku pěti nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem v červenci 2006. 

Zjednodušení systému čerpání prostředků regionální politiky EU se projevilo 

i ve snížení počtu jejich nástrojů. V tomto období jsou k dispozici tři nástroje: 

strukturální fondy - Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond; 

třetím nástrojem je Kohezní fond ([3], s. 30). 

2.2.3.1 Evropský fond regionálního rozvoje 

Cílem Evropského fondu regionálního rozvoje je snižování rozdílů v životní úrovni 

mezi regiony Evropské unie. Z ERDF jsou rozdělovány finanční prostředky především 

na plnění Cílů 1 a 2 regionální a strukturální politiky EU. 

Základním posláním ERDF je pomoc při odstraňování regionálních nerovností 

a posilování rozvoje a konverze regionů. Dále podporuje stabilní a trvale udržitelný 

rozvoj a vytváření trvale perspektivních pracovních míst. 

Finanční příspěvky ERDF mohou být poskytovány na akce podporující ([6], s. 16, 18): 

• produktivní prostředí, především růst konkurenceschopnosti malých a středních 

firem a zvyšování atraktivity regionů, zvláště zlepšení standardu jejich 

infrastruktury 

• výzkum a rozvoj technologií, především zavádění nových technologií a inovací 

a posilování technologických a výzkumných kapacit pro regionální rozvoj 

• rozvoj informační společnosti 

• rozvoj cestovního ruchu a investic do kultury, včetně ochrany kulturního 

a přírodního dědictví, s podmínkou, že budou vytvořena trvalá pracovní místa 

• ochranu a zlepšení životního prostředí, zvláště preventivní akce podporující 

ekonomický rozvoj, čisté a účinné využití energií a rozvoj obnovitelných 

energetických zdrojů 

• rovnost mezi muži a ženami v oblasti zaměstnání jednak zakládáním firem, 

jednak prostřednictvím infrastruktury nebo služeb schopných sladit rodinný 

a pracovní život 

• nadnárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci k trvale udržitelnému 

regionálnímu a lokálnímu rozvoji  
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2.2.3.2 Evropský sociální fond  

Evropský sociální fond je nejstarším ze strukturálních fondů. Už od roku 1957 

na principu společného financování podporuje aktivity členských zemí Evropské unie 

směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání potřebných 

kvalifikací. Objemem finančních prostředků se řadí na druhé místo mezi strukturálními 

fondy. ESF spolufinancuje pomoc členským státům při plnění odsouhlasených cílů, 

které směřují k získání většího počtu a lepších pracovních míst. Jeho posláním je 

předcházet nezaměstnanosti a bojovat s ní, umožnit pracovní síle v EU a evropským 

podnikům takové zázemí, které by jim umožnilo využít nových příležitostí, a zároveň 

by je ochránilo před problémy na trhu práce. Pomáhá rozvíjet schopnosti lidí, 

zejména těch, kteří mají zvláštní problémy s hledáním práce, udržením zaměstnání nebo 

návratem na pracoviště po delší nepřítomnosti. ESF je konkrétně orientován na tyto 

činnosti ([6], s. 19, 21): 

• podpora a doplňování aktivit členských států EU v oblasti sociální politiky, 

zvláště pokud jde o víceleté národní akční plány zaměstnanosti (rozvoj aktivní 

politiky na trhu práce pro boj s nezaměstnaností, zvláště dlouhodobou, 

podpora integrace dlouhodobě nezaměstnaných nebo absentujících do trhu 

práce, pomoc mladým lidem při vstupu na trh práce) 

• podpora rovných příležitostí na trhu práce, zejména v případě lidí na okraji 

společnosti 

• podpora a rozvoj vzdělávacích, postgraduálních, rekvalifikačních a pora-

denských programů pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a mobility 

pracovních sil 

• podpora a rozvoj kvalifikované pracovní síly, tvorby pracovních míst a inovací 

v oblasti organizace práce 

• podpora rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce 

• rozvoj struktur a mechanismů sociální politiky (vzdělávání učitelů a odborných 

pracovníků, snazší přístup k vzdělávacím a rekvalifikačním programům, 

modernizace a zlepšení efektivnosti služeb souvisejících s trhem práce) 

• podpora informovanosti a publicity  
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2.2.3.3 Kohezní fond 

Kohezní fond (neboli Fond soudržnosti) byl ustanoven Maastrichtskou smlouvou. 

Finanční prostředky z tohoto fondu jsou poskytovány členským státům EU s HDP 

na obyvatele nižším, než je 90 % průměru Společenství (měřeno paritou kupní síly). 

Podmínkou ovšem je, že vyvíjejí snahu k naplnění konvergenčních kritérií nutných pro 

členství v Evropské měnové unii. 

Kohezní fond nepatří mezi strukturální fondy. Z Fondu soudržnosti jsou financovány 

dva druhy projektů: 

• projekty zaměřené na problematiku životního prostředí a trvale udržitelného 

rozvoje, tzn. projekty životního prostředí přispívající k dosažení cílů 

stanovených společnou politikou Unie v této oblasti 

• projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, které směřují 

k plnění priorit stanovených Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 

č. 1692/96/EC z 23. července 1996 o transevropských dopravních sítích. 

Dále Fond soudržnosti spolufinancuje následující aktivity ([6], s. 23): 

• předběžné studie k projektům vhodným pro financování z Kohezního fondu 

• opatření technické pomoci včetně propagačních a informačních kampaní,  

zvláště se jedná o: 

- horizontální opatření, jako jsou srovnávací studie pro vyhodnocení 

dopadu podpory Společenství 

- opatření a studie přispívající k vyhodnocení, monitorování, kontrole 

nebo ocenění projektů a posílení a zajištění koordinace a souladu 

projektů, zejména s dalšími politikami Společenství 

- opatření a studie související s implementací projektů   

 



20 

2.3 Národní rozvojový plán  

Národní rozvojový plán má mezi programovými dokumenty velmi důležité 

postavení. Aby mohl členský stát získat prostředky regionální pomoci, musí jasně 

definovat konkrétní pravidla a strategie čerpání finančních prostředků. Tento dokument 

vytyčuje cíle, které mají být splněny, obsahuje rozpracování priorit do dílčích cílů 

a popisuje postupy jejich realizace. 

NRP sestává ze šesti hlavních kapitol. První kapitola se soustřeďuje na současnou 

situaci s důrazem na makroekonomickou analýzu, ekonomické, sociální 

a environmentální charakteristiky, stav rozvoje venkovských a městských oblastí 

a zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů. 

Předmětem druhé kapitoly je SWOT analýza, tedy zhodnocení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Třetí kapitola se zabývá strategiemi NRP pro období 

2007-2013 a mj. definuje cíle, strategie a prioritní osy NRP. Tématem předposlední 

kapitoly je zaměření operačních programů a poslední kapitola poskytuje informace 

o rozložení finančních zdrojů ([3], s. 36, 37). 
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2.4 Operační programy  

Čerpání finančních 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 upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni 

i v jednotlivých regionech dané členské země. 

Operační programy se vyskytují ve dvou variantách – tematické OP nebo regionální 

OP. Tematické operační programy řeší problematiku daného sektoru či oblasti (např. 

životní prostředí, doprava). Regionální operační programy se vztahují na jeden region 

(NUTS II). 

Vláda ČR přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR pro nadcházející 

období 2007- 2013 celkem 24 operačních programů. Jedná se o tyto operační programy: 

• Podnikání a inovace 

• Výzkum, vývoj, inovace 

• Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost 

• Vzdělávání 

• Životní prostředí 

• Doprava 

• Integrovaný operační program 

• Technická pomoc 

• sedm Regionálních operačních programů 

• dva programy pro region soudržnosti hl. města Praha 

• pět programů přeshraniční spolupráce 

• dva programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. 

Finanční podpora, kterou bude Česká republika moci v daném plánovacím období 

čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, dosahuje výše kolem 750 miliard 

korun ([3], s. 39, 41). 
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2.4.1 Tematické operační programy 

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

plánu ČR pro léta 2007-2013. Řídicími orgány OP jsou příslušná česká ministerstva, 

která musí ke každému programu vypracovat podrobný metodologický materiál 

a specifikovat konkrétní podmínky pro projektové žádosti. Aby mohl projekt získat 

finanční prostředky v rámci OP, musí být zaměřen na jeden z cílů programu a splnit 

všechny náležitosti stanovené řídícím orgánem.  

Patří sem ([3], s. 41-46): 

• operační program Životní prostředí  

Cílem tohoto OP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. 

• operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Cílem tohoto OP je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti 

a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské 

spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systému počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání. 

• operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

Cílem je posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR 

zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech 

tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních 

subjektů. 

• operační program Podnikání a inovace  

Cílem tohoto programu je zvýšit do konce programovacího období 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru 

průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. 

• operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Globálním cílem tohoto OP je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí 

v ČR na úroveň průměru deseti nejlepších zemí EU. 
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• operační program Doprava 

 Globálním cílem programu je zlepšení dostupnosti dopravou. 

• Integrovaný operační program  

Globálním cílem Integrovaného OP je modernizace a zefektivnění činnosti 

a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje, 

které jsou důležité pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR jako 

předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. 

• operační program Technická pomoc  

Jeho globálním cílem je dosažení efektivního a maximálního účinku při 

implementaci programu ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti 

na základě kvalitního řízení, monitorování a vyhodnocování realizace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007-2013. 

 

2.4.2 Regionální operační programy  

Regionální operační programy 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. Řídicím orgánem zodpovědným za řádnou 

realizaci ROP je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti.  

Pro programové období 2007-2013 je připraveno sedm regionálních operačních 

programů, tedy jeden pro každý region soudržnosti ČR NUTS II – Příloha 11. Všechny 

ROPy jsou spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje ([3], s. 46-51). 

• Regionální OP NUTS II Jihovýchod 

• Regionální OP NUTS II Jihozápad 

• Regionální OP NUTS II Moravskoslezsko 

• Regionální OP NUTS II Severovýchod 

• Regionální OP NUTS II Severozápad 

• Regionální OP NUTS II Střední Čechy 

• Regionální OP NUTS II Střední Morava  
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2.4.2.1 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je prostředkem k realizaci 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti, podporuje komplexní rozvoj území. Region 

NUTS II Jihovýchod spadá pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řídicím orgánem je Regionální rada regionu 

soudržnosti. Globálním cílem programu je růst konkurenceschopnosti a prosperity 

regionu při zvyšování kvality života obyvatel.  

Specifickým cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a obslužnost území při 

respektování ochrany životního prostředí, zvýšit účast cestovního ruchu na hospodářské 

prosperitě regionu a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově 

([2], s. 99). 

 

Prioritní osy a oblasti podpor ([2], s. 99-104) 

Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy 

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy 

osob 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 1: 

• kraj 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• obecně prospěšné společnosti 
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Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 2: 

• kraj 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) - malí a střední podnikatelé 

• nestátní neziskové organizace 

• zájmová sdružení právnických osob 

• hospodářská komora ČR a její složky 

 

Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

   3.2 Rozvoj regionálních středisek 

   3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

   3.4 Veřejné služby regionálního významu 

 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3: 

• kraj 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi 

• obce, 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji 

• nestátní neziskové organizace 

• hospodářská komora ČR a její složky 

 



26 

3. PROJEKT 

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. 

Existuje mnoho definic projektu, shodují se však v tom, že je to jednoznačná 

skupina koordinovaných aktivit s jasně daným začátkem a koncem, provedených 

jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění specifických cílů v rámci definovaného 

času, nákladů a pracovních parametrů. 

Podstatou projektů je zavedení dosud neexistujících produktů nebo služeb, po nichž 

existuje v dané chvíli poptávka ([3], s. 59). 

 

Rozlišujeme dva typy projektů, a to projekty investiční a neinvestiční. 

Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty) jsou primárně zaměřeny na pořízení 

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

projektu. Tyto projekty jsou také označovány jako projekty infrastrukturální. 

Naopak projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty) se zaměřují na podporu realizace 

činností, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. 

Příkladem tohoto typu projektu mohou být nejrůznější realizace v oblasti vzdělávání 

či poskytování sociálních služeb. 

Z podstaty uvedené definice je zřejmé, že u projektů neinvestičních se efekty, tedy 

výstupy, projeví již v průběhu projektu, po dobu jeho trvání. U projektů investičních 

se efekty projeví až po jejich ukončení, neboť po dobu trvání projektu budujeme nový 

hotel, ale pracovní místa pro nové zaměstnance můžeme zřídit až po jeho dokončení 

a kolaudaci ([3], s. 62, 63). 

 



27 

3.1 Popis projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti 

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

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

následujících zásad: 

• vyplnění všech bodů formuláře žádosti 

• srozumitelný popis cílů projektu, jasné vysvětlení cest vedoucích k realizaci 

a následnému užití výsledků 

• uvedení problému v kontextu již existujících řešení 

• vyvarování se odborného slangu 

• kalendářní rozpis jednotlivých fází projektu vypracovaný bez chyb a pečlivě 

• přehledná a lehce pochopitelná úprava dokumentů 

Základními informacemi, které se vztahují zejména k obsahu a cílům projektu, 

jsou ([3], s. 79,80) : 

• cíl, oblast podpory a priorita 

• název a místo projektu 

• datum zahájení a ukončení projektu 

• obsah projektu 

• finanční částka, o kterou žádáme 

• cílové skupiny 

• hlavní cíl(e) projektu a jejich zdůvodnění 
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3.1.1 Popis výchozího stavu 

Počáteční stav je nutno přesně a srozumitelně definovat. Pro jeho kvalitní popis je 

většinou třeba vypracovat analýzu nebo studii, která by identifikovala nějaký problém 

či nedostatek, potřebu nebo zájem, pro jehož řešení či naplnění by byl příhodný 

projektový přístup. Vhodné je k tomu využít např. situační analýzy či SWOT analýzy. 

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

obsahovat ([3], s. 81,82): 

• charakteristiku problému, který projekt řeší 

• charakteristiku cílových skupin 

• charakteristiku cílů 

• charakteristiku strategie 

 

3.1.2 Vazba projektu na strategické dokumenty 

Daný projekt musí vycházet z identifikovaných potřeb cílových skupin a zároveň 

musí odpovídat zaměření příslušného fondu jako celku, programovým dokumentům, 

danému regionálnímu/sektorovému operačnímu plánu, jejich globálním a specifickým 

cílům a eventuálně také výzvě k podání žádosti ([3], s. 83). 

 

3.1.3 Etapizace a harmonogram projektu 

Abychom mohli projekt úspěšně realizovat, je zapotřebí jej rozdělit na jednotlivé, 

dílčí aktivity, které jsou přesně definovány z hlediska času, finančního i personálního 

zajištění. Definované aktivity vytvářejí logické, uzavřené celky – etapy projektu. 

Harmonogram projektu tvoří nedílnou součást každé projektové žádosti 

a je považován za efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu realizace projektu. 

Z harmonogramu by mělo být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí, které 

činnosti na sebe navazují a jak, případně jaké činnosti a kde se vzájemně překrývají 

([3], s. 86, 87). 
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3.1.4 Lokalizace projektu 

Místem realizace se rozumí místo fyzické realizace projektu. Pokud tedy stavíme 

nějakou stavbu, místem realizace je příslušná obec. 

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

mít z realizace projektu prospěch ([3], s. 91, 92). 

 

3.1.5 Realizátor a partneři projektu 

Realizátorem projektu může, ale nemusí, být konečný příjemce pomoci. Jedním ze 

způsobů řízení realizace projektu je totiž předání managementu projektu formou 

subkontraktu odborné firmě, která pro realizátora zajistí veškerý servis. 

Termín partnerství se při projektovém řízení vyskytuje ve dvou odlišných 

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

partnerských rezortů a organizací a používá se při programování, monitorování 

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

projektu, jež na projektu participují na smluvním základě. 

Optimální počet partnerů závisí na náročnosti projektu. Více partnerů znamená větší 

nároky na koordinaci projektu, a proto jejich vysoký počet může být někdy 

až kontraproduktivní ([3], s. 93, 95). 
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3.2 Analýza poptávky, konkurence a marketingové nástroje 

3.2.1 Definování cílových skupin projektu 

Přesné určení cílových skupin je klíčovým předpokladem pro získání podpory 

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

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

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

Jednotlivá opatření OP jsou zaměřena na jiný okruh cílových skupin.  

Je tedy nutné pečlivě prostudovat výzvu k podávání žádosti; výzvy obsahují také 

přehled doporučených činností ([3], s. 95, 96). 

 

3.2.2 Analýza potřeb a konkurence 

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

či dokonce nepostradatelný. 

Důležité je získat pro svůj záměr širokou podporu ve svém okolí a využít pomoci 

jiných subjektů při formulaci a rozpracování záměru. Velikost projektu, resp. cílové 

skupiny, musí odpovídat potřebám oblasti, tedy např. míře tamní nezaměstnanosti, 

nutnosti nových pracovních míst nebo sociálních služeb. Z toho vyplývá, že musíme 

prokázat velkou znalost potřeb těch, pro které zamýšlíme projekt realizovat. 

Zapomínat nesmíme ani na analýzu konkurence, která nám umožní posoudit 

nasycenost trhu v dané oblasti a najít mezery v nabídce. Zde jsou některé tipy na to, 

co bychom o konkurenci měli vědět ([3], s. 97,99): 

• kdo je naše konkurence, jaké má výsledky a podíl na trhu 

• kdo může být naše nová potenciální konkurence 

• jaká je její strategie 

• jaké produkty a služby nabízí 

• na jaké cílové skupiny se zaměřuje 

• jaké jsou její silné a slabé stránky 
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3.2.3 Aplikace marketingových nástrojů 

Využití marketingových metod nám pomůže odpovědět na otázky typu: pro koho 

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

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

jak zajistit informovanost o existenci projektu. 

U analýzy trhu a odhadu poptávky se jedná o „získávání, analýzu a syntézu 

informací o trhu, na který jsou produkty daného projektu směřovány, resp. o prostředí, 

ve kterém bude projekt provozován“. 

Dalším z důležitých kroků, jež vycházejí z provedených analýz, je stanovení 

tzv. marketingové strategie.  

 

Jejím obsahem jsou následující elementy: 

 

• poslání projektu: jedná se o prezentaci základních činností a funkcí ve vztahu 

k potenciálním uživatelům projektu 

• hlavní strategický cíl projektu: stav, kterého má být prostřednictvím našeho 

programu dosaženo 

• zvolené strategie: vybraná schémata pro postup, jakým mají být hlavní cíle 

dosaženy 

 

Poslední významnou fází marketingu je nalezení nejvhodnějšího 

tzv. marketingového mixu, tj. optimální kombinace uplatnění marketingových nástrojů.  

Tímto nástrojem může být např. výrobek nebo služba, cena, propagace, distribuce 

([3], s. 101, 102). 
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3.3 Personální zajištění projektu 

Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější částí projektového managementu, neboť 

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

klíčem k dosažení úspěchu v daném projektu. 

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

projektu podílí ve všech jeho fázích. U projektů financovaných ze strukturálních fondů 

není většinou možné, aby měl celý projekt na starost jen jeden člověk. Minimálně 

se doporučuje rozdělení rolí na finanční a věcné řízení projektu. Nejčastěji je projektový 

tým tvořen: 

• projektovým manažerem 

• asistentem projektového manažera 

• příslušným počtem vedoucích týmů 

• administrátorem 

Je nezbytné, aby mezi jednotlivými členy týmu fungoval neustálý proces výměny 

informací ([3], s. 104, 106, 108). 

3.3.1 Tvorba nových pracovních míst 

Tvorba nových pracovních míst je strukturálními fondy EU velmi podporována  

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

hodnotícím kritériem při posuzování návrhů projektů. 

Na nově vytvořená pracovní místa se vztahují tato pravidla: 

• musí představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání s průměrem 

za uplynulých 12 měsíců; 

• musí být zachována minimálně po předepsanou dobu (záleží na specifikaci 

v daném programu, může jít např. o dva, tři roky nebo pět let); 

• musí být obsazena zaměstnanci, kteří nebyli nikdy předtím zaměstnáni, jsou 

nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr. 

Pro úplnost je vhodné doplnit pojem udržené pracovní místo. Rozumí se jím 

pracovní místo udržené formou podpory rekvalifikace osob na ohroženém pracovním 

místě nebo udržené formou úhrady mzdových nákladů zaměstnavatelům 

([3], s. 110, 112). 
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3.4 Rozpočet projektu 

Rozpočet popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých fázích realizace 

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

detailní rozpočet, jehož nezbytnými součástmi jsou ([3], s. 113): 

• typy vkladů 

• posloupnost výdajů 

• typy a zdroje financování 

 

3.4.1 Pravidla způsobilosti výdajů 

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

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

výrazy uznatelnost resp. neuznatelnost nákladů, (ne)oprávněnost či (ne)přijatelnost 

výdaje. 

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

(v našem případě ze strukturálních fondů), takže žadatel může požadovat jejich úhradu. 

Neuznatelné náklady naproti tomu z veřejných prostředků hradit nelze a žadatel je musí 

vždy uhraditze svých vlastních prostředků. Přesto ale musí být neuznatelné náklady 

vykázány v rozpočtu projektu. Po součtu všech uznatelných nákladů a všech 

neuznatelných nákladů projektu získáme celkové náklady projektu ([3], s. 114). 

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

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

příjemce musí hradit z vlastních zdrojů. 

Pro financování projektů existují různá pravidla uznatelnosti a neuznatelnosti, která 

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

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

u jednotlivých operačních programů, kde jsou tyto podmínky přesně specifikovány 

([3], s. 115). 
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3.4.2 Rozpočet projektů financovaných z ERDF 

Jedná se zejména o projekty investiční povahy. Investiční projekty v rámci ERDF 

mohou nabývat nejrozmanitějších podob od pořízení a zavádění nových informačních 

technologií ve výzkumných ústavech, přes budování cyklostezek a sportovních hal 

až po sanaci skládek či ekologických zátěží. 

Pro tyto projekty je tak definována pouze doporučená rámcová osnova, kdy každý 

řídicí orgán konkrétního operačního programu sestavuje vlastní rozpočtový formulář, 

který co nejvíce vyhovuje očekávané podobě struktury očekávaných výdajů v dané 

oblasti. Rámcová struktura rozpočtových kapitol investičních projektů ([3], s. 119): 

• osobní výdaje (náklady na potřebné lidské zdroje) 

• cestovné 

• nákupy materiálu a zboží (spotřební materiál, zboží, drobný hmotný majetek) 

• nákupy služeb (přepravy, pronájmy, výdaje související s řízením projektu, 

studie, překlady, audit, poradenství právní, finanční) 

• pořízení investic (stavební náklady, nákupy pozemků a nemovitostí, projektové 

práce) 

• jiné náklady a DPH 

 

3.4.3 Zásady zpracování rozpočtu 

Při sestavování rozpočtu musíme mít na paměti princip adicionality neboli 

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

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

si musí zajistit jistou část finančních prostředků z vlastních soukromých zdrojů. Tam, 

kde to situace žadatele neumožňuje (např. neziskový sektor), tuto roli přebírá stát 

či samosprávné celky (obce, kraje). Např. v rámci projektů cíle Konvergence může 

podíl prostředků z evropských fondů tvořit až 85 % celkových nákladů. 

Dalšími zásadami, kterými bychom se při sestavování rozpočtu měli řídit, jsou 

čitelnost, jasnost a realističnost. Rozpočet by měl být vyvážený vzhledem 

k očekávaným výstupům. Každá položka rozpočtu musí s projektem úzce souviset a být 

nezbytná k naplnění jeho cílů ([3], s. 119, 120). 
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3.5 Rizika projektu 

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

se neobejde bez celkového porozumění jednotlivým rizikovým faktorům a způsobům, 

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

systematicky analyzována a řízena ([3], s. 123). 

3.5.1 Identifikace rizikových faktor ů 

Pozornost při analýze rizik bychom měli zaměřit na následující oblasti ([3], s. 123): 

• jednotlivé projektové aktivity a rizika spojená s jejich dokončením 

v plánovaných termínech 

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

na infrastrukturu a další zdroje 

• vztahy a dohody s partnery a dodavateli 

• organizační změny, které mohou nastat během realizace projektu 

• vnější vlivy, které mohou mít dopad na projekt, jako jsou změny v legislativě, 

změny v politice vlády, technologický vývoj 

 
3.5.2 Vyhodnocení úrovně rizikových faktor ů a jejich řízení 

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

k dispozici několik: 

• Přesun rizika – přesunutí rizika na subjekt, s lepšími předpoklady riziko řešit 

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

kdy máme k dispozici více času na přípravu jejich řešení 

• Snížení rizika – můžeme snížit pravděpodobnost výskytu rizika nebo snížit jeho 

možný dopad 

• Přijetí rizika – v některých případech nemáme jinou možnost, než přijmou 

riziko a zajistit dostatečnou přípravu na jeho možný výskyt 

• Vyhnutí se riziku – eliminace možnosti výskytu rizika např. využitím 

alternativních zdrojů či technologií 

Po vytvoření seznamu rizik je nutné vyhodnotit míru jejich závažnosti 

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

jejich výskytu stanovit způsoby jejich odstranění ([3], s. 123, 124). 
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3.6 Horizontální témata a udržitelnost projektu  

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými 

a regionálními operačními programy ([3], s. 127). 

Pro strukturální fondy lze v období 2007-2013 z Obecného nařízení Rady 

č. 1083/2006 a ze Strategických obecných zásad Společenství odvodit dvě základní 

horizontální témata ([3], s. 128): 

• Rovné příležitosti – dle čl. 16 mají členské sáty povinnost zajistit 

podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých 

fází provádění pomoci z fondů. Vedle toho je třeba zohledňovat rovnosti 

příležitostí z hlediska rasovéhoa etnického původu, zdravotního postižení, věku 

náboženského nebo světového názoru či sexuální orientace 

• Udržitelný rozvoj – udržitelný rozvoj, jež je chápán ve třech dimenzích – 

sociální, ekonomické a environmentální, je v čl. 17 omezen na ochranu 

a zlepšování kvality životního prostředí 

Horizontální témata mají pro strukturální fondy a jejich intervence strategický 

a dlouhodobý význam. Jejich cílem je vnést do intervencí SF přidanou hodnotu a přispět 

tak k vyšší kvalitě projektů ([3], s. 129). 

 

3.6.1 Vliv projektu na životní prost ředí 

Hodnocení projektu z hlediska životního prostředí provádí žadatel v projektové 

žádosti v oddílu věnovaném vlivu na životní prostředí a v oddílu ukazatelů (indikátorů). 

Zde se žadatel vyjádří k vybraným environmentálním kritériím, která jsou relevantní 

pro danou aktivitu ([3], s. 131). 
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3.6.2 Vliv projektu na rovné příležitosti 

Evropská unie se zabývá otázkou rovnosti příležitostí od podepsání Římských dohod 

v roce 1957. Jestliže usilujeme o získání finančních dotací ze strukturálních fondů 

a rozhodli jsme se vypracovat projekt, je zapotřebí uvést, zda v rámci cílové skupiny 

budou podporovány i skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Mezi skupiny ohrožené 

sociální exkluzí patří: 

• osoby ohrožené věkovou diskriminací (nad padesát let) 

• etnické minority 

• imigranti a azylanti 

• osoby se zdravotním postižením 

• osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace 

• osoby bez přístřeší 

• osoby po výkonu trestu odnětí svobody 

• oběti trestné činnosti, domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti 

obchodu s lidmi 

• osoby pečující o osobu blízkou 

• matky samoživitelky nebo matky po mateřské dovolené 

Rovnost příležitostí není zařazena mezi strukturální priority jen kvůli politické 

korektnosti, ale je to zejména snaha o posílení příležitostí k ekonomickému růstu, které 

si vyžadují přizpůsobení se demografickým změnám, nedostatku kvalifikovaných sil 

a i potřebě rozvíjet podnikatelské prostředí ([3], s. 134, 135). 
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3.6.3 Udržitelnost projektu 

Zajištění udržitelnosti projektu představuje jednu z klíčových podmínek jeho 

úspěšnosti. Jde v podstatě o proces institucionalizace cílů či výstupů projektu. 

Udržitelnost předpokládá udržení a zachování aktivit, které byly nastartovány 

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

měly dlouhodobý charakter a pozitivně ovlivnily rozvoj regionu, ve kterém jsou 

realizovány. Udržitelnost je definována ve studii proveditelnosti ve třech základních 

kategoriích ([3], s. 137, 138): 

1. institucionální – definujeme zejména organizační strukturu žadatele a partnerů, 

z níž musí být patrné zajištění všech situací, které projekt předpokládá 

2. finanční – na tomto místě popíšeme veškeré efekty, které vedou 

k samofinancování projektu po ukončení podpory. Finanční udržitelnost 

analyzujeme a vyhodnocujeme pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných 

z finančních toků (resp. nákladů, výnosů), jako např. NPV, IRR, 

doba návratnosti, index rentability a finanční analýza projektu 

3. provozní – popis zajištění provozní fáze projektu, zejména 

z hlediska technického a personálního zajištění s prokázáním dostatečné 

kvalifikace personálu 

3.7 Finanční analýza projektu 

Projekt může být analyzován z několika hledisek. Finanční a ekonomická 

analýza jsou jedněmi z nich. 

Finanční analýza pracuje s přímými náklady a výnosy, resp. příjmy a výdaji 

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

bude generovat „takový tok peněžních prostředků v dlouhém období, který zajistí 

dostatečnou rentabilitu posuzovaného projektu.“ Laicky řečeno: pomocí finanční 

analýzy zjistíme, zda bude projekt životaschopný a zda se nám jej tedy vyplatí 

či nevyplatí implementovat. 

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

jeho realizace na okolí. Rozdíl mezi finanční a ekonomickou analýzou spočívá v tom, 

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

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

které nemají přímou finanční povahu ([3], s. 147, 148). 
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3.7.1 Finanční toky 

V různých fázích projektu dochází vlivem projektových aktivit k tzv. hotovostním 

(finančním) tokům. V případě, že jsme nuceni nakupovat zařízení, vybavení či služby, 

finanční prostředky utrácíme, mluvíme o záporném finančním toku. Naopak jestliže 

máme v souvislosti s projektovými aktivitami jakékoli příjmy, jedná se o kladný 

finanční tok. Obecně je však situace taková, že v určitém časovém období (den, měsíc 

či rok) máme příjmy i výdaje a všechny tyto finanční toky musíme sečíst, abychom 

určili výsledný hotovostní tok (Cash flow) za dané období. 

Nejprve tedy 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 ([3], s. 149). 

 

3.7.2 Výpočet kriteriálních ukazatelů 

Abychom mohli výsledky finanční či ekonomické analýzy jednoznačně a smysluplně 

interpretovat, provedeme se stanovenými finančními toky v jednotlivých letech projektu 

několik matematických operací. Tyto výpočty nám tak určí hodnotu tzv. kriteriálních 

ukazatelů, které nám pomáhají určit, zda je náš projekt smysluplný, či nikoli. Tyto 

kriteriální ukazatele budeme vyčíslovat z výsledných finančních toků v jednotlivých 

letech tak, že je budeme mezi sebou sčítat a následně porovnávat se vstupní investicí 

([3], s. 155). 

 

3.7.3 Kriteriální ukazatele 

Čistá současná hodnota projektu (anglicky Net Present Value – NPV) 

 

NPV = ∑ CFt/ (1 + r)t 

 

CF – součet hotovostních toků, 

r – obecná úroková míra, 

t – počet let. 
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Toto kritérium je jedno ze dvou nejvýznamnějších, neboť nám vlastně udává 

(v dnešních hodnotách), jestli projekt bude „ziskový“, tj. zda součet investice 

(CF0, který bývá již z povahy věci záporný) a všech budoucích finančních toků kladný 

(NPV≥0), nebo „ztrátový“ (NPV<0). 

NPV se tak ideálně hodí nejen k posouzení přijatelnosti daného projektu, ale také 

k porovnávání projektů mezi sebou. NPV vypovídá o velikosti čistého výnosu 

v penězích. 

Píšeme-li, že projekt je přijatelný, když je NPV≥0, a naopak nepřijatelný v případě, 

že NPV<0, ihned nás napadne, že moment, kdy je čistá současná hodnota našeho 

projektu právě nulová (NPV=0), má pro posuzování našeho projektu zásadní charakter. 

Chceme-li, aby hodnota vztahu, kterým je NPV definováno, byla nulová, nezbývá 

než hledat takovou hodnotu diskontní sazby, pro kterou bude tato podmínka splněna. 

Takto definovanou diskontní sazbu nazýváme vnitřní výnosové procento (anglicky 

Internal Rate of Return – IRR). Tento druhý významný kriteriální ukazatel tak označuje 

takovou výši diskontní sazby, při níž bude NPV všech toků plynoucích z investice 

rovna nule. 

0 = ∑CFt/(1 + IRR)t 

Řešení této rovnice je běžnými metodami velmi obtížné. Výpočet se provádí proto 

v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho zadávanou diskontní 

sazbu, až se nám NPV rovná nule ([3], s. 158, 159). 

Pokud je IRR větší než zadaná diskontní sazba, je náš projekt přijatelný. Současně 

platí, že čím vyšší je IRR, tím vyšší je efektivita nákladů na projekt vynaložených a tím 

výhodnější je pro realizátora projekt z finančního hlediska. 

Vedle rozhodujících kriteriálních ukazatelů NPV a IRR existují také doplňkové 

ukazatele, jako např. doba návratnosti nebo index rentability. 

Index rentability = NPV/ I 

Index rentability nám udává hodnotu čistého výnosu na jednu investovanou korunu. 

Doba návratnosti nám pak udává, ve kterém roce provozní fáze projektu se nám 

kumulovaný součet hotovostních toků poprvé „dostane nad nulu“, tj. kdy se nám 

prostředky do projektu vložené navrátí ([3], s. 158, 159). 
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3.8 Administrace projektu                 

3.8.1 Výzvy k podávání projektů 

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

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

jejich posouzení z hlediska jejich přispění k naplnění cílů jednotlivých operačních 

programů. Vyhlášení výzev je v kompetenci řídicího orgánu příslušného programu, 

přičemž vyhlášení probíhá v tisku, na internetových stránkách řídicího orgánu 

a zprostředkujících subjektů i na jiných webových stránkách. 

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

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

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

podrobnější informace, a také výčet přípustných typů žadatelů ([3], s. 171). 

 

3.8.2 Žádost o finanční podporu 

Jako projektovou žádost označujeme formulář, který žadatel o finanční podporu 

vyplní a ve stanoveném termínu předloží zprostředkujícímu subjektu. 

Formulář projektové žádosti obsahuje zejména: 

• údaje o žadateli 

• informace o projektu 

• specifikaci nákladů projektu s rozdělením na náklady uznatelné a ostatní 

• informace o financování projektu 

• specifikaci uznatelných nákladů projektu dle rozpočtu 

• harmonogram realizace projektu 

• soulad projektu s horizontálními prioritami EU 

Žádost musí být předložena v českém jazyce, podepsána oprávněnou osobou 

a doplněna požadovanými přílohami ([3], s. 172). 
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3.8.3 Obecné pokyny 

Žádost musí být předložena v předepsaném formátu elektronického formuláře. Poté, 

co žádost kompletně vyplníme, zkontrolujeme a vytiskneme, musíme ji sešít a v levém 

horním rohu přelepit páskou. Tuto pásku označíme podpisem, příp. i razítkem. Žádost 

je nutno odevzdat i v elektronické podobě na disketě nebo CD. Listinná i elektronická 

forma žádosti musí být opatřena shodným kódem, jenž slouží ke kontrolním účelům při 

otevírání obálek. Na obálce musí být kromě adresy doručení uvedeny následující údaje 

([3], s. 173, 174): 

• adresa vyhlašovatele včetně jména příslušného řídicího pracovníka 

• název programu 

• číslo priority a oblasti podpory 

• číslo kola výzvy grantového schématu 

• název grantového schématu 

• název programu podpory 

• název projektu 

• plný název žadatele a adresa žadatele 

• výrazné upozornění „neotvírat“ v levém horním rohu 

3.8.4 Přílohy 

Nedílnou součástí projektové žádosti jsou přílohy. Přílohy k projektové žádosti 

předávané v elektronické nebo v listinné podobě zahrnují zpravidla: 

• čestná prohlášení žadatele (čestné prohlášení o bezdlužnosti, vlastních zdrojích) 

• doklady o právní subjektivitě žadatele 

• podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (daňová přiznání) 

• projektovou dokumentaci 

• podklady pro ekonomické hodnocení projektu 

• doklad o partnerství 

• územní rozhodnutí a stavební povolení 

• doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 

• formuláře ISPROFIN (formulář MF ČR) 

• smlouvu o vedení účtu 

• zvláštní přílohy dle specifikace uvedené v příslušném programu 
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4. Analýza problému a současné situace 

Odvětví cestovního ruchu je v současnosti dynamicky se rozvíjejícím odvětvím 

národního hospodářství v ČR a v podstatě totéž platí i globálně. Jihomoravský kraj jako 

celek má značné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty vyplývají z pestrosti 

krajinných typů na rozhraní dvou základních evropských geomorfologických soustav, 

ze specifické a územně proměnlivé historie osídlení kraje, z množství historických 

událostí a osobností, které v území zanechaly stopy, i z bohatství místní kultury 

a folklóru. 

Specifickou výhodou je dobrá dopravní poloha a dostupnost atraktivních míst v kraji 

z nadregionálních dopravních tras. Specifickou a ojedinělou nabídku poskytuje 

Jihomoravský kraj pro vinařskou turistiku. Na území kraje je soustředěno více než 96 % 

vinic ČR. Pokračuje budování infrastruktury pro populární cykloturistiku. Krajem 

prochází několik dálkových mezinárodních cykloturistických tras, např. Greenways 

Praha-Vídeň, Jantarová stezka Krakov-Morava-Vídeň nebo cyklostezka Brno-Vídeň. 

Specifickým regionálním programem cestovního ruchu, spojujícím cykloturistiku, 

podporu drobného podnikání, údržbu vesnické architektury i zpracování a prodej 

místních produktů, jsou Moravské vinařské stezky. 

LVA, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví, je se svými 

historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras 

považován za jedno z nejnavštěvovanějších míst v regionu. 

Existující potenciál nabídky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je však 

využíván jen zčásti. Důvodem těchto omezení jsou především nedostatečná základní 

a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, podobně nabídka a kvalita služeb 

nesplňuje v mnoha střediscích současný požadovaný standard. Nejčastějšími problémy 

cestovního ruchu v Jihomoravském kraji jsou proměnlivá nebo nízká kvalita 

poskytovaných služeb a nedostatečně kvalifikovaný personál, včetně nedostatečného 

jazykového vybavení, nevhodné otevírací doby zařízení, nedostatečné doplňkové služby 

či nerozvinutého incomingu. 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice si klade za cíl zlepšit turistickou 

infrastrukturu v obci Lednice vytvořením nové ubytovací a stravovací kapacity. 

Nabídne nové služby v zajímavých architektonických prostorách objektu, který bude 

vybudován v dominantní míře srubovou technologií založené na přírodních materiálech.  
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Architektura objektu bude tematicky korespondovat s podobně zaměřenými subjekty 

v těsném okolí (plavební společnost zajišťující plavbu na kanálech v parku, jezdecký 

klub). Projekt využívá vynikající polohu, neboť bude realizován v těsné blízkosti 

lednického zámku. Výstupem projektu bude nové ubytovací zařízení v kategorii 

penzion s kapacitou 18 lůžek s restaurací pro 50 osob. Komplex bude zaměřen 

na rančerskou tématiku a vhodně tak doplní stávající aktivity provozované v dané části 

obce Lednice. Projekt reaguje na problém nedostatečné nabídky daného typu služeb 

v obci. Součástí projektu je také venkovní bazén, půjčovna kol a internet. V areálu 

objektu bude parkoviště. 

4.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Celoroční provoz Sezónnost 

Poskytování nadstandartních služeb 
v porovnání s ubytovacími zařízeními 
zařazenými ve stejné kategorii v místě 
dopadu 

Závislost na dobrém počasí 

 

Vlastní parkovací plocha 
 

Umístění penzionu v turisticky atraktivní 
lokalitě 

 

Vlastnictví pozemku 
 

Příležitosti Hrozby 

Zapojení do projektu Moravské vinařské 
stezky 

Finanční krize a s ní spojená případná 
nesolventnost budoucích zákazníků 

Pořádání společenských, firemních 
a různých gastronomických akcí 

Nedostatečně jazykově vybavený personál 

Využívání prostor penzionu pro pořádání 
školení a vzdělávacích akcí 

Vliv okolní konkurence 

 
V oblasti vnitřních faktorů má pozitivní část (Silné stránky) jasně převažující 

charakter. Oblast vnějších vlivů sice z prvního pohledu svádí k domněnce parity 

pozitivních a negativních prvků. Přiřadíme-li jednotlivým aspektům negativního faktoru 

(Hrozby) procentální váhu, založenou na jejich možném výskytu, dlouhodobém 

setrvalém stavu či možnosti a náročnosti jejich eliminace, dojdeme k závěru, že tyto 

negativní faktory mají z dlouhodobého časového horizontu malý účinek (Finanční krize 

a nesolventnost) nebo je možné hrozbu eliminovat (Nedostatečně jazykově vybavený 

personál – jazykové kurzy, selekce při výběru zaměstnanců), čímž posílí pozitivní část. 
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5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V této části práce se zaměřuji na vypracování samotné žádosti a jejích některých 

nezbytných příloh. Projektová žádost je vytvořena podle internetové aplikace 

BENEFIT7, která je k dispozici všem žadatelem o unijní finance na webové adrese 

www.eu-zadost.cz. 

 

5.1 Projektová žádost 

1. Identifikace žádosti 

Cílem této záložky je podat všeobecné informace o žadateli. Uchazeč o finanční 

prostředky vyplní kolonku „Identifikace žádosti“, kolonku „Název projektu“ a oddíl 

„Vlastník“. Do políčka „Identifikace žádosti“ vyplní vlastní název žádosti, který může 

mít délku maximálně 20 znaků. 

Žadatel o finanční podporu na projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice 

zatím nepodal žádost o poskytnutí finančních prostředků. 

 

2. Projekt 

Do této záložky se doplňují informace o projektu, ke kterému se žádost vztahuje. Je 

zapotřebí doplnit číslo operačního programu, název OP, číslo prioritní osy a taktéž její 

název. Kolonky „Číslo oblasti podpory“ a „Číslo prioritní osy“ doplní žadatel pomocí 

výběru z nabídky  tzv. číselníku. Název projektu je možno zadat v maximální délce 50-ti 

znaků. „Výběr režimu podpory“ - žadatel vybírá z předem nastavené nabídky druh 

podpory, ve které bude projekt realizován. Dále je třeba stručně popsat obsah projektu, 

jeho cíle, význam, smysluplnost a přínosy. Informace o tom, zda projekt počítá 

s výběrovým řízením, nebo zda má projekt partnera, či mu byly poskytnuty veřejné 

prostředky v režimu podpory de-minimis, je také třeba doplnit. Každý projekt by měl 

přispívat k naplnění principu rovných příležitostí udržitelnému rozvoji. 

 



46 

Číslo operačního programu:  CZ.1.11 

Název operačního programu:  ROP NUTS II Jihovýchod 

Číslo prioritní osy:   11.2 

Název prioritní osy:   Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Číslo oblasti podpory:   11.2.1 

Název oblasti podpory:   Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Název projektu:    Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice 

Zakládá projekt veřejnou podporu: Ano 

Režim veřejné podpory:   Regionální investiční podpora 

Stručný obsah projektu: Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem 

Lednice si klade za cíl zlepšit turistickou 

infrastrukturu v obci Lednice vytvořením 

nové ubytovací a stravovací kapacity. 

Výstupem projektu bude nové ubytovací 

zařízení s kapacitou 18 lůžek a s restaurací 

pro 50 osob. 

Projekt počítá s výběrovým řízením: Ano 

Projekt má partnera:   Ano 

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích  

dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:        Ne 

Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů: Ne 

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu  

z jiných veřejných zdrojů:       Ne 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – udržitelný rozvoj: Ano 

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné příležitosti:  Ano 
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3. Dopady a místa realizace 

V této části projektové žádosti uchazeč o dotaci specifikuje konkrétní místa, na která 

bude mít projekt dopad (území, jehož se dotknou přínosy projektu). Žadatel zadá adresu 

místa realizace. Pro doplnění políčka „Území dopadu“ se mu zobrazí nabídka, která 

obsahuje výčet všech obcí, krajů a regionů soudržnosti ČR. Pro doplnění „Výběr kódu 

NUTS 5“ využije opět nabídky internetové aplikace BENEFIT7. 

 

Území dopadu: 

Kód území dopadu:  Název území dopadu:  Spadá pod: 

CZ0644584631   Lednice    Břeclav 

 

Místo realizace NUTS5: 

Kód NUTS5:   Název NUTS5:   Spadá pod: 

CZ0644584631   Lednice    Břeclav 

 

Realizované investice NUTS3: 

 

Kód NUTS3:   Název NUTS3:  Procentní podíl: 

CZ064    Jihomoravský kraj   100 

 

Adresa místa realizace projektu 

Místo realizace projektu dosud nemá přidělenou oficiální adresu. 
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4. Popis projektu 

Tato záložka slouží k podrobnému popisu projektu, jeho potřebnosti, k popisu jeho 

cílů, specifických cílů, k popisu přípravné, realizační a provozní fáze. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu 

Jak bylo již dříve zmíněno, odvětví cestovního ruchu je v současnosti dynamicky 

se rozvíjejícím odvětvím národního hospodářství ČR. Oblast lokalizace projektu patří 

z hlediska rozvojového potenciálu cestovního ruchu díky svým jedinečným památkám, 

které jsou součástí světového kulturního dědictví UNESCO, k těm nejvíce 

exponovaným v ČR. Navzdory těmto skutečnostem však turistická infrastruktura v dané 

lokalitě stále ještě nesplňuje žádoucí parametry. Problematický je nedostatek kvalitních 

ubytovacích zařízení, zejména pak je nedostatečná kvalita vybavení těchto zařízení, 

nejsou dostatečně rozvinuty doprovodné služby, problematické jsou též značné sezónní 

výkyvy. Problém je násoben též tím, že finanční instituce zpravidla nejsou ochotny 

finančně se podílet na investičních projektech v cestovním ruchu, zvláště pak 

na menších projektech. Případná ochota bývá podmiňována nepřiměřenými 

a z hlediska drobných klientů prakticky nesplnitelnými požadavky na záruky a vysokým 

úrokovým zatížením. Projekty menšího charakteru, nabízející útulné a téměř rodinné 

zázemí, jsou pro venkovskou turistiku nejpřirozenějším a nejvhodnějším řešením. 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice reaguje na uvedené skutečnosti 

vybudováním moderního stylového penzionu. Objekt bude vybudován v blízkosti 

hlavní příjezdové komunikace do obce ze směru Podivín, od řeky Dyje a zříceniny 

Janohrad. Z výše uvedených důvodů lze projekt označit za potřebný, vhodně řešící 

danou problematiku. 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice je vybudování 

stylového ubytovacího zařízení rančerského typu s kapacitou 18 lůžek, s bezbariérovou 

restaurací pro 50 osob. V této souvislosti bude vyvíjeno maximální úsilí o dosažení 

co nejvyšší obsazenosti obou součástí zařízení (ubytování, stravování) a maximální 

spokojenosti návštěvníků. Tato úroveň by měla vést v důsledku k dosažení vysoké 

návratovosti hostů zařízení. Opakované pobyty návštěvníků pak přispějí k prosperitě 

a pozitivní rozvojové perspektivě penzionu i dané turistické oblasti. 
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Specifické cíle: 

• rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb v Lednici 

• vytvoření certifikovaného zařízení v cestovním ruchu 

• zvýšení kapacity bezbariérových zařízení v ČR 

• vytvoření půjčovny kol pro hosty zařízení i veřejnost 

• vybudování bazénu pro hosty zařízení 

• poskytování internetových služeb hostům zařízení 

• zapojení zařízení do projektů na rozvoj cykloturistiky v regionu  

• zlepšení kvality služeb zařízení v těsné blízkosti lednického zámku 

a zámeckého parku 

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice je v souladu s ROP Jihovýchod 

na všech úrovních jeho cílů. 

Globální cíl ROP Jihovýchod (posilování konkurenceschopnosti regionu) 

je naplňován tím, že realizací projektu vznikne zcela nové zařízení v cestovním ruchu. 

Zařízení bude poskytovat služby na kvalitativní úrovni, která plnohodnotně konkuruje 

obdobným zařízením na konkurenčních trzích zemí EU i v rámci ČR. 

Hlavní cíl pro prioritní osu 2 (zkvalitnění podmínek pro udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu v regionu) je naplňován tím, že projekt zlepšuje podmínky pro cestovní ruch 

v oblasti, která je z hlediska cestovního ruchu v rámci regionu dominantní. 

Dále je naplňován hlavní cíl oblasti podpory 2.1 – Zkvalitnění a rozvíjení 

infrastruktury pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu - tím, že výstup projektu 

se stane součástí turistické infrastruktury, která vytváří rozvojový potenciál v dané 

oblasti a umožní absorbovat vzrůstající poptávku po daném typu služeb. 

Obdobně jsou naplňovány specifické cíle oblasti pro podpory 2.1 - Zkvalitnění 

a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch - a částečně také cíl 

Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky tím, že projekt počítá 

s vybudováním půjčovny kol a zapojením zařízení do projektů podporujících vinařskou 

cykloturistiku. 

Projekt koresponduje s rozvojovými záměry a prioritami obce Lednice. 
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Jednotlivé aktivity, týkající se projektu, lze rozdělit do 3 fází. 

Přípravná fáze 

Přípravná fáze byla započata již před podáním samotné žádosti o dotaci. První kroky 

byly podniknuty již koncem roku 2008, kdy žadatel analyzoval rozvojové možnosti 

cestovního ruchu v dané lokalitě a získával informace o možnostech financování 

projektu. V přípravné fázi bylo zadáno zpracování technické dokumentace pro územní 

řízení a následné stavební povolení. 

V rámci přípravné fáze proběhnou ještě následující činnosti: 

• kompletace žádosti o dotaci a požadovaných podkladů 

• realizace výběrových řízení v souladu s podmínkami ROP Jihovýchod 

na dodavatele 

• uzavření smluv s dodavateli vzešlými z výběrových řízení 

• získání stavebního povolení 

• zajištění zdrojů na kompletní předfinancování projektu 

• doložení povinných příloh požadovaných před podpisem smlouvy mezi 

žadatelem a  poskytovatelem dotace 

• uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace 

• založení speciálního účtu k projektu 
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Realizační fáze 

Realizační fáze projektu bude zahájena 1. 10. 2009 a ukončena nejpozději ke dni 

31. 7. 2010. Rozsah a zaměření realizační fáze budou vycházet z vyhotoveného 

stavebního povolení a technické dokumentace. 

Realizační fáze zahrnuje: 

• stavební práce související s vybudováním inženýrských sítí na pozemku 

• stavební práce v souvislosti s výstavbou objektu penzionu zděnou 

technologií 

• stavební práce v souvislosti s výstavbou objektu penzionu srubovou 

technologií 

• stavební práce související s vybudováním parkoviště 

• pořízení a instalace technologie kuchyně 

• pořízení a instalace nábytku v penzionu a restauraci 

• pořízení a instalace výpočetní techniky 

• kolaudace zařízení 

• pořízení kol a vybavení půjčovny kol 

• propagace projektu v rámci publicity 

• administrace projektu (zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy) 

 

Stavební část projektu bude realizována kombinovanou stavební technologií – 

přízemí a restaurace budou stavěny klasickou zděnou technologií, podkroví 

s penzionem pak srubovou technologií. 
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Provozní fáze a způsob udržení výsledků projektu 

Provozní fáze projektu bude zahájena 1. 8. 2010 a bude zahrnovat využití všech 

výstupů projektu, které vzniknou v jeho fázi realizační. Základní aktivitou bude 

poskytování ubytovacích služeb, dále pak stravovacích služeb v přízemní a terasové 

restauraci. Zejména v hlavní turistické sezóně budou pořádány různé společenské akce 

(gastronomické večery, firemní či rodinné oslavy). Zařízení jako celek bude v provozu 

365 dnů v roce, přičemž v případě restaurace se počítá s tím, že zhruba 60 dnů v roce 

nebude otevřena pro veřejnost (hostům penzionu bude k dispozici). Vedlejšími 

aktivitami provozní fáze bude půjčování kol hostům penzionu i veřejnosti. Hostům bude 

umožněno koupání v bazénu, který se bude nacházet v areálu. Návštěvníkům penzionu 

i restaurace bude zajištěna možnost parkování. 

Projekt předpokládá vznik nových pracovních míst, přičemž od startu provozní fáze 

budou zaměstnány 4 stálé pracovní síly. Vzhledem k tomu, že začátek fungování 

penzionu spadá do hlavní turistické sezóny, bude případný nedostatek pracovních sil 

řešen na přechodnou dobu zaměstnáním brigádníků. 

Žadatel bude soustavně budovat dobré renomé podniku poskytováním 

co nejkvalitnějších služeb. 

V souladu s pravidly ROP Jihovýchod bude zachována doba udržitelnosti projektu 

minimálně po dobu pěti let. Životnost celého projektu se však očekává mnohonásobně 

delší. Veškeré náklady provozní fáze budou hrazeny z běžných provozních příjmů 

zařízení. 

 

Vazba na jiné aktivity a projekty 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice předpokládá zapojení do projektu 

Moravské vinařské stezky, který koordinuje Greenways Nadace Partnerství. 

Jedná se o dlouhodobý projekt rozvoje vinařství a udržitelné venkovské turistiky 

na jižní Moravě, jehož cílem je mimo jiné i podpora budování cyklostezek s vinařskou 

tématikou a rozvoj šetrné turistiky. Žadatel předpokládá spolupráci s ostatními subjekty 

zapojenými do projektu. 
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5. Personální zajištění projektu 

Zde podává žadatel informace o projektovém týmu, který se bude na projektu podílet. 

Je třeba doplnit jména a příjmení jednotlivých členů, funkci v rámci projektového týmu 

a zapojení jednotlivých členů při přípravě projektu, realizaci projektu a udržitelnosti 

projektu. 

Projektový tým bude zahrnovat minimálně 4 členy, a to hlavního manažera projektu, 

odborného konzultanta pro projektové řízení, stavebně technického manažera projektu 

a ekonomického manažera projektu. 

Hlavní manažer projektu bude v přípravné fázi projektu odpovědný za: 

• přípravu projektu (vytvoření časového harmonogramu, definice 

zodpovědnosti jednotlivých členů projektového týmu) 

• předfinancování projektu (zjištění možností financování, porovnání 

nabídek jednotlivých bankovních institucí a výběr nejvýhodnější 

varianty) 

• výběrová řízení a rozpočet realizační fáze projektu 

V realizační fázi bude zodpovědný za: 

• zajištění průběžného financování 

• řízení realizace projektu, koordinace jednotlivých aktivit v rámci projektu 

(pravidelné briefingy hodnocení realizace dle časového plánu, 

vyhodnocení plnění dílčích úkolů) 

• výstupy projektu 

• propagaci projektu (zajištění pozemku a stavby označením finanční 

spoluúčasti ERDF) 

Hlavní manažer projektu ve fázi udržitelnosti zajistí: 

• odpovědnost za monitoring výsledků projektu a zajištění jeho 

udržitelnosti, 

• dohled nad zajištěním provozu ubytovacího zařízení 

• zajištění publicity projektu (www stránky, propagační materiály) 
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Odborný konzultant pro projektové řízení v přípravné fázi projektu zajistí: 

• přípravu projektové žádosti a povinných příloh do ROP NUTS II 

Jihovýchod 

• související poradenské služby pro žadatele 

• spolupráci při formulaci zaměření a cílů projektu 

V realizační fázi projektu odborný konzultant zajistí: 

• komunikaci s poskytovatelem dotace 

• vypracování průběžných zpráv, závěrečné zprávy a žádosti o proplacení 

platby z poskytnutého grantu 

Ve fázi udržitelnosti nebude odborný konzultant zapojen. 

 

Stavebně technický manažer projektu v přípravné fázi zajistí: 

• spolupráci při formulaci stavebně technické přípravy projektu 

• konzultaci s příslušným stavebním úřadem (zařízení potřebných povolení 

ke stavbě) 

• spolupráci při zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací 

 

V realizační fázi projektu stavebně technický manažer zajistí: 

• spolupráci při realizaci stavebně technické části projektu 

• autorský dozor projektanta 

• konzultaci s příslušným stavebním úřadem 

• spolupráci při přípravě stavby na kolaudační řízení 

• konzultaci s dodavateli stavebních prací 

Do fáze udržitelnosti projektu nebude stavebně technický manažer zapojen. 

Ekonomický manažer bude v přípravné fázi projektu zajišťovat tyto činnosti: 

• zpracování ekonomických podkladů žádosti 

• řešení finančních otázek 

• sestavování finančních analýz 

• příprava cash flow projektu 
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V realizační fázi projektu bude ekonomický manažer odpovědný za: 

• řešení finančních otázek 

• jednání s bankami 

• vedení účetnictví projektu (zavedení analytické evidence jednotlivých 

syntetických účtů nákladů i výnosů) 

• pojištění výstupů projektu 

• sledování cash flow projektu 

• zpracování závěrečného vyúčtování projektu 

V průběhu fáze udržitelnosti projektu bude ekonomický manažer odpovědný 

za následující činnosti: 

• řešení finančních otázek 

• vedení účetnictví  

• jednání s bankovními institucemi 

• sledování cash flow projektu 

• finanční zpracování prostředků dotace 
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6. Žadatel projektu 

Tato záložka slouží k identifikaci subjektu, který o podporu žádá. Povinné je vyplnění 

údajů, jako jsou identifikační číslo žadatele, název organizace, typ podniku 

(malý, střední) nebo typ žadatele. 

Název žadatele: Radek Kynický 

IČ:   48880019 

DIČ: 

Právní forma: živnostník nezapsaný v OR 

Pláce DPH:  Ne 
 

7. Adresa žadatele 

Zadává se oficiální adresa žadatele (sídlo nebo bydliště) a adresu pro doručování 

korespondence. 

Jméno a příjmení:  Radek Kynický 

Ulice:   Střední 

Číslo orientační/popisné: 594/38 

Obec:   Velké Pavlovice 

PSČ:   691 06 

Okres:   Břeclav 

Kraj:   Jihomoravský 

8. Osoby žadatele 

Do této záložky je třeba uvést kontakty na osoby, které jednají za žádající subjekt 

(statutární zástupce, kontaktní osoba projektu). Povinné jsou údaje o jménu, příjmení 

a funkci osoby žadatele a také telefonní číslo a e-mailová adresa osoby žadatele. 

Žadatel nemá osoby, které by pověřil zastupováním ve věcech projektové žádosti. 

9. Zkušenosti žadatele 

Uvádí se zde informace o předchozích zkušenostech žadatele s obdobnými projekty. 

V případě projektů předkládaných do ROP Jihovýchod vypisují i ostatní realizované 

projekty bez ohledu na to, zda svým zaměřením odpovídají předkládanému projektu. 

Žadatel nemá zkušenosti s podobnými projekty/akcemi. 
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10. Partner projektu 

Partnerem projektu je takový subjekt, který se na daném projektu podílí organizačně, 

realizačně či jej spolufinancuje. Tuto část musí žadatel vyplnit pouze v tom případě, 

že v záložce č. 2 uvedl, že projekt má partnera. Je třeba uvést identifikační číslo 

partnera, jeho název, zkušenosti partnera s obdobnými projekty a popis jeho zapojení 

v jednotlivých fázích projektu. 

 

Název partnera:      Mexická restaurace s.r.o. 

IČ:        25563637 

Právní forma organizace:      společnost s ručením omezeným 

Zkušenosti partnera:       Partner projektu Výstavba penzionu Pod Zámkem 

Lednice, Mexická restaurace s.r.o., úspěšně podniká 

již od roku 1999 v hostinské činnosti a v pořádání 

kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 

sloužících zábavě 

Partner bude v přípravné fázi spolupracovat při zajišťování finančních prostředků 

na předfinancování a dofinancování. Bude využito jeho bohatých zkušeností v jednání 

s bankami. V realizační fázi partner zajistí pomoc při organizaci výběru dodavatelů. 

V provozní fázi projektu bude zapojen do organizování firemních společenských akcí. 

 

11. Adresa partnera 

Tento údaj se doplňuje pouze v případě, že bylo zadáno identifikační číslo 

v předchozí záložce (č. 10). Dobré je uvést i internetovou adresu partnera.  

Název partnera:  Mexická restaurace s.r.o. 

IČ:    25563637 

Ulice:   Slovácká 

Číslo popisné/orientační: 152 

Obec:   Břeclav 

PSČ:   690 02 

Okres:   Břeclav 

Kraj:   Jihomoravský 
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12. Osoby partnera 

Do této záložky se ukládají informace o zástupcích partnera. Po zadání 

identifikačního čísla partnera žadatel vyplní příjmení, jméno, funkci, telefon a e-mail 

osoby, která bude partnera zastupovat. Pokud má projekt více partnerů, musí pro 

každého zvlášť uvést jednu hlavní kontaktní osobu.  

 

Jméno a příjmení:  Ondřej Boltvan 

Funkce:   Jednatel společnosti 

E-mail:   boltvan@mexico.cz 

 

13. Harmonogram projektu 

Pro tuto část žádosti je třeba doplnit název aktivity (obvykle název samotného 

projektu), začátek a konec aktivity, datum zahájení a datum ukončení projektu. 

Dále je podstatné zapsat datum zahájení fyzické realizace (např. datum zahájení 

stavebních prací) a datum ukončení fyzické realizace (např. datum kolaudace stavby). 

 

Název aktivity:    Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice 

Začátek aktivity:    01. 08. 2009 

Konec aktivity:    31. 07. 2010 

Datum zahájení projektu:   01. 01. 2009 

Datum ukončení projektu:   31. 07. 2010 

Doba trvání projektu v měsících:  19 

Datum zahájení fyzické realizace:    01. 10. 2009 

Datum ukončení fyzické realizace:  31. 07. 2010 

 

Projekt bude realizován jako jednoetapový. Jednotlivé aktivity projektu budou 

realizovány v průběhu 3 fází – předinvestiční, investiční a provozní. Tyto fáze jsou blíže 

specifikovány v bodě 3 žádosti. 
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14. Podpora de-minimis 

Tato stránka projektové žádosti musí být vyplněna v případě, že žadatel uvedl 

v záložce č. 2 informaci, o poskytnutí veřejných prostředků v režimu podpory               

de-minimis. V případě, že čerpal podporu de-minimis, musí uvést název projektu, výši 

podpory v Kč, datum, kdy se stal příjemcem podpory, a název zdroje, ze kterého mu byla 

poskytnuta. 

Žadateli nebyly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce ani v předchozích dvou 

fiskálních letech veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis. 

15. Další podpory ve vztahu k projektu 

Čerpal-li žadatel další podpory, které mu byly poskytnuty ve vztahu k projektu 

z jiných veřejných zdrojů, musí je uvést v této části. 

Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů nebyly poskytnuty. 

 

16. Hodnoty indikátorů 

Tato část projektové žádosti slouží k monitorování výstupů, výsledků a dopadů 

projektu na rozvoj regionu. Jsou zde uváděny údaje o dopadu projektu na zaměstnanost, 

životní prostředí, zvýšení atraktivity regionu.       

Viz. Příloha 12 

 

17. Rozpočet projektu 

Součástí této záložky je tabulka, do které žadatel zadává informace o rozpočtu 

projektu. Je nutné vyplnit název výdaje, počet kusů, cenu za jeden kus a rozlišit výdaje, 

které jsou neinvestičního charakteru.        

Viz. Příloha 13 
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18. Přehled financování projektu 

V této záložce žadatel uvádí celkové výdaje projektu v Kč, které musí dále rozlišit 

na celkové způsobilé investiční výdaje a celkové způsobilé neinvestiční výdaje. 

Povinností je také vyplnit příjmy projektu, a to i v tom případě, že jsou nulové. Dále je 

třeba doplnit informace o částkách k jednotlivým zdrojům, podle toho, odkud bude 

žadatel peníze pro krytí způsobilých výdajů získávat (vlastní prostředky, bankovní úvěr). 

         Náklady projektu v Kč   % z celkových 

nákladů 

Celkové výdaje projektu 14 554 611,00 

Celkové způsobilé investiční výdaje 14 364 832,00 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje      100 000,00 

Příjmy projektu                 0,00 

Příjmy způsobilé                 0,00 

Příjmy nezpůsobilé                 0,00 

Způsobilé výdaje bez příjmů 14 464 832,00 

Vlastní podíl žadatele 

- veřejné prostředky                0,00   0,00 

- soukromé prostředky  5 785 932,80            40,00  

Dotace projektu 

- dotace z rozpočtu RR  8 678 899,20            60,00 

- z toho EU  7 377 064,32                       51,00  

Celkové veřejné prostředky   8 678 899,20                       60,00  

Celkové prostředky na krytí        89 779,00 
nezpůsobilých výdajů  

Žadatel     14 464 832,00 

- úvěry bank      7 500 000,00 

- ostatní zdroje          0,00 

- přímé výnosy         0,00 

- vlastní zdroje     6 964 832,00   
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19. Finanční plán 

Finanční plán obsahuje informace o pořadí žádosti o platbu, o předpokládané 

požadované částce k proplacení dotace RR a o datu předložení žádosti o platbu 

(obvykle se shoduje s datem ukončení projektu).  Požaduje se také uvedení částek 

neinvestičních a investičních výdajů v Kč. 

Pořadí žádosti o platbu: 01 

Předpokládaná požadovaná částka  
k proplacení dotace RR (Kč): 8 678 899,20 

Datum předložení žádosti o platbu: 31. 07. 2010 

Neinvestiční výdaje (Kč): 60 000,00  

Investiční výdaje (Kč): 8 618 899,20 

 

20. Prioritní téma 

Po žadateli se v této části požaduje zařazení hospodářské činnosti podle OKEČ, 

která nejvíce odpovídá zaměření činnosti organizace žadatele. Dále je nutné správně 

vybrat typ území podle toho, zda bude projekt realizován ve městě nebo na venkově. 

Je také třeba zadat název prioritního tématu, jednu nebo více kategorií činností, 

do kterých budou spadat aktivity projektu. Ke každé vybrané kategorii je nutno zadat 

částku „Prostředky z EU v Kč“.  

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu 

Číslo prioritního tématu: 57 

Prostředky z EU (Kč): 7 377 064,32 

Název typu území: Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy 
a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 

Číslo typu území: 05 

Název hospodářské činnosti: Pohostinství a ubytovací služby 

Číslo hospodářské činnosti: 14 
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21. Výběrová řízení 

Jestliže projekt počítá s výběrovým řízením, musí žadatel uvést název výběrového 

řízení, specifikovat druh zadavatele (veřejný, dotovaný), dále uvést druh VŘ podle 

předmětu. To znamená, zda se jedná o stavební práce, dodávky či služby. Postup při VŘ 

(veřejná zakázka malého rozsahu), stav výběrového řízení, předpokládanou/skutečnou 

hodnotu celkem v Kč bez DPH a předpokládané/skutečné údaje o zahájení a ukončení 

VŘ je také třeba doplnit. 

Pro projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice je počítáno s výběrovým 

řízením. 

Pořadové číslo VŘ: 001 

Název VŘ: Stavební práce související s výstavbou penzionu 
–  základní stavba a venkovní plochy 

Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce 

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná hodnota celkem 
v Kč bez DPH: 5 666 816,00 

Předpokládané datum zahájení VŘ: 01. 08. 2009 

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30. 09. 2009 

 
Pořadové číslo VŘ: 002 

Název VŘ: Stavební práce související s výstavbou penzionu 
– srubová konstrukce 

Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: stavební práce 

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná hodnota celkem 
v Kč bez DPH: 4 106 340,00 

Předpokládané datum zahájení VŘ: 01. 08. 2009 

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30. 09. 2009 



63 

 Pořadové číslo VŘ: 003 

Název VŘ: Pořízení výpočetní a kancelářské techniky 

Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: dodávky 

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná hodnota celkem 
v Kč bez DPH: 219 325,00 

Předpokládané datum zahájení VŘ: 01. 08. 2009 

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30. 09. 2009 

 
Pořadové číslo VŘ: 004 

Název VŘ: Pořízení technologie kuchyně 

Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: dodávky 

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná hodnota celkem 
v Kč bez DPH: 1 562 809,00 

Předpokládané datum zahájení VŘ: 01. 08. 2009 

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30. 09. 2009 

 

Pořadové číslo VŘ: 005 

Název VŘ: Pořízení vybavení penzionu a restaurace 

Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: dodávky 

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu 

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno 

Předpokládaná hodnota celkem 
v Kč bez DPH: 410 680,00 

Předpokládané datum zahájení VŘ: 01. 08. 2009 

Předpokládané datum ukončení VŘ: 30. 09. 2009 
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22. Horizontální témata 

V této části žadatel popisuje, jakým způsobem projekt přispěje k naplnění principů 

rovných příležitostí a udržitelného rozvoje. Anebo dokládá, že jeho projekt nebude mít 

na výše zmíněné oblasti negativní vliv. 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj: 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice má pozitivní dopad na udržitelný 

rozvoj. Vliv projektu na životní prostředí bude pozitivní především využitím přírodních 

materiálů z obnovitelných zdrojů. V podstatné míře bude využita dřevní hmota. 

Také u pořizovaného vybavení bude kladen důraz především na spotřebu energie. 

Preferovány budou spotřebiče v nejpříznivější energetické kategorii. 

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti: 

Projekt podporuje strategii rovných příležitostí. Výstupy projektu budou sloužit všem 

skupinám obyvatelstva bez ohledu na náboženské vyznání, národnost, věk, pohlaví 

či zdravotní stav. Podstatnou částí projektu je vybudování bezbariérového zařízení 

pro osoby se sníženou mobilitou. To významně zlepší podmínky pro osoby 

s pohybovým postižením a napomůže tak jejich integraci. 

 

23. Udržitelný rozvoj 

Jestliže má projekt pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, musí ho uchazeč o unijní 

prostředky zohlednit právě v této části. Vybírá zde z kvantifikovatelných 

a nekvantifikovatelných environmentálních kritérií. Ke každému vybranému kritériu 

musí uvést výchozí a cílovou hodnotu. Je také třeba doplnit, jakým způsobem bude 

zajištěno naplnění hodnoty kritéria. 

Kvantifikovatelná environmentální kritéria: 

Číslo:   11 

Název:   Zahrnuje projekt využívání recyklátů? 

Výchozí hodnota: 0,00 

Cílová hodnota: 0,30 

Datum:  01. 10. 2009 

Měrná jednotka:  tuny 
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Popis aktivit/opatření/dopadu projektu 

Vedle přírodních materiálů budou při realizaci projektu v maximální možné míře 

preferovány výrobky z recyklátů. V tomto směru přichází v úvahu zejména některé 

nábytkové komponenty, vybavení terasy, oplocení areálu. 

 

24. Rovné příležitosti 

Uvede-li uchazeč o finanční prostředky z ROP Jihovýchod, že má projekt pozitivní vliv 

na rovné příležitosti, je třeba, aby vybral z kritérií, která mu nabídne internetová 

aplikace. Jedná se právě o ta kritéria, jež se týkají jeho projektu. Nezbytné je také uvést, 

jakým způsobem bude zajištěno naplnění hodnoty kriteria. 

 

Číslo:  1 

Název:  Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob 

se sníženou mobilitou 

Popis: Výstupem projektu bude plně bezbariérová restaurace s kapacitou 

50 osob, ke které bude náležet též rozsáhlá venkovní terasa. Veškeré 

venkovní prostory budou též bezbariérové. 

Číslo: 12 

Název: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných 

příležitostí a specifické potřeby cílových skupin. 

Popis: Výstupy projektu budou určeny ve stejné míře všem osobám bez ohledu 

na náboženské vyznání, národnost, věk, pohlaví či zdravotní stav. 

V tomto duchu budou formulovány a utvářeny všechny marketingové 

a informační materiály o provozu zařízení. 
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25. Publicita 

V této záložce je třeba uvést informace o způsobu zajištění publicity projektu. 

Do kolonky „Konkrétní opatření pro zajištění publicity“ je vhodné doplnit, jak přesně 

bude tato povinnost u projektu dodržována. 

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Na objektu penzionu Pod Zámkem 

Lednice bude trvale umístěna pamětní deska, informující o spolufinancování 

projektu Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice z fondů Evropské unie. 

Tato tabulka bude umístěna na viditelném místě. 

Způsob zajištění publicity: Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení) 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Po dokončení projektu budou 

zpracovány informační materiály, které budou vedle informací o nabízených 

službách obsahovat také údaje o realizaci projektu Výstavba penzionu 

Pod Zámkem Lednice. V rámci této části propagačního materiálu bude 

uvedena také informace o zdrojích financování projektu z prostředků EU. 

Způsob zajištění publicity:  Internetové stránky 

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Jednou z aktivit navazujících na projekt 

bude vytvoření internetových stránek vztahujících se k tomuto zařízení. 

Tyto stránky budou specifikovat nabízené služby, jejich součástí budou také 

podrobné informace o průběhu realizace projektu a o zdrojích jeho 

financování. 

26. Přílohy projektu 

V této části projektové žádosti musí uchazeč o unijní prostředky potvrdit, že předloží 

povinné přílohy nebo případně uvede, že daná příloha není relevantní. Je třeba uvést 

název přílohy, její doložení či irelevantnost. 

27. Čestná prohlášení 

V závěrečné části projektové žádosti žadatel vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s textem 

uvedeným v jednotlivých čestných prohlášeních. 



67 

5.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti patří k povinným přílohám přikládaným k projektové žádosti. 

5.2.1 Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace dopadů 

      a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny 

Cílové skupiny představují potenciální zákazníky penzionu Pod Zámkem Lednice. 

Cíle a dopady projektu na tyto skupiny blíže specifikuje Příloha 14. 

5.2.2 Analýza trhu, marketingová strategie 

Pro účely zpracování analýzy trhu jsem využila relevantní data z dostupných zdrojů 

([8], [10], [14]). 

Z hlediska analýzy konkurence pro budoucí penzion Pod Zámkem Lednice lze 

za alternativní poskytovatele služeb označit ubytovací zařízení v kategorii hotel/hotel 

garni a penzion, neboť tento typ zařízení poskytuje srovnatelný rozsah služeb. 

5.2.2.1 Analýza konkurence v obci Lednice 

Vliv místní konkurence ovlivňuje nejsilněji ekonomickou prognózu budoucího 

penzionu Pod Zámkem Lednice, prognózu jeho návštěvnosti a cenovou strategii. 

Jak vyplývá z tabulky (Příloha 15), v obci Lednice bylo k 1. lednu 2009 registrováno 

celkem 10 zařízení v kategorii „penzion“ a 4 zařízení v kategorii „hotel/hotel garni“. 

Procentuelně nejvýznamněji zastoupeným typem ubytovacího zařízení je penzion. 

Obecně platí, že tento typ ubytování využívají zpravidla středně až vysoko příjmové 

skupiny obyvatelstva a slouží obvykle k vícedenním pobytům. Naproti tomu ubytování 

v hotelích využívají zejména vyšší a vysoko příjmové skupiny obyvatel k obvykle 

kratším a častěji pouze jednodenním pobytům. Typické pro hotely jsou také větší 

skupiny návštěvníků a vyšší než průměrné ceny ubytování v dané lokalitě. 

Kategorii ubytování „penzion“, vzhledem ke svému převládajícímu zastoupení 

na trhu, lze považovat za optimální a nejrozšířenější kategorii ubytování, která nejlépe 

vyhovuje poptávce návštěvníků obce. Dokáže flexibilně reagovat na vyvíjející se vkus 

a potřeby hostů i obecné trendy cestovního ruchu, ideálně vyhovuje vesnickému 

prostředí a venkovské turistice. 
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5.2.2.2 Analýza konkurence v turistické oblasti Pálava a LVA 

Turistická oblast Pálava a Lednicko-valtický areál zahrnuje celkem 51 obcí, přičemž 

zahrnuty jsou i obce s rozšířenou působností Mikulov a Břeclav. 

   Tabulka  1  Ubytovací zařízení v turistické oblasti Pálava a LVA 

                                                              Zdroj:[10] 

Z pohledu projektu je nejdůležitější kategorie nazvaná v uvedené tabulce „hotely 

a podobná zařízení“, zahrnující hotely a penziony. Podobně jako u dat pro samotnou 

obec Lednice je tato kategorie naprosto dominující z hlediska celkového počtu 

ubytovacích kapacit v turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. 

5.2.2.3 Analýza cen 

Pro celkový přehled o úrovni konkurenčního prostředí je třeba zaměřit pozornost 

na cenu ubytovacích služeb. 

 Tabulka 2  Průměrná cena za ubytování dle turistických oblastí 

Turistická oblast 

Průměrná cen a za ubytování 

lůžko/noc (v K č) 

Brno a okolí 479 

Pálava a Lednicko-valtický areál 302 

Moravský kras a okolí 271 

Znojemsko a Podyjí 228 

Slovácko 292 

Obec Lednice 460 

                                            
Zdroj: [10] 
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Průměrná cena za ubytování v turistické oblasti Pálava a LVA činí 302,00 Kč 

za lůžko a noc, což je druhá nejvyšší cena v Jihomoravském kraji. Srovnání 

se z pochopitelných důvodů vymykají ceny v metropoli Brno. Z dat uvedených 

v tabulce můžeme odvodit následující závěry: 

• poptávka po ubytovacích službách převyšuje nabídku, což má 

za následek rostoucí cenu těchto služeb 

• turistická oblast Pálava a LVA poskytují ubytovací služby celkově 

na kvalitativně vyšší úrovni, proto je také jejich cena vyšší než 

ve srovnatelných turistických oblastech 

• vyšší cena odráží celkově vyšší cenovou úroveň zboží a služeb v dané 

lokalitě 

Uvedené závěry odráží fakt, že trh v oblasti ubytovacích služeb má schopnost 

se dále rozvíjet a absorbovat nové subjekty, poskytující tyto služby. 

5.2.2.4 Analýza poptávky 

Agentura CzechTourism provádí od roku 2006 rozsáhlý výzkumný projekt 

„Monitoring návštěvníků v regionech ČR“, který podrobně analyzuje strukturu, 

chování, motivace a spokojenost návštěvníků až na úroveň jednotlivých turistických 

oblastí a obcí. Výsledky této analýzy lze dobře využít pro potřeby odhadu relevantní 

poptávky přímo v místě dopadu projektu. 

Nejdříve se zaměřím na strukturu návštěv zahraničních a tuzemských návštěvníků 

v turistické oblasti Pálava a LVA v porovnání s ostatními turistickými regiony v ČR 

Z následující tabulky je zřejmé, že převládající skupinou návštěvníků jsou tuzemští 

turisté, kteří tvoří více než 75 % návštěvníků. 

Tabulka 3  Procentuální srovnání počtu domácích a zahraničních návštěvníků LVA 

Domácí/zahrani ční návšt ěvník LVA jižní Morava ČR 

Čech 78,96 % 83,10 % 79,05 % 

Cizinec 21,04 % 16,90 % 20,95 % 

N 2 904 13 393 106 582 

 
Zdroj: [8] 
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Z tabulek, které srovnávají útraty za zboží a služby domácích a zahraničních turistů, 

je možno vysledovat dost významný rozdíl. Ochota utrácet vyšší finanční částky 

je u zahraničních návštěvníků výrazně větší. Souvisí to jednak s vyššími očekáváními 

ve vztahu ke kvalitě přijímaných služeb, jednak také zpravidla s rychlejším pobytem 

v destinaci. 

Tabulka 4   Útrata na osobu a den – domácí návštěvník 

Útrata na osobu a den LVA jižní Morava ČR 

Do 200,00 Kč 18,14 % 22,88 % 24,21 % 

201,00 až 500,00 Kč 45,57 % 42,65 % 40,50 % 

501,00 až 1 000,00 Kč 28,78 % 25,20 % 25,65 % 

1 001,00 až 2 000,00 Kč 5,49 % 6,32 % 6,91 % 

Více než 2 000,00 Kč 1,79 % 2,37 % 2,28 % 

Celkem 99,77 % 99,42 % 99,55 % 

N 2 293 11 129 84 253 

     
Zdroj: [8] 

 

Tabulka 5    Útrata na osobu a den – zahraniční návštěvník 

Útrata na osobu a den LVA jižní Morava ČR 

Do 200,00 Kč 4,91 % 7,02 % 5,16 % 

201,00 až 500,00 Kč 39,61 % 29,42 % 20,90 % 

501,00 až 1 000,00 Kč 42,88 % 36,66 % 36,49 % 

1 001,00 až 2 000,00 Kč 9,66 % 18,20 % 25,80 % 

Více než 2 000,00 Kč 2,62 % 8,13 % 11,05 % 

Celkem 99,68 % 99,43 % 99,40 % 

N 2 293 11 129 84 253 

     
Zdroj: [8] 
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Další zajímavé a z hlediska poptávky důležité informace nabízí údaje o délce pobytu 

návštěvníků v turistické oblasti. Je patrné, že naprostá většina návštěvníků (cca 68 %) 

využívá služeb ubytovacích zařízení.  

Tabulka 6    Délka pobytu návštěvníků LVA 

Délka pobytu LVA jižní Morava ČR 

Jednodenní- bez noclehu 31,89 % 44,69 % 43,91 % 

1 až 2 noclehy 31,54 % 23,31 % 22,38 % 

3 až 7 noclehů 30,68 % 23,91 % 23,44 % 

Delší 5,75 % 7,95 % 10,18 % 

Celkem 99,36 % 99,86 % 99,91 % 

N 2 904 13 393 106 582 

                                           
Zdroj: [8] 

Tabulka 7    Délka pobytu návštěvníků obce Lednice 

Délka pobytu Lednice jižní Morava ČR 

Jednodenní - bez noclehu 36,36 % 44,69 % 43,91 % 

1 až 2 noclehy 35,09 % 23,31 % 22,38 % 

3 až 7 noclehů 23,88 % 23,91 % 23,44 % 

Delší 4,40 % 7,95 % 10,18 % 

Celkem 99,73 % 99,86 % 99,91 % 

N 1 499 13 393 106 582 

                                                   
Zdroj: [8] 

Uvedená statistika dokazuje, že návštěvníci Lednice využívají ubytovací služby 

nejčastěji na 1 až 3 dny, což je dáno jednak velikostí obce, jednak četností turistických 

cílů. K dlouhodobějším pobytům jsou častěji využívána ubytovací zařízení ve větších 

městech, neboť ta oproti menším obcím nabízejí také bohatší kulturní program. 

Na základě těchto skutečností musí být voleny adekvátní marketingové nástroje 

a také provozní systém penzionu. Důležitá je z tohoto pohledu přítomnost stylového 

stravovacího zázemí přímo v penzionu. Ubytovací zařízení s kvalitním zázemím 

a možností polopenze bývají návštěvníky preferována, neboť jsou vhodná k delším 

rodinným pobytům, kdy rodina využívá penzion jako „základnu“ k výletům do blízkého 

i vzdálenějšího okolí. 
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Závěrem analýzy poptávky je třeba zkoumat také míru spokojenosti s ubytovacími 

službami. Následující tabulka ukazuje, že v rámci LVA poměrně výrazně převládá 

pozitivní hodnocení ubytovacích služeb ve srovnání s regionem jižní Morava a celou 

ČR. Nepochybně je to dáno tím, že ubytovací služby v dané oblasti jsou využívány 

zejména v rámci cestovního ruchu a klientela je tak náročnější. Na náročnější klientelu 

pak pochopitelně reaguje nabídková strana zvyšováním úrovně kvality. 

Přes uvedené konstatování je však zřejmé, že právě z hlediska zvyšování kvality 

ubytovacích služeb existují ještě stále velké rezervy.  

 

Tabulka 8   Hodnocení spokojenosti s ubytovacími službami v LVA 

Hodnocení spokojenosti LVA jižní Morava ČR 

Velmi dobré 32,82 % 22,69 % 20,73 % 

Spíše dobré 26,48 % 24,83 % 26,08 % 

Spíše špatné 2,72 % 3,61 % 4,07 % 

Velmi špatné 0,17 % 0,49 % 0,68 % 

Neumím posoudit 37,81 % 48,38 % 48,44 % 

Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

N 2 904 13 393 106 582 

                                                                      
Zdroj: [8] 
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5.2.3 Marketingový mix 

Cílem penzionu Pod Zámkem Lednice je nabízet stávajícím cílovým skupinám stále 

dokonalejší produkty. 

5.2.3.1 Produkt 

Výsledkem projektu bude nově vybudovaný penzion Pod Zámkem Lednice, který 

bude poskytovat ubytovací, stravovací a další doprovodné služby v cestovním ruchu. 

Stavba bude postavena technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, celá horní část 

bude postavena tzv. srubovou technologií při téměř 100% využití dřeva jako stavebního 

materiálu. Celá dolní část budovy včetně venkovních prostor bude bezbariérová. 

Ubytovací služby 

Ubytovací část penzionu bude umístěna ve 2. nadzemním podlaží. Návštěvníkům 

bude k dispozici 18 lůžek ve třech dvoulůžkových a čtyřech třílůžkových pokojích. 

Všechny pokoje budou mít vlastní sociální zařízení. 

Stravovací služby 

Součástí objektu bude bezbariérová restaurace v 1. nadzemním podlaží s velkou 

venkovní terasou pro 50 osob. Provoz restaurace bude celoroční, výroba jídel bude 

probíhat přímo v objektu. 

Doprovodné služby 

Půjčování kol – okolí penzionu protíná několik atraktivních cyklostezek, proto bude 

jeho nedílnou součástí půjčovna kol. Kola budou k dispozici přednostně návštěvníkům 

penzionu, avšak využívána budou i okolními zařízeními, která podobnou službou 

nedisponují. Na začátku provozní fáze bude k dispozici celkem 10 horských kol, z toho 

4 pánská, 4 dámská a 2 dětská. Tato služba bude zpoplatněna. 

Bazén – zařízení je lokalizováno ve slunné oblasti s nižším množstvím srážek, proto 

návštěvníkům bude trvale k dispozici venkovní bazén přímo v areálu. Tato 

služba nebude samostatně zpoplatněna. 

Internet – internetové služby budou poskytovány všem návštěvníkům penzionu 

přímo na pokojích i ve společných prostorách. Tato služba nebude samostatně 

zpoplatněna. 

Parkování – bude umožněno přímo v areálu penzionu. Projekt počítá s parkovištěm 

pro 10 vozidel. Tato služba nebude samostatně zpoplatněna. 
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5.2.3.2 Price 

Určení ceny za služby penzionu je stanoveno na základě využití těchto dvou metod: 

• nákladově orientovaná cena – jejím cílem je dosahování určité míry zisku 

• cena orientovaná na konkurenci – ceny jsou částečně inspirovány cenami 

konkurence; v daném segmentu trhu existují substituty a penzion 

Pod Zámkem Lednice nemůže stanovit cenu ani výrazně vyšší než 

konkurence, což by znamenalo pokles poptávky, ani výrazně nižší, čímž 

by penzion zbytečně přicházel o zisk a nízkou cenu by si zákazníci mohli 

spojovat s nízkou kvalitou 

Obě uvedené metody lze uplatnit až v provozní fázi penzionu. V přípravné 

a realizační fázi budou kalkulovány ceny za ubytovací služby na základě výsledků 

statistických šetření, které jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.3 Analýza cen jako průměrné 

v turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál. Pro zahájení provozu penzionu 

bude tedy kalkulována průměrná cena za lůžko a noc ve výši 460,00 Kč. 

Cena za poskytování stravovacích služeb bude stanovena na základě průzkumu 

konkurence a na základě obecného povědomí o cenách v místě obvyklých, při uplatnění 

kritéria nákladově orientované ceny. Cena za půjčování kol bude stanovena ve výši  

100,00 Kč za každý započatý půlden, tedy dopoledne a odpoledne. 

Ostatní poskytované služby nebudou samostatně zpoplatněny. 

5.2.3.3 Promotion 

Z propagačních nástrojů se pro potřeby penzionu Pod Zámkem Lednice předpokládá 

využití zejména následujících nástrojů: 

• prezentace na internetu (vlastní webové stránky s rezervačním systémem 

informace o penzionu umístěné na vyhledávačích a rezervačních 

portálech) 

• v regionálních rádiích 

• v regionální televizi 

• naváděcí systémy při cestách v širším regionu (do 20 km od Lednice) 

Bude navázána spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami, které vytvářejí 

kombinované turistické produkty pro své klienty. 
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5.2.3.4 Place 

Podstatné okolnosti tohoto parametru jsou vyjádřeny v předchozích částech kapitoly 

5.2.3 Marketingový mix. 

 

5.2.4 Popis nově vytvořených pracovních míst 

V rámci projektu Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice se v provozní fázi počítá 

s vytvořením 4 nových pracovních míst na plný úvazek. Předpokládá se, že sezónní 

výkyvy v návštěvnosti a přechodně vzrůstající pracovní vytížení bude kompenzováno 

přijetím dalších pracovních sil formou dohody o pracovní činnosti nebo dohodou 

o provedení práce. 

Přehled vykonávaných činností profese recepční a pokojská: 

(obsazení této pozice se předpokládá formou 2 x úvazek 50 %) 

• příjem objednávek na veškeré provozované služby 

• příjem plateb, fakturační práce 

• organizace reklamních kampaní 

• monitoring trhu a konkurence 

•  vyhledávání partnerů a spolupráce s nimi 

• jednání s návštěvníky penzionu 

• běžný servis zákazníkům 

• běžné administrativní činnosti 

 

Přehled vykonávaných činností profese kuchař: 

(obsazení této pozice se předpokládá formou 2 x úvazek 50 %) 

• tvorba menu restaurace a konzultace s majitelem zařízení 

• výroba jídel 

• organizace marketingových akcí v oblasti gastronomie 

• administrativní práce v souvislosti s provozem kuchyně 

• zajištění zásobování kuchyně 
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Přehled vykonávaných činností profese číšník: 

(obsazení této pozice se předpokládá formou 2 x úvazek 100 %) 

• obsluha hostů restaurace 

• organizace marketingových akcí v oblasti gastronomie 

• administrativní práce v souvislosti s provozem restaurace 

• zajištění zásobování restaurace 

 

Předpokládaná průměrná hrubá mzda v okamžiku zahájení provozní fáze projektu 

se předpokládá ve výši 15 000,00 Kč. V dalších letech se bude tato základní 

mzda navyšovat v závislosti na inflačních tendencích v regionu. 

 

5.2.5 Analýza a řízení rizik 

V tabulce (Příloha 16) jsou uvedeny pouze významné rizikové faktory, které mohou 

být spojeny s projektem Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice. Jsou zde zohledněna 

rizika technická, finanční i provozní. I přes vysokou závažnost sledovaných rizik 

je jejich četnost výskytu, a s ní související pravděpodobnost vzniku, na malé až nízké 

úrovni ve všech sledovaných oblastech. 
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5.3 Finanční a ekonomické hodnocení projektu 

Pro vyhodnocení efektivnosti projektu jsem použila internetové aplikace eCBA, 

která je dostupná na internetové adrese www.ecba.cz. Regionální rada regionu 

soudržnosti pro ROP Jihovýchod doporučuje všem žadatelům o dotace z unijních fondů, 

aby pro finanční a ekonomické hodnocení projektů použili výše zmíněnou aplikaci 

z důvodu jednotného postupu při vyhodnocování efektivnosti projektů. 

Žadatel není plátce DPH, proto vyčíslení všech způsobilých i nezpůsobilých výdajů 

zahrnuje také DPH. 

5.3.1 Investiční výdaje projektu 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice předpokládá investiční výdaje 

uvedené v tabulce (Příloha 17). Primární investice, vztažené k období 01.2009, zahrnují 

stavební práce a částku na publicitu.  

Další investice jsou vztaženy k období 07.2010. 

Stavební práce 

Hlavní způsobilý výdaj zahrnující kompletní stavební práce v souvislosti s výstavbou 

penzionu, restaurace, úpravu vnějších ploch. Výstavba objektu restaurace a penzionu 

bude rozdělena do dvou stavebně technologických celků – 1. výstavba spodní části 

penzionu klasickou zděnou technologií a úprava vnějších ploch a 2. výstavba druhého 

nadzemního podlaží penzionu srubovou technologií. 

Předpokládaná cena první části stavebních prací činí 5 666 816,00 Kč bez DPH, 

6 743 511,00 Kč včetně DPH. 

Předpokládaná cena druhé části stavebních prací činí 4 106 340,00 Kč bez DPH, 

4 886 545,00 Kč včetně DPH. 

Výpočetní a kancelářská technika, software 

Hlavní způsobilý výdaj. V rámci projektu bude zřízeno televizní, telefonní 

a internetové připojení. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru bude činit 219 325,00 Kč bez DPH, 

260 997,00 Kč včetně DPH. 
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Technologie kuchyně 

Hlavní způsobilý výdaj projektu. Tato nezbytná součást rozpočtu zahrnuje pořízení 

moderního vybavení kuchyně pro obsluhu restaurace s kapacitou 50 osob. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru bude činit 1 562 809,00 Kč 

bez DPH, 1 859 743,00 Kč včetně DPH. 

Vybavení penzionu a restaurace 

Hlavní způsobilý výdaj projektu. Tato součást rozpočtu zahrnuje pořízení a instalaci 

nezbytného vybavení všech vnitřních a vnějších částí penzionu i restaurace. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru bude činit 345 109,00 Kč bez DPH, 

410 680,00 Kč včetně DPH. 

Venkovní bazén 

Hlavní způsobilý výdaj projektu. Kalkulovaná cena zahrnuje samotnou bazénovou 

konstrukci, její instalaci a též nutnou bazénovou pískovou filtraci. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru bude činit 47 429,00 Kč bez DPH, 

56 440,00 Kč včetně DPH. 

Soubor jízdních kol 

Hlavní způsobilý výdaj projektu. Tato součást rozpočtu zahrnuje pořízení 

počátečního souboru pánských, dámských a dětských kol. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru bude činit 100 770,00 Kč bez DPH, 

119 916,00 Kč včetně DPH. 

Výdaje na povinnou publicitu 

Hlavní způsobilý výdaj projektu. Zahrnuje aktivity v souvislosti se zajištěním 

povinné publicity projektu. 

Předpokládaná cena celého investičního souboru aktivit bude činit 25 210,00 Kč 

bez DPH, 30 000,00 Kč včetně DPH. 
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5.3.2 Neinvestiční výdaje projektu 

Realizace projektu předpokládá následující nutné neinvestiční výdaje (Příloha 18): 

Výdaje na řízení projektu 

Nezpůsobilý výdaj projektu, který zakládá veřejnou podporu. V rámci projektu 

budou prováděny činnosti nezbytně spojené s realizací dotačního projektu v souladu 

se smlouvou o poskytnutí dotace a další administrativní práce. 

 

Výdaje na zpracování žádosti do ROP 

Nezpůsobilý výdaj projektu, který zakládá veřejnou podporu. V rámci projektu je 

zpracována žádost v souladu s podmínkami ROP Jihovýchod včetně předepsaných 

příloh. 

Cena za zpracování žádosti činí 20 000,00 Kč bez DPH, v daném případě DPH není 

účtována. 

 

Výdaje na právní poradenství, konzultační a expertní služby spojené s realizací 

dotačního projektu 

Doplňkový způsobilý výdaj projektu. 

Cena plnění bude činit 84 034,00 Kč bez DPH, 100 000,00 Kč včetně DPH. 

 

Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 14 554 611,00 Kč včetně DPH 

u položek, kde je účtována. 
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5.3.3 Zajištění financování 

5.3.3.1 Úvěrové financování 

Tabulka 9  Úvěrové financování 

Název 

úvěru 

Objem úv ěru 

(Kč) 
Typ úv ěru 

Úroková 

sazba  

(p. a.)  % 

Přijetí 
Splatnost 

(počet let) 

Úvěr 7 500 000 
konstantní 

splátka jistiny 
6,00 10/2009 14 

 

 

5.3.3.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP 

Tabulka 10    Dotace 

  
Celkem 

2009  2010  

 (Kč) (Kč) 

Přehled způsobilých výdajů projektu 14 464 832 5 040 000 9 424 832 

Nárok na podporu z ROP 8 678 899 3 024 000 5 654 899 

 

 

Nárok na podporu celkem (Kč)  8 678 899,00 

Žádost o podporu (Kč)   8 678 899,00 

Skutečná míra podpory (%)  60,00 
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5.3.4 Přehled financování projektu 

Žadatel v souvislosti s přípravou projektu má zajištěny finanční zdroje na komplexní 

předfinancování celé investiční fáze projektu, který bude realizován jako jednoetapový. 

Prokazatelné doklady o jednotlivých zdrojích krytí výdajů projektu budou doloženy 

nejpozději před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 

Žadatel předpokládá, že předfinancování a dofinancování projektu zajistí kombinací 

použití vlastních zdrojů a úvěru. Proto před podpisem smlouvy bude doložen výpis 

z účtu ne starší 30 dnů a závazný úvěrový příslib.  

Úvěr bude připraven ve výši 7 500 000,00 Kč. 

Vlastní zdroje budou pro realizaci projektu vyčleněny ve výši 6 964 832,00 Kč. 

Případná nutnost krýt po přechodné období ztrátový provoz zařízení se předpokládá 

formou standardního krátkodobého kontokorentního bankovního úvěru. 

 

Výsledky hodnocení efektivnosti projektu dle eCBA včetně dotace: 

Čistá současná hodnota (FNPV ROP)  2 964 450,00 Kč 

Index rentability (FNPV ROP/I)  21,02  % 

Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) 9,68  % 

Statická doba návratnosti   12 let 

Dynamická doba návratnosti  15 let 
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Závěrečné vyhodnocení efektivnosti projektu 

Pro výpočet jednotlivých metod efektivnosti jsem použila údaje uvedené 

v kapitolách 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3. Hodnoty jednotlivých příjmů a výdajů projektu byly 

stanoveny na základě tržních cen (pronájem pokoje, vodné, elektrická energie), 

u některých položek byly stanoveny odhadem (opravy, údržba). Po vložení výše 

uvedených hodnot do aplikace eCBA byly zjištěny následující výsledky hodnocení 

efektivnosti projektu. 

Čistá současná hodnota  2 964 450,00 Kč 

Čistá současná hodnota investice je kladná (NPV>0), proto může být investice 

přijata . 

Index rentability   21,02 % 

Index rentability udává hodnotu čistého výnosu na jednu investovanou korunu, 

v případě projektu Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice z toho vyplývá, že na 

jednu investovanou korunu bude 21 haléřů čistého výnosu. 

Vnit řní míra výnosnosti  9,68 % 

Pokud je vnitřní míra výnosnosti vyšší než zadaná diskontní sazba (v případě tohoto 

projektu 6% - viz. tabulka 12 Úvěrové financování), je projekt přijatelný .  

Statická doba návratnosti 12 let 

Statická doba návratnosti udává, ve kterém roce provozní fáze projektu se 

kumulovaný součet (od začátku projektu včetně investice) hotovostních toků poprvé 

„dostane nad nulu“, tj., kdy se nám prostředky do projektu vložené vrátí. 

Dynamická doba návratnosti  15 let 

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt „Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice“ je 

po finanční stránce připraven k realizaci a veškeré aktivity v rámci jeho realizace budou 

prováděny s ohledem na připravený finanční plán, efektivitu a rentabilitu. 

 



83 

5.4 Závěrečné zhodnocení projektu 

Hlavním výstupem projektu je nově vybudované stylové ubytovací zařízení 

s kapacitou 18 lůžek s bezbariérovou restaurací pro 50 osob v turisticky atraktivní 

lokalitě obce Lednice. V této souvislosti bude vyvíjeno maximální úsilí o dosažení co 

nejvyšší obsazenosti obou částí zařízení a maximální spokojenosti návštěvníků. Tato 

úroveň by měla vést v důsledku k dosažení vysoké návratovosti hostů zařízení. 

Opakované pobyty návštěvníků pak přispějí k prosperitě a pozitivní rozvojové 

perspektivě penzionu i dané turistické oblasti. 

Realizací projektu vzniknou 4 nová pracovní místa na plný úvazek. 

Projekt Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice bude mít pozitivní dopady 

z hlediska horizontálních témat – udržitelný rozvoj, rovné příležitosti. Vliv projektu 

na životní prostředí bude pozitivní především využitím přírodních materiálů 

z obnovitelných zdrojů. 

Veškeré výstupy projektu budou sloužit všem skupinám obyvatelstva bez ohledu 

na náboženské vyznání, národnost, věk či pohlaví. Podstatnou součástí projektu je 

vybudování bezbariérového zařízení pro osoby se sníženou mobilitou. To významně 

zlepší podmínky pro osoby s pohybovým postižením a napomůže tak jejich integraci. 

Výstupy projektu budou dosahovány v průběhu povinné udržitelnosti, tedy nejméně 

po dobu 5 let. 

Celkovým výstupem projektu bude zlepšená nabídka služeb v cestovním ruchu 

v Lednici a turistické oblasti Lednicko-valtický areál. 

Realizaci projektu bude zajišťovat kvalifikovaný projektový tým. 

Na základě výše uvedeného doporučuji projekt k realizaci. 
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 ZÁVĚR 

     Záměrem této bakalářské práce bylo vytvořit projekt takovým způsobem, který 

by krok za krokem ukázal budoucím potencionálním žadatelům, jak postupovat při 

získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Konkrétně jsem se zaměřila 

na projekt, jehož snahou je získat finance z Evropského fondu regionálního rozvoje 

na podporu rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. Proces získání peněz 

ze strukturálních fondů EU je časově i administrativně poměrně náročný. 

Před vytvořením projektového záměru musí žadatel „načerpat“ spoustu informací, 

týkajících se možností a podmínek čerpání dotací z unijních fondů. Tyto jsem se snažila 

stručně popsat v teoretické části práce. 

     Praktickou část představuje projektová žádost, studie proveditelnosti a finanční 

a ekonomické zhodnocení projektu. Žádost je vypracována podle osnovy elektronického 

formuláře BENEFIT7, který je dostupný pro všechny žadatele o dotaci z fondů EU 

na internetu. Podstatné informace a pokyny ke zpracování žádosti jsou také obsaženy 

v instrukcích „Příručky pro žadatele“, která je vždy součástí podkladů v rámci výzvy 

pro předkládání žádostí u daného dotačního titulu. Co se týče studie proveditelnosti, její 

podstatnou část jsem věnovala analýze trhu a marketingové strategii. Zaměřila jsem 

se především na analýzu konkurence v samotném místě dopadu projektu a také jeho 

nejbližším okolí, která byla rozhodující pro popis projektu a zdůvodnění 

jeho potřebnosti. 

     Z výsledků práce lze potvrdit, že možnost čerpat dotace z fondů EU je výborná 

příležitost pro všechny subjekty, ale současně je nutné konstatovat, že tato problematika 

má i celou řadu nevýhod. 

      Jak jsem již výše zmínila, je podle mého názoru problém časové i odborné 

náročnosti. K posouzení potřebnosti projektu „Výstavba penzionu Pod Zámkem 

Lednice“ jsem provedla vlastní sociologický průzkum veřejného mínění. Průzkum jsem 

prováděla formou dotazování (zaznamenáno v diktafonu) a formou písemného 

dotazníku po dobu pěti měsíců. Použití této metodiky v sobě zahrnuje velkou časovou 

a administrativní náročnost. Kdyby byla zvolena jiná metoda, časová a odborná 

náročnost by nebyla tak velká. Srovnání metodiky sběru dat však nebylo předmětem 

řešení této bakalářské práce. 
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     Další překážkou je nutnost předfinancování projektu, neboť finanční prostředky 

jsou vypláceny příjemci podpory zpětně. Podpisem smlouvy o přidělení dotace dochází 

také k tomu, že příjemce na sebe bere řadu dalších povinností, které souvisejí s realizací 

projektu a jejichž opomenutím by mohlo dojít k anulování přidělených financí. 



86 

 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Knihy 

[1] BARTÁK, K. Průvodce Evropskou unií. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR, 1999. 88 s. ISBN 80-85865-74-6.  

[2] CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, V. a kol. Finanční prostředky fondů EU 

v programovacím období 2007-2013. 1. vydání. Praha: IREAS, 2007. 183 s. 

ISBN 978-80-86684-43-7. 

[3] MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů 

Evropské unie. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu-

Barrister&Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8. 

[4] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Základní principy přípravy 

projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových 

studiích. 1. vydání. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2004. 61 s. 

[5] VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vydání. Praha: 

GRADA Publishing, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0. 

[6] WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, 

2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2. 

[7] KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 1. vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009. 123 s. ISBN 978-80-214-3838-5 

 

 

 



87 

Internetové zdroje 

[8] Agentura CzechTourism. Monitoring návštěvníků v regionech ČR [online]. 

Dostupné  z http://www.monitoring.czechtourism.cz/tabs.php.                   

Převzato: 10. 1. 2009. 

[9] Co je to Evropská unie [online]. Dostupné z: http://www.finance.cz/evropska-

unie/informace/soucasnost/definice. Převzato: 15. 10. 2008. 

[10] Český statistický úřad [online].  

Dostupné z  http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn.                   

Převzato: 10. 1. 2009. 

[11] Fondy Evropské unie [online]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz. 

Převzato:15. 10. 2008.  

[12] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 

2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení (ES) č. 

1783/1999. Specifická nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro 

období 2007-2013 [online]. 2006. Dostupné z 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/ 

regulation/pdf/2007/feder/ce_1080(2006)_cs.pdf. Převzato: 15. 10. 2008. 

[13] Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 [online]. 2006. Dostupné 

z http://www.strukturalnifondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Narizeni/

obecne.pdf. Převzato: 15. 10. 2008. 

[14] Oficiální internetový portál obce Lednice [online].  Dostupné 

z http://www.lednice.cz. Převzato: 10. 1. 2009. 

[15] Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod [online]. Březen 2007. 

Dostupné z http://www.strukturalni-

fondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/ROP_JV/ 

ROP_JV_EK_brezen _2007.pdf. Převzato: 15. 10. 2008. 

[16] Regionální politika [online]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/regionalni-politika  Převzato: 15. 10. 2008.  

[17] Veřejná podpora a de minimis [online]. http://www.czechinvest.org/verejna-

podpora. Převzato: 15. 5. 2009) 

[18] Abeceda fondů Evropské unie [online]. 2007. Dostupné z : 

http://www.euroskop.cz/43/sekce/fondy-eu/. Převzato: 15. 10. 2008. 



88 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CBA Cost-benefit analysis (analýza nákladů a přínosů) 

CD  Compact Disc (kompaktní disk) 

ČR  Česká republika 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF  Evropský sociální fond 

EU  Evropská unie 

HDP Hrubý domácí produkt 

HSS Hospodářská a sociální soudržnost 

IRR  Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento) 

LAU  Local Administrative Unit (dříve označováno jako NUTS 4-územní 

jednotky zahrnující řádově desítky či stovky obcí) 

LVA Lednicko-valtický areál 

NPV Net Present Value (čistá současná hodnota) 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques (klasifikace územních 

statistických jednotek) 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP Operační program 

OR Obchodní rejstřík 

PC Personal Computer (osobní počítač) 

ROP Regionální operační program 

RR Regionální rozvoj 

SF Strukturální fondy 

SW Software 

SWOT Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats (silné a slabé stránky, 

příležitosti a rizika) 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(Organizace OSN pro vědu a výchovu) 

VŘ výběrové řízení
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 SLOVNÍK POJM Ů 

Podpora de-minimis 

De-minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami 

„de-minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout 

výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu 

či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období 

se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. (Zdroj: [17]) 

  

Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá k tomu, 

aby dosáhl marketingových cílů na cílovém trhu. Zahrnuje tzv. 4P: product, price, place, 

promotion. (Zdroj: [7]) 

 

Place (místo) 

Součást marketingového mixu, která zahrnuje distribuční cesty, pokrytí trhu, 

sortiment, zásoby, dopravu. (Zdroj: [7]) 

Price (cena) 

Součást marketingového mixu, která zahrnuje ceník, slevy, srážky, dobu splatnosti a 

platební podmínky. (Zdroj: [7]) 

Promotion (propagace) 

Je součástí marketingového mixu zahrnující reklamu, podporu prodeje, public 

relations, přímý marketing a osobní prodej. (Zdroj: [7]) 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních 

faktorů podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příležitosti a 

hrozby). (Zdroj: [7]) 
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PŘÍLOHA 1 

Popis potřebnosti projektu 

K posouzení potřebnosti projektu „Výstavba penzionu Pod Zámkem Lednice“ jsem 

v měsících červnu až říjnu 2008 provedla vlastní sociologický průzkum veřejného 

mínění. Průzkum jsem prováděla  formou osobního dotazování (bylo zaznamenáno 

v diktafonu) a formou písemného dotazníku. V průběhu výše zmíněného období jsem 

oslovila celkem 153 respondentů. Většinou se jednalo o tuzemské a zahraniční 

návštěvníky města Lednice. 

Otázky dotazníku: 

1. Pocházíte z České republiky? 

 Ano 

 Ne (Uveďte název státu) 

 

2. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Lednici? 

 Jednodenní (bez noclehu) 

 1 až 2 noclehy (víkendový) 

 3 až 7 noclehů (týdenní) 

 Delší 

 

3. Už jste někdy navštívil(a) tento region? 

 Ne, jsem tu poprvé 

 Ano, byl(a) jsem zde již jedenkrát 

 Ano, byl(a) jsem zde již vícekrát 

 

4. Jakou formu ubytování jste zvolil(a)? 

 Hotel 

 Penzion 

 Kemp 

 Soukromí 

 Ubytovna 

 Nejsem ubytován(a) 



 

5. Představuje některá z níže uvedených položek službu, která Vám v ubytovacím 

zařízení chyběla? (Vyberte pouze 1 možnost.) 

 Stravování 

 Půjčovna kol 

 Bazén 

 Internet 

 

6. Stravujete se v restauračních zařízeních? 

 Ano – téměř vždy 

 Částečně 

 Ne – téměř nikdy 

 

7. Jaký je převažující důvod Vaší návštěvy města Lednice? ‚ 

(Vyberte pouze 1 možnost) 

 Poznání – návštěvy turistických atraktivit, historie, kultura, folklór 

 Relaxace 

 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, tenis 

 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení 

 Tranzit – pouze tudy projíždím 

 

8. Uvažujete o opakované návštěvě města Lednice? 

 Ano, v brzké době 

 Ano, někdy později 

 Spíše ne 

 Nevím, nedokážu říct 

 

 

 

 

 



 

Výsledky sociologického průzkumu 

 

1. Pocházíte z České republiky? 

63%
18%

12%
4% 3%

ČR

Slovensko

Rakousko

Francie

Kanada

 

63 % oslovených respondentů pocházelo z České republiky, 37 % tvořili zahraniční 

návštěvníci. Během letních měsíců loňského roku se mi podařilo oslovit dokonce 

i turisty z Kanady, kteří působili jako lektoři kurzu anglického jazyka v nedalekých 

Hustopečích. 

2. Jak dlouhý bude Váš pobyt v Lednici? 

47%

31%

17%
5%

Jednodenní

Víkendový

Týdenní

Delší

 

Převážná většina oslovených respondentů (47 %) zamýšlela strávit v Lednici pouze 

1 den. 31 % oslovených zůstala ve městě na víkendový pobyt a 22 % respondentů 

zůstala v Lednici 7 dní a více. 



 

3. Už jste někdy navštívil(a) tento region? 

27%

39%

34%
Ne, jsem tu poprvé

Ano, byl(a) jsem zde již
jedenkrát

Ano, byl(a) jsem zde již
vícekrát

 

Naprostá většina oslovených navštívila město alespoň již jedenkrát. Turisté, kteří 

v Lednici byli poprvé, byli nadšeni návštěvou zdejšího zámku a především přilehlého 

zámeckého parku a v něm postaveného minaretu. 

 

 

4. Jakou formu ubytování jste zvolil(a)? 

15%

26%

7%3%3%

46%

Hotel

Penzion

Kemp

Ubytovna

Soukromí

Nejsem ubytován(a)

 

Z výše uvedeného grafu je jasné, že většina oslovených turistů strávila v Lednici 

pouze jeden den, tudíž nebyla ubytována. 26 % oslovených dala přednost ubytování 

v penzionu, protože má raději „domácí „ prostředí. Ubytování v hotelu zvolilo 15 % 

respondentů. 

 



 

5. Jaký druh služby Vám v ubytovacím zařízení chyběl? 

19%

14%

19%

48%
Stravování

Půjčovna kol

Bazén

Internet

 

Naprostá většina oslovených postrádala ve zvolených ubytovacích zařízeních 

možnost internetového připojení. Jednalo se především o ubytované v penzionech, 

kempu, ubytovnách a soukromí. Bazén a možnost stravování postrádalo v ubytovacích 

zařízeních po 19-ti procentech návštěvníků. Možnost vykoupání se v bazénu 

neposkytuje ve městě dosud žádné zařízení, které poskytuje ubytovací služby. 

Příležitost zapůjčení si kola by přivítalo asi 14 % oslovených turistů. Ostatní 

respondenti si po zkušenostech z předchozích návštěv města vozí vlastní kola. 

 

6. Stravujete se v restauračních zařízeních? 

52%41%

7%

Ano, téměř vždy

Částečně

Ne - téměř nikdy

 

Nadpoloviční většina respondentů dává přednost stravování v restauračních 

zařízeních. Turisté, ubytovaní v některých penzionech města Lednice, by uvítali 

možnost i stravovat se v tomtéž zařízení. Nabídka stravovacích služeb ve zdejších 

penzionech je prozatím velmi omezená. Většina penzionů nenabízí tuto službu vůbec 

anebo nabízí možnost ubytování se snídaní. 



 

7. Jaký je převažující důvod Vaší návštěvy města Lednice? 

50%

12%

16%

13%

9%

Poznání

Relaxace

Turistika a sport

Zdraví

Tranzit

 

Polovina dotázaných (77 turistů) přijela do Lednice za poznáním. Návštěvníky láká 

především návštěva místního zámku, minaretu, zámeckého parku, nedalekého 

Janohradu. Dalším lákadlem pro turisty jsou místní tradice a folklór. Především v době 

hodů nebo vinobraní v nedalekých Valticích si město na nedostatek turistů nemůže 

stěžovat. Potěšující je také zvyšující se zájem o lázeňské služby, které jsou ve městě 

poskytovány od roku 2007. 

8. Uvažujete o opakované návštěvě města Lednice? 

54%
29%

10% 7%

Ano, v brzké době

Ano, někdy později

Spíše ne

Nevím, nedokážu říct

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že více jak 80 % respondentů uvažuje 

o opakované návštěvě města. Důvodem pro další příjezd je především možnost poznání 

historických atraktivit Lednicko-valtického areálu, rozšiřující se síť cyklostezek, 

návštěva vinných sklepů, rozvoj lázeňských služeb. Nerozhodní v odpovědi na mou 

otázku byli především turisté z daleké Kanady. V případě jejich opětovné návštěvy 

České republiky, by rádi znovu do Lednice zavítali. 



 

Závěr 

Z celkového zhodnocení výsledků sociologického průzkumu vyplývá, že město 

Lednice se nemusí v budoucnu obávat nedostatku návštěvníků. Při své opakované 

návštěvě by turisté uvítali zvýšenou kvalitu některých ubytovacích služeb. U stávajících 

penzionů postrádají především možnost celodenního stravování a internetového 

připojení. Příležitost vykoupat se v bazénu nenabízí (kromě lázeňského domu) žádné 

ubytovací zařízení ve městě.  

Z výsledků průzkumu usuzuji, že projekt „Výstavba penzionu Pod Zámkem 

Lednice“ by měl být realizován. 



 

PŘÍLOHA 2 

Příjmy a výdaje z produkce 

Název produktu 
Kapacita  

za rok 

Jednotková 

cena (Kč) 

Koeficient 

výdajů (%) 
2010 2011 2012-2015 2016-2023 

Pronájem dvoulůžkového pokoje 1 365 920 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem dvoulůžkového pokoje 2 365 920 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem dvoulůžkového pokoje 3 365 920 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem třílůžkového pokoje 1 365 1 380 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem třílůžkového pokoje 2 365 1 380 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem třílůžkového pokoje 3 365 1 380 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Pronájem třílůžkového pokoje 4 365 1 380 30,00 15,00 25,00 40,00 45,00 

Provoz restaurace 300 10 000 55,00 30,00 60,00 60,00 70,00 

Jednicové výdaje celkem (Kč)       630 999 1 216 665 1 352 664 1 562 997 

Příjmy celkem (Kč)       1 353 330 2 555 550 3 008 880 3 459 990 

 



 

PŘÍLOHA 3 

 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přepočtený počet úvazků 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mzdové výdaje celkem (Kč) 405 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Přepočtený počet úvazků 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mzdové výdaje celkem (Kč) 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 



 

PŘÍLOHA 4 

Ostatní provozní výdaje  2010 až 2016 

Název výdaje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nájem 0 0 0 0 0 0 0 

Elektrická energie 40 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Vodné, stočné 20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Plyn, teplo 15 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Opravy, údržba 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 

Pojištění majetku 5 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Ostatní výdaje celkem (Kč) 80 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 265 000 



 

PŘÍLOHA 5 

Ostatní provozní výdaje   2017 až 2023 

Název výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nájem 0 0 0 0 0 0 0 

Elektrická energie 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Vodné, stočné 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Plyn, teplo 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Opravy, údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 30 000 

Pojištění majetku 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Ostatní výdaje celkem (Kč) 265 000 265 000 265 000 265 000 275 000 275 000 275 000 

 



 

PŘÍLOHA 6 

Ostatní provozní příjmy  2010 až 2016 

Pronájem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

pánského kola 1 3 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 

pánského kola 2 3 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 

pánského kola 3 3 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 

pánského kola 4 3 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000 

dámského kola 1 2 500 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

dámského kola 2 2 500 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

dámského kola 3 2 500 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

dámského kola 4 2 500 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

dětského kola 1 1 500 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 

dětského kola 2 1 500 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 

Ostatní p říjmy celkem  25 000  84 000 104 000 104 000 104 000 104 000 114 000 



 

PŘÍLOHA 7 

Ostatní provozní příjmy  2017 až 2023 

Pronájem 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 pánského kola 1 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

 pánského kola 2 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

 pánského kola 3 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

 pánského kola 4 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

 dámského kola 1 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

 dámského kola 2 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

 dámského kola 3 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

 dámského kola 4 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

 dětského kola 1 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

 dětského kola 2 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Ostatní p říjmy celkem  114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 



 

PŘÍLOHA 8 

Finanční cash flow projektu 2009 až 2016 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční výdaje 5 010 000 9 357 902 0 0 0 0 0 0 

Zbytková hodnota inv. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neinv.výdaje projektu 90 000 96 709 0 0 0 0 0 0 

Příjmy z produkce 0 1 353 330 2 555 550 3 008 880 3 008 880 3 008 880 3 008 880 3 459 990 

Jednicové výdaje 0 630 999 1 216 665 1 352 664 1 352 664 1 352 664 1 352 664 1 562 997 

Mzdové výdaje 0 405 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 

Ost. provozní výdaje 0 80 000 255 000 255 000 255 000 255 000 255 000 265 000 

Ost. provozní příjmy 0 25 000 84 000 104 000 104 000 104 000 104 000 114 000 

Dotace z ROP 0 8 678 899 0 0 0 0 0 0 

Příjem z úvěrů 7 500 000 0 0 0 0 0 0 0 

Splátky úroků 113 170 432 589 400 446 368 304 336 161 304 018 271 875 239 732 

Splátky jistin 133 929 535 714 535 714 535 714 535 714 535 714 535 714 535 714 

Daň z příjmu -44 766 -91 322 -117 483 -47 283 -33 241 -27 134 19 394 71 248 

Finanční cash flow 2 197 667 -1 390 363 -622 793 -323 519 -305 418 -279 382 -293 767 -72 702 



 

PŘÍLOHA 9 

Finanční cash flow projektu 2017 až 2023 

Rok  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 

Zbytková hodnota inv. 0 0 0 0 0 0 5 828 388 

Neinv.výdaje projektu 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy z produkce 3 459 990 3 459 990 3 459 990 3 459 990 3 459 990 3 459 990 3 459 990 

Jednicové výdaje 1 562 997 1 562 997 1 562 997 1 562 997 1 562 997 1 562 997 1 562 997 

Mzdové výdaje 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 972 000 

Ost. provozní výdaje 265 000 265 000 265 000 265 000 275 000 275 000 275 000 

Ost. provozní příjmy 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 

Dotace z ROP 0 0 0 0 0 0 0 

Příjem z úvěrů 0 0 0   0 0 0 

Splátky úroků 207 589 175 446 143 304 111 161 79 018 46 875 14 063 

Splátky jistin 535 714 535 714 535 714 535 714 535 714 535 714 401 786 

Daň z příjmu 77 355 83 463 89 570 95 677 99 884 105 991 112 226 

Finanční cash flow -46 666 -20 630 5 405 31 441 49 377 75 413 6 064 307 



 

PŘÍLOHA 10  

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 

 

Cíl  Fondy pro EU27  Fondy pro ČR 

Konvergence   251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč)  81,54 % 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč)  96,98 % 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost   

49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč)  15,95 % 419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč)  1,56 % 

Evropská územní spolupráce   7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč)  2,52 % 389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč)  1,46 % 

Celkem   308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. K č)  100,00 % 26,69 mld. € (cca 752,70 mld. K č)  100,00 % 

 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK.                      Zdroj: [15] 



 

PŘÍLOHA 11  

Členění území České republiky 

 

 

Skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II)  

 

Zdroj: [15] 

 

 

 

Úroveň  Název  Počet jednotek   

NUTS I  Stát  1  

NUTS II  Regiony soudržnosti  8  

NUTS III  Kraje  14  

LAU I   Okresy  76 + 15 pražských obvodů  

LAU II   Obce  6 249  



 

PŘÍLOHA 12 

Hodnoty indikátor ů 

Kód Název indikátoru 

hodnota 

Rozdíl 
Měrná 

jednotka  
Povinný  

Předpokl. 

datum 

pln ění: výchozí  plán 

  Délka přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám 0,00 0,00 0,00 km Ano  

  Počet nových a technicky zhodnocených penzionů 0,00 1,00 1,00 počet Ano 01.08.2010 

  Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center 0,00 0,00 0,00 počet Ano  

  Počet doplňkových zařízení (cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla aj.) 0,00 1,00 1,00 počet Ano 01.08.2010 

  Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center 0,00 0,00 0,00 počet Ano  

  Počet nových a technicky zhodnocených kongresových center 0,00 0,00 0,00 počet Ano  

  Počet nových a technicky zhodnocených hotelů 0,00 0,00 0,00 počet Ano  

41.33.20 Počet nově certifikovaných subjektů v oblasti cestovního ruchu 0,00 1,00 1,00 počet Ano 01.08.2010 

51.12.00 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 0,00 1,00 1,00 počet Ano 01.10.2009 



 

PŘÍLOHA 12 - POKRAČOVÁNÍ 

Hodnoty indikátor ů 

 

 

 

 

Kód Název indikátoru 

hodnota 

Rozdíl 
Měrná 

jednotka  
Povinný  

Předpokl. 

datum 

pln ění: výchozí  plán 

52.02.12 Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 0,00 4,00 4,00 PM Ano 01.01.2011 

61.01.15 Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší 0,00 0,00 0,00 km Ano  

63.01.00 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem 0,00 18,00 18,00 počet Ano 01.08.2010 

63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 0,00 0,00 0,00 počet Ano  

63.23.00 Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury 0,00 1,00 1,00 počet Ano 01.08.2010 



 

PŘÍLOHA 13 

Rozpočet projektu  

 

Kód Název výdaje 
Počet  

kusů 
Cena kusu  

Výdaj 

celkem 

Z toho 

neinvesti ční 
Jednotka  Procento  

01 Doplňkové způsobilé výdaje  0,00 100 000,00 100 000,00  0,69 

01.01 Lidské zdroje    0,00     

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 1 0,00 0,00    

01.01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance 1 0,00 0,00     

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 1 0,00 0,00     

01.03 Další doplňkové výdaje  0,00 100 000,00 100 000,00   0,69 

01.03.01 Výběrová řízení 1 0,00 0,00     

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00   0,69 

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského dozoru 1 0,00 0,00      

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky(s výjimkou správních a místních poplatků) 1 0,00 0,00     

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou SW) 1 0,00 0,00    

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy 1 0,00 0,00      



 

PŘÍLOHA 13 - POKRAČOVÁNÍ 

Rozpočet projektu  

Kód Název výdaje 
Počet  

kusů 
Cena kusu  

Výdaj 

celkem 

Z toho 

neinvesti ční 
Jednotka  Procento  

02 Hlavní způsobilé výdaje  0,00 14 364 832,00 0,00   99,31 

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 1 30 000,00 30 000,00 0,00   0,21 

02.02 Nákup nemovitosti    0,00      

02.02.01 
Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením 

pozemku 
1 0,00 0,00     

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 1 0,00 0,00      

02.02.03 
Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitosti v rozpočtu jinde 

neuvedené 
1 0,00 0,00      

02.03 Projektová dokumentace  0,00 0,00 0,00   0 

02.03.01 
Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh 

projektu) 
1 0,00 0,00 0,00   0 

02.03.02 
Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné 

a jiné obdobné ,  
1 0,00 0,00      

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 1 0,00 0,00      

02.05 Stavební a technologické činnosti  0,00 11 630 056,00 0,00   80,4 



 

PŘÍLOHA 13 - POKRAČOVÁNÍ 

Rozpo čet projektu  

 

Kód Název výdaje 
Počet  

kusů 
Cena kusu  

Výdaj 

celkem  

Z toho 

neinvesti ční 
Jednotka  Procento  

02.05.01 
Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu 

neuvedené 
1 0,00 0,00     

02.05.02 Komplexní stavební práce související s výstavbou penzionu 1 11 630 056,00 11 630 056,00 0,00 soubor 80,40 

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek  0,00 2 704 776,00 0,00  18,70 

02.06.01 
Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení (dlouhodobý hmotný 

majetek) 
1 1 859 743,00 1 859 743,00 0,00  12,86 

02.06.02 
Nákup dlouhodobého  nehmotného  majetku (patenty,know-how, licence, 

SW) 
1 0,00 0,00     

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku  1 0,00 0,00     

02.06.04 Venkovní bazén 1 56 440,00 56 440,00 0,00  0,37 

02.06.05 
Nákup výpočetní a kancelářské techniky včetně předinstalovaného 

softwaru 
1 260 997,00 260 997,00 0,00 soubor 1,80 

02.06.06 Nákup jízdních kol 1 119 916,00 119 916,00 0,00 soubor 0,83 

02.06.07 Nákup vybavení penzionu a restaurace 1 410 680,00 410 680,00 0,00 soubor 2,84 



 

PŘÍLOHA 13 - POKRAČOVÁNÍ 

Rozpočet projektu  

Kód Název výdaje 
Počet  

kusů 
Cena kusu  

Výdaj 

celkem  

Z toho 

neinvesti ční 
Jednotka  Procento  

02.07 Finanční leasing    0,00       

02.07.01 Finanční leasing – splátky 1 0,00 0,00       

02.07.02 Finanční leasing - zbytková kupní cena 1 0,00 0,00       

03 Nezpůsobilé výdaje celkem  0,00 89 779,00 89 779,00   0,62 

03.01 Výdaje na řízení projektu 1 66 709,00 66 709,00 66 709,00   0,46 

03.02 Výdaj na zpracování žádosti 1 20 000,00 20 000,00 20 000,00   0,14 

03.03 Ostatní sportovní vybavení 1 3 070,00 3 070,00 3 070,00 soubor 0,02 

04 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů  0,00 14 464 832,00 100 000,00   100,00 

05 Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů  0,00 14 554 611,00 189 779,00   100,62 

06 Příjmy 1 0,00 0,00       

07 Příjmy vyplývající z realizace projektu 1 0,00 0,00       

08 Způsobilé výdaje po odečtení příjmů   0,00 14 464 832,00 100 000,00   100,00 



 

PŘÍLOHA 14  

Analýza cílových skupin 

Cílová skupina 

Turisté  
Charakteristika Přínosy pro cílové skupiny 

Zahraniční 

 

Tuzemští 

 

 

 

  

 

 

Pobyt zaměřen na 

rekreaci 

a volnočasové 

aktivity. 

 

Subjekt se 

vyznačuje zájmem 

o kulturu, historii, 

sportovní vyžití. 

Obvyklé 

jsou jednotýdenní 

až dvoutýdenní 

pobyty. 

  

   

  

poznávání památek Jihomoravského kraje 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

poznávání tradiční kultury regionu 

možnost degustace vín dané oblasti 

možnost využít sportovně rekreační 

zázemí penzionu (kola, bazén) 

využití cizojazyčných informačních 

materiálů 

Skupinoví 

 

 

 

 

 

poznávání památek ČR a Jihomoravského 

kraje 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

poznávání tradiční kultury regionu 

možnost degustace vín dané oblasti 

možnost využít sportovně rekreační 

zázemí penzionu  (kola, bazén) 

využití cizojazyčných informačních 

materiálů 

možnost využít společenské 

prostory penzionu a jejich vybavení 

(PC, dataprojektor, televize) 

Rekreační  

sportovci 

  

  

kvalitní sportovní outdoorové vyžití 

poznávání památek a Jihomoravského 

kraje 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

možnost povýkonové relaxace 

poznávání tradiční kultury regionu 

 

 



 

PŘÍLOHA 14 - POKRAČOVÁNÍ 

Analýza cílových skupin 

 

Cílová 

skupina 

Firmy  

Charakteristika Přínosy pro cílové skupiny 

 

 

Firmy 

provozující 

výjezdní 

školení, 

zasedání 

apod. 

 

Pobyt zaměřen 

na vzdělávání a školení. 

 

Tyto subjekty tráví 

čas v penzionu, 

 kde se vzdělávají  

nebo využívají 

doplňkové služby 

zařízení 

(několikadenní pobyty). 

poznávání památek a Jihomoravského kraje 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

poznávání tradiční kultury regionu 

možnost degustace vín dané oblasti 

možnost využít sportovně rekreační  

zázemí penzionu 

(kola, bazén) 

možnost využití společenských  

prostor penzionu 

(PC, dataprojektor, televize) 

Tuzemští 

a zahraniční 

cestující 

 

 

Cílem pobytu je 

vyřizování pracovních 

či soukromých 

záležitostí. 

Pobyt v rámci tranzitu 

(1 až 2-denní pobyt) 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

možnost využít sportovně rekreační 

zázemí penzionu 

(kola, bazén, míčové hry) 

možnost využití společenských 

prostor penzionu 

využití cizojazyčných informačních materiálů 

Sezónní 

dělníci a 

zaměstnanci 

externích 

firem 

působících v 

oblasti 

Cílem pobytu je nalézt 

kvalitní ubytování 

s možností aktivního 

odpočinku v průběhu 

pracovního pobytu 

(delší pobyt). 

kvalitní ubytovací a stravovací služby 

možnost povýkonové relaxace 

možnost využití společenských prostor 

penzionu 

možnost využít sportovně rekreační  

zázemí penzionu 

(bazén, kola, míčové hry) 



 

 

PŘÍLOHA 15 

Ubytovací zařízení v obci Lednice 

Zdroj: [14] 

 

 



 

PŘÍLOHA 16 

Analýza rizik 

 

Druh rizika Závažnost rizika 
Četnost výskytu 

rizika 
Eliminace rizika 

Technická rizika 

Výběr nekvalitního dodavatele kritické malé 
Při výběru dodavatele budou zkoumány reference a zkušenosti 

s jednotlivými uchazeči 

Nedodržení termínu výstavby významné malé 
Smluvní podmínky a sankce za nedodržení stanovených termínů budou 

zvoleny tak, aby dostatečně eliminovaly riziko 

Živelné pohromy katastrofické nepravděpodobné Projekt je lokalizován mimo záplavovou zónu a mimo návětrnou oblast 

Finanční rizika 

Nedostatek finančních prostředků 

na předfinancování a v průběhu realizace projektu 
kritické malé 

Žadatel ma zanalyzovány úvěrové možnosti na předfinancování projektu 

a má k dispozici také dostatek vlastních prostředků 

 



 

PŘÍLOHA 16- POKRAČOVÁNÍ 

Analýza rizik 

Druh rizika Závažnost rizika 
Četnost výskytu 

rizika 
Eliminace rizika 

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po službách penzionu významné nepravděpodobné 

Žadatel předpokládá uspořádání marketingové kampaně s využitím řady 

propagačních prostředků s cílem informovat potencionální zákazníky o 

nabízených službách. Bude spolupracovat s cestovními kancelářemi 

a dalšími partnery v oblasti cestovního ruchu. 

Nedostatek finačních prostředků v provozní 

fázi projektu 
významné malé 

Cash-flow projektu je nastaveno tak, aby nenastal provozní nedostatek 

finančních prostředků. V každém případě bude mít žadatel zajištěny záložní 

finanční zdroje pro eliminaci 

 rizika druhotné platební neschopnosti. 

Nepřízeň počasí v hlavní turistické sezóně významné občasné 

Součástí projektu je taková aktivita, která není zcela závislá na výkyvech 

počasí-restaurace. Tato aktivita umožní kompenzovat případné ztráty 

nepříznivé sezóny. 

 

 



 

PŘÍLOHA 17 

Investiční výdaje 

 

 

 

 

 

Název investice 
Způsobilé 

výdaje 
Odpisová skupina 

Doba životnosti 

(roky) 

k 01.2009 

(Kč) 

k 07.2010 

(Kč) 

Stavební práce Ano 5 - budovy 30 5 000 000 6 630 056 

Výpočetní a kancelářská technika, SW Ano 1 - nástroje, PC 8 0 260 997 

Technologie kuchyně Ano 2 - stroje a zařízení 15 0 1 859 743 

Vybavení penzionu a restaurace Ano 2 - stroje a zařízení 15 0 410 680 

Venkovní bazén Ano 4 - komunikace 20 0 56 440 

Soubor jízdních kol Ano 2 - stroje a zařízení 10 0 119 916 

Výdaje na publicitu Ano neodepisuje se 5 10 000 20 000 

Ostatní sportovní vybavení Ne neodepisuje se 5 0 3 070 

Celkem    5 010 000 9 360 902 



 

PŘÍLOHA 18 

Nenvestiční výdaje 

 

Název výdaje 
Způsobilé 

výdaje 
Celkem (K č) 

k 01.2009 

(Kč) 

k 07.2010 

(Kč) 

Výdaje na řízení projektu Ne 66 709 40 000 26 709 

Výdaj na zpracování žádosti do ROP Ne 20 000 20 000 0 

Právní poradenství, odborné posudky a výdaje 

na technické a finanční experty, nezbytné poradenství 
Ano 100 000 30 000 70 000 

Celkem    90 000 96 709 

 

 

 

 

 

 

 

 


