
 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá využitím fondů Evropské unie na financování 

projektů Statutárního města Brna. V teoretické části jsou popsány možnosti čerpání 

z fondů EU. V analytické části je popsána současná situace Statutárního města Brno a 

úspěšné čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování první fáze projektu 

Zpřístupnění brněnského podzemí. Výsledkem práce bude návrh optimalizace realizace 

tohoto projektu a doporučení pro město Brno, zda využít mnou navrhovaný způsob 

financování pro další fáze projektu.  

 

Abstract 

Bachelor thesis is dealing with utilization of EU funds to finance a project 

Providing access to Brno’s underground. Possibilities of utilization EU funds are 

written in theoretical part. Present situation of Statutory city of Brno is found in 

practical part. As the result, the alternative way to finance this project is proposed and 

recommendation for city of Brno is made at the conclusion. 
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Úvod 

Vstup České republiky do EU přinesl jistě nesporné výhody. Jednou z těchto 

výhod je možnost financování projektů ze zdrojů EU. Bakalářská práce se zabývá 

možnostmi využití fondů EU pro financování projektu Statutárního města Brna, který 

má zvýšit atraktivitu města. Konkrétně se jedná o projekt Zpřístupnění brněnského 

podzemí, jenž je realizován ve více fázích. V současnosti je realizována fáze první, 

přičemž tato práce se bude zabývat optimálním řešením financování tohoto projektu. 

Teoretická část seznamuje s regionální politikou EU, budou představeny fondy EU, 

nejvíce pak fond regionálního rozvoje a iniciativa JESSICA. Praktická část bude 

zaměřena na optimalizaci financování projektu Zpřístupnění brněnského podzemí. Bude 

zvážena možnost financovat daný projekt pomocí evropského programu JESSICA. 
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1 Cíl 

Bakalářská práce si klade za cíl optimalizovat možnosti financování projektu 

Zpřístupnění brněnského podzemí v průběhu jeho realizace. Seznámí s možnostmi 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU prostřednictvím operačních 

programů, které byly vyhlášeny na období 2007-2013 a prostřednictvím nových 

nástrojů regionální politiky.  

Analytická část práce je věnována především současné situaci Statutárního 

města Brna, jeho cestovnímu ruchu a brněnskému podzemí. Dále je představeno 

úspěšné čerpání finančních prostředků z ROP Jihovýchod na první fázi projektu 

Zpřístupnění brněnského podzemí. 

Na základě zjištěných informací bude navrženo optimální řešení pro financování 

první fáze projektu Zpřístupnění brněnského podzemí pomocí programu JESSICA a 

bude zváženo, zda je pro město Brno výhodné využít program JESSICA pro realizaci 

další fáze projektu. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Evropská unie 

Evropská unie (EU) je svazek demokratických evropských zemí, které se 

zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Není státem, který by měl nahradit 

stávající státy, ani pouhou organizací pro mezinárodní spolupráci. Evropská unie je ve 

skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné orgány, na které přenesly 

část své suverenity, takže rozhodnutí o určitých záležitostech společného zájmu lze 

přijímat demokraticky na evropské úrovni. 

Evropská unie má své historické kořeny ve druhé světové válce. Myšlenka Unie 

se zrodila, neboť Evropané byli odhodláni zabránit, aby se podobné zabíjení a ničení 

někdy v budoucnosti opakovalo. V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí 

a probíhala hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 27 zemí s 494 

miliony obyvatel a zabývá se širokou paletou otázek, které mají přímý dopad na náš 

každodenní život.1 

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

unie. Završila tak dlouholeté období utužování vztahů s Evropskými společenstvími, 

které začalo sektorovým obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k 

užší obchodní a politické spolupráci. Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech 

oblastech se stalo charakteristické především pro samostatnou Českou republiku, která 

učinila vstup do EU jednou ze svých hlavních zahraničněpolitických priorit a svůj cíl 

v roce 2004 plně realizovala.2 

Tři hlavní instituce, které přijímají rozhodnutí, jsou: 

 Evropský parlament (EP) - zastupující občany EU a je jimi přímo volen 

 Rada Evropské unie - zastupující jednotlivé členské státy 

 Evropská komise - zastupující zájmy EU jako celku 

                                                
1 Fakta o EU [online]. 2009 [cit. 2009-12-18]. Dostupný na WWW: 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/index_cs.htm>.  
2 Česká republika v EU [online]. 2009 [cit. 2009-12-18]. Dostupný na WWW: 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm>.  
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Dalšími klíčovými institucemi pro fungování EU jsou: 

 Evropský hospodářský a sociální výbor - zastupující sociální subjekty v 

občanské společnosti 

 Výbor regionů - zastupující regionální a místní orgány 

 Evropská investiční banka - financující investice do projektů v rámci EU 

a mimo EU, prostřednictvím Evropského investičního fondu podporuje 

malé podniky, inovace a další 

 Evropská centrální banka - odpovídá za evropskou měnovou politiku 

 Evropský veřejný ochránce práv - je zodpovědný za řešení stížností na 

nesprávný postup institucí a orgánů EU 

 Evropský inspektor ochrany údajů - zajištující ochranu osobních údajů 

občanů EU3 

 

2.2 Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD, European Bank for Reconstruction 

and Development) je organizace, která byla v roce 1990 založená k tomu, aby finančně 

pomáhala transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého 

SSSR při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Jedním ze zakládajících členů byla i 

tehdejší ČSFR, členství pak v roce 1993 potvrdila i nástupnická Česká republika. 

V současné době je členem EBRD 61 zemí a dvě mezivládní organizace 

(Evropské společenství a Evropská investiční banka). Finanční operace společně 

realizují ve 29 státech. 

Nejvyšším orgánem organizace je Rada guvernérů (Board of Governors), kdy 

každá členská země jmenuje jednoho, většinou svého ministra financí. Dalším orgánem 

EBRD je Rada ředitelů (Board of Directors), která je odpovědná za řízení operací a 

politik. Dále má EBRD svého prezidenta, který je volen radou guvernérů a je právním 

                                                
3 Jak funguje Evropská unie. Brusel: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. 2007. 46 s.  
ISBN 92-79-03649-1. 
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zástupcem organizace. V současné době tuto funkci zastává německý politik Thomas 

Mirrow.4  

2.3 Regionální politika EU 

Množství a účel použití finančních prostředků z EU se odvíjí od aktuálního 

vymezení regionální politiky Evropské unie. 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. 

Strukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky a měly by přispívat k ekonomické 

a sociální soudržnosti.5 

Regionální politiku charakterizují cykly, které se shodují s rozpočtovými 

obdobími EU. Tyto cykly jsou v současné době sedmileté. 11 

V roce 2007 byly připraveny nové nástroje regionální politiky pro období 2007-

2013, ve kterých má jít o bližší spolupráci mezi EIB, evropskou komisí a dalšími 

institucemi.  

JASPERS je projekt, který se snaží podporovat projekty v evropských 

regionech, rozvíjející spolupráci Evropské komise, EIB a EBDR.  

JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, EIB a Evropského 

investičního fondu pro evropské mikropodniky až střední podniky v zájmu zlepšení 

přístupu k financování rozvoje těchto podniků. 

                                                
4 About the EBRD homepage [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ebrd.com/about/index.htm>. 
5 CHVOJKOVÁ, A. a KVĚTOŇ, V. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 
 2007 – 2013. Praha: Ireas, 2007. 183 s. ISBN 978-80-86684-43-7. 
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JESSICA  Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí – je 

iniciativa Evropské komise ve spolupráci s EIB a Rozvojovou bankou Rady Evropy na 

podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí. 9  

 

2.4 Evropská politika soudržnosti 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem 

je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími 

zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 

21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a 

konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s 

vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální 

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

vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na 

ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. 

 

2.5 Cíle regionální politiky 

Hlavním úkolem regionální a strukturální politiky EU je odstraňování vzniklých 

disparit mezi ekonomickou a sociální vyspělostí jednotlivých členských zemí a jejich 

regionů, podpora harmonického a vyváženého rozvoje regionů a strukturálních změn 

vedoucích k hospodářským a sociálním přeměnám [26]. Jak konkrétní cíle, tak i priority 

regionální politiky EU se neustále mění. 

2.5.1 Cíl Konvergence 

Smyslem tohoto cíle je zlepšování podmínek a podpora aktivit, které povedou ke 

sbližování nejméně rozvinutých členských států a regionů EU, tj. oblastí, jejichž HDP je 
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menší než 75 % průměru EU (celá ČR vyjma hl. města Prahy). 9 Regiony postižené 

statistickým dopadem souvisejícím se snížením průměru Společenství po rozšíření 

Evropské unie mají z tohoto důvodu dostávat značnou přechodnou podporu, aby mohly 

dokončit konvergenční proces. Tato podpora má skončit v roce 2013 a poté nemá 

následovat další přechodné období. 

2.5.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Smyslem tohoto cíle je pokračování v posilování konkurenceschopnosti a 

přitažlivosti regionů pomocí inovačních projektů, zlepšování životního prostředí a 

posilování zaměstnanosti, například prostřednictvím investic do lidských zdrojů. Jedná 

se o regiony, jejichž HDP převyšuje 75 % průměru EU (v ČR se jedná pouze o region 

hl. m. Praha). 9 

2.5.3 Cíl Evropská územní spolupráce 

Smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce 

prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, také však podpora 

výzkumu a výměna zkušeností mezi regiony a jednotlivými členskými zeměmi 

navzájem (pod tento Cíl spadá celá ČR, včetně Prahy). 9 

 

2.6 Národní rozvojový plán 

Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na úrovni EU, postupuje jednání k 

nalezení shody mezi EU a jednotlivými členskými státy. Za tímto účelem mohou 

členské státy zpracovat tzv. Národní rozvojový plán (NRP), který je pohledem daného 

státu na možnosti veřejných podpor, ve kterém byly definovány priority daného státu v 

oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a který prošel schválením ve vládě. 

Jedná se o dokument, který Česká republika zpracovává dobrovolně a není ze strany 

Evropské unie po nás požadován. Na základě NRP a cílů EU je zpracován Národní 

strategický referenční rámec (NSRR) jako základní rozvojová strategie ČR. NSRR 

provádí analýzu hospodářského vývoje ČR, přičemž klade důraz na vymezení silných 

stránek země, důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti a definování 

problémových oblastí, jejichž opomíjení by mohlo být překážkou udržitelného rozvoje. 
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V další části NSRR jsou rozebrány strategické cíle a definovány jednotlivé operační 

programy a programové dokumenty a jejich zaměření. Operační programy (OP) jsou 

strategické dokumenty rámcově vymezené pro konkrétní oblast podpory (např. průmysl, 

infrastruktura) a tak poskytují žadatelům základní informace, na co lze prostředky EU 

žádat. 11 

 

2.7 Fondy Evropské unie 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti se snaží o hospodářský a 

ekonomický rozvoj. Pod tímto pojmem si lze představit snahu, aby docházelo ke 

snižování ekonomických i socio-kulturních rozdílů mezi jednotlivými členskými státy. 

Všechny tyto snahy by měly podporovat sjednocení EU, růst, inovace, 

konkurenceschopnost, flexibilní a soudržnou společnost s vysokou mírou 

zaměstnanosti. 

Fondy EU jsou jádrem její regionální strukturální politiky. Jsou přímo zaměřeny 

na snižování rozdílů mezi regiony členských států a snižování zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů. 

Mezi nejvýznamnější strukturální fondy patří: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj 

 Evropský sociální fond 

 Fond soudržnosti 

 

2.8 Výše prostředků pro ČR a jeho rozdělení 

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských 

fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Abychom si mohli udělat představu, jak velkou 

sumu to představuje, lze ji přirovnat přibližně ke třem čtvrtinám ročního státního 

rozpočtu ČR. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně čtyři miliardy 
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eur, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit 

uskutečněných v rámci regionální politiky. 9 

2.8.1 Rozdělení prostředků: 

Rozdělení objemu finančních prostředků podle jednotlivých cílů je ukázáno 

níže. Největší objem prostředků je vyčleněn pro splnění cílů konvergence. 

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky v 
období 2007—2013 (v %)

81%

16%
3%

Konvergence
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Evropská územní spolupráce

 

Obrázek 1: Rozdělení prostředků fondů EU 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 

 

Evropská regionální politika bere v úvahu jako základní kritérium pro 

oprávněnost čerpání výši HDP na jednoho obyvatele. Pro tento přepočet je Česká 

republika rozdělena na tzv. regiony soudržnosti NUTS 2. V České republice je celkem 8 

těchto oblastí. 
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2.9 Zkratky NUTS I, NUTS II, NUTS III 

Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje v 

Evropské unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti 

vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky HSS. 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v 

regionech bylo proto v roce 1988 zavedeno jednotné pojmenování územních 

statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři 

hlavní úrovně regionálního členění území: NUTSI, NUTSII, NUTSIII. 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni 

NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě 

jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na 

úroveň NUTS II je totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně 

též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního 

statistické členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. 

Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). 19 

Členění území České republiky 

Úroveň Název jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudružnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76+15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Tabulka 1: Členění území ČR 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 
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Regiony soudržnosti: 

 

Obrázek 2: Regiony soudržnosti 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz  

 

2.10 Národní orgán pro koordinaci 

Hlavním koordinátorem využívání fondů z EU v České republice je Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR, který pro výkon této funkce zřídil Národní orgán pro koordinaci 

(NOK). 

 Národní orgán pro koordinaci vypracoval novou studii o dopadech finanční 

krize na využití fondů Evropské unie v České republice. Studie obsahuje návrhy, jak 

využít strukturální fondy a Fond soudržnosti ke zmírnění průběhu ekonomické recese a 

snížení jejích následků.  

 Díky podrobnému vyhodnocení nynější situace NOK určil čtyři základní 

opatření. Prvním z nich je snazší přístup k evropským dotacím zejména pro drobné a 

střední podnikatele, malé obce a neziskové organizace, protože to jsou subjekty nejvíce 

ohrožené krizí. Urychlení systému plateb v operačních programech může přinést buď 
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financování projektů už během realizace, namísto dosud převažujícího zpětného 

financování, nebo zkrácení lhůt zpětného proplácení. V případě projektů rozdělených na 

etapy bude možné zvýšit počet etap. Dalším opatřením je ulehčení přístupu subjektů 

ohrožených krizí k investičním financím zejména v podobě zvýhodněných úvěrů a 

záruk. Poslední bodem je směřování dotací kohezní politiky tam, kde podpoří poptávku 

a růst. Jde zejména o oblasti se silným prorůstovým potenciálem, tedy investice do 

infrastruktury, lidských zdrojů a inovativních technologií. 24 

Kvůli nutnému přizpůsobení strukturálních fondů novým cílům platným 

v období 2007-2013 vzniklo nařízení č.1083/2006 a prováděcí nařízení č. 1828/2006 

o obecných ustanoveních týkajících se Fondu soudržnosti, ERDF a ESF. 29 

 

2.11 Operační program 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy 

(OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy 

(ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a 

regionech. Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. 

Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 

prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 

atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky 

soudržnosti.9 
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Obrázek 3: Operační programy 

Zdroj: Abeceda fondů EU 2007-20131 

 

2.12 Možnosti finanční podpory z EU 

Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí 

definují, které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského 

rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, 

aby projekty nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají 

uskutečňovat záměry kohezní politiky. 

OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 

přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z 

oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory. 

Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů 
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jsou u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP 

regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo 

více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. 

Projekt je dokumentem dokládajícím, jak aktivity žadatele přispějí k cílům 

stanoveným v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Žadatel proto musí znát prováděcí dokumenty 

operačního programu a řídit se jeho prioritními osami. 

Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené 

výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 

Sledovat výzvy je nejsnazší na internetových stránkách operačních programů. Klíčové 

strategické dokumenty politiky soudržnosti.6 

 

2.13 Regionální operační program Jihovýchod 

Programové období 2007–2013 přináší změny v regionálních operačních 

programech ČR. Jeden Společný regionální operační program (SROP) je nahrazen 

sedmi regionálními operačními programy v rámci jednotlivých regionů soudržnosti 

(NUTS 2). Všechny činnosti spojené s řízením programu, konzultace a sběr projektů, 

jejich hodnocení, realizaci a kontrolu provádí Regionální rada regionu soudržnosti 

Jihovýchod jako řídící orgán ROP Jihovýchod. 

Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod je tvořen dvěma územními 

jednotkami: Jihomoravským krajem a krajem Vysočina s krajskými městy Brno a 

Jihlava. 

Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) má pro nadcházející 

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

20 miliard korun pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Finance budou čerpány 

                                                
6 Fondy Evropské unie. online. 2008. cit. 2009-12-28. Dostupné z <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na investiční projekty v oblasti 

dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Pokud bude v obou 

krajích dostatek kvalitních projektů, získá region soudržnosti Jihovýchod každým 

rokem prostřednictvím ROP JV z Evropské unie do regionu průměrně 2,8 miliardy 

korun. To je přibližně šestkrát více, než činily finanční prostředky ze Společného 

regionálního operačního programu (SROP) v předchozím programovém období. 19 

2.13.1 Hlavní cíle ROP JV 

 posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v souladu 

s udržitelným rozvojem 

 zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou 

infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských 

zdrojů 

 systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním 

rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském 

prostoru 

2.13.2 Prioritní osy 

Byly stanoveny tři prioritní osy rozdělující operační program na logické celky a 

ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory vymezujících, jaké 

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
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Obrázek 4: Prioritní osy ROP 

Zdroj: www.jihovychod.cz 

 

2.14 Jak získat dotaci 

O dotaci můžou žádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. 

Obecně lze proces žádosti o dotaci rozvrhnout do 6 kroků, přičemž tento proces 

není zcela jednoduchý. 9 

1. Projektový záměr 

Velmi podstatné je vytyčit si projektový záměr. Nutné je uvědomit si, co se chce 

projektem řešit a jak tohoto řešení dosáhnout. Komise posuzuje zejména hledisko 

dlouhodobě udržitelného optimálního řešení ekonomického, technického a provozního. 
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2. Zdroj financování 

Pro výběr vhodného dotačního nástroje je nutné si odpovědět na několik otázek. 

Podporuje dotační program činnost, kterou chci financovat? Jsem oprávněný žadatel? 

Mohu projekt realizovat v mnou určeném místě? Vejde se rozpočet mého projektu do 

stanoveného omezení pro maximální nebo minimální výši podpory? 

Je nutné si také uvědomit, že velká většina dotačních programů funguje tak, že 

je náklady nejprve nutné zaplatit z vlastních zdrojů, a pak je dotace zpětně vyplacena. 

3. Zpracování žádosti 

Odpovědná instituce je povinna zveřejnit, jaké podkladové materiály jsou pro 

zpracování projektu povinné a jaké jsou nepovinné přílohy. Všechny informace by měly 

být uvedeny v Příručce pro žadatele, která je součástí výzvy pro předkládání žádosti.  

4. Předložení žádosti k posouzení 

Žádost musí být odevzdána na příslušném místě do výzvou stanoveného 

termínu. Projekt dále prochází posouzením, kdy nejprve jsou zkontrolovány formální 

náležitosti žádosti, následně je žádost hodnocena podle předem stanovených kritérií. O 

výsledku hodnotícího procesu je žadatel informován a při přidělení dotace dochází k 

podpisu smlouvy o financování. 

5. Uskutečnění projektu 

Při uskutečnění projektu je nutné dodržovat stanovená pravidla a realizace 

záměru musí vést ke splnění projektových cílů. Existují tzv. monitorovací indikátory 

projektu, což jsou ukazatele a hodnoty počtu nově vytvořených pracovních míst, počtu 

nově pořízených technologii, apod. 

6. Administrace a vyhodnocení projektu 

V průběhu realizace projektu je nutné pravidelně podávat průběžné 

monitorovací zprávy a po skončení projektu závěrečnou zprávu a žádost o platbu.18 
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2.15 Časté chyby při zadávání veřejných zakázek 
dotovaných projektů 

Fáze I: Pochybení při přípravě zadávacího řízení 

Přípravná fáze je nejdůležitější částí celého procesu zadávání veřejných zakázek. 

Kvalitní příprava zadávacího řízení znamená až 80 % úspěchu. 

Nesprávná specifikace předmětu plnění 

Zákon požaduje zachování maximální konkurence, proto je nepřípustné uvádět v 

dokumentaci k vyhlášení zakázky specifické názvy obchodních firem, názvy výrobků či 

služeb, odkazy na značky. Předmět zakázky je potřeba specifikovat tak, aby zadavatel 

získal srovnatelné a tedy i porovnatelné nabídky uchazečů. V přípravě zadávací 

dokumentace může pomoci nezávazný průzkum trhu a jeho využití při formulaci zadání 

veřejné zakázky. 

Fáze II: Chyby v průběhu zadávacího řízení 

I když příjemci zdárně zvládnou naplánovat a připravit dokumentaci k 

výběrovému řízení, jejich pečlivost nesmí polevit ani později, v průběhu vlastního 

zadávacího řízení. I v něm se totiž nacházejí úskalí, která mohou ohrozit vyplacení 

dotace. 

Nesplnění lhůt 

Zákon i Pokyny zcela jasně stanovují pro každý druh zadávacího řízení řadu 

lhůt, které je nezbytné dodržet. Příjemci často stanoví nepřiměřeně krátkou lhůtu, např. 

u poskytnutí zadávací dokumentace, pro podávání nabídek nebo dodatečných informací. 

To může mít zásadní dopad na množství a kvalitu předložených nabídek a přímo 

ovlivnit soutěž. Je proto vhodné vytvořit si již ve fázi přípravy zadávacího řízení 

dostatečný časový harmonogram jednotlivých kroků výběrového řízení. 
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Fáze III: Chyby po ukončení zadávacího řízení 

Změna podmínek smlouvy 

Upravovat text smlouvy předložené v soutěži je možné pouze z formálně-právní 

stránky. Ani dodatkem ke smlouvě nesmí být změněny skutečnosti, které byly 

předmětem hodnocení nebo byly zásadní pro podání nabídek. Příjemci velice často 

chybují uzavíráním dodatků podstatně rozšiřujících předmět veřejné zakázky nebo 

významně měnících obchodní podmínky od původních (např. cenu, platební podmínky 

apod.). Pokud je opravdu nezbytné smlouvu upravit, měli by příjemci zvážit, zda není 

nutné, např. u dodatečných prací, zadat nové výběrové řízení.25 

 

2.16 Aktuální stav čerpání dotací z fondů EU 

Předložené žádosti o podporu 

K 5. květnu 2010 bylo řídícím orgánům 17 operačních programů prvního a 

druhého cíle Kohezní politiky předloženo celkem 34 821 žádostí o podporu v celkové 

výši 860,5 mld. Kč. 

Schválené projekty 

K 5. květnu 2010 bylo evidováno celkem 14 349 schválených projektů, na které 

se váže alokace 335,4 mld. Kč. 

Proplacené finanční prostředky 

K 5. květnu 2010 bylo konečným příjemcům proplaceno celkově 123,7 mld. Kč. 

Doposud tedy bylo konečným příjemcům proplaceno 15,6% celkové alokace přidělené 

ČR v cíli 1 a 2 Kohezní politiky přidělené na celé programové období 2007-2013.7 

                                                
7 Aktuální stav čerpání. online 2010 cit. 2010-05-26. Dostupný z <http://www.strukturalni-
fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava> Poslední aktualizace 5.5.2010 
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2.17 Financování pomocí JESSICA 

Akronym JESSICA vznikl z počátečních písmen názvu iniciativy Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská 

podpora udržitelných investic do městských oblastí). Tuto iniciativu připravuje 

Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) ve spolupráci s Rozvojovou 

bankou Rady Evropy (CEB). Podle nových postupů mají nyní členské státy možnost 

použít část svých grantů poskytnutých EU ze strukturálních fondů pro uskutečnění 

návratných investic do projektů, které jsou součástí integrovaného plánu udržitelného 

rozvoje měst. Tyto investice, které mohou mít formu vlastního kapitálu, úvěrů nebo 

záruk, směřují do projektů prostřednictvím fondů rozvoje měst, případně 

prostřednictvím holdingových fondů.8 

2.17.1 Platnost iniciativy JESSICA 

Operační rámec JESSICA vymezuje balíček právních předpisů týkajících se 

strukturálních fondů EU pro programové období 2007 až 2013. Aby členské státy 

mohly využít zdroje JESSICA, musejí do svých operačních programů zahrnout 

městskou agendu, nejlépe společně s prohlášením o potenciálním využití JESSICA pro 

realizaci této agendy. Členské státy poté rozhodnou, jaký podíl prostředků poskytnutých 

ze strukturálních fondů chtějí použít prostřednictvím JESSICA. 

JESSICA neznamená nový zdroj finančních prostředků pro členské státy; jedná 

se spíše o nový způsob použití stávajících přídělů ze strukturálních fondů na podporu 

projektů rozvoje měst. 

2.17.2 Integrovaný plán udržitelného rozvoje měst 

Integrovaný plán udržitelného rozvoje měst představuje soubor vzájemně 

propojených kroků, jejichž cílem je zajistit trvalé zlepšení hospodářských a sociálních 

podmínek a fyzického a ekologického stavu města či určité městské čtvrti. Klíčem k 

úspěchu je „integrace“, což znamená, že veškeré politiky, projekty a návrhy se posuzují 

ve vzájemné souvislosti. V tomto ohledu by měla být součinnost mezi jednotlivými 

                                                
8 JESSICA. Lucembursko: EIB. 2008. 8 s. ISBN 978-92-861-0674-3. 
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prvky plánu taková, aby účinek plánu jako celku byl větší než součet jeho jednotlivých 

částí, pokud by se realizovaly izolovaně. 

2.17.3 Fond rozvoje měst 

Fondem rozvoje měst se rozumí fond, který investuje do partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem a do dalších projektů zahrnutých do integrovaného 

plánu udržitelného rozvoje měst. Aby mohl fond rozvoje měst využívat zdrojů 

JESSICA, musí mimo jiné prokázat dostatečné zkušenosti a nezávislost řízení, předložit 

komplexní obchodní plán a rozpočty nutné pro realizaci kvalifikovaných projektů a 

prokázat silné finanční zázemí. Fond rozvoje měst nemusí přijmout konkrétní právní 

formu; může být samostatnou právnickou osobou nebo jej lze zřídit jako „oddělenou 

finanční jednotku“ v rámci stávající finanční instituce. V takovém případě se musejí 

prostředky JESSICA účtovat zvlášť a je třeba je jasně oddělit od ostatních aktiv dané 

finanční instituce. Fondy rozvoje měst lze zřídit na vnitrostátní, regionální či 

místní/obecní úrovni podle charakteru integrovaných plánů rozvoje měst nebo 

připravovaných projektů nebo podle zájmů investorů. 

2.17.4 Způsobilost projektů 

Pravidla pro způsobilost výdajů na projekty v rámci JESSICA, která jsou stejná 

jako pravidla pro použití prostředků ze strukturálních fondů obecně, zohledňují i 

konkrétní vnitrostátní podmínky. Až na určité nezpůsobilé položky uvedené v právních 

předpisech (např. bytová výstavba v některých členských státech), může JESSICA 

umožnit pružnější řízení projektů při dodržení pravidel způsobilosti, vždy za podmínky, 

že podporované projekty jsou součástí „integrovaných a udržitelných“ plánů rozvoje 

měst. Nezpůsobilé složky výdajů by se mohly například včlenit do většího městského 

projektu zahrnujícího více odvětví, pokud se na financování těchto nezpůsobilých 

složek získají dodatečné finanční prostředky z dalších soukromých či veřejných zdrojů. 
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2.17.5 Holdingový fond 

Holdingovým fondem se rozumí fond, který investuje do více než jednoho fondu 

rozvoje měst. Ačkoli holdingový fond není pro provádění iniciativy JESSICA nutný, 

pro členské státy plyne z jeho zřízení několik výhod:  

dovoluje řídícím orgánům, aby určité úkoly spojené s prováděním iniciativy 

JESSICA delegovaly na kvalifikované odborníky; mezi tyto úkoly patří stanovení 

konkrétních kritérií pro provádění investic do fondů rozvoje měst, identifikování 

vhodných fondů rozvoje měst a doporučování investic do těchto fondů, projednání 

smluvních ujednání s fondy rozvoje měst, jakož i kontrola a podávání zpráv o 

výkonnosti těchto fondů;  

členské státy, v nichž je sektor investic do rozvoje měst méně rozvinut mohou 

využívat zdroje JESSICA okamžitě ještě předtím, než vzniknou fondy rozvoje měst a 

než začne realizace kvalifikovaných městských investičních projektů;  

holdingové fondy dovolují kombinování prostředků JESSICA s dalšími zdroji 

veřejného nebo soukromého sektoru pro investice do fondů rozvoje měst. 

2.17.6 Výhody JESSICA 

Opětovné využívání prostředků – pokud se prostředky JESSICA investují 

prostřednictvím fondů rozvoje měst do způsobilých projektů před uplynutím 

programového období strukturálních fondů (n+2, tj. do konce roku 2015), veškeré 

výnosy/příjmy vytvořené touto investicí si mohou tyto fondy ponechat, nebo se vrátí 

řídícím orgánům, a poté se znovu investují do nových projektů regenerace měst. Pro ty 

členské státy, které mají před sebou perspektivu nižších grantů EU během příštího 

programového období, představuje JESSICA možnost trvalého posilování jejich 

současných finančních zdrojů. 

Pákový efekt – významným zřejmým přínosem iniciativy JESSICA je její 

potenciální schopnost zapojit soukromý sektor a mobilizovat tak další investice a 

zejména další zkušenosti v oblasti realizace a řízení projektů. V některých případech 
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mohou investice soukromého sektoru přispět ke splnění požadavku na spolufinancování 

ze strany členského státu. Ačkoli JESSICA umožňuje „přeměnu“ poskytnutých grantů 

na návratné investice, nevracejí se Evropské komisi a neměly by se tedy považovat za 

zadluženost veřejného sektoru. 

Pružnost – JESSICA umožňuje přístup jak z hlediska širší způsobilosti výdajů, 

tak i z hlediska využívání prostředků JESSICA formou vlastního kapitálu úvěrů nebo 

záruk. 

Odborné znalosti a tvůrčí přístup – členské státy, řádící orgány, města a obce 

budou těžit z odborných znalostí bankovního a soukromého sektoru. JESSICA by v 

městských oblastech dále mohla mít katalytický účinek na oživení investičního trhu a 

doplnit tak další iniciativy nebo zdroje financování, které již v členských státech 

existují. Zapojení soukromého sektoru však musí zůstat v souladu s pravidly o 

poskytování státní podpory. 

2.17.7 Účast EIB v iniciativě JESSICA 

Jak je uvedeno výše, JESSICA je společnou politickou iniciativou Evropské 

komise a EIB. EIB v rámci JESSICA: 

 poskytuje poradenství a pomoc vnitrostátním, regionálním a místním 

orgánům v souvislosti s prováděním JESSICA 

 podporuje využívání fondů rozvoje měst a osvědčených postupů v celé 

Evropě 

 působí jako holdingový fond, pokud ji o to členské státy nebo řídící 

orgány požádají 

Při provádění iniciativy JESSICA by se měly zohlednit stávající urbanistické, 

sociální a hospodářské podmínky, jakož i právní a správní rámec na vnitrostátní, 

regionální a obecní úrovni. Tato skutečnost může vyžadovat vypracování přípravných 
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studií pro regiony a města EU, a to s přihlédnutím k výše uvedeným obecným zásadám 

iniciativy JESSICA.9  

2.17.8 Čerpání prostředků z JESSICA 

 

Obrázek 5: Schéma Jessica 

Zdroj: Evropská komise 

 

                                                
9 JESSICA. Lucembursko: EIB. 2008. 8 s. ISBN 978-92-861-0674-3. 
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3 Analýza současné situace 

3.1 Statutární město Brno – příjemce dotace 

Město Brno najdeme v samém srdci Evropy. Brno je po Praze druhým největším 

městem České republiky s téměř 400 000 obyvateli ležící v příjemné kotlině na 

křižovatce evropských dálnic. Má k dispozici letiště s mezinárodním statusem a právem 

je považováno za významný železniční uzel. 

Dějiny Brna se začaly psát již v 9. století. Základní městská práva a privilegia 

byla městu potvrzena v roce 1243 českým králem Václavem I. Po úspěšné obraně města 

proti Švédům ve třicetileté válce se Brno stalo hlavním městem Moravy. Řemeslná 

výroba a prosperující obchod vytvořily předpoklad pro rozmach města, jejž dokládá 

stavební rozvoj především církevních staveb počínaje cisterciáckým klášterem na 

Starém Brně přes svatopetrský chrám až po kostel sv. Jakuba. Od počátku 19. století se 

Brno stalo jedním z největších středisek textilního a poté i strojírenského průmyslu.  

Brno je hlavním městem Jihomoravského kraje, sídlí v něm Nejvyšší správní 

soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud České republiky a Nejvyšší státní zastupitelství 

České republiky.10 

Brno je univerzitním městem kde působí jedna státní, pět veřejných vysokých 

škol se sedmadvaceti fakultami a šest soukromých vysokých škol. Počet studentů 

přesahuje 80 tisíc. Brno je centrem vědy, výzkumu a inovací. Díky ideální poloze 

ve středu Evropy a široké škále ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou destinací 

jak pro veletržní a kongresovou turistiku, tak i pro firemní akce. Partnerskými městy 

Brna jsou německá města Lipsko a Stuttgart, polská Poznaň, litevský Kaunas, ruská 

Voroněž, rakouská města Vídeň a St. Pölten, nizozemský Utrecht, francouzské Rennes, 

anglický Leeds, ukrajinský Charkov a Dallas ve Spojených státech amerických.11 

                                                
10 Informace o Brně – historie. online 2008 cit. 2010-02-18. Dostupný z 
<http://www.ticbrno.cz/cz/historie> Poslední aktualizace 23.12.2008 
11 Informace a zajímavosti o městě Brně. online. 2010. cit. 2010-02-18. Dostupný z 
<http://www.brno.cz/turista-volny-cas/informace-a-zajimavosti-o-meste/> Poslední aktualizace 4.5.2010 
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3.2 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je odvětvím s trvale rostoucím podílem na celkových 

ekonomických ukazatelích českých a evropských měst. 

3.2.1 Strategie pro Brno 

Předpoklady města Brna jako destinace příjezdového cestovního ruchu jsou pro 

intenzivnější rozvoj klasické pobytové a poznávací turistiky pouze průměrné. Tato 

forma cestovního ruchu je vázána na širokou nabídku přírodních či historických 

zajímavostí, která je dostatečně pokryta teprve na regionální úrovni. Brno je ale 

jihomoravskou metropolí a vzhledem k rozvinuté dopravní infrastruktuře je také 

výchozí turistickou destinací pro poznávání přírodních krás i historických památek 

regionu. Mnohem příznivější je situace v oblasti specializovaných turistických aktivit, 

kam patří kongresová a veletržní turistika, obchodní cesty a turistika orientovaná na 

cílové skupiny klientů. Tyto segmenty patří přitom mezi nejprogresivnější směry 

cestovního ruchu. V roce 2006 byla Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem 

a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR založena Centrála cestovního ruchu jižní 

Moravy, která se zabývá koordinací podpory rozvoje cestovního ruchu. 

Vysoký potenciál má v Brně městská turistika a kulturně-historické památky. 

Brno je městskou památkovou rezervací, nachází se zde řada historických památek, z 

nichž nejdůležitější jsou dvě dominanty města – Petrov (Chrám sv. Petra a Pavla) a hrad 

Špilberk. Z atraktivit celoevropského významu je nejvýznamnější vila Tugendhat - 

památka moderní architektury zapsaná od roku 2001 na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Brno je i kulturním centrem regionu s množstvím divadel, muzeí, galerií, 

kin, koncertních sálů a knihoven. Pokračuje v rozvíjení tradice konání kulturních akcí a 

festivalů (např. Brno - město uprostřed Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis) 

a také sportovních akcí. Silným subjektem je Masarykův okruh s každoročním 

pořádáním Mistrovství světa silničních motocyklů (Moto GP) a dalších akcí. V nedávné 

době vzniklo Městské golfové hřiště. K přednostem Brna patří i kvalitní přírodní 

prostředí města a jeho okolí (rekreační oblast Brněnská přehrada s lodní dopravou na 

hrad Veveří, zoologická zahrada, botanická zahrada apod.). Město je také 

vyhledávaným centrem nákupní turistiky. 
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Tyto aktivity však nejsou nabízeny v ucelených turistických nabídkách 

(packages), což negativně ovlivňuje možnost koordinovaného marketingu a provázání 

dílčích nabídek. 

Město Brno se snaží o co nejlepší marketing a propagaci, např. formou 

prezentací na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí nebo propagace v médiích. 

Projekty zaměřené na cestovní ruch by měly do Brna přilákat více turistů (např. 

modernizace turistických informačních center, turistická trasa centrem města, 

zpřístupnění brněnského podzemí, turistický vláček, nové informační a propagační 

materiály města v jednotném vizuálním stylu či rekonstrukce a modernizace veřejných 

prostranství včetně náměstí a parků apod.).12 

Počet hostů v turistickém regionu Jižní 
Morava
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1450000
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1550000

2005 2006 2007 2008 2009

 

Obrázek 6: Počet hostů na Jižní Moravě 

Zdroj: www.czechtourism.cz 

 

3.3 SWOT analýza 

Úspěšnou realizací projektu Zpřístupnění brněnského podzemí se zlepší image 

města i místní ekonomický rozvoj, a proto uvádím SWOT analýzu k těmto problémům. 

                                                
12 Strategie pro Brno. CD-ROM. 2009. Brno: Magistrát města Brno. 86 s. 
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3.3.1 Image města 

Silné stránky  

- výhodná geografická poloha 

- křižovatka evropských dopravních cest 

- univerzitní město 

- mezinárodní image – BVV a Grand Prix ČR 

- kulturní a architektonické dědictví 

 

Slabé stránky 

- nedostatečná profilace města – mezinárodní anonymita 

- pokřivený mediální obraz města 

- malá vstřícnost ve službách pro občany i návštěvníky města 

 

Příležitosti 

- prohlubování národních a regionálních vazeb 

- posílení vazeb s obcemi v rámci brněnské aglomerace 

- prohlubování mezinárodní spolupráce 

- zlepšení komunikace mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem 

 

Hrozby 

- malá spolupráce politických a hospodářských subjektů na podmínkách a 

formách podpory rozvoje města 

- oslabení významu a postavení města v rámci ČR 

3.3.2 Místní ekonomický rozvoj 

 Silné stránky 

- atraktivita města pro investory (Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa)  

- kvalitní lidský potenciál 

- tradice a rozvoj veletrhů a výstavnictví 
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Slabé stránky 

- nedostatečná nabídka připravených ploch pro rozvoj podnikání 

- nerovnoměrný rozvoj města 

- nedostatečná nabídka produktů pro cestovní ruch 

 

Příležitosti 

- maximální využití lidského potenciálu a propojení vazeb mezi vědou, 

výzkumem, vývojem a praxí 

- získávání prostředků z programů EU 

- široké spektrum pracovních příležitostí pro kvalifikované odborníky ze zahraničí 

 

Hrozby 

- odchod zahraničních investorů 

- nárůst nezaměstnanosti 

3.3.3 Závěr SWOT analýzy 

Statutární město Brno leží na významné ekonomické křižovatce s potencionálem 

pro investory. Díky svému kulturnímu a architektonickému dědictví může přilákat 

značné množství turistů. Díky realizaci projektu Zpřístupnění brněnského podzemí se 

město Brno ještě více zviditelní.  Je ovšem zapotřebí, aby fungovala lepší komunikace 

mezi veřejným a soukromým sektorem 

3.4 Brněnské podzemí 

Historie brněnského podzemí je velmi bohatá a jeho rozsah s pokračujícím 

průzkumem stále roste. Za více než dvacet let systematické činnosti bylo objeveno 

překvapivé množství zajímavých sklepních prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo 

zdokumentováno na tisíce archeologických nálezů a učiněno mnoho důležitých 

historických poznatků. 23 

“Každé město – a  tudíž i Brno –  má svá tajemství ukrytá před zvědavými zraky 

každodenního života. Nestaví je na obdiv, nijak se s nimi nechlubí a uchovává je toliko 

pro ty, jimž důvěřuje, že s odhalením tajemství naloží nejen ohleduplně a rozumně, ale 
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také užitečně a správně. K takovým tajemstvím patřily v Brně do nedávna i prostory 

ukryté pod bloky domů nebo pod jednotlivými budovami. 

O těchto prostorách se sice něco málo vědělo, ale mluvilo se o nich vždy velmi 

potichu a s prstem na rtech. Bývaly totiž opředeny jakýmsi tajemstvím a neznáma, ba 

mnohdy i bájemi a pověstmi, jež svým způsobem vzbuzovali příjemné mrazení v 

zádech. Problémy podzemních prostor v areálu města Brna se vážně zabývali už naši 

dávní předkové, kteří byli mnohem moudřejší, než si myslíme. Od samého počátku 

existence města platilo ustanovení, že na zakoupené parcele si její majitel mohl dělat 

zdánlivě vše, co uznal za vhodné, nesměl však narušit bezpečnost, pohodlí anebo 

provoz svého souseda, a už vůbec ne města jako celku. Každý stavebník dobře věděl, že 

stavět může do výšky i hloubky své parcely dle libosti, ale nesmí se dostat žádným 

způsobem, zejména podzemím, na parcelu svých sousedů a pochopitelně ani pod 

veřejné prostranství ulice či náměstí. 

Není divu, že se z této nejstarší doby zachovalo poměrně málo a toliko ve 

zlomcích základových zdí. Nicméně další staletí již taková rozumná ustanovení všelijak 

obcházela. Pravda, více či méně tajně vyhloubené prostory, sklepy a sklípky 

zabezpečovala stále častěji pevná cihelná klenba, ale přesto zde chyběla odvaha celý ten 

podzemní labyrint zlegalizovat plánovanou dokumentací. Samozřejmě že to nebylo 

jednoduché, neboť řada těchto prostor skutečně někdy posloužila k úkrytu v dobách 

nebezpečných a zlých, dodávala pocit určité jistoty z možnosti případného úniku a 

záchrany, a proto jejich tajemství přežívala pod pečetí mlčenlivosti, dědila se z generace 

na generaci. Zdá se však, že po staletí utajované a nezodpovězené dohady a zprávy o 

podzemních prostorách města Brna přestávají být pouhými dohady.”13  

Díky regionálnímu operačnímu programu se podařilo získat finanční prostředky 

z fondů EU na financování Zpřístupnění brněnského podzemí a již brzy bude mít každý 

návštěvník Brna možnost vidět, co se opravdu skrývá v brněnském podzemí. První fáze 

projektu je již v plném proudu a další etapy jsou v přípravě. 
                                                

13 FLODROVÁ, M. Brněnská zastavení. Brno: Littera. 2003. 248 s. ISBN 80-85763-20-6. 
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3.5 Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch 

3.5.1 Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu v regionu. 

Specifické cíle: 

Zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch; 

obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využití památek regionálního významu; zvýšení 

podílu ekologicky šetrných forem turistiky (cykloturistika, pěší turistika, venkovská 

turistika) na cestovním ruchu v regionu. Cílem bude rovněž v souladu s výše uvedeným 

i vytvoření či významný příspěvek k podpoře investic, které generují příjem pro region, 

mají potenciál pro další rozvoj udržitelného cestovního ruchu a jsou součástí 

integrovaného přístupu k řešení rozvoje cestovního ruchu v území. 

3.5.2 Popis financovaných aktivit oblasti podpory 2.1 

Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu 

pro potřeby ČR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné 

infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). 

Předpokladem pro podporu projektu na technické zhodnocení, zachování a 

zpřístupnění památek je zajištění minimální otevírací doby památek, vyhrazení výstavní 

prostory a zajištění expozice zaměřené na historii objektu a vytvoření související 

informační (průvodcovské) služby alespoň v jednom světovém jazyce (z nichž alespoň 

jeden je angličtina nebo němčina). Zajištění těchto podmínek bude popsáno v relevantní 

části Studie proveditelnosti. Minimální otevírací dobou se v případě celoročně 
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zpřístupněných památek rozumí otevírací doba alespoň 1040 hodin ročně, v případě 

sezónně zpřístupněných památek pak alespoň 520 hodin ročně.14 

3.5.3 Finanční alokace pro výzvu 

Zdroj financování Finanční alokace 

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 1 102,702 mil. Kč 

Regionální rada 97,298 mil. Kč 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 1 200,000 mil. Kč 

Tabulka 2: Finanční alokace podpory 2.1 

Zdroj: www.jihovychod.cz 

Projekty nezakládající veřejnou podporu: 85% financováno z ERDF, 7,5% 

financováno Regionální radou Jihovýchod. 7,5% je financováno z vlastních zdrojů. 

Projekty zakládající veřejnou podporu: 36,76% financováno z ERDF, 3,24% 

financováno Regionální radou Jihovýchod. 60% financováno z vlastních zdrojů. 

3.5.4 Místo realizace projektu 

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina 

3.5.5 Doba realizace projektu 

Maximálně tři roky od data podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 

3.5.6 Způsobilé výdaje 

Hlavní: 

Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě; výdaje na nákup nemovitostí 

podmiňujících výstavbu; výdaje na projektovou dokumentaci; výdaje na inženýrskou 

činnost (stavební a architektonický dozor); výdaje na stavební a technologické činnosti; 

stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného 
                                                
14 Dokumentace k výzvě – 2.1. online. 2009. cit 2010-01-12. Dostupný z 
WWW:<http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-2-1/2-1-vyzva-
k-31-8-2009>. 
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dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; finanční leasing; výdaje na publicitu v 

souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV. 

Doplňkové: 

Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné; nákup materiálu; 

výběrová řízení; nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby; 

inženýring bez stavebního a autorského dozoru; finanční výdaje a poplatky (s výjimkou 

správních a místních poplatků); licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování 

majetku (s výjimkou software k hardware); náhrady za omezení vlastnických práv, 

náhrady za majetkové újmy; ostatní výše nespecifikované způsobilé doplňkové 

neinvestiční výdaje, zejména charakteru spotřebních služeb. 

Poměr doplňkových způsobilých výdajů může tvořit maximálně 10% podíl z 

celkových způsobilých výdajů projektu. 

Podrobné rozpracování způsobilých výdajů je uvedeno v Prováděcím 

dokumentu ROP JV v kapitole č. 5 Způsobilé výdaje, který je dostupný na 

www.jihovychod.cz. 

3.5.7 Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Žádost včetně povinných příloh bude doručena osobně na příslušné pracoviště 

Úřadu Regionální rady Jihovýchod ve výše uvedeném termínu. Žádosti, které jsou 

doručeny po termínu, nebudou pracovníky oddělení hodnocení projektů převzaty. 

3.5.8 Obsah žádosti 

Tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené v programu 

BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze, žádost je podepsána 

statutárním zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii; povinné a další přílohy 

žádosti v rozsahu stanoveném dle Příručky pro žadatele a příjemce – 2x (v 

originále/ověřené kopii a 1 kopii) a vloženy do jedné obálky (krabici) k odevzdání. 
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Žádost vyplňuje žadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 

(www.eu-zadost.eu nebo www.eu-zadost.cz). 6 

 

3.6 Benefit7 

Webová žádost BENEFIT7 je určena pro podávání Žádostí o podporu projektů 

do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a je základním 

nástrojem pro komunikaci žadatele s Řídícím orgánem programu. 

 

3.7 Úspěšné čerpání dotace z fondů EU 

3.7.1 Identifikace operačního programu 

 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 

3.7.2 Projekt 

 Název projektu první fáze: Zpřístupnění brněnského podzemí 

 Datum zahájení první fáze: 03.01.2008 

 Datum ukončení první fáze: 30.12.2010 

 Doba trvání projektu:  35,9 měsíce 

 Celkové způsobilé výdaje projektu: 90 431 912,00 Kč 

 Název projektu další fáze: Podzemní chodby v okolí Běhounské ulice 

 Předpokládané datum zahájení další fáze: 1.10. 2010 

 Předpokládané datum ukončení další fáze: 31.12. 2012 
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3.7.3 Stručný obsah projektu 

Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je jedním z nosných tematických 

okruhů rozvoje produktů cestovního ruchu ve městě Brně. Jeho cílem je v první fázi 

sanace historicky cenných podzemních prostor pod Zelným trhem a Dominikánským 

náměstím a jejich zpřístupnění veřejnosti. Díky ojedinělosti rozsahu dosud probádaných 

prostor, popularitě podzemních staveb a jejich historické ceně lze očekávat značný 

zájem veřejnosti a významné multiplikační efekty. Prostřednictvím realizace projektu 

Brno získá cenou atraktivitu, která bude konkurenceschopná na trhu a posílí image 

města jako cílové destinace moderního cestovního ruchu. Město disponuje značným 

kulturně historickým potenciálem, který́ prozatím pro potřeby cestovního ruchu nebyl 

zcela využit. V dalších fázích projektu budou podzemní prostory vybaveny atraktivními 

expozicemi zábavně vzdělávacího charakteru, které vhodným způsobem doplní 

estetičnost prostředí.15 

3.7.4 Žadatel 

 Název žadatele: Statutární město Brno 

 IČ:   44992785 

 DIČ:   CZ44992785 

 Oficiální adresa žadatele: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

3.7.5 Popis projektu 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Rozvoj místního obchodu nutil obyvatele řešit problém skladování zboží. 

Řešením bylo umístit skladové prostory do podzemí, kde se již od 12. století rodily 

první sklípky. Menší i větší skladištní prostory v různých úrovních, chodby propojující 

jednotlivá patra vytvořily pod povrchem náměstí skutečný podzemní labyrint. Bohužel 

během oprav byly některé části tohoto podzemí zničeny nevhodnou metodou statického 

zajištění, totiž betonovým nástřikem. Dominikánské náměstí je protkáno celou řadou 

sklepních prostor, mezi kterými hraje prim Sklepení domu mincmistrů, které patřilo k 

                                                
15 Zpřístupnění brněnského podzemí. CD-ROM. 2008. Brno: IS BENEFIT7. 57 s. 
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domu, který zabíral téměř třetinu plochy dnešního náměstí. Část prostor sklepů pod 

Dominikánským náměstím byla do roku 2007 sanována a pro zatraktivnění byla zřízena 

stálá expozice gotických fragmentů ze zbořené gotické kaple sv. Václava, v současné 

době však tyto prostory nejsou zpřístupněny. Další část monumentálních sklepních 

prostor na svoji sanaci a využití teprve čeká. Zpřístupněním těchto historicky cenných 

prostor město Brno získá významnou atraktivitu v oblasti cestovního ruchu a částečně 

tak využije historicko kulturní potenciál centra města. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu a přilákat do 

města značný počet nových návštěvníků. Sanací brněnských podzemních prostor dojde 

k využití historicko kulturního potenciálu, kterým centrum města a Městská památková 

rezervace disponuje. Prostřednictvím nového produktu cestovního ruchu zviditelnit 

město Brno jako oblíbenou cílovou destinaci cestovního ruchu. Instalací atraktivních 

expozic zábavnou formou nabídnout edukační pohled na historický vývoj Brna. Některé 

expozice budou představovat vybraná regionální specifika (např. vinařství, obléhání 

města Švédy). Cílem projektu je také vytvoření vhodného prostředí pro konání kulturně 

společenských akcí, firemních večírků apod. 

Soulad s cíly programu, prioritní osy a oblasti podpory 

Projekt zpřístupnění brněnského podzemí rozvíjí prioritní osu 2 Rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu, konkrétně oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch. Zpřístupnění vybraných segmentů brněnského podzemí splňuje zaměření 

na památky regionálního významu a jejich zpřístupnění pro potřeby cestovního ruchu. 

Sklepní prostory pod Zelným trhem a Dominikánským náměstím bezpochyby patří k 

významným historickým památkám regionu, jde o jedny z nejstarších dochovaných 

světských staveb v lokalitě a nabízí průřez historickým vývojem Brna. Svým rozsahem 

a koncepcí jsou v rámci regionu ojedinělé a lze předpokládat, že přilákají domácí i 

zahraniční turisty. Navrhovaný projekt dále zohledňuje zaměření výzvy na městskou a 

kulturní turistiku, neboť posiluje sféru atraktivit nabízených v historickém jádru města, 

které budou dále zatraktivněny plánovanými expozicemi s vazbou na dějiny a kulturní 

dědictví Brna. Vzhledem k jaderné funkci Brna v rámci regionu lze předpokládat také 



 

47  

přínos pro kongresovou turistiku, neboť podzemí může mimo prohlídkovou trasu 

nabídnout také atraktivní prostory pro business klientelu - prezentace, semináře, 

společenské akce atd. Navrhovaný projekt vlastní potenciál pro zatraktivnění města 

Brna, zvýšení jeho návštěvnosti a prodloužení doby průměrné návštěvy a vytvoří přímo 

i nepřímo nová pracovní místa. Vedle toho generuje příjmy a nabízí vysokou úroveň 

nabízených služeb. Projekt koresponduje jak s hlavním cílem oblasti podpory 

(zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu v regionu), tak i specifickým cílem - obnova, trvalá údržba, 

zpřístupnění a využití památek regionálního významu. 

Popis aktivit v realizační části projektu 

Investiční fáze zahrnuje samotnou realizaci projektu. Po případném schválení 

dotace bude vyhlášeno jedno výběrové řízení na nákup služeb, které zahrnují 

administraci projektu a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po výběru 

zhotovitele bude následovat samotná realizace stavby, která bude zahrnovat sanaci 

podzemních prostor, proražení štol spojujících jednotlivé segmenty chodeb, vybudování 

vstupů, výstupů a náležitého zázemí, úpravy inženýrských sítí a instalaci expozic. 

Stavební část realizace stavby bude zakončená kolaudačním řízením. Součástí projektu 

je také publicita a propagace nového produktu cestovního ruchu, která zahrnuje nejen 

povinnou publicitu, ale také ostatní propagaci předem popsanými distribučními kanály. 

Realizační fáze projektu bude zakončená sepsáním žádosti o platbu. 

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledku projektu 

Provozovatelem sanovaných podzemních prostor bude příspěvková organizace 

statutárního města Brna, a sice Brněnské kulturní centrum (dále jen BKC), jehož 

posláním je prezentace města Brna jako kulturní metropole Moravy a středoevropského 

prostoru. Hlavním činností organizace je pořadatelství širokého spektra kulturních akcí 

v Brně, od menšinových žánrů až po velké akce. dále pak turistická informační činnost 

určená návštěvníkům a obyvatelům Brna v orientaci a při zajišťování potřebných služeb 

(ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské služby, apod.). Činností BKC je také 

zajištění servisních služeb typu zprostředkování prodeje vstupenek pořadatelům 

kulturních a společenských akcí v Brně či pronájem prostor pro kulturní a společenské 
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akce. Organizace poskytuje poradenství v oblasti evropských projektů. Pro provozní 

fázi projektu organizace zpracuje podrobný provozní řád. Udržitelnost projektu je 

zajištěna příjmy z projektu a případnou provozní ztrátu uhradí zřizovatel příspěvkové 

organizace. Brněnské centrum tedy bude v provozu zajišťovat propagaci, informační 

materiály, případné průvodcovské služby, údržbu expozic, pořádání kulturně 

společenských akcí a bude provádět dohled nad pronajatými částmi podzemí. 

Vazba na jiné aktivity a projekty 

Žadatel vypracoval celou řadu dalších projektů, jejichž cílem je zvýšení kvality 

života v městě Brně a rozšíření nabídky turistického charakteru. Jako základní 

platforma pro turisty slouží rozšířená síť Turistických informačních center, která je 

považována za klíčovou pro další rozvoj cestovního ruchu ve městě. Rozvoji Městské 

památkové rezervace se věnuje Integrovaný plán rozvoje města Brna (dále jen IPRM) 

Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch. 

Městská památková rezervace prochází v současné době postupnou regenerací 

veřejných prostranství, která je však z důvodu nedostatku financí značně zdlouhavá, a v 

podobné situaci se nacházejí parky, které centrum obklopují. Město Brno přes 

nedostatek finančních prostředků provedlo již několik úspěšných projektů revitalizace v 

centru Brna. Mezi ně patří například přestavba Náměstí Svobody, případně výrazné 

zatraktivnění parku pod Špilberkem a Denisových sadů. Postupně dochází také k 

rekonstrukci hradu Špilberk, kde je v současné době plánována třetí fáze projektu. 

IPRM je zaměřeno na regeneraci veřejných prostranství, revitalizaci parků v centru 

města a podporu strategických produktů a služeb cestovního ruchu. Kombinace projektů 

zaměřených na zkvalitnění veřejných prostranství s novými atraktivními produkty 

cestovního ruchu vytvoří z centra města konkurenceschopnou oblast a zviditelní město 

v očích široké veřejnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. První etapa Zpřístupnění 

brněnského podzemí je pak součástí komplexního řešení postupného zpřístupňování 

brněnského podzemí. Datum jejich realizace je však závislé na termínu vypořádání 

majetkoprávních vztahů či realizaci některých podmiňujících investic. Další etapy podle 
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plánu zapojuje tři podzemní objekty: Podzemní chodby v okolí Běhounské ulice; Relikt 

středověkého předbraní Běhounské brány; Kostnice u sv. Jakuba. 16 

3.7.6 Zajištění financování 

Finanční prostředky ze zdrojů EU jsou příjemci dotace vyplaceny až po realizaci 

projektu, popřípadě pokud je projekt rozdělen na jednotlivé fáze, tak dochází 

k průběžnému vyplácení financí po dokončení určité fáze. Z tohoto důvodu má město 

Brno zřízen vlastní fond z kterého čerpá průběžně finance na financování projektů 

podpořené dotacemi. Po obdržení finanční dotace plynou tyto prostředky do tohoto 

fondu, kde jsou následně použity na další projekty. 

Přehled financování projektu 

 Náklady projektu v Kč 

Celkové výdaje projektu 93 381 653 

Celkové způsobilé investiční výdaje 88 681 912 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 1 750 000 

Způsobilé výdaje bez příjmů 90 431 912 

Vlastní podíl žadatele 28 431 912 

Dotace z rozpočtu RR 62 000 000 

- z toho EU 56 973 382 

Celkové veřejné prostředky 90 431 912 

Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů 2 949 741 

Vlastní zdroje žadatele 93 381 653 

Tabulka 3: Financování projektu 

Zdroj: Zpřístupnění brněnského podzemí. CD-ROM. 2008. Brno: IS BENEFIT7. 57 s. 

 

 

 

                                                
16 Zpřístupnění brněnského podzemí. CD-ROM. 2008. Brno: IS BENEFIT7. 57 s. 
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3.7.7 Rozpočet projektu 

Název výdaje Výdaj celkem 

Hlavní způsobilé výdaje 90 431 912 

Výdaje na povinnou publicitu 2 000 000 

Stavební a technologické činnosti 65 747 462 

Stroje a zařízení 22 684 450 

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 949 741 

Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů 90 431 912 

Celkové výdaje bez odečtení příjmů 93 381 653 

Způsobilé výdaje po odečtení příjmů 90 431 912 

Tabulka 4: Rozpočet projektu 

Zdroj: Zpřístupnění brněnského podzemí. CD-ROM. 2008. Brno: IS BENEFIT7. 57 s. 
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4 Návrh optimalizace realizace projektu Zpřístupnění 
brněnského podzemí 

Po analýze současné situace financování projektu Zpřístupnění brněnského 

podzemí pomocí fondů EU a vlastními financemi bych rád navrhl jiný způsob 

financování tohoto projektu s pomocí fondů EU. 

Návrh optimalizace spočívá v tom, že navrhuji využití kombinace několika 

způsobů financování projektu respektive financování projektu vícezdrojovým 

financováním. 

Jedná se o tyto zdroje a jejich kombinaci: 

 veřejné prostředky (rozpočet Statutárního města Brno) 

 prostředky EU – program JESSICA 

 soukromé prostředky 

Tímto návrhem chci upozornit na výhodnou kombinaci prostředků veřejných, 

evropských (s důrazem na program JESSICA) a soukromých. Jedná se vlastně o velice 

výhodnou a důležitou kombinaci a spolupráci PPP (Public Private Partnership) a 

evropského programu. Samozřejmě víme, že i „evropské“ peníze jsou víceméně finance 

veřejné, ale chci tímto ukázat na výhodnost této „spolupráce financí“. 

Tento můj návrh financování porovnávám se způsobem, které zatím Statutární 

město Brno zvolilo na financování první fáze, a chci prokázat případnou výhodnost 

řešení, které navrhuji a které by mohlo být použito při financování dalších fázích 

projektu popřípadě na jiné projekty. 

 

4.1 Návrh 

Statutární město Brno, dále Město, pronajme (je možná různá forma, nejlépe 

koncesním řízením nebo veřejnou soutěží – tyto možnosti je případně možno zpracovat 
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ve fázi rozšíření mé bakalářské práce) předmětné podzemní prostory na 20 let zdarma 

soukromé firmě. 

„Zdarma“ v tomto případě znamená, že bude zpracován znalecký posudek, který 

stanoví hodnotu vkládaných prostředků Městem – tedy hodnotu nemovitosti – podzemí. 

Soukromá firma ve spolupráci s Městem provede celkovou analýzu rekonstrukce 

a následného využití předmětných podzemních prostor.  

Návrh analýzy: 

 Náklady rekonstrukce 

 Náklady propagace 

 Předpokládané využití (sály, reprezentativní a naučné prostory pro 

návštěvníky, restaurace, vinárna) 

 Předpokládané provozní náklady 

 Příjmy ze vstupného a nájemného – poměrově pro Město (30%) a 

soukromou firmu (70%) 

Údaje uvedené v následujících tabulkách jsem čerpal na základě prostudování 

materiálů Statutárního města Brno k projektu Zpřístupnění brněnského podzemí a 

z informacích uvedených v dokumentech Evropské komise přístupných na webových 

stránkých http://www.jessica.europa.eu. 

4.1.1 Přehled financování projektu 

 Náklady projektu v Kč 

Město pomocí JESSICA 37 352 660 

Soukromá firma 56 028 993 

Celkové předpokládané náklady 93 381 653 

Tabulka 5: Přehled financování projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.2 Předpokládané provozní cash-flow 

Očekávané příjmy za rok 

Položka Částka v Kč 

Vstupné 7 500 000 

Pronájem 4 500 000 

Ostatní příjem 700 000 

Celkem 12 7000 000 

 

Očekávané výdaje za rok 

Položka Částka v Kč 

Zaměstnanci 2 139 876 

Provoz podzemí 1 158 341 

Údržba 348 992 

Reklama 1 250 012 

Celkem 4 897 224 

Tabulka 6: Cash-flow projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.3 Celkový příjem 

 Výše příjmu v Kč 

Předpokládané roční příjmy 12 7000 000 

Předpokládané příjmy firmy 8 890 000 

Předpokládané příjmy Města 3 810 000 

Tabulka 7: Předpokládaný roční příjem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

30% z ročních příjmů je soukromá firma zavázána odvést do Fondu rozvoje 

měst dle smlouvy JESSICA. 70% z příjmů zůstává firmě. 
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4.1.4 Kalkulace firmy 

 Celkem v Kč 

Předpokládané roční příjmy 8 890 000 

Předpokládané roční náklady 4 897 224 

Celkový hrubý roční zisk 3 992 776 

Tabulka 8: Předpokládané roční příjmy firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předpokládaný kalkulovaný roční příjem ve výši 12 700 000Kč. V případě 

dosažení nižší výtěžnosti předmětných prostor nebo vyšších nákladů firmy, nese firma 

sama tuto skutečnost ve vlastních nákladech. To vyplývá ze zadávacích podmínek 

projektu a je to součástí žádosti Města o evropskou dotaci. 

 
Obrázek 7: Náklady projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 8: Výnosy projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě této analýzy město požádá o finanční prostředky z programu 

JESSICA. Součástí této žádosti je samozřejmě i uvedená ekonomická analýza, ze které 

mimo jiné vyplývá i výše odvodu finančních prostředků (poměrného zisku) zpět do 

Fondu rozvoje města, které může Město znovu investovat do nových projektů 

regenerace města. 

Délku pronájmu předpokládám na dobu 20 let. 

Soukromá firma během 3 let promění stávající podzemní prostory na fungující 

celek jako kulturně – společenské  a „business“ centrum. Po dobu 17 let pak prostory 

provozuje a také pronajímá některé prostory dalším subjektům. Vše za respektování 

podmínek programu JESSICA včetně udržitelnosti projektu. 

Po uplynutí 20 let má pak přednostní právo na prodloužení pronájmu, ovšem již 

za tržní nájemné, nebo vystoupí z projektu a pronajímatelem se stane Město. 
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Firma je samozřejmě po celou dobu vázána smlouvami, která určuje úroveň 

služeb v zájmu veřejnosti. 

Soukromý sektor zde realizuje zisk, který je ovšem částečně (zde 30%) odváděn 

zpět Městu s tím, že Město odvádí v souladu s podmínkami programu JESSICA 

odpovídající část do Fondu rozvoje města, kde jsou prostředky znovu využity na jiné 

veřejné projekty. 
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

doba projektu/roky

Provozní náklady v mil.Kč

Soukromá firma a.s. 60% Jessica 40% vrácení prostředků do Fondu rozvoje měst
 

Obrázek 9: Předpokládané provozní náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V prvních třech letech má firma náklady spojené s realizací projektu, které ze 

40% pokrývají prostředky JESSICA. V následujících letech se provozní náklady firmy 

stabilizují a každým rokem odvádí soukromá firma poměrnou část zisku zpět do Fondu 

rozvoje měst. 

Výhody pro Město: 

 Město se zbaví zátěže v majetku Města 

 nemovitost však zůstává v majetku Města 

 předmětné podzemí přinese nové možnosti do dnešního dne 

neupotřebitelného a nevyužitelného majetku Města 
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 využití programu JESSICA s možností naplnění Fondu rozvoje města 

s další možností využití pro jiné veřejné projekty Města 

Výhody pro soukromou firmu: 

 firma získá na 20 let zdarma nemovitost 

 firma obdrží prostřednictvím Města dotaci z evropského programu 

JESSICA, která jí pomůže s financováním 

 příjmem ze vstupného a pronájmem zrekonstruovaných prostor firma 

realizuje zisk 

4.1.5 Model financování pomocí JESSICA 

 
Obrázek 10: Model financování pomocí JESSICA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.6 Hlavní výhody 

Finanční náročnost pro město – Město zajišťuje spolupřípravu projektu pro 

získání dotace a legislativní rámec, jinak investici realizuje soukromý partner z 

vlastních zdrojů a zdrojů JESSICA. Investice nezatěžuje Město. 
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Zisk finančních prostředků do fondu rozvoje Města – Předpokládám, že 

Město získá nemalé finanční prostředky díky ziskům z tohoto projektu a tyto prostředky 

budou jistě užitečné v letech, kdy skončí programové období 2007-2013, a kdy již 

nebude možné čerpat tak štědré dotace jako nyní.   

Zvýšení kvality služeb – Soukromá firma přinese do projektu vyšší know-how, 

což zvýší kvalitu poskytovaných služeb díky inovacím, flexibilitě. 

Dodatečné příjmy – jednak povinné příjmy pro město a jednak si soukromá 

firma obvykle lépe poradí s nevyužitými kapacitami, což poté také usnadňuje 

financování. 

Využití schopností soukromého sektoru – Soukromá firma má inovační 

potenciál, kreativitu a odbornost. 

4.1.7 Hlavní nevýhody 

Složitost smluv a nezkušenost – v České republice nebyl doposud realizován 

projekt prostřednictvím nástroje JESSICA. První projekty jsou v přípravě v regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko a další regiony by měli následovat. Neexistuje tedy 

dostatečná historie projektů, která by umožňovala čerpat nutné zkušenosti. 

Administrace – není dostatek odborných pracovníků, kteří jsou dostatečně 

proškoleni pro administraci programu JESSICA. Komunikace probíhá mimo jiné přes 

Evropskou investiční  banku, kde je zapotřebí pracovníků, kteří ovládají perfektně 

angličtinu. 

Neflexibilní smlouvy – smlouva je uzavřena na 20 let s čímž pochopitelně 

souvisí i její omezená flexibilita. Jakékoli změny ve smlouvě jsou velmi složité a 

nákladné. 

4.1.8 Závěrečné zhodnocení 

Prezentovaný návrh je realizovatelný a přináší jistě zajímavou a novou formu 

financování a využití evropských fondů. Je důležité, aby se Město nebálo a vstoupilo do 
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“neprobádaných vod” a využilo nástroj JESSICA. Je zapotřebí intenzivnější 

komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem a tím spojit dohromady veřejné a 

soukromé zájmy. 
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Závěr 

Svou prací jsem definoval variantu řešení financování projektu Zpřístupnění 

brněnského podzemí. Snažil jsem se o porovnání řešení navržené Statutárním městem 

Brno a řešení, které kombinuje evropské finanční zdroje pomocí nástroje JESSICA, 

veřejné prostředky Města a soukromé zdroje. 

V teoretické části jsem se zaměřil na problematiku strukturálních fondů 

Evropské unie. Definoval jsem fondy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky a 

přiblížil jsem aktuální nabídku ze které lze čerpat finanční dotace EU v rámci 

programového období 2007-2013. 

Analytická část se zabývá současnou situací Statutárního města Brna. 

Vyhodnotil jsem silné a slabé stránky města, příležitosti a hrozby. Bylo předvedeno 

úspěšné čerpání dotace a její náležitosti a výstupy. 

V poslední části jsem navrhl optimalizaci realizace projektu Zpřístupnění 

brněnského podzemí.  

Z řešení, které jsem navrhl je patrné, že mnou popsaná varianta  kombinace 

veřejných prostředků, evropských finančních zdrojů a soukromé firmy je výhodná 

varianta z pohledu Města. 

Výhodnost je v několika ukazatelých. Jednak Město nemusí čerpat při realizaci 

tohoto řešení žádné prostředky ze svých zdrojů. Zároveň dojde k využití nového 

nástroje politiky Evropské komise – program JESSICA. A také kombinace se 

soukromým kapitálem. 

Jsem přesvědčen o tom, že navíc soukromá firma bude jistě se svým know-how 

lépe provádět rekonstrukci předmětných prostor a hlavně následně po dobu 17 let 

prostory provozovat. 

Je velice důležité poznamenat, že při užití navrženého programu JESSICA, 

dojde prostřednictvím Fondu rozvoje Města k vytvoření dalších finančních prostředků 
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díky zpětnému naplnění Fondu z provozu podzemí a tyto prostředky bude možné využít 

při realizaci jiných veřejných projektů. 

Na základě této studie doporučuji kombinaci spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru s využitím nástroje JESSICA jako výhodnou možnost realizace 

dalších fází zpřístupňování brněnského podzemí či podobných veřejných projektů na 

území Statutárního města Brna. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EBRD  Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EIB  Evropská investiční banka 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

JASPERS Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech 

JEREMIE Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky 

JESSICA Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

NRP  Národní rozvojový plán 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

NUTS  Územní jednotka 

OP  Operační program 

PPP  Public private partnership 

ROP  Regionální operační program 

SF  Strukturální fond 
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