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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá Strukturálními fondy Evropské unie a možností získání 

dotace na daný projekt. Cílem práce je vytvoření projektu, který bude schopný získat 

finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně se jedná o projekt na výstavbu 

sportovního areálu pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Teoretická část 

práce seznamuje s jednotlivými fondy Evropské unie a operačními programy, praktická 

část je věnována doporučení vhodného operačního programu, ze kterého by mohl být 

projekt financován, a zpracování projektu. 

 

Abstract 

The Bachelor’s thesis deals with the Structural funds of European Union and the 

possibility to gain  a grant for a project. The aim of the thesis is to create a project able 

to gain financial resources from  European Union, specifically, it is the project of  

building-up the sports facility for the children and youth’s free-time activities. The 

theoretical part introduces the European funds and operational programmes, the 

practical part presents the recommendation of a suitable operational programme which 

could finance the project itself as well as its preparation. 
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ÚVOD 

 Brno je druhým největším městem České republiky a jako takové by mělo 

disponovat celkovou vybaveností na velmi vysoké úrovni. V některých oblastech je 

však vybavenost nedostačující. To se týká i infrastruktury pro sport, kdy počet 

sportovních zařízení ve městě nestačí pokrývat vysokou poptávku. Navíc mnoho 

takových zařízení je v nevyhovujícím stavu. Sport je nedílnou součástí života většiny 

lidí, je také důležitým prvkem podporujícím zdravý životní styl a působí jako prevence 

v boji proti civilizačním chorobám. Brno je mezi ostatními městy výjimečné také v tom, 

že ve skladbě obyvatel vynikají studenti, kteří jakožto mladí lidé mají o sport velký 

zájem. 

 Když Česká republika vstoupila do Evropské unie, otevřely se jí nové možnosti, jak 

přispět ke svému rychlejšímu rozvoji. Mezi nepochybně velmi důležitou výhodu 

členství patří čerpání dotací z fondů Evropské unie, což je v současnosti velmi 

aktuálním tématem. Díky finanční pomoci může Česká republika vytvořit mnoho 

zajímavých projektů, díky jejichž realizaci se může výrazně zvýšit zdejší životní 

úroveň. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE  

 Jak je již výše uvedeno, v Brně je nedostatek sportovních zařízení. Je to dáno 

především vysokým počtem obyvatel, kteří žijí aktivně a rádi sportují. 

 Financování velkého sportovního areálu je velmi náročné, proto je nutné získat 

finanční podporu z externích zdrojů. Zde se nabízí možnost čerpání dotace ze 

Strukturálních fondů Evropské unie jako jedné z výhod členství České republiky. 

 Evropská unie vstoupila v roce 2007 do nového programovacího období. Zájem     

o čerpání dotací je v tomto období velký a na všechny projekty, které splňují podmínky 

Evropské unie, nemusí vystačit prostředky vyčleněné pro tuto oblast. Z toho důvodu je 

třeba připravovat projekty s předstihem. 

 Cílem mé bakalářské práce je vytvořit projekt na výstavbu sportovního areálu     

pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, který bude schopen získat dotaci    

ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

 Prvním dílčím cílem mé práce je vyhledání a doporučení vhodného programu 

Evropské unie, ze kterého by mohl být projekt financován. Ke zvládnutí této části je 

nutné nastudovat problematiku evropských fondů jako celku a dále jednotlivých 

operačních programů, které Česká republika připravila a Evropská unie schválila       

pro nové programovací období 2007 – 2013. 

 Druhým dílčím cílem je zpracovat k tomuto projektu studii proveditelnosti, která je 

jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Regionální politika Evropské unie 

 Vstupem do Evropské unie se České republice naskytla řada výhod, mezi které 

nepochybně patří i účast v evropské politice. Regionální politika EU (též zvaná politika 

hospodářské a sociální soudržnosti) se snaží eliminovat rozdíly v rozvoji                  

mezi členskými státy, kdy bohatší státy přispívají těm chudším. Pomoc směřuje 

především do států, které nedosahují 75 % průměru úrovně HDP Evropské unie           

na osobu, k nimž se řadí i ČR. K tomuto účelu byly vytvořeny fondy, které mají méně 

rozvinutým členským státům pomoci přiblížit se těm vyspělejším. Pro pomoc České 

republice bylo z evropských fondů vyčleněno přibližně 26,7 miliard eur. Protože ale 

peníze z Evropské unie nepokrývají celých 100 % způsobilých výdajů projektů, plynou 

finanční prostředky také ze státního rozpočtu. (8) 

 Fondy Evropské unie jsou důležitým nástrojem evropské regionální politiky.           

V programovacím období 2007 – 2013 může Česká republika čerpat z těchto fondů: 

 

• Fond soudržnosti, 

• Strukturální fondy. (8) 

 

2.1.1 Fond soudržnosti 

 Fond soudržnosti vznikl v roce 1994 a bývá také označován jako Kohezní fond. 

Jeho cílem je pomoci členským státům splnit podmínky Evropské měnové unie. (4) 

 Ve srovnání se Strukturálními fondy se nezaměřuje na regiony, ale na jednotlivé 

státy. Pomoc regionům je pouze doplňková ke Strukturálním fondům. Financování 

neprobíhá  prostřednictvím operačních programů, ale přímo prostřednictvím 

významných projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu a životní prostředí. (4) 

 Z Fondu soudržnosti mohou čerpat členské státy, jejichž hrubý národní produkt 

nepřesahuje 90 % průměru EU a které realizují program hospodářské konvergence. 

Maximální přijatá podpora dosahuje 85 % způsobilých výdajů. (4) 

 Projekty vybírá, realizuje a kontroluje příslušný stát a konečné rozhodnutí               

o přidělení podpory přísluší Evropské komisi. (4) 

 Řídícím orgánem v ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj. (4) 
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2.1.2 Strukturální fondy 

 Strukturální fondy působí na úrovni regionů a jejich účelem je rozvoj zaostalých 

regionů. 

 Existují tyto fondy: 

 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

• Evropský sociální fond (ESF), 

• Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, 

• Finanční nástroj pro podporu rybolovu. (37) 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

 Byl založen roku 1975 za účelem pomoci méně vyspělým zemím dosáhnout 

vyššího stupně rozvoje a přiblížit je tak zemím vyspělým. Podpora směřuje především 

na investiční projekty. (37) 

 

Evropský sociální fond 

 Vznikl roku 1957 a věnuje se sociální politice členských zemí. Snaží se tudíž              

o zvýšení životní úrovně členských států. Na rozdíl od Evropského fondu pro regionální 

rozvoj se zaměřuje na neinvestiční projekty, převážně na zaměstnanost a sociální 

rovnost lidí. (5) 

 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 

 Tento fond vznikl roku 1962, podporuje modernizaci a zlepšování struktury aktivit 

v zemědělství a na venkově. (37) 

 

Finanční nástroj pro podporu rybolovu 

 Vznikl roku 1993, zabývá se rybolovem a modernizací rybářského průmyslu. (37) 

 

2.1.3 Národní rozvojový plán 

 Národní rozvojový plán je základním strategickým dokumentem pro realizaci 

evropské strukturální politiky v České republice na období 2007 – 2013. Navazuje           

na Strategické obecné zásady Společenství a na strategické dokumenty České republiky, 
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jakými jsou např. Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, 

Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007 – 2013 a další. Vláda České republiky 

vzala Národní rozvojový plán na vědomí usnesením č. 175/2006. (12) 

 Národní rozvojový plán obsahuje následující kapitoly:  

 

1. analýza současné situace, 

2. SWOT analýza, 

3. strategie Národního rozvojového plánu pro období 2007 – 2013, 

4. zaměření operačních programů, 

5. rozložení finančních zdrojů. (11) 

 

2.1.4 Národní strategický referenční rámec 

 Národní strategický referenční rámec vychází z Národního rozvojového plánu a je 

základním programovým dokumentem České republiky pro období 2007 - 2013. Mimo 

jiné také podrobně rozpracovává jednotlivé operační programy. Vymezuje svůj globální 

cíl jako přeměnu socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného 

rozvoje. Dále určuje také strategické cíle, kterými jsou: 

 

1. Konkurenceschopná česká ekonomika 

 Pro tuto oblast byla vyčleněna částka ve výši 5,11 miliard € prostřednictvím 

operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace. 

 

2. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

 Částka 3,77 miliard € bude rozdělena mezi operační programy Lidské zdroje              

a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. 

 

3. Atraktivní prostředí 

 Operační programy Životní prostředí a Doprava disponují s 10,68 miliardami €. 
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4. Vyvážený rozvoj území 

 Pro tento cíl bylo vyčleněno 6,72 miliard €, které budou rozděleny mezi operační 

programy Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, Technická 

pomoc a všechny regionální operační programy. (13) 

 

2.1.5 Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

 Pro programovací období 2007 – 2013 byly vymezeny 3 základní cíle: 

 

1. Konvergence, 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

3. Evropská územní spolupráce. (24) 

 

Konvergence 

 Cíl je určen pro regiony s HDP nižším než 75 % nebo státy s HNP nižším než 90 % 

průměru EU. Je pro něj charakteristická podpora  hospodářského a sociálního rozvoje 

těchto územních jednotek. Týká se všech regionů soudržnosti kromě Hlavního města 

Prahy. Spadají sem všechny tematické a regionální operační programy. (24) 

 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Týká se Hlavního města Prahy, tudíž regionu, který nespadá do cíle Konvergence. 

(24) 

 

Evropská územní spolupráce 

 Podporuje přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráci regionů. Do tohoto 

cíle je možné zapojit všechny regiony ČR. Cíl 3 vzešel z iniciativy Evropského 

společenství Interreg III z předcházejícího období 2004 – 2006. (24) 

 

2.1.6 Regiony Evropské unie 

 Z potřeby statistického srovnávání jednotlivých států a regionů byla do praxe 

zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS). (15) 

 NUTS pochází z francouzské zkratky Nomenclature des  Unites Territoriales 

Statistique, popř. z anglické zkratky Nomenclature of Units for Territorial Statistics. 
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 Klasifikace v České republice je označována CZ-NUTS. NUTS má tři úrovně, lišící 

se počtem obyvatel. (15) 

 Regiony EU se dále rozdělují i podle soustavy LAU (z anglické zkratky Local 

Administrative Units), tzv. místní administrativní jednotky, které nahradily dřívější 

NUTS 3 a NUTS 4. (15) 

 

Tabulka 1. Počet obyvatel pro jednotlivé NUTS 

Úroveň 
Doporučený minimální počet 
obyvatel 

Doporučený maximální počet 
obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS 
II 

800 000 3 000 000 

NUTS 
III 

150 000 800 000 

Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

 

 

Tabulka 2. Členění území České republiky  

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS 
II 

Regiony 
soudržnosti 

8 

NUTS 
III 

Kraje 14 

LAU I Okresy 
76 + 15 pražských 
obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

 

 

2.2 Operační programy 

 Peníze ze Strukturálních fondů lze čerpat prostřednictvím operačních programů, 

kterých Česká republika připravila pro současné programovací období 26. Každý 

operační program zpracovává jinou oblast, ať už jde o oblast tematickou či územní. 

Znění jejich konečné verze schvaluje Evropská komise. (8) 
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 Operační programy dělíme do čtyř skupin: 

 

1. tematické operační programy, 

2. regionální operační programy, 

3. operační programy Praha, 

4. evropská územní spolupráce. (8) 

 

2.2.1 Tematické operační programy 

 Bývají také označovány jako sektorové operační programy. Spadají do cíle 

Konvergence, ale existují také vícecílové operační programy, které spadají ještě             

i do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Převážná většina 

sektorových operačních programů je financována z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, avšak některé financuje i Evropský sociální fond nebo Fond soudržnosti. Na tuto 

skupinu operačních programů vyčlenila EU v cíli Konvergence 21,2 miliard € a v cíli 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 75,8 milionů €. (42) 

 Tematických operačních programů je celkem 8 a každý z nich zpracovává odlišné 

téma: 

 

1. Integrovaný operační program, 

2. operační program Doprava, 

3. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 

4. operační program Podnikání a inovace, 

5. operační program Technická pomoc, 

6. operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 

7. operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

8. operační program Životní prostředí. (42) 

 

2.2.2 Operační programy Praha 

 Jelikož Hlavní město Praha patří mezi vyspělé evropské regiony, spadá do cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tyto operační programy jsou 

charakteristické tím, že kombinují vlastnosti tematických a regionálních operačních 

programů. Je na ně vyčleněno 343,3 milionů €. Řídícím orgánem je Hlavní město Praha. 
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Finance plynou z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního 

fondu. (16) 

 Existují dva operační programy Praha, které se liší především svým investičním      

a neinvestičním charakterem: 

 

1. operační program Praha Adaptabilita, 

2. operační program Praha Konkurenceschopnost. (16) 

 

2.2.3 Evropská územní spolupráce 

 Jak již název napovídá, tyto programy jsou součástí cíle Evropská územní 

spolupráce. Finance putují z Evropského fondu pro regionální rozvoj. (6) 

 Evropskou územní spolupráci lze rozčlenit na 5 částí: 

 

1. přeshraniční spolupráce, 

2. meziregionální spolupráce, 

3. nadnárodní spolupráce, 

4. ESPON 2013, 

5. INTERACT II. 

 

 Programy pro přeshraniční spolupráci probíhají s Polskem, Saskem, Bavorskem, 

Rakouskem a Slovenskem. (6) 

 

2.2.4 Regionální operační programy 

 Regionální operační programy jsou náhradou za Společný regionální operační 

program, který byl aktuální v předešlém programovacím období. Tento Společný 

regionální operační program byl v současném období rozdělen na 7 samostatných 

programů, týkajících se sedmi regionů soudržnosti NUTS 2, pokrývajících celé území 

České republiky kromě Hlavního města Prahy. 

 Řídícími orgány regionálních operačních programů jsou Regionální rady 

jednotlivých regionů soudržnosti, kterých se operační program týká. (32) 

 Všechny regionální operační programy patří do cíle Konvergence a jsou 

financovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, to částkou 4,6 miliard €. 
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Hlavním významem těchto programů je zlepšení konkurenceschopnosti regionů, 

urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory. (23) 

 I když každý jednotlivý program vystupuje jako samostatný celek, zpracovávají  

všechny vesměs podobná témata, kterými jsou: 

 

• dopravní dostupnost a obslužnost, 

• rozvoj území, 

• regionální rozvoj podnikání, 

• rozvoj cestovního ruchu. (23) 

 

 Pro nynější období bylo připraveno 7 regionálních operačních programů: 

 

1. Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, 

2. Regionální operační program NUTS 2 Jihozápad, 

3. Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko, 

4. Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, 

5. Regionální operační program NUTS 2 Severozápad, 

6. Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, 

7. Regionální operační program NUTS 2 Střední Morava. (23) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

3.1 Potřebnost projektu 

 Město Brno je moravskou metropolí. Jako takové má obrovský hospodářský             

a společenský význam, je historickým centrem kultury, vzdělanosti i sportu. 

 Jako i u většiny jiných měst je jednou z priorit Brna trvale udržitelný rozvoj, který 

se doposud daří zachovávat. 

 Protože je Brno druhé největší město v České republice, je důležité, aby jeho 

občanská vybavenost byla na vysoké úrovni. Bohužel je ale v současné době situace         

v Brně taková, že v některých směrech je občanská vybavenost stále nedostačující. 

Týká se to i možnosti sportovního vyžití, což je dáno především vysokým počtem 

obyvatel. I přesto, že je v Brně téměř 600 sportovních zařízení, stále tento počet nestačí 

uspokojovat potřeby všech obyvatel. K tomu přispívá i fakt, že ne všechna sportovní 

zařízení jsou ve vyhovujícím stavu. (9) 

 Statutární město Brno je vlastníkem mnoha zdejších sportovních zařízení, ale 

poskytuje také jiným subjektům, provozujícím sportoviště, granty na zabezpečení 

celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti, provozu sportovišť, pořádání sportovních 

akcí nebo opravy a rekonstrukce sportovišť. (3) 

 V roce 2006 město investovalo do sportovních zařízení více než 72 milionů Kč. (1) 

 Do snahy zachovat trvale udržitelný rozvoj patří i rozšíření sportovní infrastruktury 

na území Brna a z toho plynoucí zkvalitnění podmínek pro život ve městě. 

 

3.2 Informace o společnosti 

 Společnost Sport-IN byla založena za účelem stavby a provozu sportovního areálu 

pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 Předmětem podnikání je provoz sportovního areálu pro podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže. 

 Společnost spadá do kategorie malý podnikatel, protože splňuje kritéria stanovená 

přímo použitelným předpisem ES, kterým je příloha č. I k nařízení č. 70/2001. 

 „Podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001, se za malého podnikatele považuje 

podnikatel, pokud: 

 a) zaměstnává méně než 50 osob, 

 b) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřeshuje 10 mil. EUR, 
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 c) splňuje kriterium nezávislosti dle odstavce 3, přílohy č. I Nařízení Komise (ES) 

 č. 70/2001.“ (20, str. 11) 

 

3.3 Doporučení operačního programu pro projekt stavby 

sportovního areálu 

 Projekt na stavbu sportovního areálu pro podporu volnočasových aktivit dětí             

a mládeže bude realizován na území města Brna, proto je vhodným programem 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod.  

 

3.3.1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

 Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod se skládá z Jihomoravského kraje a kraje 

Vysočina s krajskými městy Brnem a Jihlavou. Je nejlidnatějším (na celkovém počtu 

obyvatel ČR se podílí zhruba 16 %) a po regionu soudržnosti Jihozápad i druhým 

plošně největším (s rozlohou 13 991 km2) regionem soudržnosti České republiky. (25) 

 Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento program vyčleněno 704,45 

milionů €. Česká republika tuto částku dále doplní o 124,31 milionů €. (34) 

 

Orgány regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

 V tomto operačním programu vystupují následující orgány: 

 

1. Řídící orgán, 

2. Monitorovací výbor, 

3. Platební a certifikační orgán, 

4. Auditní orgán. 

 

Řídící orgán 

 Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Jihovýchod je Regionální 

rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Jedná se o právnickou osobu, jež nese celkovou 

odpovědnost za realizaci programu. Jejími orgány jsou Výbor, předseda a Úřad. (27) 

 Výbor Regionální rady se skládá celkem z 16 členů – 8 zastupitelů                                

z Jihomoravského kraje a 8 zastupitelů z kraje Vysočina. Výbor odpovídá za řízení a 

realizaci regionálního operačního programu. (30) 
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 Statutárním orgánem, který se zodpovídá Výboru, je předseda Regionální rady. (28) 

Úřad Regionální rady splňuje funkci výkonného orgánu. (29) 

 

Monitorovací výbor 

 Důležitou institucí je také Monitorovací výbor, který vykonává celkový dohled. 

„K jeho úkolům a pravomocem patří např. 

  

• schválení kritérií pro výběr financovaných operací 

• hodnocení pokroku v dosahování konkrétních cílů operačního programu 

• schvalování výroční a závěrečné zprávy ROP před jejich zasláním Evropské 

komisi 

• může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního 

programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů nebo zlepšit jeho řízení, 

včetně finančního řízení 

 

Členy Monitorovacího výboru jsou zástupci hospodářských komor, úřadů práce, 

vzdělávacích institucí, sociálních partnerů a nevládních neziskových organizací.“ (35) 

 

Platební a certifikační orgán 

 Platebním a certifikačním orgánem je v České republice odbor Národního fondu 

Ministerstva financí České republiky. Má za úkol řídit tok peněz z Evropské unie k nám 

do republiky. (36) 

 

Auditní orgán 

 Auditním orgánem v České republice je odbor Centrální harmonizační jednotka            

pro finanční kontrolu, který spadá pod Ministerstvo financí. (36) 
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Členění regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

 Každý operační program je tvořen prioritními osami, které jej dělí na logické celky 

podle oblastí, které zpracovávají. Je tomu tak i u Regionálního operačního programu 

NUTS 2 Jihovýchod, který je rozdělen na čtyři prioritní osy: 

 

• Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy – vyčleněno 345,2 mil. €, tj. 49,0 % tohoto 

programu, 

 

• Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu - vyčleněno 133,8 mil. €, 

tj. 19,0 % tohoto programu, 

 

• Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel – vyčleněno 201,5 

mil. €, tj. 28,6 % tohoto programu, 

 

• Prioritní osa 4: Technická pomoc – vyčleněno 23,9 mil. €, tj. 3,4 % tohoto 

programu. (34) 

 

 Daný projekt spadá pod prioritní osu 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel. 

 

3.3.2 Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel 

 Jak již bylo zmíněno výše, Evropská unie přidělila této prioritní ose částku ve výši 

201,5 milionů €. (33) 

 Prioritní osy se dále člení na oblasti podpory.  

 Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel obsahuje tyto oblasti 

podpory: 

 

1. Rozvoj urbanizačních center, 

2. Rozvoj regionálních středisek, 

3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, 

4. Veřejné služby regionálního významu. 
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Pro všechny oblasti podpory je formou podpory nevratná finanční pomoc (dotace). (33) 

 

 Projektu stavby sportovního areálu pro podporu volnočasových aktivit dětí                  

a mládeže na území města Brna odpovídá oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních 

center. 

 

3.3.3 Oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center 

 Tato oblast podpory je určena pro projekty, které budou realizovány na území Brna 

a Jihlavy. Z ERDF je na takové projekty vyhrazeno 81,51 milionů €, což je 40,45 % 

z celkové alokace tohoto fondu na celou prioritní osu. Česká republika se bude              

na spolufinancování podílet mírou minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů. 

 Podmínkou získání dotace z oblasti podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je zařazení projektu                

do Integrovaného plánu rozvoje města Brna. (20) 

 „Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně 

obsahově a časově provázaných projektů synergicky působících, jsou realizovány             

ve vymezeném území města (např. přeměna brownfields na centrum veřejných služeb), 

nebo projekty řeší nějaké problémové téma (např. městská hromadná doprava). Projekty 

směřují k dosažení společného cíle či cílů města, nebo území. 

Integrovaný plán rozvoje města navazuje na obecný strategický dokument města s tím, 

že zahrnuje aktivity financované z ROP JV a současně popisuje i aktivity, které budou 

financované z ostatních operačních programů. Zpracovatelem a předkladatelem IPRM 

je město, které je rovněž zodpovědné za jeho realizaci. Jedno město může zpracovat           

i více IPRM.“ (20, str. 9) 

 

 Po prostudování Prováděcího dokumentu k Regionálnímu operačnímu programu 

NUTS 2 Jihovýchod pro daný projekt doporučuji toto zařazení: 

� Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

� Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

� Oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center 
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3.4 Žádost o dotaci 

 Žádost o dotaci se podává elektronickou formou prostřednictvím systému 

BENEFIT7. Vyplňuje se on-line na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo            

www.eu-zadost.eu. 

 Kromě vyplnění elektronické žádosti je také nutné předložit další přílohy, kterými 

pro daný projekt jsou: 

1. studie proveditelnosti, 

2. finanční a ekonomická analýza, 

3. doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu, 

4. doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu, 

5. podrobný rozpočet projektu, 

6. projektová dokumentace, 

7. územní rozhodnutí, 

8. stavební povolení, 

9. doklady prokazující finanční zdraví žadatele, 

10. fotodokumentace, 

11. posouzení vlivu na životní prostředí. (20) 

 

 Pro studii proveditelnosti je doporučena následující osnova: 

 Titulní strana 

1. obsah, 

2. úvodní informace, 

3. popis podstaty projektu, 

4. technické a technologické řešení projektu, 

5. analýza trhu, marketingová strategie, 

6. management projektu, 

7. zajištění investičního a oběžného majetku, finanční plán, 

8. hodnocení finanční efektivity projektu, 

9. analýza a řízení rizik, 

10. závěrečné zhodnocení projektu, 

11. přílohy. (17) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Pro zachování formátu celé práce nyní budu pokračovat v původním číslování 

kapitol a podkapitol, proto čísla kapitol studie proveditelnosti nebudou odpovídat 

číslování doporučené osnovy studie proveditelnosti uvedené na předešlé straně.               

Ze stejného důvodu také vynechávám první dva body doporučené osnovy – titulní 

stranu a obsah, a poslední bod – přílohy. 

 

4.1 Úvodní informace 

 Sport-IN je nově vzniklá společnost, jejímž cílem je vybudovat a následně 

provozovat předmět žádosti o dotaci, tedy sportovní areál pro podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže. 

 Společnost splňuje kritéria Evropské unie pro zařazení do kategorie malý 

podnikatel. 

 

4.2 Popis podstaty projektu 

4.2.1 Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti 

podpory ROP JV, porovnání cílů projektu s cíly programu 

ROP JV 

Začlenění projektu: 

Program: Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 

Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center 

 

Cíle projektu a programu: 

Globální cíl programu 

 Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní 

využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím 

komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu, 

vedoucího také k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování 

podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného 

rozvoje. (20) 
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 Projekt je plně v souladu s globálním cílem programu, protože výstavba sportovní 

haly nabídne nejen obyvatelům Brna, ale také obyvatelům okolních vesnic, další 

možnosti, jak trávit svůj volný čas. 

 

Hlavní cíl 3 

 Systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového 

potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. (20) 

 

 Projekt přispěje i k naplnění tohoto specifického cíle, na který daná prioritní osa 

navazuje. Nový sportovní areál rozšíří brněnskou infrastrukturu pro sport a práci s dětmi 

a mládeží, což posílí rozvojový potenciál města Brna.  

 

4.2.2 Místo realizace projektu včetně místa dopadu projektu 

 Sportovní areál pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže bude vybudován 

v okrajové části města Brna. 

 Projekt bude mít územní dopad pro město Brno a dále také pro okolní vesnice, ze 

kterých lidé ať již pravidelně nebo občas dojíždějí. 

 

4.2.3 Výchozí stav 

 Městská civilizace je  v současnosti charakterizována velkým množstvím volného 

času a z toho vyplývající potřebou volný čas nějak trávit. Jelikož je Brno město                  

s velkým počtem obyvatel, je poptávka po zařízeních, kde mohou lidé trávit svůj volný 

čas, opravdu vysoká. Sem spadá i poptávka po sportovních zařízeních, protože sport je 

velmi oblíbeným koníčkem nejen u mladší populace. Potřebu pohybových aktivit navíc 

umocňuje fakt, že 5 % dětí do 12 let trpí nadváhou nebo obezitou. (9) 

 Cvičení přispívá ke zdraví nejen fyzickému, ale také psychickému. 

 Brno je také přirozeným centrem pro pořádání vrcholných sportovních událostí, 

bohužel ale jen několik málo sportovišť je vhodných pro pořádání velkých soutěží 

evropského i celosvětového významu. (9) 

 Ze SWOT analýzy Integrovaného plánu rozvoje města Brna plyne, že i přesto, že se 

zde nachází velké množství sportovních zařízení a kompletní nabídka registrace 
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uchazečů ve sportovních oddílech, je počet zařízení pro volnočasové aktivity 

nedostačující.  

 Níže jsou uvedeny vybrané body z analýzy silných a slabých stránek města: 

 

Silné stránky: 

 

• Široký výběr sportovních aktivit  

o kompletní nabídka registrace ve sportovních oddílech 

 

Slabé stránky: 

 

• Nedostatečné vybavení města zařízeními pro volnočasové aktivity 

o špatný stav zařízení pro volnočasové aktivity, 

o nedostatečné vybavení školských zařízení pro rozvoj volnočasových 

aktivit, 

o nedostatečné nabídky volnočasových zařízení v některých lokalitách. (2) 

 

 Žadatel je nově vzniklá společnost, proto není relevantní popisovat jeho současnou 

pozici na trhu. 

 Plocha, na které má být sportovní areál vybudován, je nezastavěná. 

 

4.2.4 Popis cílových skupin pro realizaci projektu, identifikace 

dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny 

 Cílové skupiny projektu lze rozdělit podle několika hledisek. 

Rozdělení podle lokality 

• obyvatelé Brna 

• obyvatelé přilehlých vesnic 

 

Rozdělení podle věku 

• předproduktivní věk 

• produktivní věk 

• poproduktivní věk 
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Rozdělení podle užití 

• přímí uživatelé 

• nepřímí uživatelé 

 

Rozdělení podle subjektů 

• soukromý sektor 

• veřejný sektor 

 

Popis cílových skupin 

1) Děti a mládež 

 Jde o hlavní skupinu zákazníků a uživatelů projektu, kteří budou sportovní areál 

buď pravidelně či nepravidelně navštěvovat. Děti se budou zapisovat do kroužků               

s různým zaměřením. Protože se v areálu budou pořádat sportovní utkání a soutěže, 

bude tato skupina navštěvovat tato klání. 

 

2) Trenéři 

 Aby mohl areál plnohodnotně fungovat, nesmí zde chybět trenéři, kteří budou děti 

učit. 

 

3) Nezaměstnaní 

 Bez zaměstnanců by sportovní areál nebyl schopen provozu, proto je tato cílová 

skupina velmi důležitá. Jedná se o zaměstnance od uklízeček až po management. 

 

4) Návštěvníci sportovních utkání a soutěží 

 Budou se zde pořádat sportovní klání různého druhu, na která bude mít přístup 

široká veřejnost. 

 

5) Rodiče 

 Rodiče dětí vystupují jako nepřímí uživatelé projektu, protože se na projektu 

nebudou přímo účastnit, ale budou mít rozšířené možnosti, jak účelně nakládat                   
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s volným časem svých dětí. Budou moci děti zapsat do jednotlivých kroužků, které zde 

budou vyučovány. 

 

6) Město a stát 

 Přínos projektu pro město bude v podobě  rozšíření a zkvalitnění infrastruktury           

pro sport a práci s dětmi a mládeží. Státu vzniknou příjmy v podobě odvedených daní. 

 

4.2.5 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v 

předinvestiční a investiční fázi 

 

Předinvestiční fáze 

 Úvodní částí projektu výstavby sportovního areálu pro podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže je průzkum trhu, ze kterého jednoznačně plyne, že projekt je           

v dané lokalitě velmi potřebný a také poptávka po takovém projektu je vysoká. 

 V předinvestiční fázi bude dále zpracována kompletní dokumentace, která je                

k realizaci projektu potřebná, jedná se především o dokumentaci nezbytnou k žádosti           

o dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie. Kromě elektronické žádosti v systému 

BENEFIT7 budou také zpracovány všechny povinné přílohy k žádosti, kterými jsou: 

 

1. studie proveditelnosti, 

2. finanční a ekonomická analýza, 

3. doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu, 

4. doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu, 

5. podrobný rozpočet projektu, 

6. projektová dokumentace, 

7. územní rozhodnutí, 

8. stavební povolení, 

9. doklady prokazující finanční zdraví žadatele, 

10. fotodokumentace, 

11. posouzení vlivu na životní prostředí. 
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Investiční fáze 

 Investiční fáze projektu bude zahrnovat následující aktivity: 

 

• projekční činnost, 

• inženýrská činnost, 

• řízení projektu, 

• vlastní stavební činnost, 

• výběrové řízení dodavatelů, 

• nábor zaměstnanců, 

• kolaudační souhlas. 

 

 Stěžejní částí investiční fáze bude samotná stavba sportovního areálu. 

 V dostatečném předstihu před uvedením do provozu bude probíhat nábor 

zaměstnanců, aby již při otevření mohl areál bezproblémově fungovat. 

 Investiční fáze projektu bude zakončena vydáním kolaudačního souhlasu, poté 

bude sportovní areál uveden do provozu. 

 

4.2.6 Možnost alternativních řešení 

 Alternativní řešení nejsou vzhledem k povaze projektu relevantní. 

 

4.2.7 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních 

subjektů 

 Žadatel prozatím nemá v úmyslu plánovat nebo realizovat další projekty. Jelikož se 

jedná o nově vzniklou společnost, projekt nenavazuje na její další aktivity ani aktivity 

jiných subjektů. 

 

4.2.8 Významné multiplikační efekty projektu 

 Velmi významným multiplikačním efektem bude vytvoření pěti nových pracovních 

míst na plný úvazek. Tato pracovní místa jsou blíže specifikována v kapitole 3.6 -  

Management projektu. 

 Dalším multiplikačním efektem projektu se stanou tržby dodavatelů. Jako první lze 

uvést tržby dodavatelů sportovního náčiní a povrchů. Těmito dodavateli budou lokální 
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společnosti. V provozní fázi projektu se bude jednat o tržby dodavatelů občerstvení. 

Zmínění dodavatelé budou také vybráni z řad výrobců potravin a nápojů v regionu. 

 

4.2.9 Časový harmonogram 

Předinvestiční fáze 

Průzkum trhu – 3 měsíce 

Zpracování projektové dokumentace – 6 měsíců 

Zajištění podkladů pro územní a stavební řízení – 2 měsíce 

Územní řízení – 3 měsíce 

Stavební řízení – 2 měsíce 

Zpracování žádosti o dotaci a všech povinných příloh k žádosti – 5 měsíců 

Výběrové řízení dodavatelů – 3 měsíce 

 

Investiční fáze 

Stavební činnost – 12 měsíců 

Výběrové řízení dodavatelů – 2 měsíce 

Nábor zaměstnanců – 2 měsíce 

Žádost o kolaudaci – 1 měsíc 

Investiční fáze bude zakončena vydáním kolaudačního souhlasu.
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Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Předinvestiční 
fáze                                 

Průzkum trhu x x x                              
Projektová 
dokumentace    x x x x x x                        
Podklady pro 
územní a 
stavební řízení 

         x x                      

Územní řízení            x x x                   
Stavební řízení               x x                 
Žádost, přílohy             x x x x x                
Výběr 
dodavatelů                x x x               

Investiční fáze                                 
Stavba                   x x x x x x x x x x x x   
Nábor 
zaměstnanců                            x x    
Výběr 
dodavatelů                              x x  
Žádost o 
kolaudační 
souhlas 

                              x  

Kol. souhlas, 
provoz                                x 

Obrázek 1: Časový harmonogram projektu 
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4.3 Technické a technologické řešení projektu 

 Veškeré technické a technologické údaje týkající se projektu jsou jednoznačně 

zřejmé z projektové dokumentace stavby, zejména technické zprávy. Při výstavbě 

budou využívány běžné stavební materiály a také klasické postupy, protože realizace 

projektu nevyžaduje ovládnutí netradičních technologických postupů. 

 

4.4 Analýza trhu 

4.4.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb 

vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu 

 Brno je významným centrem sportu Jihomoravského kraje, proto je zde mnoho,          

i když stále ne dostatek, sportovních zařízení, která jsou určena pro širokou veřejnost. 

Samotné město poskytuje sportovním zařízením dotace na zabezpečení celoroční 

tělovýchovné a sportovní činnosti, provozu sportovišť, pořádání sportovních akcí nebo 

opravy a rekonstrukce sportovišť. (3) 

 V Brně se nachází téměř 600 sportovních zařízení, která fungují pro různé účely, 

např. tělocvičny, sportovní haly, stadiony, automotodrom, sportovní střelnice, golfové 

hřiště, velodrom a další. (3) 

 Majitelem většiny sportovišť v Brně jsou občanská sdružení, která je udržují                

v provozu s finanční pomocí města. Jedná se mimo jiné o halu míčových sportů                 

v Kounicově, sportovní halu v Bohunicích, bazén a sportovní halu Tesla na Lesné, 

střelnice na automotodromu a v Soběšicích, velodrom v Pisárkách, baseballový stadion 

na Kraví hoře nebo krasobruslařská hala v Křídlovické. (3) 

 V majetku města jsou také následující sportovní zařízení: fotbalový stadion                

v Srbské, hala Rondo, baseballový stadion v Komárově, hala míčových sportů              

ve Vodově, plavecký bazén na Kraví hoře, volejbalový areál v Lužánkách nebo 

nechvalně známá sportovní zařízení pro fotbal a hokej za Lužánkami. (3) 

 Mezi majitele velkého počtu sportovních zařízení patří školské organizace. Do této 

kategorie se řadí převážně tělocvičny a hřiště při základních a středních školách                  

a sportovní zařízení vysokých škol, např. atletický stadion VUT a sportovní hala             

pod Palackého vrchem, tělocvična Pod hradem nebo tělocvična Veterinární                         

a farmaceutické univerzity na Palackého třídě. (3) 
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 Soukromé subjekty vlastní nejmenší část sportovních zařízení v Brně, jde např.           

o hokejovou halu mládeže a plavecký stadion za Lužánkami, část automotodromu, 

golfový areál v Jinačovicích nebo squashové a tenisové objekty. (3) 

 Mezi nejvýznamnější brněnské organizace zastřešující sport, tělovýchovu                   

a turistiku patří Brněnské tělovýchovné sdružení, Česká obec sokolská, Česká asociace 

sportu pro všechny, Asociace školních sportovních klubů ČR, Klub českých turistů, 

Orel, Autoklub ČR, Svaz tělesně postižených v České republice a Podpora sportu 

formou dotací. (3) 

 

4.4.2 Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu 

projektu na relevantním trhu 

 „Poslední údaje Českého statistického úřadu, které obsahují rovněž údaje                     

o věkovém složení obyvatelstva, jsou zpracovány k datu 31.12.2005. Dle těchto údajů je 

v Brně ve věku 5 až 9 let 13 632 obyvatel (průměr na 1 rok věku 2 726 obyvatel),              

ve věku 10 až 14 let 17 700 obyvatel (průměr 3 540) a ve věku 15 až 19 let 21 242 

obyvatel (průměr   4 248)… Je proto reálné počítat s ročním průměrným počtem 

obyvatel ve věku 6 až 18 let (školní mládež) ve výši 4 000 obyvatel, tj. celkem 52 000 

obyvatel ve věku 6 až 18 let.“ (9, str. 43) 

 I když ne všech 52 000 dětí pravidelně cvičí, lze usuzovat, že většina z nich 

sportovní zařízení navštěvuje. Trávení volného času pohybem je v současnosti trendem 

nejen u dětí, ale i dospělých. U dětí je navíc velmi oblíbené zapisování se do mnoha 

různých kroužků, které se tak stávají náplní jejich běžného dne. 

 Z uvedených skutečností lze počítat s vysokou poptávkou po produktech, které 

bude sportovní areál nabízet. To dále umocňuje i fakt, že Brno disponuje nedostatkem 

sportovních zařízení pro volnočasové aktivity vzhledem k počtu obyvatel. 

 Předpokládá se, že poptávka po novém sportovním areálu bude přinejmenším 

taková, že budou z větší části naplněny kapacity jednotlivých kroužků. 

 Je také zřejmé, že tato poptávka bude postupně narůstat, až budou kapacity zcela 

naplněny. Tomuto tvrzení předchází předpoklad, že zákazníci budou se službami velmi 

spokojeni a proto budou areál doporučovat dále svým známým. 
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4.4.3 Marketingový mix 

Produkt 

 Sportovní areál bude nabízet široké spektrum kroužků pro děti a mládež už               

od jejich raného věku. Kromě níže uvedených kroužků bude k dispozici i pronájem 

prostor a zařízení. Dále se v areálu budou pořádat sportovní turnaje. 

 

Jóga 

 Jóga je soubor nauk o metodách ovládání tělesných a duševních funkcí člověka. 

Zahrnuje cvičení, koncentraci, meditaci a askezi. Dnes se lidé v západních zemích 

zaměřují spíše na fyzickou část, která je považována za úvodní úroveň. Je známo 

mnoho druhů jóg. 

 

Powerjóga 

 Powerjóga je založena na dynamickém opakování základních jógových pozic,           

ke kterým se přidávají strečingové a fyzioterapeutické cviky. Při každém cviku je 

kladen důraz na správné dýchání. Celá lekce je doprovázena vhodnou hudbou. 

Výsledkem pravidelného cvičení je komplexní procvičení těla, dosažení svalové 

rovnováhy, vylepšení fyzické kondice a koncentrace. 

 

Pilates 

 Při cvičení jsou posilovány a protahovány svaly celého těla, důraz je kladen také   

na správné dýchání. Ke cvičení se používá podložka nebo zvláštní konstrukce. 

Pro toto cvičení je vhodný zrcadlový sál. 

 

Bojová umění 

Capoiera 

 Jde o kombinaci akrobacie, tance, elegance, hudby a netradičního bojového umění. 

Nejsou příliš zdůrazňovány klasické kryty a bloky, ale ruce jsou používány především 

jako podpora při akrobacii. 

Aikido 

 Aikido je japonské bojové umění, které je založeno na neagresivitě. Důraz je kladen 

na sebeobranu. 
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Karate 

 Karate je jedno z nejrozšířenějších bojových umění. Bojuje se holýma rukama, 

důraz je kladen na přísné dodržování předpisů, poslušnost, přesnost a tvrdost. 

Judo 

 Judo má původ v Japonsku a bylo prvním bojovým uměním, které zavedlo barevné 

pásy k rozlišení úrovně. Nacvičuje se technika pádů, technika porazů, techniky 

znehybnění a využití útoků na citlivá místa soupeře v sebeobraně. 

 

Aerobik 

 Aerobik je směs tance a rytmiky sladěné v choreografický celek. 

 Při aerobiku jsou procvičovány všechny svaly, je spalováno velké množství kalorií 

a tuků. 

 Existuje obrovská škála druhů aerobiku, např. klasický aerobik, PClass, body 

styling, step aerobic, aerobik mix, fitball, kick box aerobic nebo Tae Bo. Všechny tyto 

druhy aerobiku budou do projektu zařazeny. 

 

Tanec 

Break dance 

 Break dance je v současné době velmi oblíbeným tancem u mladých lidí. Jedná se         

o akrobatický hiphopový tanec. Základními technikami break dance jsou footwork, 

freez, lockin', power moves, toprock a uprock. 

Disco dance 

 Disco dance je moderní tanec na disco hudbu, který se v současnosti těší oblibě 

především u mladých lidí. 

 

Cvičení pro nejmenší 

 Toto cvičení je určeno pro děti předškolního věku. Učí se zde především správné 

držení těla a koordinace pohybů. Důležitým prvkem je také pravidelné protahování 

svalstva. 
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Míčové hry 

 Ve sportovním areálu budou probíhat následující kroužky: volejbal, basketbal, 

házená, florbal, sálová kopaná, badminton. 

 

Spinning 

 Spinning je cvičení na stacionárním kole – spinneru. Je to skupinový sport, lekce 

probíhají pod vedením instruktora, který volí styly jízdy, techniky a zátěže. Spinning 

vede k odbourávání tuků, zlepšení fyzické kondice, posílení srdeční činnosti a cévní 

soustavy, úpravě krevního tlaku a snížení hladiny cholesterolu. 

 

Horolezecká stěna 

 Zajímavým prvkem v areálu bude horolezecká stěna. Horolezectví je sportem, který 

se v současnosti těší obrovské oblibě. 

 

Posilovna 

 Čas strávený v posilovně je pro mnoho lidí, především muže, pravidelnou rutinou. 

Posilovna je oblíbeným způsobem, jak si zpevnit a vypracovat tělo. Při pravidelném 

cvičení jsou výsledky brzy viditelné. 

 Ve sportovním areálu si zákazníci budou moci sami vybrat, zda budou cvičit sami, 

nebo za pomoci trenéra, který zpracuje cvičební plán na míru, popř. i vhodný jídelníček. 

 

Stolní tenis 

 Ve sportovním areálu budou vybudovány také prostory pro stolní tenis, který se 

stále řadí mezi finančně nenáročné sporty. Dobří hráči stolního tenisu musí disponovat 

takovými kvalitami, jako jsou tělesná zdatnost, hbitost a především rychlý postřeh.         

Pro stolní tenis je typické, že je to divácky zajímavý sport, protože je neustále 

udržováno vysoké tempo hry. 

 

Tenis 

 Tenis je jeden z nejrozšířenějších sportů na světě. 

 V areálu si zákazníci budou moci tenisové kurty pronajmout buď pro samostatnou 

hru nebo další možností bude hra za přítomnosti trenéra. 
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Cena 

 Při navrhování cen se vycházelo z běžných cen stejných produktů v Brně. Projekt 

bude neziskový, proto byly navrhnuty spíše nižší než průměrné ceny v dané oblasti. 

Ceny by měly být tak vysoké, aby výnosy pokrývaly náklady provozu. Z případného 

zisku bude vytvořena rezerva, popř. bude zisk investován do nového vybavení. Při 

dosažení zisku mohou být ceny dále sníženy.  

 

Jóga 

Lekce:       50 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  400 Kč 

 

Powerjóga 

Lekce:       50 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  400 Kč 

 

Pilates 

Lekce:       50 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  400 Kč 

 

Bojová umění 

Kurz – 5 měsíců (2 lekce týdně): 1 200 Kč 

 

Aerobic 

Lekce:       50 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  400 Kč 

 

Tanec 

Kurz – 5 měsíců (2 lekce týdně): 1 200 Kč 

 

Cvičení pro nejmenší 

Lekce:       40 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  320 Kč 
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Míčové hry 

Kurz – 5 měsíců (2 lekce týdně): 1 000 Kč 

 

Spinning 

Lekce:       90 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  720 Kč 

 

Horolezecká stěna 

Jednorázový vstup:   60 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  480 Kč 

 

Posilovna 

Jednorázový vstup:   50 Kč 

Permanentka – 10 vstupů:  400 Kč 

Trenér:       150 Kč/hodina 

 

Stolní tenis 

Pronájem stolu, pálky a míčku: 60 Kč/hodina 

 

Tenis 

Pronájem kurtu:   100 Kč/hodina 

Trenér:       150 Kč/hodina 

 

Propagace 

 Projekt bude propagován mnoha způsoby. 

 Propagace bude zahájena v dostatečném časovém předstihu ještě před uvedením         

do provozu, aby již v počátcích byla dostatečně využita kapacita. Cílové skupiny budou 

oslovovány formou následujících možností. 

 Základem propagace se stanou vlastní internetové stránky, které budou založeny 

ještě před zahájením činnosti. Zde se zákazníci dozvědí mnoho užitečných věcí 

týkajících se nejen samotného areálu, ale také základní informace o sportech a dalších 
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aktivitách. Samozřejmě nesmějí chybět aktuální informace o pořádaných akcích. 

Internetové stránky budou trojjazyčné, budou zpracována provedení české, anglické         

a německé. Potřebnost takového zpracování vyplývá z atributů Brna jako 

multikulturního města. 

 O existenci areálu bude upozorňováno i na jiných internetových stránkách. 

 Letáky jsou další možností propagace. Bude jí využito především v počáteční fázi 

provozu, kdy bude nutné na nový sportovní areál upozornit. Samozřejmě bude tento 

způsob propagování probíhat i v zaběhlém provozu areálu, jelikož Brno je město,             

do kterého stále přijíždějí noví lidé. Cílové skupiny budou lákány především na velmi 

moderní sportovní areál  s rozsáhlou nabídkou zajímavých produktů. 

 Důležitou reklamou bude inzerce v místním tisku, který je lidmi velmi oblíben. 

 

Místo 

 Základním distribučním kanálem bude přímá cesta v rovině sportovní areál - cílová 

skupina. Tato distribuční cesta je dána povahou poskytovaných služeb, kdy trenér předá 

své znalosti a dovednosti přímo zákazníkovi. 

 Dalším, ale také důležitým distribučním kanálem, je rovina dodavatel – sportovní 

areál – cílová skupina. Tato cesta bude probíhat u stánku s občerstvením. 

 

 

4.4.4 Veřejná podpora 

 Po dobu realizace a udržitelnosti projektu budou poskytovány produkty 

vyjmenované již v kapitole 3.5.3 - Marketingový mix. 

 Pozornost bude upřena na více cílových skupin, které jsou vymezeny a blíže 

specifikovány v kapitole 3.3.4 - Popis cílových skupin pro realizaci projektu, 

identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny. Dané cílové 

skupiny jsou potenciální zákazníci i jiných poskytovatelů obdobných služeb. 

 Pro nabízené produkty existuje v České republice trh a hospodářská soutěž, proto 

bude projekt přímo konkurovat jiným subjektům. 

 Ostatním sportovním areálům v Brně a okolí vznikne nová konkurence na vysoké 

úrovni. Předpokládá se, že vzhledem k velikosti projektu získá sportovní areál brzy po 

vstupu na tento trh významné postavení. 
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 Přínos projektu bude dostupný plošně všem zákazníkům. 

 Projekt má pozitivní vliv i na zákazníky z jiných členských zemí Evropské unie, 

protože jim budou produkty bez ohledu na jejich původ také poskytovány. 

 Z výše uvedených poznatků plyne, že projekt zakládá veřejnou podporu, protože 

jeho podpoření z veřejných zdrojů naruší hospodářskou soutěž. 

 

4.5 Management projektu 

Projektový tým 

 Projekt je v současné době ve fázi přípravy, kdy je zpracována studie 

proveditelnosti a až na základě jejího vyhodnocení se bude vytvářet projektový tým. 

 

Nová pracovní místa 

 Ve sportovním areálu bude vytvořeno 5 stálých pracovních míst: 

 

• ředitel, 

• 2 správci, 

• vedoucí sportovní činnosti, 

• prodavač v kantýně. 

 

 Těchto 5 pracovníků bude zaměstnáno na plný úvazek. 

 Dále vznikne několik pracovních míst na zkrácený úvazek, např. trenéři                     

a uklízečky. 
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4.6 Zajištění investičního a oběžného majetku 

Rozpočet projektu 

Tabulka 3. Náklady projektu v investiční fázi 

Nákup pozemku  2 000 000 Kč 
Vybudování klubovny, zázemí, sociálního zařízení 2 500 000 Kč 
Venkovní osvětlení  100 000 Kč 
Víceúčelový kurt - fotbal, házená, volejbal, nohejbal  1 000 000 Kč 
Tenisové kurty venkovní  1 000 000 Kč 
Hřiště pro děti, trampolína, prolézačky 50 000 Kč 
Hřiště na petanque 10 000 Kč 
Pingpongové stoly  10 000 Kč 
Vybavení klubovny 100 000 Kč 
Venkovní posezení, tribuna  150 000 Kč 
Vybudování víceúčelové sportovní haly 9 000 000 Kč 
Vybavení haly 1 000 000 Kč 
Náklady na publicitu 50 000 Kč 
Celkem  16 970 000 Kč 
 

 

Přehled zdrojů financování v investiční etapě 

Část nákladů bude financována vkladem společníka. Tento vklad bude ve výši 

2 000 000 Kč. 

Zbytek nákladů investiční fáze bude kryt úvěrem: 

 

Tabulka 4. Úvěr 

Výše úvěru 14 970 000 Kč 
Doba splácení 20 let 
Úrok 6 % 
Měsíční splátka 107 250 Kč 
Celkem zaplaceno 25 739 936 Kč 
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Provozní cash-flow 

Tabulka 5. Provozní cash-flow 

Výdaje projektu  Měsíční Roční 
Náklady na zaměstnance   
Mzda ředitele 30 000 Kč 360 000 Kč 
Mzdy 2 správců 20 000 Kč 240 000 Kč 
Mzda vedoucí sportovní činnosti 12 000 Kč 144 000 Kč 
Mzda prodavačky v kantýně 10 000 Kč 120 000 Kč 
Mzdy externistů – trenérů, učitelů 96 000 Kč 1 152 000 Kč 
Náklady na energie   
Elektřina, voda, odpady  240 000 Kč 
Údržba areálu  60 000 Kč 
Roční výdaje celkem  2 316 000 Kč 

 
Příjmy projektu 
Příspěvky členů klubu  250 000 Kč 
Pronájem tenisových kurtů  100 000 Kč 
Partnerské příspěvky sponzorů  200 000 Kč 
Příjmy z kantýny   240 000 Kč 
Příjmy z trenérství ředitele  70 000 Kč 
Příjmy z pořádání turnajů  50 000 Kč 
Příjmy z kroužků pro děti  880 000 Kč 
Pronájem víceúčelového kurtu a zařízení  50 000 Kč 
Pronájem haly  520 000 Kč 
Roční příjmy celkem  2 360 000 Kč 
 

Tabulka uvádí přehled cash-flow v prvním roce provozu, v dalších letech je 

předpokládán nárůst příjmů i výdajů o 10 % ročně. 

 

4.7 Hodnocení finanční efektivity projektu 

 Hodnocení finanční efektivity projektu není relevantní, jelikož se jedná o projekt 

nevytvářející příjmy. 

 

 

4.8 Analýza a řízení rizik 

Legenda k tabulce: 

Závažnost rizika: 

katastrofická – ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu; pokud nemá být projekt 

ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje, 
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kritická – zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení; vyžaduje 

opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech, 

významná – narušení vývoje projektu; správným řízením je možno dosáhnout 

požadovaných parametrů v plánovaných termínech, 

nevýznamná – nepodstatné narušení vývoje projektu; operativním řízením lze obnovit 

plánovaný vývoj. 

 

Pravděpodobnost/četnost výskytu rizika: 

častá – je častý výskyt, nebezpečí je trvalé, 

občasná – lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát, 

malá – vyskytne se někdy během životního cyklu projektu; je rozumné předpokládat, že 

nebezpečí nastane, 

nepravděpodobná – výskyt je nepravděpodobný, ale možný; lze předpokládat, že 

nebezpečí může výjimečně nastat. 
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Tabulka 6. Analýza a řízení rizik 

Druh rizika Závažnost 
rizika 

Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu rizika 

Předcházení/eliminace 
rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v 
projektové 

dokumentaci 
nevýznamná malá 

Pro vypracování 
projektové dokumentace 
budou vybráni zkušení a 
svědomití projektanti. 

Dodatečné změny 
požadavků 
investora 

významná malá 

S investorem budou 
probíhat průběžné 

konzultace, aby se projekt 
neodchyloval od jeho 

představ. 

Nedostatečná 
koordinace 

stavebních prací 
významná občasná 

Sestavení zkušeného a 
spolehlivého projektového 

týmu je základním 
předpokladem úspěchu. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

významná nepravděpodobná 
Dodavatelé budou vybíráni 

pečlivě podle předem 
stanovených podmínek. 

Nedodržení 
termínu výstavby 

kritická občasná 
Bude probíhat pravidelná 

kontrola dodržování 
termínů. 

Živelné pohromy významná nepravděpodobná 
Bude uzavřena pojistná 

smlouva. 

Navýšení cen 
vstupů 

významná občasná 
V rozpočtu bude vytvořena 

rezerva pro případné 
navýšení cen vstupů. 

Nekvalitní 
projektový tým 

kritická nepravděpodobná 

Projektový tým se musí 
skládat z profesionálů, 

kteří svému oboru dobře 
rozumí. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace katastrofická občasná 
Bude probíhat pravidelná 
kontrola plnění podmínek 

pro poskytnutí dotace. 

Nedostatek 
finančních 

prostředků na 
předfinancování a 

v průběhu realizace 
projektu 

katastrofická občasná 

Zajištění dostatečného 
množství finančních zdrojů 

je nevyhnutelný 
předpoklad. 
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Druh rizika Závažnost 
rizika 

Pravděpodobnost/ 
četnost výskytu rizika 

Předcházení/eliminace 
rizika 

Právní rizika 

Nedodržení 
Pokynů pro 

zadávání zakázek 
významná nepravděpodobná 

Zadáváním zakázek budou 
pověřeni zcela 

kompetentní pracovníci, 
kteří nabyli ve svém oboru 

dostatečné zkušenosti. 

Nedodržení 
podmínek 

programu ROP 
katastrofická malá 

V průběhu projektu bude 
probíhat konfrontace 

podmínek programu ROP 
s reálnou skutečností. 

Nedodržení 
právních norem 

ČR, EU 
významná malá 

Při nesrovnalostech budou 
probíhat porady s právním 

zástupcem. 

Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

kritická nepravděpodobná 
Vlastnické vztahy jsou 

vyřešeny. 

Provozní rizika 

Nedostatek 
poptávky po 

službách/výrobcích 
významná nepravděpodobná 

Na daném území je vysoká 
poptávka po nabízených 

službách, ale i přesto bude 
probíhat propagace, která 
je blíže specifikována v 

kapitole 5.3 Marketingový 
mix. 

Nedostupná 
kvalitní pracovní 

síla v době 
udržitelnosti 

kritická nepravděpodobná 

V daném případě budou 
podniknuty kroky k 

vyškolení pracovníků na 
určité pozice. 

Nenaplnění 
partnerských, 
dodavatelsko-
odběratelských 

smluv 

nevýznamná malá 
Ve smlouvách budou 
stanoveny sankce pro 

jejich případné porušení. 

Nedodržení 
monitorovacích 

ukazatelů projektu 
kritická malá 

Bude nutné provádět 
pravidelnou kontrolu. 

Nedostatek 
finančních 

prostředků v 
provozní fázi 

projektu 

kritická občasná 

Bude nutné zajišťovat 
finanční prostředky v 
dostatečném časovém 

předstihu. 
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4.9 Závěrečné zhodnocení projektu 

 Vybudování velkého sportovního areálu je nejen finančně velmi obtížná záležitost. 

Protože je realizace projektu vysoce nákladná, je nutné získat finanční prostředky 

z externích zdrojů. Nezískání dotace by s největší pravděpodobností zabránilo 

uskutečnění projektu. 
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5 ZÁVĚR 

 

 V první části práce jsem vymezila problém, který budu řešit, a stanovila cíle práce. 

 Druhá část byla teoretická. Věnovala jsem se problematice Evropské unie, zejména 

jejím fondům, ze kterých je možné čerpat finanční pomoc. Kromě charakteristiky 

jednotlivých fondů jsem uvedla přehled operačních programů, které Česká republika 

vytvořila pro nové programovací období 2007 – 2013. 

 Ve třetí části jsem analyzovala problém, uvedla informace o společnosti, která bude 

žadatelem, a splnila jeden z dílčích cílů, čili vyhledala a doporučila vhodný operační 

program pro financování sportovního areálu. Konkrétně se jedná o regionální operační 

program  Jihovýchod, prioritní osu 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, 

oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center. 

 Ve čtvrté části jsem zpracovala studii proveditelnosti k projektu na výstavbu 

sportovního areálu pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, která je jednou 

z povinných příloh žádosti o dotaci z evropských fondů. Ve studii proveditelnosti jsem 

navrhla, jak by projekt mohl vypadat, aby byl životaschopný a také aby získal dotaci 

z Evropské unie. Tím jsem splnila druhý dílčí cíl mé bakalářské práce. 

 Získání dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie umožní realizaci daného 

projektu. Podmínkou pro získání ale je, že sportovní zařízení musí být nekomerčního 

charakteru, což částečně znevýhodňuje podnikatele. Tento problém je konkrétně u mého 

projektu vyřešen tak, že areál bude neziskový, z výnosů v podobě vstupného budou 

hrazeny provozní náklady. 

 V případě finančních potíží v provozní fázi projektu by bylo možné tento problém 

řešit žádostí o grant statutárního města Brna, které touto formou podporuje provoz 

sportovních zařízení na svém území. 

 Finanční pomoc z Evropské unie je jeden z prostředků, jak financovat mnoho 

zajímavých projektů na území České republiky. Možnost čerpání dotací z evropských 

fondů přispívá k rozvoji státu. Každý členský stát by měl využít této výhody 

v maximální možné míře a zvyšovat tak své životní standardy.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

ČR      Česká republika 

EU      Evropská unie 

ERDF     Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES      Evropské společenství 

ESF      Evropský sociální fond 

HDP     Hrubý domácí produkt 

HNP     Hrubý národní produkt 

HSS     Hospodářská a sociální soudržnost 

IPRM     Integrovaný plán rozvoje města 

JV      Jihovýchod 

LAU     Místní administrativní jednotky 

NUTS     Nomenklatura územních statistických jednotek 

ROP     Regionální operační program 
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10 PŘÍLOHY  

Příloha č. 1  

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013 

 

Cíl Fondy pro EU 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. Kč) 

100,00 % 
26,69 mld. € (cca 
752,70 mld. Kč) 

100,00 % 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK.  
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
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Příloha č. 2: 

Skladba regionů NUTS II a NUTS III 

 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 
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Příloha č. 3: 

Členění regionálního operačního programu Jihovýchod 

 

 

Zdroj: Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.6 
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Příloha č. 4: 

Finanční plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

 

 

Zdroj: Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.6 


